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Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja
Německo
Kā varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesas procesā (kriminālprocesā) un
kam man jāadresē šis pieteikums?
Prasības priekšnosacījums ir tikai tā sauktais pieteikums par pievienošanos, kurā norādīts pieteikuma priekšmets un pamatojums (sīkāku informāciju skatīt 3.
jautājumā). Prasību var adresēt policijai, prokuratūrai vai kompetentajai tiesai (sk. 2. jautājumu).
Kurā kriminālprocesa brīdī man ir jāceļ sava prasība?
Prasību var iesniegt rakstiski, kad par noziegumu tiek ziņots policijai. Vēlāk to var iesniegt arī rakstiski prokuratūrai vai tiesai, vai arī to var reģistrēt tiesas
sekretārs (Rechtsantragsstelle (Vācijas tiesu departaments, kurā var iesniegt prasības un citus paziņojumus)). Mutvārdu pieteikumu var iesniegt arī
galvenajā tiesas sēdē.
Parasti ir ieteicams pieteikumu iesniegt pēc iespējas ātrāk, jo īpaši, lai izvairītos no lēmuma atcelšanas procedūras būtiskas kavēšanās dēļ.
Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai atsevišķie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?
Pieteikumā skaidri jānorāda, ko jūs prasāt no apsūdzētā un kāpēc. Parasti, ja jūs pieprasāt naudas summu, lai kompensētu finansiālos zaudējumus
(piemēram, negūtos ienākumus, bojātu īpašumu), jums tas būtu precīzi jānosaka. Savukārt kompensācijas apmēru par sāpēm un ciešanām
(Schmerzengeld) var atstāt tiesas ziņā. Tomēr pat tad būtu jānorāda vismaz aptuvena lieluma secība un būtu jānosaka pamats sāpju ieguvumu
aprēķināšanai vai aplēsēm. Jums ir jāsniedz informācija par faktiem, lai pamatotu savu prasību, cik vien iespējams detalizēti (piemēram, pārkāpuma
apraksts, informācija par miesas bojājumiem un īpašumam nodarīto kaitējumu).
Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?
Jā. Īpaša veidlapa nav paredzēta.
Pieteikuma piemērs adhēzijas procesā ir atrodams cietušā uzlīmē, ko izdevusi Federālā Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrija, 59. lpp. (5. piemērs).
Cietušo FIBEL par cietušo un cietušo personu tiesībām kriminālprocesā skatīt https://www.hilfe-info.de/ sadaļā “Publikācijas”:
Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?
Jums jānorāda vai jāpievieno savam pieteikumam visi pieejamie pierādījumi, kas ir būtiski, lai pierādītu un pieprasītu jūsu prasījumu (piemēram, rēķini,
sertifikāti). Jūs varat arī skaidri atsaukties uz ziņojumiem un liecībām, ko esat sniedzis policijai, vai uz pašu apsūdzību.
Vai ar manu prasību ir saistītas tiesas nodevas vai citi izdevumi?
Ja jums kā prasītājam tiek piešķirta pieprasītā kompensācija, jums netiks iekasēta nekāda tiesas nodeva; visus izdevumus, kas jums radušies, piemēram,
zaudētos ienākumus sakarā ar dalību tiesvedībā, sedz atbildētājs. ja jūsu prasība nav apmierināta vai ir apmierināta tikai daļēji vai ja tiesa atturas pieņemt
lēmumu, tā pēc pienācīgas izskatīšanas lemj, kurš sedz tiesas izdevumus un dalībnieku izmaksas (piemēram, tiesāšanās izdevumus).
Ja jūsu pieteikums netiks apmierināts vai tiks apmierināts tikai daļēji, jūs apturēsiet savu pieteikumu vai ja tiesa nolems nepieņemt nolēmumu, tā saskaņā ar
saviem pienākumiem izlems, kurš segs tiesas un pušu izdevumus (piemēram, advokātu honorārus).
Vai varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā?
Vai varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, ja es nedzīvoju valstī, kurā notiek tiesvedība?
Advokāta nolīgšana nav absolūti nepieciešama, bet dažos gadījumos tā var būt ieteicama. Piemēram, ja tā ir sarežģīta lieta, kurā iesaistīti vairāki
likumpārkāpēji, ja pastāv sarežģīti civiltiesiskās atbildības jautājumi vai ja tiesa nolemj, ka apmierinātās prasības (piemēram, naudas summa) ir jāizpilda,
izmantojot izpildes procedūru. Ja ir izpildīti juridiskie nosacījumi (jo īpaši vajadzības), var sniegt juridisko palīdzību, lai segtu advokāta izmaksas.
Kādos gadījumos krimināltiesa varētu noraidīt vai atteikties izskatīt manu prasību pret likumpārkāpēju?
Tiesa nelems par kompensācijas prasību, ja atbildētājs ir attaisnots vai tiesvedība ir apturēta, ja tiesa uzskata, ka prasība ir nepieņemama vai nepamatota,
vai ja izņēmuma kārtā nav lietderīgi prasību izskatīt kriminālprocesa ietvaros.
Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai pieprasīt citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus/atlīdzinājumu?
Par tiesas lēmumu atturēties no lēmuma pieņemšanas par prasību var iesniegt sūdzību, jo tā uzskata, ka nav izpildīti nosacījumi lēmuma pieņemšanai par
prasību.
Ja tiesa ir lēmusi par zaudējumu atlīdzināšanu man par labu, kā es varu nodrošināt, ka likumpārkāpējs izpilda tiesas nolēmumu, un kādu palīdzību es varu
saņemt, lai to nodrošinātu?
Nolēmumus par pievienošanos un izlīgumus, kas noslēgti adhēzijas procesā, var izpildīt saskaņā ar vispārējiem izpildes noteikumiem. Izpildi veic,
pamatojoties uz nolēmuma vai panāktā izlīguma izpildāmu kopiju, ko izdevis krimināltiesas darbinieks.
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Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

