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Lisa 3. Ohvrite küsimustik 
 
KURITEOST TEADAANDMINE 

1.  Kuidas sai politsei sellest kuriteost teada?  

o teie teatasite [järgneb küsimus 3] 
o keegi teine teatas [järgneb küsimus 2] 
o politsei avastas ise  [järgneb küsimus 2] 
o mõnel muul  viisil, palun täpsustage.................. [järgneb küsimus 2] 

 
2. Miks Te ise politseile kuriteost ei teatanud? [Võimalik anda mitu vastust] 

 kuritegu polnud piisavalt tõsine 

 see polnud kindlustuseks vajalik 

 see poleks minu jaoks midagi muutnud, poleks minu olukorda parandanud 

 politsei teadis sellest juba 

 keegi soovitas Teil sellest mitte teada anda 

 politsei ei teeks niikuinii midagi 

 kartsite kurjategija tagasitegemist, kättemaksu 

 ma ei teadnud, kuhu või kuidas pöörduda 

 ma ei saanud ise pöörduda 

 muu põhjus, palun täpsustage…………. 
 
3. Miks Te  kuriteost teatasite? [Võimalik anda mitu vastust] 

 see oli kindlustuseks vajalik 

 tahtsite oma vara tagasi saada 

 tahtsite saada kahjustatud või kaduma läinud vara eest kompensatsiooni, hüvitamist 

 tahtsite, et teo toimepanija kätte saadaks ja teda karistataks 

 pidasite kuritegu piisavalt tõsiseks, et politsei peaks sellest teadma 

 tahtsite, et keeruline olukord laheneks 

 kartsite, et süüdlane kordaks oma tegu 

 vajasite kaitset teo toimepanija või tuttavate inimeste eest 

 vajasite abi juhtunuga toimetulekul 

 tahtsite rahu saada, olla ära kuulatud 

 muu põhjus, palun täpsustage………….. 
 

4. Kas Te tundsite sel hetkel teo toimepanijat?  

o jah, kui tundsite vähemalt ühte [järgneb küsimus 5] 
o ei [järgneb küsimus 6] 

 
5. Kes oli(d) Teile teo toimepanija(d)? [Võimalik anda mitu vastust] 

 elukaaslane või abikaasa 

 endine elukaaslane või endine abikaasa 

 muu pereliige  

 kaugem sugulane 

 sõber 

 naaber 

 töökaaslane 

 muu tuttav 

 keegi võõras (nt kui kurjategijaid oli mitu ja kõiki ei tundnud) 

 ma ei soovi seda öelda 
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6. Millise kuriteoga Te kokku puutusite? [Võimalik anda mitu vastust] 

 Te kannatasite vaimset ja kehalist vägivalda 

 kahjustati Teie vara 

 toimus muu kuritegu, palun täpsustage 
 
 
TEADMISED ÕIGUSTEST, ESMANE KOKKUPUUDE ÕIGUSKAITSEASUTUSEGA 

7. Kuriteoohvril on kriminaalmenetluses mitmed õigused. Loen Teile ette kannatanu õigused ja palun Teil iga väite 
kohta öelda: - kas Te olete neist õigustest kuulnud? - (kui on kuulnud) kas Te kasutasite selle juhtumi korral seda 
õigust? - (kui kasutas) kas selle kasutamisest oli Teile abi? - (kui ei kasutanud, siis küsida) kas oleksite sellist abi 
vajanud? 

Kas Te teadsite, et kuriteoohvril on õigus … 

 jah, tean, 
et selline 
õigus on 

ei tea 
sellist 
õigust, 

ei mäleta 

jah, 
kasutasin, 

aga ei 
aidanud 

jah, 
kasutasin 
ja sellest 

oli abi 

ei 
kasutanud, 
aga vajasin 

ei 
kasutanud 

ja ei 
vajanud 

palgata endale advokaat       

taotleda advokaati riigi kulul       

võtta endaga politseisse või kohtusse 
kaasa lähedane, pereliige või keegi, 
kes pole advokaat 

