ET
Avaleht>Teie õigused>Kuriteoohvrid>Ohvrite õigused riigiti
Ohvrite õigused riigiti
Eesti
Teid käsitletakse kuriteo ohvrina (kannatanuna), kui teile on õigusvastase teoga vahetult tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju, nt teid on vigastatud
või teie vara on kahjustatud või varastatud vms mingi juhtumi tagajärjel, mis kujutab endast vastavalt siseriiklikule seadusele kuritegu. Seadus annab teile kui
kuriteos kannatanule teatud õigused enne kohtumenetlust (kohtuprotsessi), selle kestel ja pärast seda.
Kriminaalmenetlus Eestis algab kohtueelse menetlusega, mille viib üldjuhul läbi politsei ja prokurör ning mille käigus kogutakse sooritatud kuriteo ja
väidetava õiguserikkuja kohta tõendusmaterjali. Kui tõendeid on piisavalt, siis läheb asi kohtusse. Kohtuprotsess lõpeb sellega, et kohus mõistab
süüdistatava süüdi või mõistab ta õigeks. Süüdimõistva otsuse korral teeb kohus otsuse ka esitatud tsiviilhagi kohta. Õigeksmõistva otsuse korral jäetakse
hagi läbi vaatamata. Sel juhul on võimalik tekitatud kahju nõuda tsiviilkohtumenetluses. Kohus võib tsiviilhagi rahuldada kas täielikult või osaliselt, jätta selle
rahuldamata või läbi vaatamata. Kohtuotsusega mittenõustumise korral on võimalik esitada apellatsioon kõrgema astme kohtule.
Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel:
1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks
2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal
3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust
4 - Hüvitis
5 - Minu õigus saada abi ja toetust
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1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks
Millist teavet ma saan ametiasutustelt (nt politseilt, prokurörilt) pärast kuriteo toimumist, kuid enne kui ma sellest teatan?
Pöördudes ametiasutuste poole, saate teavet ja abi selle kohta:
Kuidas esitada kuriteoteadet
Millised ohvriabiteenused on kättesaadavad ilma kuriteoteadet esitamata
Nõuanded on saadaval ka
politsei veebilehel.
Ma ei ela selles ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi (ELi ja kolmandate riikide kodanikud). Kuidas on mu õigused kaitstud?
Teie õiguste kaitse ei sõltu sellest, millises EL liikmesriigis kuritegu Teie suhtes toime pandi. Teil on võimalus esitada kuriteoteade ning vajadusel saada
ohvriabiteenuseid nii selles liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi, kui ka oma elukohariigis.
Kui ma kuriteost teatan, siis millist teavet ma saan?
Te olete esitanud kuriteoteate, siis antakse Teile järgmist teavet:
Teie soovil antakse Teile kirjalik kinnitus kuriteoteate esitamise kohta
Kümne päeva jooksul antakse Teile teada kriminaalmenetluse alustamise või mittealustamise kohta
Kui kriminaalmenetlus alustatakse, kuulatakse Teid kannatanuna üle ja küsitakse, kas Te soovite saada informatsiooni kahtlustatava vahistamise,
vabanemise ning kohtuistungi aja ning koha kohta
Kui kriminaalasja eeluurimine on lõpetatud, annab prokurör Teile teada, et Teil on õigus tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega
Kas mul on õigus tasuta suulise või kirjaliku tõlke teenustele (kui ma suhtlen politsei või muude ametiasutustega või uurimise või kohtumenetluse ajal)?
Igale isikule, kes ei oska eesti keelt, tagatakse menetluse käigus suuline tõlge. Kirjalik tõlge tehakse Teie taotlusel kriminaalmenetluse lõpetamise määruse
või kohtuotsuse sisust arusaamise või menetluse õigluse tagamise seisukohast olulistest tekstidest.
Kuidas ametiasutused tagavad, et mina saan aru ja et minust saadakse aru (kui ma olen laps; kui mul on puue)?
