Anglicko a Wales

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény - Anglia és Wales
Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és
kinek kell címezni a követelésemet?
A közbeszerzési jog értelmében továbbá a kártérítés, jellemzően, de nem egy személy számára fizetendő kártérítést a kárt vagy
sérülést. Ezeket az állításokat a polgári bíróságok általában és rendszerint nem a büntetőjog hatálya alá tartozó cselekmény vagy
cselekmény elkövetőjének. Ön azonban kérheti, amennyiben Ön erőszakos bűncselekmény, ez eltér a büntető kártérítés, amelyet
a polgári jog szerinti kártérítési kereset jogellenes károkozással egy tekintet alá.
A kártérítési végzések előírják a bíróságok számára, hogy a sértett az elkövetővel, elsősorban pénzügyi sérülésért, veszteségért
vagy kárért.A kormány úgy véli, hogy fontos, hogy a bűncselekményeket, és az elmúlt években ezt a rendszert meg kell erősíteni,
ha kötelezik a bíróságokat, hogy fontolja meg annak érdekében, hogy adott esetben kártérítést, és a megítélt kártérítési összegek
felső határa 5,000 GBP az 18 éves vagy annál idősebb elkövetők a békebíróság tárgyalja. Hatáskör annak elrendelésére, hogy az
áldozatoknak nyújtott kártalanítás azt jelenti, hogy a bíróságok képesek kártérítést az elkövető összhangban javító intézkedést
jelenti.
Ha az Ön által elszenvedett veszteség a másik személy cselekménye vagy mulasztása, mint például a jövedelem, a vagyon vagy
személyi sérülés lehetősége van arra, hogy kártérítési keresetet indítson e veszteséget. Az ilyen keresetet a polgári bíróságok és
a teljes mértékben független attól, hogy a büntetőeljárás során.
A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?
Jogellenes károkozással egy teljes mértékben elkülönül a büntetőeljárásban. Az ítélet azonban a bizonyítékként felhasználható
egy követelés jogellenes károkozásból, a feltételezett elkövető az adott személlyel szemben. Egyes esetekben ezért tanácsos
lehet megvárni a büntető eljárás megkezdése előtt kártérítési keresetet.
Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e
sorolni a veszteségeket, elmaradt hasznot és a kamatokat?
A polgári jogi igényt, a felhozott különböző kártérítési függően okozott veszteség, kár vagy sérülés esetén, hanem az a pénz
veszteség iránti igény, a jövedelem, az anyagi károk és a hasonló, vagy személyi sérülés esetén a) a fájdalom, szenvedés és
életminőség-romlás miatti károk megtérítése. Megítélt kártérítés tehát arra irányul, hogy Önt ugyanolyan helyzetbe hozza, mintha
az esemény nem következett volna be. A különböző károk pontosan meg kell határozni.
Odaítélési polgári peres kártérítési csökkenteni fogja egy, a Criminal Injuries Compensation Scheme (hasonló összeggel.
Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?
Igen, Angliában és Walesben kezdeni, N1-es formanyomtatványon. További információ: https://www.gov.uk/make-court-claimfor-money. Az Európában jelenleg fennálló követelés 5 000 eurónál alacsonyabb – lehet, hogy a kis értékű követelések európai
eljárására, vagy a vitás ügyekben az európai fizetési meghagyás. Lásd még: https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-ineuropean-union
Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?
A polgári jogi igényt felrótt tényekkel igazolni kell, hogy minden valószínűség szerint tehát elegendő bizonyítékot kell bemutatni az
alperes terhére rótt magatartás következtében, és hogy azt bizonyítják, hogy a kárt, megfelel a feltételeknek. Arra is szükség lesz,
hogy a kár összegének bizonyítása szükséges, és hogy attól függ majd, hogy mit követelnek, és általában magában foglalja a
bevételek, az eladási számlák, fizetési jegyzékek és a pénzügyi veszteséget, személyi sérülés és orvosi jelentéseket.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?
Természetesen van, ezek attól függnek, hogy a követelés értékéhez képest, további információkért lásd:
hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

https://formfinder.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Kaphatok, ha nem abban az országban élek, ahol az
eljárás zajlik?
A költségmentesség nagyon korlátozott polgári ügyekkel foglalkozó, valamint függ a követelés jellegét. Nem valószínű, hogy
költségmentesség egyes egyébként nem rendelkezik lakóhellyel az Egyesült Királyságban. További tájékoztatásért lásd: https://
www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants elsősorban a polgári eljárás alapján feltételes, gyakran „vesztes-vesztes, elérhető
térítésmentes”. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/ https://www.lawsociety.org.
uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/
Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság bírálja el, vagy az elkövető ellen érvényesítik igényüket magam?
A polgári jogi igényt nem miatt büntetőbíróság elé idézték volna. A független egymástól.
Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?
A határozat ellen fellebbezést nyújthasson be a polgári ügyben a körülményektől függ. További tájékoztatásért lásd:
justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

https://www.

Ha a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön,
és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?
Az Anglia és Wales jogrendszerében a választott módszer teljes mértékben a végrehajtást kérőnek. A polgári bíróságok számos
különböző módszert kínál, amellyel a jogosult érvényesítheti a javukra döntött. Ezek a módszerek magukban foglalják az opciós
utalványokat, a munkabérből történő letiltás, harmadik felek tartozása a megbízások, értékesítési megbízások. További információ:
https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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