      

esitada kriminaalasjas kurjategijale 
tema põhjustatud kahju hüvitamise 
nõue 

      

lasta tekste või vestluseid emakeelde 
tõlkida 

      

saada riiklikku ohvriabi, st riigi kulul 
nõu ja abi kuriteo ja selle 
menetlemisega toimetulekuks, nt 
asenduselukoha leidmisel, toiduabi, 
abi tõlkimisel või ametiasutustega 
suhtlemisel, arsti või psühholoogi abi 

      

saada riigilt rahalist hüvitist kulude 
katteks, mis tekivad seoses politseis, 
prokuratuuris ja kohtus käimisega 

      

osaleda lepitusmenetluses ehk soovi 
korral ja süüdlase nõusolekul saada 
abi mõlemale sobiva lahenduse 
leidmisel 

      

tutvuda kriminaaltoimiku 
materjalidega 

      

esitada omapoolseid tõendeid kuriteo 
lahendamiseks, anda selle kohta ütlusi 

      

esitada taotlusi, kui ohvri arvates on 
teda valesti koheldud 

      

anda ütlusi telefoni, skype'i teel või 
kodus 

      

 
10. Kust Te nende õiguste kasutamise kohta infot saite või leidsite? [Võimalik anda mitu vastust] 

 vastaja ei olnud kuulnud ühestki ohvri õigusest 

 politseiametnikult kuriteoteadet esitades 

 mõnelt teiselt politsei-, prokuratuuri- või kohtuametnikult 

 politsei, prokuratuuri või kohtumaja stendidelt, voldikutelt 
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 Internetist, veebilehtedelt, sotsiaalmeediast 

 sõbrad või tuttavad juhatasid, sh elektroonilise infoni 

 kuritegude ohvreid nõustavalt spetsialistilt, näiteks ohvriabi töötajalt 

 meditsiinitöötajalt 

 mujalt, täpsustage ........................ 

 Te ei mäleta, kuidas Te nendest võimalustest/ sellest võimalusest teada saite 
 
11. Kas Te puutusite oma juhtumi käigus kokku... [Võimalik anda mitu vastust] 

 politseiga? 

 prokuratuuriga? 

 kohtuga? 
 
12. Palun meenutage selle juhtumi osas, millest me täna räägime, oma esimest kohtumist politseiuurijaga (ja 

prokuröriga). Kas uurija tutvustas Teile õigust ...? Aga prokurör? 

 jah, 
politsei 

tutvustas 

politsei ei 
tutvus-
tanud 

ei mäleta 
(politsei 
kohta) 

jah, 
prokurör 
tutvustas 

prokurör ei 
tutvus-
tanud 

ei mäleta 
(prokuröri 

kohta) 

palgata endale advokaat       

taotleda advokaati riigi kulul       

võtta endaga politseisse või kohtusse 
kaasa lähedane, pereliige või keegi, 
kes pole advokaat 

      

esitada kriminaalasjas kurjategijale 
tema põhjustatud kahju hüvitamise 
nõue 

      

lasta tekste või vestluseid emakeelde 
tõlkida 

      

saada riiklikku ohvriabi, st riigi kulul 
nõu ja abi kuriteo ja selle 
menetlemisega toimetulekuks, nt 
asenduselukoha leidmisel, toiduabi, 
abi tõlkimisel või ametiasutustega 
suhtlemisel, arsti või psühholoogi abi 

      

saada riigilt rahalist hüvitist kulude 
katteks, mis tekivad seoses politseis, 
prokuratuuris ja kohtus käimisega 

      

osaleda lepitusmenetluses ehk soovi 
korral ja süüdlase nõusolekul saada 
abi mõlemale sobiva lahenduse 
leidmisel 

      

tutvuda kriminaaltoimiku 
materjalidega 

      

esitada omapoolseid tõendeid kuriteo 
lahendamiseks, anda selle kohta ütlusi 

      

esitada taotlusi, kui ohvri arvates on 
teda valesti koheldud 

      

anda ütlusi telefoni, skype'i teel või 
kodus 

      

 
13. Millist abi oleksite veel vajanud, millest me pole rääkinud? [avatud vastus] 

 
14. Palun öelge, kas … [EI KOHALDU märkida siis, kui juhtumi menetlemine on alles algusjärgus, ütlusi pole veel 

andnud, menetlust pole alustatud, süüdlast pole leitud või vastaja kohta need väited ei käi] 
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 ei kohaldu jah ei 

käimasoleva menetlusega seotud ajakulu (ütluste andmine, 
dokumentide vormistamine jms) on/ osutus Teie jaoks suureks? 

