
Justiitsministri 16. juuli 2008. a määrus nr 39  
«Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide  

näidisvormide kehtestamine» 

Lisa 69 

 

(Justiitsministri   31. augusti 2011. a määruse nr 42  sõnastuses) 

 

 

[menetleja embleemi kujutis] 

[menetleja nimetus]  

 

TUNNISTAJA ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL 

kriminaalasjas nr [number] 

 

[kuupäev ja uurimistoimingu koht]  

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]  

 

[Menetleja ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 68, 74 ja 146, kuulas üle tunnistaja: 

1. Tunnistaja andmed: 

a. Nimi:     [ees- ja perekonnanimi] 

b. Isikukood või sünniaeg:  [isikukoodi puudumisel sünniaeg]  

c. Kodakondsus:    [Eesti või muu]  

d. Haridus:    [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]  

e. Elu- või asukoht ja aadress:  [aadress, ei märgita tunnistaja taotlusel]  

f. Töökoht või õppeasutus:  [nimetus, ei märgita tunnistaja taotlusel]  

g. Kontaktandmed:   [sidevahendi number või e-posti aadress]  

h. Suhe kannatanu ja kahtlustatavaga:  [mis laadi suhted on]  

i. Isikusamasus tuvastatud  [dokumendi nimetus vms]  

Tunnistaja õigused ja kohustused 

Tunnistaja on kohustatud andma tõeseid ütlusi, kui ütluste andmisest keeldumiseks puudub seaduslik alus KrMS §-

de 71–73 järgi (KrMS § 66 lg 3). Tunnistajale selgitatakse tema õigust kirjutada ütlusi omakäeliselt (KrMS § 68 lg 

1). Tunnistaja võib ütlusi andes kasutada arvandmete ning nimede ja muude raskesti meelespeetavate andmete kohta 
märkmeid ja muid dokumente (KrMS § 68 lg 3). Tunnistaja võib taotleda, et tema õiguste kaitseks viibiks 
kohtueelses menetluses tema ülekuulamise juures tema lepingulise esindajana advokaat või muu käesoleva 
seadusega lepingulisele esindajale kehtestatud haridusnõuetele vastav isik (KrMS § 671 

lg 1). Kui tunnistajal ei 

õnnestu kolme tööpäeva jooksul toimingu alguse ajast ilmuda koos esindajaga, viiakse ülekuulamine läbi ilma 
esindajata ( KrMS § 671 lg 3). Esindaja ei või olla KrMS § 671 lõikes 2 sätestatud isik. Õigus keelduda tunnistajana 
ütluste andmisest on kahtlustatava või süüdistatava: alanejal ja ülenejal sugulasel; õel, poolõel, vennal, poolvennal 
või isikul, kes on või on olnud abielus kahtlustatava või süüdistatava õe, poolõe, venna või poolvennaga; võõras- või 
kasuvanemal, võõras- või kasulapsel; lapsendajal ja lapsendatul; abikaasal, püsivas kooselus oleval isikul ja tema 
vanemal, sealhulgas pärast abielu või püsiva kooselu lõppemist (KrMS § 71 lg 1). Tunnistaja võib keelduda ütluste 
andmisest ka siis, kui ütlused võivad kuriteo või väärteo toimepanemises süüstada teda ennast või KrMS § 71 lõikes 
1 loetletud isikuid ja juhul, kui ta on kaastäideviijana või osavõtjana samas kuriteos süüdi või õigeks mõistetud 
(KrMS § 71 lg 2). Õigus tunnistajana keelduda kutsetegevuses teatavaks saanud asjaolude kohta ütluste andmisest 
on: Eestis registreeritud usuorganisatsiooni vaimulikul; kaitsjal ja notaril, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; 
tervishoiutöötajal ja farmatseudil isiku päritolusse, kunstlikku viljastamisse, perekonnasse või tervisesse puutuvate 
asjaolude puhul; isikul, kellele on seadusega pandud ameti- või kutsesaladuse hoidmise kohustus (KrMS § 72 lg 1). 

Tunnistajal on õigus keelduda ütluste andmisest nende asjaolude kohta, mille suhtes kohaldatakse riigisaladuse 
seadust (KrMS § 73 lg 1). 

2. Tunnistajale on tutvustatud tema õigusi ja kohustusi KrMS §-de 66–73 järgi ning 

selgitatud nende sisu. Vähemalt 14-aastast tunnistajat on hoiatatud, et ütluste andmisest 
seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS 
§-de 318 ja 320 järgi. 



______________________ 

(tunnistaja allkiri)   

3. Ülekuulamisel osaleb: [protokollija või psühholoog või muu isik, nende nimi ja 
kontaktaadress].  

4. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark].  

5. Ütlused: [tunnistaja ütlused tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega].  

6. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu 

käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].  

7. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll 
loetud läbi isiklikult või loetud ette].  

8. Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse 
menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. 

9. Tunnistaja esindaja on kohustatud hoidma saladuses talle kriminaalmenetluse käigus 
õigusabi andmisel teatavaks saanud andmeid. Esindajal on lubatud kriminaalmenetluse 

käigus õigusabi andmisel teatavaks saanud andmeid avaldada esindatavale. Esindatava 
kohta käivaid kohtueelse menetluse andmeid võib esindaja avaldada vaid esindatava 
nõusolekul ning KrMS §-s 214 ettenähtud tingimustel. 

10. Uurimistoimingus osales tõlk, keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu 
keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi. 

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]  

 

[menetleja nimi ja allkiri]        [tunnistaja nimi ja allkiri]        [esindaja nimi ja allkiri]        

 

[psühholoogi (lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, pedagoog) nimi ja allkiri] [tõlgi nimi ja 
allkiri]  

 

11. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla 

kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus]. 

 

[menetleja nimi ja allkiri]  

 


