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Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt
Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele
tuleks selline nõue adresseerida?
Kahju hüvitamise nõude võib esitada tsiviilkohtule (Qorti Ċivili).
Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?
Peaksite oma nõude esitama kohe menetluse alguses.
Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja
intressid)?
Te saate esitada varalise kahju hüvitamise nõude koos tõendavate dokumentidega.
Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?
Erivormi ei ole.
Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?
Sissetulekutõend, arved, hinnangud ja muud asjakohased tõendavad dokumendid.
Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?
Jah, kuid need on minimaalsed.
Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus
kohtumenetlus toimub?
Jah, Teil on võimalik saada riigi õigusabi.
Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?
Õigeksmõistmise korral.
Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?
See on võimalik prokuröri sekkumisel.
Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi
võin ma selle tagamiseks saada?
Seda peaks aitama tagada riigi õigusabi osutav jurist, andes seadusega ettenähtud täitemääruse (nt kolmanda isiku valduses oleva vara arestimise määrus,
vara arestimise määrus jms).
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