   

Teie asja lahendamine venib/ venis?    

Teil on/oli piisav ülevaade Teie asja menetlusprotsessist?    

asjade senist kulgu arvestades süüdlane saab/ sai õiglase karistuse?    

ütluste andmise ajad sobisid Teile?    

jälgisite e-toimikust menetluse kulgu?    

võtsite juhtumit menetleva ametnikuga ühendust ja uurisite menetluse 
kulgu? 

   

olete pidanud juhtunut korduvalt ametnikele kirjeldama, sama üle 
kordama?  

   

menetlusprotsessi jooksul koheldi Teid mõistvalt?    

ametiasutuse töötajad kohtlesid Teid erapooletult (isegi, kui menetlust ei 
alustatud)? 

   

ametivõimud vihjasid Teile, et võite ise olla juhtunus süüdi?    

Teiega juhtunu ebameeldivaid üksikasju jagati Teisse halvasti suhtuvate 
inimestega? 

   

saite ütluseid anda ilma Teile ebamugavust põhjustavate 
juuresviibijateta? 

   

Teil oli soovimatuid kokkupuuteid kahtlustatavaga?    

menetluses valmistati Teid kurjategijaga (uuesti) kohtumiseks ette?    

Teile selgitati piisavalt Teie juhtumi menetlusse võtmata jätmise või 
lõpetamise põhjuseid? 

   

ütluste andmine on Teile politsei, prokuratuuri või kohtu poolt 
probleeme või ebameeldivusi kaasa toonud? 

   

pöörduksite sarnase juhtumi kordumisel uuesti politsei või prokuratuuri 
poole? 

   

 

KOKKUPUUDE 

15. Milline neist osapooltest, kellega kokku puutusite… Aga politseinik, aga prokurör, aga kohtunik? [küsida 
ainult neid osapooli kellega on kokku puutunud] 

 politseinik prokurör kohtunik 

andis Teile oma kontakti?    

suhtus juhtumi lahendamisse tõsiselt?    

tundis Teiega juhtunu vastu siirast huvi?    

kohtles Teid lugupidavalt ja viisakalt?    

lasi välja paista, et ei usu, mida Te rääkisite?    

rääkis Teiega arusaadavas ja lihtsas keeles?    

vestles Teiega napilt ja arusaamatult?    

võimaldas Teil oma loo rahulikult ära rääkida, enne kui ta midagi juhtunus 
otsustas?  

   

soovitas Teil ütlusi muuta?     

üritas Teile sõnu suhu panna (esitas küsimusi stiilis „oli ju nii?“, mitte „kuidas 
toimus?“)?  
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 politseinik prokurör kohtunik 

hoidis Teid kursis menetlusega?    

selgitas Teile Teie õigusi ja kohustusi?    

selgitas Teile, mis saab menetluse selles etapis edasi?    

(ainult politsei) tegi põhjaliku ülevaate Teile tekitatud kahjudest?    

(politsei) andis Teile soovitusi, kuidas tulevikus ohvriks sattumist vältida?    

(politsei) andis Teile kinnituse kuriteoteate vastuvõtmise kohta?    

(politsei ja prokurör) andis Teile nõu, kuidas tulla toime lähedaste, tuttavate, 
kõrvalseisjate hinnangute ja tegevusega? 

   

(prokurör) küsis Teilt nõusolekut, et ta tohib Teid teavitada, kui teo 
toimepanija vabaneb vanglast? 

   

(kohtunik) selgitas Teile oma otsuste põhjusi?    