Ametiasutused kohustuvad tagama, et Te saate selgitatust aru ning et Teist saadakse aru. Selleks on politseis ja prokuratuuris infolehed, mis on koostatud
lihtsas keeles ning koolitatud spetsialistid. Samuti on alati tagatud tõlge viipekeelest.
Ohvriabiteenused
Kes osutavad ohvriabiteenuseid?
Ohvriabiteenuseid osutab
Sotsiaalkindlustusamet.
Juhul kui olete naistevastase vägivalla ohver, võite samuti abi saamiseks pöörduda
naiste varjupaikade poole.
Kas politsei aitab mul kohe võtta ühendust ohvriabiteenuste osutajatega?
Politsei informeerib Teid ohvriabiteenustest ning suunab vajadusel Teid ohvriabitöötaja juurde. Paljudes politseijaoskondades on ohvriabitöötaja pidevalt
olemas.
Kuidas kaitstakse mu eraelu puutumatust?
Kõik kriminaalmenetluse käigus kogutud andmed on salajased ning neid ei jagata avalikkusega enne avalikku kohtuistungit. Kohus võib ka kohtuistungi
kuulutada Teie kaitseks kinniseks, sellisel juhul ei muutu ka kohtuistungil arutatud andmed avalikuks.
Kas ma pean kuriteost teatama enne, kui ma saan kasutada ohvriabiteenuseid?
Ei, üldine ohvriabiteenus on avatud kõigile isikutele ning kuriteost ei ole vaja selle saamiseks teatada. Küll aga pakutakse ohvriabiteenuse raames spetsiifilisi
abiteenused, nagu vägivallaohvrite hüvitis ning psühholoogilise abi hüvitis, mille saamiseks peate olema kuriteost teatanud.
Isikukaitse juhul, kui ma olen ohus
Millist liiki kaitset on võimalik saada?
Teil on võimalik kohtult prokuröri vahendusel taotleda kahtlustatava suhtes ajutise lähenemiskeelu kehtestamist, millega keelab kohus kuriteos kahtlustataval
kohtu määratud paikades viibimise, kohtu määratud isikutele lähenemise ja nendega suhtlemise.
Samuti võib Teie kaitsmiseks kohaldada tunnistajakaitse meetmeid, mida pakub politsei prokuratuuri korraldusel.

Kes mulle kaitset pakub?
Juhul kui olete ohus, andke sellest teada politseile, kes tagab Teie turvalisuse.
Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kurjategija võib mind ka edaspidi ohustada?
Politsei on kohustatud hindama igat juhtumit ning tagama ohu ärahoidmise.
Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?
Kõik menetlejad on kohustatud Teie huvisid alati arvestama ning vältima Teie teisest ohvristamist kriminaalmenetluse käigus.
Millist kaitset pakutakse väga haavatavatele ohvritele?
Kui tegemist on raske kuriteoga, siis võidakse Teid kohtus mitte üle kuulata või kasutada kaugülekuulamist või kasutada kohtus ülekuulamiseks Teid
süüdistatava eest varjavat vaheseina.
Ma olen alaealine. Kas mul on eriõigused?
Alaealisel kannatanu ülekuulamisel on raskematel juhtudel menetlejal kohustus kaasata lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoog, kui menetlejal
endal ei ole vastavat eriväljaõpet.
Kui Te olete alaealine kannatanu, kelle huvid on vastuolus seadusliku esindaja või oma vanemate huvidega, võib menetleja määrata Teile tasuta õigusabi
advokaadi.
Kõigi psüühikahäiretega alaealiste, kõigi alla 10-aastaste laste ning alla 14-aastaste laste pere- või seksuaalvägivallaga seotud juhtudel ei kuulata alaealist
kohtus üle, vaid videosalvestatakse politseis toimuv ülekuulamine, mida saab kasutada kohtus tõendina.
Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?
Kui Teie pereliige on kuriteo tagajärjel surnud, siis on Teil menetluses kõik kannatanu õigused.
Mu pereliige langes kuriteo ohvriks. Millised on mu õigused?
Kui Teie pereliige on langenud kuriteo ohvriks, siis on Teil võimalik vajadusel kasutada ohvriabiteenuseid sarnaselt kannatanule.
