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„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide 

näidisvormide kehtestamine” 

Lisa 57 

(muudetud sõnastuses) 

 

 

[menetleja nimetus] 

 

ISIKU KAHTLUSTATAVANA KINNIPIDAMISE PROTOKOLL 

kriminaalasjas nr [nr] 

 

[kuupäev], [koht] 

 

[Koostaja ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 217, 218 ja 146, koostas käesoleva 

protokolli: 

1. Kahtlustatava 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. Emakeel:   [eesti või muu] 

f. Elu- või asukoht ja aadress: [aadress] 

g. Töökoht või õppeasutus: [nimetus] 

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

i. Isikusamasus tuvastatud:  [dokumendi nimetus vms ] 

 

KrMS § 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused 

Kahtlustataval on õigus: teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest; teada, et tema 

ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu; kaitsja abile; tõlgi abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; 

kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja tema äratundmiseks 

esitamisel; osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda 

menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, 

mis protokollitakse; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, 

teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta 

kokkuleppemenetluse kokkulepe. KrMS § 75 lg 31 alusel on kahtlustataval ja tema kaitsjal õigus saada ülekuulamise 

käigus koopia kahtlustatava ülekuulamise protokollist käesoleva seadustiku § 76 lg 1 p-des 1–3 sätestatud ulatuses. 

Kahtlustatav on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning 

alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele. 

 

2. Kahtlustatavale on tutvustatud tema õigusi ja kohustusi ning selgitatud nende sisu. KrMS § 

351 kohaselt on kinni peetud kahtlustatavale antud viivitamata allkirja vastu kirjalik õiguste 

deklaratsioon tema õiguste kohta kriminaalmenetluses. 

________________________ 

        (kahtlustatava allkiri)   

3. Uurimistoimingus osaleb tõlk [tõlgi nimi], kes on KrMS § 161 lõike 6 kohaselt kohustatud 

tõlkima kõik menetlustoimingusse puutuva täpselt ja täielikult ning hoidma saladuses talle 

tõlkimisel teatavaks saanud andmeid. Teda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu 

keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi. 

                                                                                                                              ________________________ 



                                                                                                   (tõlgi allkiri)  

4. Menetlustoimingus osaleb: [protokollija või kaitsja, tema nimi ja kontaktaadress]. 

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

6. Kuritegu: [nimi] kahtlustatakse KarS § [nr] järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, 

mis seisnes selles, et [kahtlustuse sisu]. 

7. Kahtlustatavana kinnipidamise aeg ja koht: [kuupäev], [koht] 

8. Kahtlustatavana kinnipidamise alus:  

KrMS § 217 lg 2: Isik peetakse kahtlustatavana kinni, kui: 

ta on tabatud kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda 

kuriteo pealtnägija või kannatanu osutab temale kui kuriteo toimepanijale 

kuriteojäljed viitavad temale kui kuriteo toimepannud isikule 

KrMS § 217 lg 3: Kuriteole viitavate muude andmete põhjal võib isiku kahtlustatavana kinni 

pidada, kui: 

ta püüab põgeneda 

ei ole tuvastatud tema isikut 

ta võib jätkuvalt toime panna kuritegusid 

ta võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või seda muul viisil takistada 

9. Kinnipeetu riietuse ja tervisekahjustuste kirjeldus: [märgitakse kirjeldus]. 

10. Kinnipidamisel kasutatud erivahendid või relvad: 

käerauad 

  muu erivahend või relv: [kasutatud erivahend või relv] 

11. Kinnipidamisel sundpeatati sõiduk [mark, mudel ning registreerimisnumber], kasutades: 

 

 teesulgu     sõiduki sundpeatamise vahendit     relva     tehnilist tõket  muud viisi  

 

12. Kinnipidamisel äravõetud objektid: [objektide nimetused ja tunnused]. 

13. Kinnipeetu avaldused ja taotlused: [avalduste sisu]. 

14. Protokolli lisad: [uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused]. 

15. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud 

läbi isiklikult või loetud ette]. 

16. Kinnipidamisest teatamine: [märgitakse kellele millal ja mil viisil].  

17. Kinnipidamisest teatamine prokuratuurile: [märgitakse kellele, millal ja mil viisil].  

18. Menetlustoimingus 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. 

19. 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. 

            

[menetleja ametniku nimi]        [kahtlustatava nimi]               [tõlgi nimi]       

 

20. Menetlustoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla 

kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus]. 

 

[menetleja ametniku nimi] 



 

21. Kahtlustatav vabastatud: [vabastamise alus, kuupäev ja kellaaeg]    

               ______________________ 

                (kahtlustatava allkiri) 