 

KOKKUPUUDE KOHTUGA  

[SELLES PLOKIS VASTAVAD AINULT NEED, KES ON EELNEVAS KÜSIMUSES KOKKUPUUTUNUD KOHTUGA] 

16. Kas teo toimepanija sai karistuse?  
o jah [järgneb küsimus 18] 
o ei [järgneb küsimus 17] 
o menetlus ei ole selleni jõudnud [järgneb küsimus 19] 
o ei tea [järgneb küsimus 19] 

 
17. Kuivõrd Teid häirib, et kriminaalmenetlus lõpetati või kahtlustatav mõisteti õigeks? [Vastab ainult see, 

kelle juhtumis süüdistatav ei saanud karistust ja siis järgneb küsimus 19.] 
o mitte eriti 
o häirib mõnevõrra 
o häirib väga 

 
18. Kui karm või leebe oli Teie arvates karistus, mille teo toimepanija sai? [Vastab ainult see, kelle juhtumis 

süüdistatav sai karistuse.] 
o väga leebe 
o pigem leebe 
o paras 
o pigem karm 
o väga karm 

 
19. Kuriteoohvril on kohtumenetluses mitmeid õigusi. Nimetan nüüd neist mõned ja soovin teada, kas olete 

neist õigustest kuulnud? Kas Te teadsite, et kuriteoohvril on kohtumenetluses õigus ... 

 jah ei 

vältida silmast silma kohtumist teo toimepanijaga?   

anda selgitusi kohtus sidevahenditega kohtusaalis viibimata?   

jätta vastamata asjasse mittepuutuvatele küsimustele?   

kohtuistungi kinniseks kuulutamiseks (teatud kuritegude puhul)?   

 
20. Kas Teile pakuti seda võimalust? Kas Te kasutasite seda õigust? 

 jah, pakuti ja 
kasutasin 

jah, pakuti, kuid 
ei kasutanud 

ei pajutud, aga 
oleksin vajanud 

ei pakutud, 
ei vajanud 
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vältida silmast silma kohtumist teo 

toimepanijaga? 

    

anda selgitusi kohtus sidevahenditega 

kohtusaalis viibimata? 

    

jätta vastamata asjasse 

mittepuutuvatele küsimustele? 

    

kohtuistungi kinniseks kuulutamiseks 

(teatud kuritegude puhul)? 

    

 
MÕJU IGAPÄEVAELULE [kõigile] 

21. Millisel määral mõjutas kuritegu Teie elu? 

o ei mõjutanud üldse 

o pigem vähe  

o nii ja naa 

o oluliselt 

o väga oluliselt 

 

22. Kas selle kuriteo tõttu toimusid muutused Teie ... 

 jah ei 

majanduslikus toimetulekus, sissetulekuis?   

tööga hakkamasaamises?   

kodutöödega hakkamasaamises (söögitegemine, laste abistamine jms)?   

vaimses enesetundes?   

füüsilises heaolus?   

pereelus, lähisuhetes?   

suhetes naabrite ja tuttavatega, sh sotsiaalmeedias?   

suhetes töökaaslastega?   

 

23. [Küsida ainult siis, kui vastas vähemalt ühele väitele eelmises küsimuses "jah".] Kas vajasite abi kuriteoga 

või selle tagajärgedega toimetulekul? 

o jah 

o ei 

o kõik eelneva küsimuse vastused olid „ei-d“ 

 

24. Kas saite abi kuriteoga või selle tagajärgedega toimetulekul? 

o jah 

o ei 

 

25. Kellelt Te peamiselt abi saite? [Võimalik anda mitu vastust.] 

 perekonnaliikmelt 

 sõbralt-tuttavalt 

 politseilt 

 prokurörilt 

 kohtunikult 

 ohvriabitöötajat 
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 menetluseväliselt abistajalt (arst, abiline, nõustaja jms) 

 mujalt, palun nimetage…………….. 

 

26. Kui sageli on Teil tulnud menetlusest osavõtmiseks… 

 väga 

sageli 

mõni-

kord 

harva üldse 

mitte 

teha töös ja pereelus ümberkorraldusi (nt selgitada töölt rääkimisi, 

korraldada ümber töögraafikut, leida tööl asendajaid, leida lapsele hoidja)? 

    

leida abistajaid, kes vaataksid koduse elu järele ajal, kui viibisite menetluse 

tõttu kodust eemal? 

