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Schadeloosstelling vorderen van de dader
Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet
ik die vordering richten?
U kunt een vordering tot schadeloosstelling instellen bij de civiele rechter (Qorti Ċivili).
Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?
U moet uw vordering samen met de andere bijdragen indienen.
Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente
specificeren)?
U kunt een vordering tot materiële schadevergoeding samen met bewijsstukken indienen.
Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?
Er is geen specifiek formulier.
Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?
Inkomen, facturen, ramingen en andere relevante bewijsstukken.
Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?
Ja, maar die zijn minimaal.
Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure
plaatsvindt?
Ja, u kunt rechtsbijstand krijgen.
Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?
Bij vrijspraak.
Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?
Mogelijk via een aanklager.
Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op
welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?
Door de voorgeschreven en wettelijke executoriale titels (bv. een derdenbeslag of een bevel tot beslaglegging) te laten uitvoeren. Een
rechtsbijstandsadvocaat kan u daarbij helpen.
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