PROCESUĀLĀS TIESĪBAS
1.

saņemt informāciju par kompensācijas, tai skaitā valsts
kompensācijas, pieteikšanas un saņemšanas nosacījumiem
un šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu par
radītā kaitējuma kompensāciju;
2. piedalīties kriminālprocesā, lietojot valodu, kuru viņš prot,
ja nepieciešams, bez atlīdzības izmantojot tulka palīdzību;
3. neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
4. izlīgt ar personu, kura radījusi viņam kaitējumu, kā arī
saņemt informāciju par izlīguma īstenošanu un tā sekām;
5. uzaicināt advokātu juridiskās palīdzības saņemšanai;
6. iesniegt pieteikumu par pasākumu veikšanu pašas
personas, tās tuvinieku vai mantas apdraudējuma gadījumā;
7. iesniegt pieteikumu par procesuālo izdevumu atlīdzināšanu,
kas radušies kriminālprocesā;
8. iesniegt sūdzību par procesuālo nolēmumu vai
kriminālprocesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas rīcību;
9. saņemt kontaktinformāciju saziņai par konkrēto
kriminālprocesu;
10. saņemt informāciju par pieejamo atbalstu un medicīnisko
palīdzību;
11. cietušajam, viņa aizgādnim vai aizbildnim visās
kriminālprocesa stadijās un visos tā veidos ir tiesības lūgt,
lai tiek pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums, ja pastāv
šajā likumā noteiktais Eiropas aizsardzības rīkojuma
pieņemšanas pamats;
12. cietušajam kriminālprocesā par noziedzīgu nodarījumu, kas
saistīts ar vardarbību vai vērsts pret dzimumneaizskaramību
vai tikumību, ir tiesības pieteikt procesa virzītājam lūgumu
informēt viņu par kriminālprocesa virzību daļā par to
noziedzīgo nodarījumu, ar kuru viņam nodarīts kaitējums;

13. iepazīties ar kriminālprocesa reģistru un pieteikt
noraidījumu tajā ierakstītajām amatpersonām;
14. iesniegt pieteikumus par izmeklēšanas un citu darbību
veikšanu;
15. iepazīties ar lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pirms tā
nodošanas izpildei un iesniegt pieteikumu par tā grozīšanu,
ja ekspertīze tiek izdarīta pēc viņa paša pieteikuma;
16. pēc pirms tiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt to
tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kuri tieši
attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ar kuru viņam nodarīts
kaitējums, ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora
piekrišanu iepazīties ar šiem krimināllietas materiāliem;
17. pieteikt izmeklēšanas tiesnesim lūgumu iepazīstināt viņu ar
speciālo izmeklēšanas darbību materiāliem, kuri netiek
pievienoti krimināllietai (pirmdokumentiem);
18. saņemt rakstveida tulkojumu likumā paredzētajos
gadījumos;
19. savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;
20. pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, atsevišķam tiesnesim,
valsts apsūdzības uzturētājam un ekspertam;
21. izteikt savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu;
22. piedalīties katra tiesā pārbaudāma pierādījuma tiešā un
mutvārdos veiktā pārbaudē;
23. iesniegt pieteikumus;
24. uzstāties tiesas debatēs;
25. iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu;
26. ja pieņemts lēmums par lietas iztiesāšanu rakstveida
procesā, cietušajam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas
sastāvam vai atsevišķam tiesnesim, kā arī iesniegt
iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā.
27. tiesas noteiktajā dienā saņemt apelācijas instances tiesas
nolēmumu un iesniegt kasācijas sūdzību.