    

teha toimetulekut mõjutavaid väljaminekuid, kulusid?     

kulutada tavapärasest enam aega ühest kohast teise liikumisele, transpordi 

planeerimisele? 

    

ennast vaimselt kokku võtta, pingutada?     

loobuda endale olulistest tegevustest, neid ära jätma või edasi lükkama?     

kulutada aega mitmesuguste suhete lappimisele, sh sotsiaalmeedias?     

 

SUHTUMINE ÕIGUSKAITSEASUTUSTE TÖÖSSE 

27. Kuidas hindate politsei, [prokuratuuri] või [kohtu] tööd selle menetluses?  

 ei puutunud 
kokku 

ei oska 
hinnata 

väga hea pigem 
hea 

nii ja naa, 
neutraalne 

pigem 
halb 

väga halb 

politsei töö        

prokuratuuri töö        

kohtu töö        

 
28. Miks Te nende tööd just nii hindate?  

politsei töö................................................................................................................................................................ 
prokuratuuri töö........................................................................................................................................................ 
kohtu töö…................................................................................................................................................................ 
 
29. Kuivõrd Te usaldate… 

 ei oska 
öelda 

ei usalda 
üldse 

usaldan 
vähe 

nii ja naa, 
neutraalne 

pigem 
usaldan 

usaldan 
täiesti 

politseid?       

prokuratuuri?       

kohtusüsteemi?       

 
30. Millised on Teie ettepanekud ja soovitused, et menetlus oleks ohvri jaoks meeldivam? [Avatud vastus] 
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Lisa 4. Spetsialistide küsimustik 
 

1. Palun märkige, kus Te töötate1. [v.a ohvirabitöötajad] 
a. politsei töötajad 

o Põhja prefektuur  
o Lõuna prefektuur  
o Lääne prefektuur  
o Ida prefektuur  
o Keskkriminaalpolitsei  
o muu, palun täpsustage…………… 

b. prokuratuuri töötajad 
o Põhja ringkonnaprokuratuur 
o Lõuna ringkonnaprokuratuur 
o Lääne ringkonnaprokuratuur 
o Viru ringkonnaprokuratuur 
o Riigiprokuratuur 
o muu, palun täpsustage……………… 

c. kohtunikud 
o Harju maakohus 
o Viru maakohus 
o Tartu maakohus 
o Pärnu maakohus 
o Tallinna ringkonnakohus 
o Tartu ringkonnakohus 
o Riigikohus 
o muu, palun täpsustage…………………… 

 
2. Palun märkige oma ametinimetuse grupp/ ametikoht. [ainult politsei ja prokuratuuri töötajad] 

a. politsei töötaja 
o ametnik, menetleja (sh kriminaal-, jälitusametnik, distsiplinaarmenetleja, peaspetsialist, 

spetsialist) 
o juht (sh piirkonna- või teenistuse vanem, talituse juht, välijuht) 
o kriminalist (sh juhtiv-, vanemkriminalist) 
o patrullpolitseinik 
o piiriametnik, piirivalvur 
o piirkonnapolitseinik 
o politseinik (sh abi-, avarii-, liiklus-, noorsoo- või arestimaja politseinik) 
o uurija (sh noorem-, vanem-, juhtiv- või eriasjade uurija) 
o muu, palun täpsustage oma ametinimetus……………… 

b. prokuratuuri töötaja 
o abiprokurör 
o ringkonnaprokurör 
o vanemprokurör 
o muu ametikoht, palun täpsustage………………….. 

 
3. Viimasel ajal räägitakse meedias üha rohkem kuriteoohvrite õiguste kaitsest ja teisese ohvristumise 

ennetamisest. Mida Teie arvate, kas kuriteoohvrite kaitsele pööratakse Teie asutuses piisavalt tähelepanu? 
o täiesti piisavalt 
o pigem piisavalt  
o pigem ebapiisavalt  
o täiesti ebapiisavalt  

                                                             
1 Iga sihtrühma asutusele (politsei, prokuratuur, kohtu, ohvriabi) saadeti eraldi küsimustik. 
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Palun selgitage oma vastust .………………………………………………………………… 
 
4. Mida Teie arvate, kuivõrd vajab kuriteoohvrite kaitse täna Eestis parandamist? Kuriteoohvrite kaitse… 

o vajab põhjalikult parandamist 
o vajab veidi parandamist 
o ei vaja parandamist 
o ei oska vastata 

 
Kui Te leidsite, et kuriteoohvrite kaitse vajab parandamist, siis mida oleks Teie arvates vaja selles paremaks 
muuta?............................................................................................................................. 
 
