Engleska i Wales

Erstatningskrav mod gerningsmanden - England og Wales
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre retsmidler/tilfredshed fra en lovovertræder i en retssag (straffesager), og hvem skal
jeg behandle dette krav?
I loven, skader er en udmærkelse, typisk af penge, der udbetales til en person, som erstatning for tab eller skade. Disse påstande
er generelt anlægges ved de civile domstole og har som regel ingen tilknytning til en kriminel handling eller lovovertræderen. Du
kan dog søge om erstatning, hvis du er blevet skadet i en voldsforbrydelse — dette ville være strafferetligt kompensation, der
adskiller sig fra at rejse erstatningskrav i civile erstatningsret.
Kendelser om erstatning råder retten til at kræve en lovovertræder til at kompensere ofret økonomisk, først og fremmest for
personskade, tab eller skade.Regeringen mener, at det er vigtigt for gerningsmanden til at yde erstatning for deres forbrydelser, og
i de seneste år er denne ordning blevet styrket, idet domstolene forpligtes til at overveje at gøre en erstatning i passende sager, og
at løfte 5,000 £loft for erstatning for lovovertrædere på 18 år eller derover i magistrates "courts. Beføjelsen til at kræve erstatning til
ofrene betyder, at retter kan kræve erstatning i henhold til lovovertræderens forstås som en udbedrende foranstaltning.
Hvis du har lidt et tab som følge af en handling eller undladelse fra en anden person, såsom tab af indkomst, ejendom eller
personskade, De måtte være i stand til at fremsætte et krav om erstatning for dette tab. En sådan påstand er anlagt ved de civile
domstole og er fuldstændig uafhængig af, om der er nogen straffesager.
På hvilket tidspunkt i straffesagen skal jeg indgive erstatningskrav?
Må et krav er helt uafhængigt af eventuelle strafferetlige sager. Den kendsgerning, at en domfældelse kan dog bruges som bevis i
må et krav, at gerningsmanden var angiveligt imod ham eller hende. I nogle tilfælde kan det derfor være tilrådeligt at vente, indtil
straffesagen er afsluttet, inden de påbegynder et erstatningskrav uden for kontraktforhold.
Hvad kan jeg søge i påstanden, og hvordan skal jeg fremstille det (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere
oplysninger om de enkelte tab, tabt indtjening samt renter)?
I et civilretligt søgsmål, der er forskellige afhængigt af erstatning for tab, skade eller personskade forvoldt, men hovedsageligt kan
ligeledes søge erstatning for tab af penge, indtægter, skader på ejendom og lignende, eller (i tilfælde af personskade) for smerte,
lidelse og forringet livskvalitet. Enhver tilkendelse af erstatning har til formål at placere dig i samme situation, som hvis ulykken ikke
var indtruffet. De forskellige hoveder af tab bør præciseres.
Enhver kendelse om civil erstatning vil reducere én under ordningen Criminal Injuries Compensation Scheme med et tilsvarende
beløb.
Findes der en særlig form for sådanne krav?
Ja, i England og Wales begyndelse på en ansøgningsformular, formular N1. For yderligere oplysninger se: https://www.gov.uk
/make-court-claim-for-money. For erstatningskrav i Europa, der er for pengene under 5 000 EUR kan det være muligt at anvende
den europæiske småkravsprocedure i omtvistede sager, eller det europæiske betalingspåkrav. Se også https://www.gov.uk
/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union
Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for mit krav?
Et civilretligt krav kræver de påklagede forhold, der skal bevises på en afvejning af sandsynlighederne, og det vil derfor være
nødvendigt at fremlægge tilstrækkelige beviser for, at sagsøgtes adfærd har påført tab, og beviser, at det var skyld denne skade,
for at opfylde dette kriterium. Det vil også være nødvendigt at dokumentere størrelsen af de tab og den dokumentation, som
kræves vil afhænge af, hvad der bliver anmodet om, og de omfatter almindeligvis kvitteringer, fakturaer, lønsedler og lign. til
finansielle tab, og lægeerklæringer for personskade.

Findes der domstole gebyrer eller andre omkostninger i tilknytning til min påstand?
Ja, der findes, de er afhængige af kravets værdi, for yderligere oplysninger se:
/ex50-eng.pdf

https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk

Kan jeg få retshjælp før og/eller under sagen? Kan jeg få den, hvis jeg ikke bor i det land, hvor sagen finder sted?
Der er en meget begrænset retshjælp til civilretlige spørgsmål og afhænger af arten af fordringen. Det er usandsynligt, at der ville
være retshjælp til en person, der normalt ikke har bopæl i Det Forenede Kongerige. For yderligere oplysninger venligst se: https:/
/www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants in civil retssag er primært repræsenteret på grundlag af aftale om betingede
advokatsalærer, ofte beskrevet som en "kun modtager betaling, hvis han vinder". https://www.lawsociety.org.uk/support-services/...
/conditional-fee-agreements-guide/ https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/
Når strafferetten ville afskedige eller afslå at træffe afgørelse vedrørende mit krav mod skadevolderen?
Et civilretligt krav ikke er stillet for en straffedomstol overhovedet. De er uafhængige af hinanden.
Kan jeg anke en sådan afgørelse eller finde andre klagemuligheder/tilfredshed?
Afgørelsen om at appellere en afgørelse i en civil sag, vil afhænge af omstændighederne. For yderligere oplysninger venligst se:
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52
Hvis erstatningskravet tages til følge af retten, hvordan finder jeg sikre, at dommen er fuldbyrdet over for skadevolderen, og
hvilken hjælp kan jeg få at sikre dette?
I retssystemet i England og Wales valget af fuldbyrdelsesmetoden udelukkende påhviler rekvirenten. De civile domstole tilbyder en
række forskellige metoder, hvormed en domhaver kan fuldbyrde en dom til deres fordel. Disse metoder omfatter warrants,
løntilbageholdelse, tredjemands gæld ordrer, opkrævning af ordrer og ordrer til salg. For yderligere oplysninger se venligst: https:
//www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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