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Malta
Hvordan kan jeg gøre erstatningskrav eller andre retsmidler gældende over for en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?
Erstatningskrav kan indgives til civilretten (Qorti Ċivili).
I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?
Du kan fremsætte dit krav, når sagen indledes.
Hvad kan jeg kræve, og hvordan skal jeg fremsætte mit krav (skal jeg angive et samlet beløb og/eller angive de individuelle tab, tabt fortjeneste og renter)?
Du kan fremsætte erstatningskrav for materielle skader sammen med de nødvendige bilag.
Findes der en særlig formular til brug ved sådanne krav?
Der findes ingen særlig formular.
Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge til støtte for kravet?
Oplysninger om indtægter, fakturaer, skøn og andre relevante bilag.
Skal der betales retsgebyrer eller andre omkostninger i forbindelse med mit krav?
Ja, men de er minimale.
Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få retshjælp, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?
Ja, du kan få retshjælp.
I hvilke tilfælde kan straffedomstolen afvise mit krav eller nægte at efterkomme mit krav mod gerningsmanden?
I tilfælde af frifindelse.
Kan jeg anke en sådan afgørelse eller gøre brug af andre retsmidler/få fyldestgjort mit krav på anden vis?
Muligvis ved anklagerens indgriben.
Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan kan jeg da sikre, at dommen fuldbyrdes over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få i denne
forbindelse?
En retshjælpsadvokat kan hjælpe hermed ved at udstede en fuldbyrdelsesordre som fastsat i loven (om arrest, udlæg osv.).
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