TÖÖGA SEOTUD TOIMINGUD 
5. Kui sageli Te …[kõikide vastusevariantide juures lahter „soovi korral palun täpsustage“] 

 tüüpiliselt 
mitte 

oleneb ohvrist 
ja olukorrast 

enamikel 
juhtudel  

(vastavad ainult politseiametnikud ja prokurörid) selgitate 
kuriteoohvrile uurimise mittealustamise või menetluse 
lõpetamise põhjuseid? 

   

lubate kuriteoohvri tuttaval ütluste andmisel juures viibida, 
kui ohver soovib seda  

   

selgitate kuriteoohvrile, kuidas järgnev menetlus kulgeb ja 
mida see talle kaasa tuua võib? 

   

selgitate kuriteoohvrile, millised on menetluses tema õigused 
(sh kaitsemeetmed) ja kohustused? 

   

suhtlete kuriteoohvriga menetluse kestel, et hoida teda kursis 
asjade käiguga? 

   

hindate kuriteoohvri kaitsevajadust?    

selgitate kuriteoohvrile võimalusi saada ohvriabi ning teisi 
tugiteenuseid? 

   

annate raske kuriteo ohvrile infot võimaluste kohta ennast 
kahtlustatava eest kaitsta, nt lähenemiskeeld, teavitamine 
vahistatu põgenemisest või vabanemisest? 

   

annate kuriteoohvrile infot riigi õigusabi saamise võimaluste 
kohta? 

   

annate kuriteoohvrile infot kriminaalmenetlusega kaasnevate 
kulude hüvitamise võimaluste kohta? 

   

annate kuriteoohvrile infot tsiviilhagi esitamise võimaluste 
kohta? 

   

tutvustate kuriteoohvrile võimalust kasutada tõlkeabi?    

selgitate kuriteoohvrile, kuidas esitada kaebusi, kui tema 
õigusi on rikutud? 

   

küsite üle, kas kuriteoohver sai teie selgitustest aru?    

annate kuriteoohvrile nõu, kuidas tulla toime lähedaste, 
tuttavate, kõrvalseisjate hinnangute ja tegevusega? 

   

(vastavad ainult ohvriabitöötajad, prokurörid ja kohtunikud) 
selgitate kuriteoohvrile lepitusmenetluse kasutamise 
võimalusi? 

   

(vastavad ainult prokurörid ja kohtunikud) selgitate 
kuriteoohvrile kurjategijale esitatud süüdistust või 
kohtuotsust? 

   

küsite kuriteoohvrilt arvamust, milline oleks tema arvates 
õiglane karistus teo eest? 
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OSKUSED JA ENESETÄIENDUSVAJADUSED 
6. Milliseks hindate oma teadmisi kannatanu õigustest (EL ohvrite direktiivi ja kriminaalmenetluse seadustiku 

sätted)? 
o ebapiisavad 
o pigem ebapiisavad 
o pigem piisavad 
o täiesti piisavad 

 
7. Milliseks hindate oma järgmisi oskusi praegu? 

 ebapiisav pigem 
ebapiisav 

pigem 
piisav 

piisav see pole minu 
tööülesanne 

(Vastavad ainult politseinikud ja prokurörid) 
selgitada kuriteoohvrile arusaadaval viisil 
menetluse lõpetamise või uurimise 
mittealustamise põhjuseid. 

