
Olla kaitstud teisese ja korduva 
ohvristamise eest, ähvarduste ja 
hirmutamise eest (sh 
emotsionaalne ja psühholoogiline 
kahju). Samuti peab ütluste 
andmisel olema puutumatu Sinu 
väärikus.

Sellele, et Sinuga töötaksid 
professionaalid, kes on saanud 
väljaõppe ning kvalifitseeritud 
töötama kuriteo ohvritega 
lugupidavalt ja 
professionaalselt.

Olla mõistetud ning eeldada, et 
Sinuga käitutakse lugupidavalt, 
tundlikult, vastavalt Sinu seisundile 
ja seeläbi professionaalselt ning 
mittediskrimineerivalt.

Valida, et Sa ei soovi saada enda 
suhtes toime pandud kuriteo kohta 
informatsiooni välja arvatud juhul, kui 
see on vältimatu seoses Sinu 
osalemisega toimingutes.

Saada enda käsutusse oma 
avalduse koopia või kriminaalasja 
alustamise teatis, kus on kirjas 
Sinu suhtes toime pandud kuriteo 
üldised andmed.

Saada informatsiooni enda 
õiguste ja saadaoleva abi kohta, 
kuidas koostada kaebust, saada 
tuge, õigusabi, kompensatsiooni, 
kulude katmise jm osas.

Anda ütlusi ja esitada tõendeid. 

Saada õigusabi, kui see peaks osutuma vajalikuks. Sellele, et Sinu turvalisus oleks 

adekvaatselt hinnatud ning, et 

Sulle oleks pakutud sobivad ja 

seaduslikud võimalused enda 

ja oma perekonna kaitsmiseks.

Saada kompetentset 
restoratiivõiguse teenust (lepitusmenetlust) ja seeläbi olla mõistetud Sinu suhtes kuriteo toime pannud isiku poolt süüteo osas ning jõuda seeläbi kuriteo heastamiseks 

lepituskokkuleppeni.

Olla üle kuulatud võimalikult 
väike arv kordi ja ainult siis, 
kui see on kriminaalasja 
menetlemisel vältimatu.

Saada kuriteo toimepanijalt 
seaduses sätestatud korras 
kahjude osas kompensatsiooni.

Esitada avaldus endale arusaadavas keeles või saada vajalikku keelelist abi. 

Mõista ja olla mõistetud läbi 
lihtsa ja arusaadava suhtluse. 

Olla saadetud enda poolt valitud 
isiku poolt, kui vajad tuge ja abi 
mõistmisel või olla mõistetud.

Vältida kontakti Sinu suhtes 

kuriteo toime pannud isikuga 

kriminaalasja menetlusega 

seotud toimingute vältel kui isik 

asub samades ruumides, välja 

arvatud juhul, kui toimingud 

nõuavad sellist kontakti.

Sellele, et Sinu isiklik elu on 
kaitstud, sh isiklikud andmed ja 
Sinust ning Sinu perest tehtud 
fotod.

Olla seoses Sinu suhtes toime pandud kuriteoga arsti poolt läbi vaadatud võimalikult väike arv kordi ja ainult siis, kui see on uurimise jaoks vältimatult vajalik.

Olla saadetud oma juriidilise 
esindaja või enda poolt valitud 
isiku poolt.

Esitada kaebus kriminaalasja 
lõpetamise kohta.

Saada konfidentsiaalset ja 
tasuta ohvriabiteenust enne ja 
erinevate kriminaalasjaga 
seotud toimingute ajal ning 
mõistliku aja jooksul peale 
toiminguid.

Saada seaduses sätetatud korras ettenähtud kompensatsiooni kriminaalmenetluses osalemise eest.

Pääseda tagasi oma valdustesse, 
välja arvatud juhul, kui vastupidine 
on oluline kriminaalasja 
menetlemisel.

Olla informeeritud, kui Sinu 
suhtes kuriteo toime pannud isik 
vabastatakse või on 
kinnipidamisasutusest 
põgenenud. Seda eriti juhul, kui 
on põhjust arvata, et oled ohus.

Nõuda ülekuulamistel või kohtus 

ütlusi andes tõlki, samuti siis, kui 

see on oluline Sinu õiguste 

kaitseks – näiteks siis, kui 

kriminaalasi on otsustatud 

lõpetada.

Olla kriminaalasjas üle kuulatud peale avalduse esitamist mõistliku aja vältel. 

Saada informatsiooni selle kohta, 

et uurimine on otsustatud 
lõpetada, kohtuistungi toimumise 

aja ja koha osas jne.

 
 

 

On Sul õigus anda oma ütlused koheselt peale avalduse andmist.
Kui Sul ei olnud võimalik anda avaldust riigis, kus kuritegu toime pandi, võid teha seda oma koduriigis ning Sinu avaldus edastatakse selle riigi võimudele, kus kuritegu 
toimus.
Selle riigi võimud, kus kuritegu toime pandi, kasutavad ohvri ära kuulamiseks võimalusel videoülekuulamist või telefoni teel küsitlemist.

Kui oled sattunud kuriteo ohvriks, on Sul õigus:

KUI SATTUSID KURITEO OHVRIKS EL LIIKMESRIIGIS, KUS SA EI ELA…
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