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[menetleja embleemi kujutis] 
 

[menetleja nimetus]  
 

UURIMISEKSPERIMENDI PROTOKOLL 
kriminaalasjas nr [number]  

 

[kuupäev ja uurimistoimingu koht]  

 

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]  

 

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 93, 94 ja 146, viis läbi 
uurimiseksperimendi: 

1. Uurimiseksperimendi eesmärk: [küsimus ehk sündmuse või toimingu kirjeldus, mille 
esinemist või tajumise võimalust tahetakse katseliselt selgitada].  

2. Uurimistoimingus osaleb: [protokollija, kohtuarst, menetlusosaline või muu isik, nende nimi 
ja kontaktaadress].  

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

4. Uurimiseksperimendi käik ja tulemused: 

1) Sündmuskoha olustiku taastamine: [märgitakse koht, kus eksperimenti alustatakse 
ning kas katsete tegemiseks on sündmuskoha olustik taastatud ja kuidas seda tehti].  

2) Olustiku vastavuse selgitamine: [märgitakse, kas eksperimendist osavõttev 
kahtlustatav, süüdistatav, kannatanu või tunnistaja on kinnitanud eksperimendi 
olustiku vastavust uuritava sündmuskoha olustikule]. 

3) Katsete kirjeldus: [katsete arv, järjestus, tingimused, arvu muutumine ja katsete sisu].  

4) Katsete tulemused: [tulemused].  

5. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus 
protokolli juurde võetud objektide nimetused ja nende pakendamise viis].  

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

7. Uurimistoimingus osalejaile (välja arvatud kahtlustatavale ja süüdistatavale) on selgitatud, et 
vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri 
loal ja tema määratud ulatuses. 

8. Kaitsja on kohustatud hoidma saladuses talle kriminaalmenetluse käigus õigusabi andmisel 
teatavaks saanud andmeid. Kaitsjal on lubatud kriminaalmenetluse käigus õigusabi andmisel 
teatavaks saanud andmeid avaldada kaitsealusele. Kaitsealuse kohta käivaid menetluse 
andmeid võib kaitsja avaldada vaid kaitsealuse nõusolekul ning kui seda nõuavad 
õigusemõistmise huvid. 



 
9. 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 ametniku nimi]        [tõlgi nimi]        [menetlusosalise nimi]        [protokollija nimi]  

10. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla 
kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus]. 

 

[menetleja ametniku nimi]  

 