     

toetada kuriteoohvrit ütluste andmisel 
negatiivsete emotsioonidega toimetulekul (lein, 
ärritus, peataolek, piinlikkus, häbi, šokk jne) 

     

(vastavad ainult prokurörid ja kohtunikud) 
selgitada kuriteoohvrile arusaadaval viisil 
kohtuotsuse sisu ning põhjendusi 

     

hinnata kuriteoohvri isikuomadusi, neid tema 
kohtlemisel arvesse võtta 

     

selgitada kuriteoohvrile tema õigusi, aidata tal 
neid kaitsta  

     

pakkuda kuriteoohvrile informatsiooni menetluse 
järgmistes sammudes, käigus 

     

hinnata, millal ning millest kuriteoohvrit tema 
juhtumi menetluse käigus teavitada 

     

suunata kuriteoohvrit edasi erinevate 
spetsialistide ja tugisüsteemide juurde 
(psühholoogiline, õigusabi, varjupaik, tõlk jne) 

     

anda kuriteoohvrile nõu, kuidas tulla toime 
lähedaste, tuttavate või kõrvalseisjate 
hinnangute või tegevusega 

     

hinnata iga kuriteoohvri individuaalset 
kaitsevajadust ning võimalike kaitsemeetmete 
kohaldamise vajadusi ning võimalusi 

     

suhelda kuriteoohvriga temale arusaadaval viisil      

oskus suhelda kuriteoohvriga, kellega peab 
rääkima võõrkeeles 

     

kohelda puudega kuriteoohvreid      

kohelda alaealisi kuriteoohvreid      

kohelda vaenukuriteo ohvreid, kes on 
kuriteoohvriks langenud rahvuse, päritolu, usu, 
seksuaalse sättumuse või puude tõttu 

     

(vastavad ainult ohvriabitöötajad) osutada 
lepitusteenust 

     

 
8. Mis oskusi või teadmisi soovite oma töökohal arendada? 
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 kindlasti 
mitte 

pigem 
mitte 

seda 
mõnevõrra 

seda 
kindlasti 

(vastavad ainult politseinikud ja prokurörid) selgitada 
kuriteoohvrile arusaadaval viisil menetluse lõpetamise või 
uurimise mittealustamise põhjuseid 

    

toetada kuriteoohvrit ütluste andmisel negatiivsete 
emotsioonidega toimetulekul (lein, ärritus, peataolek, 
piinlikkus, häbi, šokk jne) 

    

(vastavad ainult prokurörid ja kohtunikud) selgitada 
kuriteoohvrile arusaadaval viisil kohtuotsuse sisu ning 
põhjendusi 

    

hinnata kuriteoohvri isikuomadusi, neid tema kohtlemisel 
arvesse võtta 

    

selgitada kuriteoohvrile tema õigusi, aidata tal neid kaitsta     

pakkuda kuriteoohvrile informatsiooni menetluse järgmistes 
sammudes, käigus 

    

hinnata, millal ning millest kuriteoohvrit tema juhtumi 
menetluse käigus teavitada 

    

suunata kuriteoohvrit edasi erinevate spetsialistide ja 
tugisüsteemide juurde (psühholoogiline, õigusabi, varjupaik, 
tõlk jne) 

    

kuriteoohvrile nõu anda, kuidas tulla toime lähedaste, 
tuttavate või kõrvalseisjate hinnangute, tegevusega 

    

aru saada või välja selgitada, kuivõrd võib kuriteoohver vajada 
kaitsemeetmeid 

    

hinnata iga kuriteoohvri individuaalset kaitsevajadust ning 
võimalike kaitsemeetmete kohaldamise vajadusi ning 
võimalusi 

    

suhelda kuriteoohvriga temale arusaadaval viisil     

oskus suhelda kuriteoohvriga, kellega peab rääkima 
võõrkeeles 

    

kohelda puudega kuriteoohvreid     

kohelda alaealisi kuriteoohvreid     

kohelda vaenukuriteo ohvreid, kes on kuriteoohvriks 
langenud rahvuse, päritolu, usu, seksuaalse sättumuse või 
puude tõttu 

    

(vastavad ainult ohvriabitöötajad) osutada lepitusteenust     

 
Lisaks eelpool nimetatule, mis valdkondades Te tunnete soovi enda oskusi ja teadmisi arendada? 
........................... 
 
