
 

 

Siseministri 3. veebruari 2004. a määruse nr 14  
„Kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike uurimisasutuse poolt esitatavate 

andmete dokumendi vorm“ 
lisa 

 
(siseministri 28.12.2012 määruse nr 12 sõnastuses) 

[RT I, 16.01.2013 – jõust. 19.01.2013] 
 

 
  
 

UURIMISASUTUSE TÕEND 
sündmus nr 00000000000000, kriminaalasi nr 00000000000000 

 
I. Sündmuse kirjeldus     
1. Politseile sündmusest teatamise aeg     
2. Teatamise viis     
3. Kes teatas     
4. Aeg või ajavahemik     
5. Koht     
6. Juhtumi kirjeldus     
7. Kannatanu     
8. Kuriteo kvalifikatsioon     
9. Prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha 
funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju  

Jah, summas ….... 
eurot  

 Ei  
10. Tõendile on lisatud kohtuarstliku ekspertiisi akti koopia (väljavõte)  Jah, lisa ..… lehel  
II. Menetlusotsustused kriminaalasjas     
1. Kriminaalasjas on kannatanu (ja/või tsiviilhageja)     
2. Kriminaalasjas on kahtlustatav     
3. Kriminaalasjas on süüdistatav     
4. Kriminaalasi on saadetud prokurörile     
5. Kriminaalasja menetlus on lõpetatud KrMS § 2001 alusel     
6. Kriminaalasja menetlus on lõpetatud muudel alustel     
III. Andmed tekitatud kahju hüvitamise kohta     
1. Kahtlustatavate või süüdistatavate või nende esindajate ja kostjate poolt 
on kannatanule või tsiviilhagejale või nende esindajatele hüvitatud kahju  

   

2. Kindlustusfirmade poolt on hüvitatud     
IV. Lisateave hüvitise maksmist välistavate asjaolude kohta     
1. Ohver osales kuriteo toimepanemises  Jah  
2. Ohver või tema ülalpeetav on kuriteo toimepanemise või kahju tekke 
kutsunud esile või seda soodustanud oma tahtliku või kergemeelse 
käitumisega  

Jah  

3. Ohver või tema ülalpeetav ei ole 15 päeva jooksul kuriteost teatanud, 
kuigi oleks olnud võimeline seda tegema ja politsei ei ole ka muul viisil 
sellest teada saanud  

Jah  



 

 

4. Ohver või tema ülalpeetav on süüdi mõistetud vägivallakuriteo 
sooritamise eest või KarS § 255 lõike 1 või § 256 lõike 1 alusel ja tema 
karistatus ei ole kustunud  

Jah, karistusregistri 
õiend on lisatud  

5. Ohvrile või tema ülalpeetavale hüvitise maksmine on ebaõiglane või 
põhjendamatu muudel põhjustel  

Jah  

6. Hüvitise taotleja on keeldunud tegemast õiguskaitseorganitega koostööd 
kuriteo asjaolude selgitamiseks, kurjategija kindlakstegemiseks ja 
tabamiseks ning kahjude tõendamiseks  

Jah  

 
V. Andmed tõendi koostamise 
kohta  

      

Tõend on koostatud toimiku 
materjalide põhjal seisuga:  

Viimase uurimis- või menetlustoimingu 
kuupäev  

   

 Lehtede arv toimikus     
Tõendi koostamise kuupäev     
Tõendi koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, kontaktandmed     
Lisad:  1. ……. 
Ohvri isikuandmed:     
Allkiri ja kuupäev tõendi kättesaamise kohta     
Tõend on välja antud esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile     
Koostaja allkiri ………………………………………… Kuupäev 

…………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


