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„Riikliku DNA-registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“
Lisa
(muudetud sõnastuses)
DNA-PROOVI VÕTMISE VORM
Andmed isiku kohta
1)
Eesnimi :
1)
Isikukood või selle puudumisel sünniaeg :
1)
Isikusamasus tuvastatud :

1)

Perekonnanimi :
Sugu:

pass
ID-kaart
muu, nimetada:
Dokumendi number:
Menetlusasja number:
1)
Isik on :
EKEI töötaja
kahtlustatav
politseiametnik
süüdistatav
päästeametnik
vahistatu
tegevväelane
süüdimõistetu
vabatahtlik
vanglas karistust kandev isik
tunnistaja
menetlusalune isik väärteomenetluses
kannatanu
arestialune
isikusamasuse tuvastamisele allutatud isik
tuvastatava või teadmata kadunud isiku sugulane,
muu, selgitus:
märkida sugulus tuvastatava või kadunu suhtes:
Riiklikusse DNA-registrisse kandmine
1)
Kanda registrisse :
jah

ei
1)
Proovi võtmise või registrisse kandmise seaduslik alus :
1

väärteomenetluse seadustiku § 31
välismaalasele
vangistusseaduse § 18 lg-d 1, 3, 5
rahvusvahelise kaitse andmise
vangistusseaduse § 86 lg 6
seaduse § 15 lg 1 p 9, lg 7
8
kohtuekspertiisiseaduse § 9
väljasõidukohustuse ja
1
kohtuekspertiisiseaduse § 25 lg-d 1, 3
sissesõidukeelu seaduse
1
2
politsei ja piirivalve seaduse § 45 lg-d 1, 3
§ 31 lg-d 1, 3
3
päästeteenistuse seaduse § 7 lg-d 1, 3
väljasõidukohustuse ja
1
kaitseväeteenistuse seaduse § 92 lg-d 1, 3
sissesõidukeelu seaduse
12
korrakaitseseaduse § 33 lg 1, lg 2 p 3
§ 33 lg-d 1, 4
muu, selgitus:
Registrisse kandmise eesmärk:
süütegude menetlemine, avastamine ja ärahoidmine
isikusamasuse tuvastamine
välistamine
muu, selgitus:
DNA-proovi võtmine
1)
DNA-proovi tüüp :
veri
1)
DNA-proovi doonori allkiri
(v.a surnud isiku korral):
DNA-proovi võtmist taotlenud asutus:
DNA-proovi võtmist taotlenud isik (ametikoht, nimi):

sülg

välismaalaste seaduse
§ 275 lg-d 1, 4
kriminaalmenetluse
1
seadustiku § 99 lg-d 1, 4
kriminaalmenetluse
1
seadustiku § 99 lg-d 2, 4
kriminaalmenetluse
1
seadustiku § 100 lg 1

muu (nimetada)

DNA-proovi võtmise koht:
1)
DNA-proovi võtmise kuupäev :
1)
DNA-proovi võtja (ametikoht, nimi, allkiri) :
1)
DNA-proovi võtmise juures viibinud isikud (nimi, allkiri) :
Märkused

1)

Kohustuslik väli.
Eesnime, perekonnanime ega isikukoodi ei märgita politseiametnikult politsei ja piirivalve seaduse
1
3
§ 45 , päästeametnikult päästeteenistuse seaduse § 7 ja tegevväelaselt kaitseväeteenistuse seaduse
1
§ 92 alusel võetud DNA-proovi puhul.