SEISUKOHAD JA ARVAMUSED 
9. Kuivõrd peaks kuriteoohvri arvamust Teie arvates karistuse mõistmisel arvesse võtma?  

o ohvri arvamust ei pea küsima 
o ohvrilt võib arvamust küsida, aga sellega ei pea arvestama 
o ei pea arvestama, kuid ohvrile peab karistuse mõistmise loogikat, kaalutlusi selgitama 
o peab arvestama vähesel määral 
o peab arvestama suuremalt jaolt 
o muu, palun nimetage.............................. 

 
Palun selgitage oma vastust ............................................................................................................ 
 
10. Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega? 
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 täiesti 
nõus 

pigem 
nõus 

pigem ei 
ole nõus 

üldse ei 
ole nõus 

sean juhtumite menetlemise oma töövoos olulisuse järgi 
järjekorda 

    

minu laual olevaist menetlustest jääb ajasurvest tingituna  
mõnikord üks teiste varju  

    

ma võtan aega, et kuriteoohver ära kuulata ja temaga 
menetluse üksikasju läbi arutada 

    

minu tööpraktikas on menetlusasutus edukalt vältinud ohvrite 
ja kurjategijate soovimatuid kokkupuuteid 

    

minu tööpraktikas on ülekaalus juhtumid, kus menetluse 
tulemus on minu hinnangul kuriteoohvri suhtles õiglane 

    

politseiametnike, prokuröride ja kohtunike koostöö 
kuriteoohvrite õiguste kaitsmisel on minu tööpraktikas hästi 
toiminud 

    

 
TÖÖKOHT JA MUUDATUSED TÖÖS 
11. Kuivõrd on 16.01.2016 jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) ohvrite kaitset puudutavate 

muudatuste ellurakendamist Teie töökohas selgitatud? 
o sellest ei ole räägitud 
o sellest on põgusalt juttu olnud 
o sellest on põhjalikult räägitud 
o ma ei ole töökohal toimunud arutelude ja infovahetusega kursis (nt eemalviibimise tõttu) 
o muu, palun täpsustage.......................................................................................... 

 
12. Kuidas olete oma töökohal KrMS muudatustega seoses kuriteoohvrite õiguste laiendamise käsitlemisega 

kokku puutunud? [Märkige kõik sobivad variandid.] 

 elektroonilistes teadetes (e-post, siseveeb), nädalakirjades 

 siselehes või organisatsiooni ajakirjas 

 suurematel kollektiivi kokkusaamistel, näiteks üldkoosolekutel 

 osakonnakoosolekutel, vahetute kolleegide ringis 

 koolitustel, selle teema aruteluseminaridel, jooksvalt tööprotsessis, asjaajamises 

 tööülesannete ümberkorraldamisena, uute juhiste kasutuselevõtmisena 

 mujal, palun nimetage................................................................... 

 ma ei mäleta selliseid kokkupuuteid 
 

13. Kui arusaadav on Teile see, kuidas 2016. aasta alguses KrMS tehtud kuriteoohvrite õigusi puudutavad 
muutused Teie tööülesandeid mõjutavad? 
o ei ole üldse selge 
o mõnevõrra mõistan suundumusi 
o saan muudatustest hästi aru 
o mulle on see täiesti selge 
o muu, palun nimetage……………………………. 

 
14. Kas näete vajadust tööülesandeid ümber kujundada, et kuriteoohvrite õigused oleksid protsessis kaitstud?  

o ei, pigem mitte 
o jah, pisut (palun täpsustage) 
o jah, oluliselt (palun täpsustage) 

 
Mida tuleks Teie arvates muuta? …………………………………………………….. 
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15. Milliste osapoolte vahel tuleks Teie hinnangul arendada koostööd kuriteoohvrite õiguste kaitseks ja miks? 

……………………………………………… 

 

16. Kuidas hindate koostööd kuriteoohvrite õiguste kaitsmiseks … 

 väga hea pigem 
hea 

pigem 
halb 

väga 
halb 

pole 
koostöökogemust 

(v.a politseinikud) politseinikega?      

(v.a prokurörid) prokuröridega?      

(v.a kohtunikud) kohtunikega?      

(v.a ohvriabitöötajad) ohvriabitöötajatega?      

meditsiinitöötajatega?      

enda asutuses teiste kolleegidega?      

 


