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Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja - Anglija un Velsa
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus/atlīdzinājumu no likumpārkāpēja tiesā
(krimināltiesvedībā), un kur būtu jāiesniedz prasība?
Zaudējumu atlīdzināšanas tiesību piešķiršanas, parasti ir naudas, kas jāmaksā personai, kas kā kompensācija par zaudējumiem
vai kaitējumu. Šīs prasības parasti ir celta tiesā un parasti nav saistīti ar noziedzīgu darbību vai likumpārkāpēju. Tomēr, jūs varat
pieprasīt kompensāciju, ja jums ir nodarīts kaitējums, vardarbīgs noziegums, — tas būtu noziedzīgu kompensācijas, kas atšķiras
no kompensāciju pieprasīšanas saskaņā ar civiltiesisko deliktu tiesībās.
Lai kompensāciju rīkojumi ir pieejami tiesās prasīt likumpārkāpējam kompensēt cietušajam finansiāli, galvenokārt par miesas
bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumu.Valdība uzskata, ka ir svarīgi, ka likumpārkāpējiem ir jāatlīdzina par viņu izdarītajiem
noziegumiem, un pēdējos gados šis režīms ir nostiprināta, uzliekot tiesām pienākumu apsvērt iespēju attiecīgos gadījumos
kompensācijas rīkojumu un atcelt GBP 5,000 griestus par kompensāciju piešķiršanu attiecībā uz likumpārkāpējiem, kas sasnieguši
18 vai vairāk gadu miertiesai. Pilnvaras piespriest kompensāciju cietušajiem, nozīmē, ka tiesas var piespriest kompensāciju
saskaņā ar pārkāpēja līdzekļi kā atjaunojošu pasākumu.
Ja jums ir radušies zaudējumi sakarā ar darbību vai bezdarbību, citas personas, piemēram, ienākumu zudumu, īpašuma vai pat
miesas bojājumu, tad varat iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Šāda prasība tiek iesniegta tiesā un ir pilnīgi neatkarīgs
no tā, vai pastāv jebkādi kriminālprocesā.
Kurā krimināltiesvedības posmā man būtu jāiesniedz prasība?
Prasība sakarā ar neatļautu darbību, kas ir pilnībā nošķirta no kriminālprocesa. Notiesāšanas fakts tomēr var izmantot kā
pierādījumus delikta prasību, ka likumpārkāpējs vai kas tiek apgalvots attiecībā pret viņu. Tāpēc dažos gadījumos var būt
ieteicams nogaidīt, līdz brīdim, kad kriminālprocess ir noslēgti pirms prasību par deliktu.
Ko es varu lūgt prasībā un kā man tā būtu jānoformē (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķi zaudējumi, negūtā peļņa
un procenti)?
Saistībā ar civilprasību, pastāv dažādas galvas zaudējumu atlīdzību atkarībā no zaudējumu, kaitējumu vai miesas bojājumu
nodarīšanu, bet pamata varat pieprasīt, lai naudu, ienākumu zaudējums, kaitējums īpašumam un tamlīdzīgi, vai (ja miesas
bojājumi), kas sāpes, ciešanas vai ērtību zudumu. Jebkuru zaudējumu atlīdzības piešķiršana ir paredzēta, lai jūs nostāda tādā
pašā situācijā kā tad, ja negadījums nebūtu noticis. Dažādām zaudējumu daļām būtu jāprecizē.
Visiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas civiltiesisko kaitējumu atlīdzināšanai samazinās vienu saskaņā ar Noziedzīgos
nodarījumos cietušo kompensācijas mehānismu ar līdzīgu summu.
Ir īpaša veidlapa šādu prasījumu?
Jā, prasību Anglijā un Velsā sāks uz prasības veidlapas, veidlapa Nr. N1. Sīkāku informāciju skatīt: https://www.gov.uk/makecourt-claim-for-money. Attiecībā uz prasījumiem par naudas Eiropā, kas ir mazāks par EUR 5 000, var izmantot Eiropas procedūru
maza apmēra prasībām strīdīgās lietas, vai Eiropas maksājuma rīkojumu. Skatīt arī https://www.gov.uk/recover-debt-fromelsewhere-in-european-union
Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?
Civilprasību, kas prasa pārmestie fakti, kas jāpierāda, pamatojoties uz iespējamību, tāpēc būs nepieciešams uzrādīt pietiekamus
pierādījumus atbildētājas rīcību, kas, iespējams, radīja zaudējumus, un pierādījumus, ka tā rada zaudējumus, kas atbilst šim

kritērijam. Būs nepieciešams arī pierādīt zaudējumu apmēru, un vajadzīgie pierādījumi, ka viss atkarīgs no tā tiek pieteikta, un
parasti tajās ir ieņēmumi, pārdošanas rēķiniem, algas un finansiālus zaudējumus, un medicīnas ziņojumiem, par personisku
kaitējumu.
Vai ir jāmaksā tiesas nodevas un vai jārēķinās ar citām izmaksām saistībā ar manu prasību?
Jā, pastāv, tie ir atkarīgi no prasības vērtības, sīkāku informāciju skatīt:
eng.pdf

https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, ja es nedzīvoju
valstī, kurā notiek tiesvedība?
Ir ļoti maz juridisko palīdzību civillietās, un tas būs atkarīgs no prasības rakstura. Maz ticams, ka tas būs juridisko palīdzību
individuālā pastāvīgā dzīvesvieta nav Apvienotajā Karalistē. Sīkāku informāciju skatīt: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility
Claimants, tiesvedībā civillietās ir galvenokārt veidoja, pamatojoties uz vienošanos par līdzdalības honorāru, kas bieži ir raksturota
kā “win, no fee” vienošanās). https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/ https://www.
lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/
Kādos gadījumos krimināltiesa varētu noraidīt vai atteikties izskatīt manu prasību pret likumpārkāpēju?
Civilprasību, kas nav ierosināts process krimināltiesā vispār. Jautājumi ir savstarpēji neatkarīgas.
Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai pieprasīt citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus/atlīdzinājumu?
Šo lēmumu pārsūdzēt lēmumu civillietā, būs atkarīgs no apstākļiem. Sīkāku informāciju skatīt:
/procedure-rules/civil/rules/part52

https://www.justice.gov.uk/courts

Ja tiesa ir lēmusi par zaudējumu atlīdzināšanu man par labu, kā es varu nodrošināt, ka likumpārkāpējs izpilda spriedumu, un kādu
palīdzību es varu saņemt, lai to nodrošinātu?
Saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību sistēmā izpildes metodes izvēli atbild vienīgi kreditors. Civillietu tiesas piedāvā virkni
dažādās metodes, ar kurām kreditors var panākt sprieduma izpildi par labu tām. Šīs metodes ietver kontroles, aresta orderu
izpeļņas rīkojumi, trešo personu parādu iekasēšanas rīkojumiem un pārdošanai. Sīkāku informāciju skatīt šeit: https://www.gov.
uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment
Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
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