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Претендиране на обезщетение от извършителя - Англия и Уелс
Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в
съдебен процес (наказателно производство), и към кого трябва да се обърна?
В право обезщетението награда, обикновено на пари, която следва да се плати на дадено лице като обезщетение за
загуба или вреда. Тези искове са предявени пред гражданските съдилища и обикновено не са свързани с престъпление
или престъпник. Въпреки това, можете да подадете заявление за обезщетение, ако сте били накърнени в тежко
престъпление — това би било наказателно обезщетение, което е различно от гражданското право на обезщетение на
основание на непозволено увреждане.
Решения на съдилищата да изискват нарушител да обезщети пострадалото лице във финансово отношение, главно за
телесни повреди, загуба или щета.Правителството счита, че е важно извършителите да поправи вредите за
престъпленията си, а през последните години този режим бе укрепена чрез задължаване на съдилищата да разгледат
възможността за компенсация в съответните случаи, и след като бъдат оттеглени 5,000 GBP горна граница за
присъждането на компенсации по отношение на нарушителите на възраст 18 или повече години в магистратските
съдилища. Правомощието да разпореди обезщетяването на жертвите означава, че съдилищата могат да разпоредят
изплащането на обезщетение в съответствие с извършителя на средства като възстановителна мярка.
Ако сте претърпели загуба в резултат от действие или бездействие на друго лице, като например загуба на доходи,
имущество или телесна повреда, можете да заведете иск за обезщетение за тази загуба. Такова искане се предявява иск
пред гражданските съдилища и е напълно независимо от наличието на каквото и да е наказателно производство.
В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?
Иск за непозволено увреждане е изцяло отделени от всякакви наказателни производства. Фактът на осъждане, може
обаче да се използват като доказателство в иск за непозволено увреждане, че нарушителят е твърденията срещу него. В
някои случаи, поради това, може да е препоръчително да се изчака образуването на наказателни производства са
приключили преди започване на твърдение за деликтна отговорност.
За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните
претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?
В рамките на граждански иск, в зависимост от различните искания за обезщетение за загуби, щети или наранявания,
причинени при главните можете да претендирате за загуба на пари, доход, увреждане на имущество и други подобни, или
(в случай на телесна повреда) за болка, страдание и загуба на удобства. Всяко присъждане на обезщетение е
предназначено да Ви в същото положение, както ако инцидентът не беше настъпил. Различните категории вреди следва
да бъдат уточнени.
За всеки граждански щети ще намали един съгласно схемата за обезщетяване на травми от престъпления със сходен
размер.
Има ли специални формуляри за такива искове?
Да, твърди в Англия и Уелс началото на исковия формуляр, формуляр № N1. За допълнителна информация вж.: https://
www.gov.uk/make-court-claim-for-money. За искове за пари в Европа, които са по-малко от 5 000 EUR може да е възможно
използването на европейската процедура за искове с малък материален интерес в оспорваните въпроси, или
процедурата за европейска заповед за плащане. Вж. също така: https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-europeanunion

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?
Граждански иск изисква въпросите, предмет на жалбата да се доказва въз основа на преценката на вероятностите, така
че ще е необходимо да се представят достатъчно доказателства за действия на ответника, за които се твърди, че
причинили загуба, и доказателство, че то е станало причина за тази загуба, да отговарят на този критерий. Също така е
необходимо да се докаже сумата на загубата, и доказателства ще зависи от необходимите за това какво се претендира
за, и като цяло ще включват приходи, продажби фактури, фишове за трудово възнаграждение и подобни артикули за
финансови загуби, и медицинските доклади за телесна повреда.
Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?
Да, ще има такси, те са зависими от стойността на иска, за повече информация вж.:
justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

https://formfinder.hmctsformfinder.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в
държавата, в която се провежда производството?
Налице е много ограничена правна помощ за граждански дела и ще зависят от естеството на иска. Малко вероятно е да
има правна помощ за физическо лице, което не пребивава обикновено в Обединеното кралство. За повече информация,
моля, вижте: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility ищци по граждански производства са представлявали основно въз
основа на адвокатското възнаграждение при успешен изход, често описвани като „без печеливш, осигуряването на
безплатни“ споразумение. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/ https://www.
lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/
Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?
Граждански иск не е предявен пред наказателен съд изобщо. Въпросите са независими един от друг.
Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?
Решението да се обжалва решение по гражданско дело, зависи от обстоятелствата. За повече информация, моля, вижте:
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52
Ако бъде присъдено обезщетение в моя полза от съда, как се гарантира, че решението е изпълнено срещу извършителя и
каква помощ могат да получа, за да се гарантира това?
В рамките на правната система на Англия и Уелс изборът на метод за правоприлагане е изцяло на взискателя.
Гражданските съдилища предлагат множество различни методи, с които кредитор може да изпълни решение в тяхна
полза. Тези методи включват заповеди за налагане на запор върху доходите, контрол, дългът към трети страни,
начисляването нареждания и нарежданията за продажба. За повече информация, моля, вж.: https://www.gov.uk/makecourt-claim-for-money/enforce-a-judgment
Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за
качеството на този машинно преведен текст.
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