Kas mul on võimalik kasutada vahendust? Millistel tingimustel? Kas vahenduse ajal tagatakse minu turvalisus?
Prokuratuur võib Teie ja kahtlustatava nõusolekul otsustada, et kriminaalmenetlus lõpetatakse lepitusmenetluse (vahenduse) abil. Lepitusteenust viib läbi
ohvriabitöötaja.
Teil on igal hetkel õigus otsustada, et Te siiski ei soovi lepitusmenetluses osaleda.
Kust ma leian õigusaktid, milles on sätestatud minu õigused?
Kriminaalmenetluse seadustik
Ohvriabi seadus
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2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal
Kuidas ma pean kuriteost teatama?
Kuriteost saab teatada helistades politsei lühinumbrile 112 (kui on vaja ka politsei kiiret abi), esitades kirjaliku avalduse lähimas politseiasutuses või saates
avalduse vastava prefektuuri e-posti aadressile. Rohkem infot avalduse esitamise kohta leiate
siit.
Kuidas ma oma juhtumi kohta teavet saan?
Avalduse esitamise järel võetakse Teiega ühendust ning antakse informatsiooni edasise tegevuse suhtes (nt kutsutakse ütlusi andma, küsitakse infot
võimalike tunnistajate kohta, palutakse abi tõendite kogumisel vms). Samuti informeeritakse Teid vajadusel ohvriabiteenuste ja muude kaitsemeetmete
võimaluse kohta.
Pärast ülekuulamist märkige endale üles kriminaalasja number ja asjaga tegelev uurija. Nii on Teil hiljem kergem politseist infot küsida.
Kas mul on õigus õigusabile (uurimise või kohtumenetluse ajal)? Millistel tingimustel?
Teil on õigus kaasata menetlustoimingu juurde advokaat, kui Teil ei ole endal vahendeid advokaadi palkamiseks, siis on Teil võimalik taotleda kohtult riigi
õigusabi.
Tasuta riigi õigusabi tagatakse alati nendele alaealistele kannatanutele, kelle huvid on vastuolus nende seaduslike esindajate huvidega.
Kas mul on õigus nõuda kulude hüvitamist (uurimises või kohtumenetluses osalemise eest)? Millistel tingimustel?
Kannatanul ja tunnistajatel on õigus saada hüvitist kriminaalmenetlusega tekkinud kulude ning saamata jäänud tulu eest. Näiteks kui Teil tekib transpordikulu
või kaotate palgas seoses ülekuulamisele minemisega, siis selliste kulude hüvitamist on võimalik taotleda. Kui soovite kulude hüvitamist, siis teata sellest
Teid väljakutsunud asutusele ning Teid juhendatakse, kuidas hüvitist taotleda.
Kas ma võin edasi kaevata, kui juhtumi uurimine lõpetatakse enne kohtusse jõudmist?
Peale kriminaalmenetluse lõpetamist saadetakse kriminaalasja lõpetamise määruse koopia viivitamatult Teile või Teie esindajale. Alates lõpetamise määruse
kättesaamisest on Teil kannatanuna 10 päeva aega, et taotleda tutvumist kriminaaltoimikuga, kui peate seda vajalikuks. Samuti on Teil õigus lõpetamise
määruse kättesaamisest alates 10 päeva jooksul kriminaalmenetluse lõpetamist prokuratuuris vaidlustada.
Kas ma võin osaleda kohtumenetluses?
Kannatanuna olete teiste menetlusosalistega võrdne kohtumenetluse pool ning Teil on õigus osaleda kohtumenetluses.
Milline on minu ametlik roll õigussüsteemis? Kas ma olen või kas ma saan valida, et ma olen: ohver, tunnistaja, tsiviilhageja või erasüüdistaja?
Kui Teie suhtes on toime pandud kuritegu, siis olete kriminaalmenetluses kannatanu, mis aga tähendab, et Teil on õigus esitada ka tsiviilhagi samas
menetluses. Eesti õiguses ei ole erasüüdistust.
