
 

 

 

 

FOLHETO SOBRE ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS 

Você se tornou vítima de uma ofensa criminal e, portanto, diretamente prejudicada em sua integri-
dade física, sexual ou psicológica? A Lei de Assistência às Vítimas procura fornecer assistência 
eficaz e melhorar o status legal dos afetados. É aconselhável entrar em contato com o centro de 
aconselhamento da vítima o mais cedo possível. 

Ela e seus familiares têm direito especial a: 

Conselho 

Como um centro de aconselhamento de vítimas reconhecido pelo Estado, oferecemos aconselha-
mento gratuito e competente. Vamos informá-lo sobre as reivindicações ao abrigo da Lei de Assis-
tência às Vítimas, bem como sobre os seus direitos em qualquer processo penal e ajudá-lo no 
processamento do delito. Estamos sujeitos a um sigilo legal. O conselho é absolutamente confi-
dencial e anônimo possível. 

A ajuda de emergência 

Em emergências psicológicas, sociais, médicas, financeiras e / ou jurídicas, podemos fornecer pri-
meiros socorros imediatos e descomplicados. Se necessário, forneceremos especialistas compe-
tentes. 

Ajuda a longo prazo 

Se a ajuda de emergência for insuficiente para superar a situação da vítima, dependendo das cir-
cunstâncias financeiras (renda e ativos são levados em consideração), contribuições para ajuda 
de longo prazo de terceiros (psicoterapia, honorários advocatícios, custos de acomodação, etc.) 
podem ser cobertas. A pedido do centro de aconselhamento, o Gabinete para os Assuntos Sociais 
decide sobre a ajuda a longo prazo. 

Remuneração e satisfação 

A vítima e seus dependentes têm direito a uma indemnização pelo dano sofrido como resultado da 
incapacidade da vítima ou morte (renda e ativos são levados em conta). Os danos à propriedade 
não são cobertos pela assistência da vítima, mas, por exemplo, comprovam a perda de emprego ou 
custos de enterro. 

Se estiver gravemente prejudicada, a vítima e seus parentes têm direito a satisfação. 

Reivindicações de compensação e satisfação devem ser feitas dentro de cinco anos após a ofensa. 
Nós ajudamos você com isso. As reclamações por delitos cometidos antes de 2007 têm um período 
de validade menor de dois anos. A trégua especial aplica-se a vítimas menores de 16 anos no 
momento da ofensa. 

Por favor note: A assistência financeira para as vítimas só entra em jogo se nem o seguro nem o 
perpetrador ou o próprio perpetrador pagar pelos danos. Sob certas condições, um adiantamento 
sobre a compensação pode ser feito. 