Millised on minu õigused ja kohustused seoses minu rolliga?
Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on kannatanu õigused:
vaidlustada kriminaalmenetluse alustamata jätmine või lõpetamine;
esitada uurimisasutuse või prokuratuuri kaudu tsiviilhagi;
anda ütlusi või keelduda ütluste andmisest oma lähedaste vastu;
esitada tõendeid;
esitada taotlusi ja kaebusi;
tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;
tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega pärast kriminaalasja eeluurimise lõpuleviimist;
võtta osa kohtulikust arutamisest;
anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuse ja karistuse ning süüdistuses nimetatud kahju suuruse
ja tsiviilhagi kohta;

anda nõusolek ajutise lähenemiskeelu kohaldamiseks ning taotleda lähenemiskeelu kohaldamist;
taotleda, et tema ülekuulamist viiks läbi temaga samast soost isik, kui tegemist on seksuaalvägivalla, soolise vägivalla või lähisuhetes toime pandud
kuriteoga, välja arvatud kui ülekuulamist viib läbi prokurör või kohtunik või kui see takistaks menetluse käiku.
Kannatanu on kohustatud:
ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel;
osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.
Kas ma võin kohtumenetluse ajal teha avalduse või anda tunnistusi? Millistel tingimustel?
Kohtumenetluse käigus on Teil õigus teha avaldusi ning esitada oma seisukoht. Teil on õigus anda ütlusi, kui prokurör Teie ülekuulamist taotleb.
Millist teavet mulle antakse kohtumenetluse ajal?
Kohus informeerib Teid kohtuistungite toimumise ajast ja kohast ning Teid teavitatakse ka kohtuotsusest, mis toimetatakse Teile kätte juhul, kui Te
kohtuotsuse kuulutamisel isiklikult kohal ei ole.
Kas mul on võimalik tutvuda menetlustoimikuga?
Teil on õigus tutvuda menetlustoimikuga pärast eeluurimise lõpuleviimist prokuratuuris või kriminaalmenetluse lõpetamise korral. Prokuratuur informeerib
Teid sellest õigusest ning juhendab, kuidas Teil on võimalik menetlustoimikuga tutvuda.
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3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust
Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?
Teil on kohtumenetluse poolena õigus esitada kohtuotsuse peale apellatsioonkaebus ringkonnakohtule 30 päeva jooksul pärast kohtuotsuse tegemist.
Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?
Teil on õigus menetluse käigus taotleda, et Teid teavitataks, kui süüdimõistetu vabaneb vanglast ennetähtaegselt.
Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?
Ohvriabiteenuste kestus ei ole limiteeritud kriminaalmenetluse käiguga ning nende teenuste osutamine võib kesta edasi ka pärast kriminaalmenetluse lõppu
ilma konkreetse tähtajata.
Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?
Teile tehakse teatavaks kohtuotsus, kus on kirjas süüdlasele mõistetud karistus. Kui Te esitate vastava soovi, siis antakse Teile teada ka sellest, kui
süüdimõistetu vabastatakse vanglast ennetähtaegselt.
Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?
Kui Te olete esitanud enda ülekuulamise käigus vastava taotluse, siis antakse Teile teada sellest, kui süüdimõistetu vanglast vabaneb või põgeneb.
Kas mind kaasatakse vabastamist või armuandmist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?
Ennetähtaegse vabastamise menetluse käigus võidakse küsida Teie arvamust, kuid Teil ei ole õigust selle otsuse peale kaebust esitada.
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4 - Hüvitis
Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)
Teil on õigus kriminaalmenetluse raames esitada süüdistatava vastu tsiviilhagi kahju hüvitamiseks. Tsiviilhagi on Teil õigus esitada hiljemalt 10 päeva jooksul
pärast seda kui olete tutvunud kriminaaltoimikuga. Prokuratuurilt on võimalik taotleda selle tähtaja pikendamist.
Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?
Juhul kui süüdimõistetu ei ole tasunud kohtuotsusega temalt välja mõistetud summat, on Teil õigus kohtuotsuse alusel pöörduda kohtutäituri poole, kes
korraldab täitemenetluse.
Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?
Ei, riik kurjategija asemel kahjuhüvitissummat ei tasu.
Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?
Kui Te olete kuriteo tagajärjel surnud isiku lähedane või vägivallakuriteo ohver ning olete kuriteo tagajärjel saanud vähemalt 4 kuud kestva tervisehäire, siis
on Teil õigus taotleda hüvitist riigilt järgmiste kulude katteks:
töövõimetusest või töövõime vähenemisest tulenev kahju;
ohvri tervise kahjustamisest tingitud kulud;
ohvri surmast tulenev kahju;
prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju;
ohvri matusekulud.
Hüvitise saamiseks on vajalik, et oleksite esitanud politseile kuriteoteate hiljemalt 15 päeva pärast kuriteo toimumist või pärast seda kui Teil oli võimalik
kuriteost teatada.
Hüvitise taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile kolme aasta jooksul kuriteo toimepanemisest või ohvri surma päevast arvates, välja arvatud juhul kui:
ülalpeetav sai ohvri surmast teada rohkem kui üks aasta pärast surmapäeva ja taotlus on esitatud kolme aasta jooksul ohvri surmast teada saamise päevast
arvates;
hüvitise taotleja tervisehäire kestis üle ühe aasta ja taotluse õigeaegne esitamine ei olnud terviseseisundi tõttu võimalik ning taotlus on esitatud kolme aasta
jooksul pärast terviseseisundi paranemist;
hüvitise taotlemise aluseks on alaealise vastu toimepandud seksuaalkuritegu ja taotlus on esitatud kolme aasta jooksul pärast ohvri täisealiseks saamist, kui
kriminaalmenetluse ajend ei ilmnenud enne tema täisealiseks saamist.
Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?
Juhul kui kriminaalmenetluses ei ole võimalik tuvastada, kes Teie suhtes kuriteo toime pani, siis on Teil samuti võimalus taotleda kuriteoohvrite riiklikku
hüvitist.
Juhul kui kuriteos süüdistatud isik mõistetakse kohtus õigeks, kuid Te leiate, et see isik on Teile siiski kahju tekitanud, siis on Teil õigus esitada hagi
tsiviilkohtumenetluse korras.
Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Vägivallaohvrite riikliku hüvitise määramise otsustamise lükatakse edasi kuni otsuse tegemiseni maakohtus, kui:
hüvitise taotleja õigus saada hüvitist kuriteoga tekitatud kahju eest vastutavalt isikult on ebaselge või
on ilmne, et kuriteoga tekitatud kahju eest vastutav isik on nõus ja võimeline hüvitama kuriteoga tekitatud kahju.
Kui hüvitise määramine lükatakse edasi, siis on Sotsiaalkindlustusametil õigus maksta hüvitise taotleja avalduse alusel avanssi, kui hüvitise taotleja õigus
saada hüvitist on ilmne ja ta on majanduslikult raskes olukorras.
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5 - Minu õigus saada abi ja toetust
Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond
Naiste tugikeskused
Politsei
Ohvriabitelefon
Ohvriabi infotelefon - 612 1360 või 16106 (töötab E-R 9-17)
Lasteabi infotelefon - 16111 (abivajavast lapsest teavitamine, töötab 24H)
Kas ohvriabi on tasuta?
Ohvriabiteenused on tasuta.
Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?
Riiklik ohvriabiteenus seisneb järgmistes teenustes:
ohvri nõustamises;
ohvri abistamises suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega;
turvalise majutuse tagamises;
toitlustuse tagamises;
vajalike tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamises;
vajaliku materiaalse abi andmises;
vajaliku psühholoogilise abi andmises;
vajaliku tõlketeenuse võimaldamises ohvriabiteenuse raames osutatavate teenuste saamiseks;
muude ohvri füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalike teenuste osutamises.
Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?
Riikliku ohvriabiteenuse osutaja oskab Teid suunata sobiva valitsusvälise organisatsiooni juurde.
Naiste varjupaigad
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