
 
Justiitsministri 16. juuli 2008. a määrus nr 39  

«Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide  
näidisvormide kehtestamine» 

Lisa 7 
 

(Justiitsministri   31.augusti 2011. a määruse nr   42 sõnastuses) 
[RT I 06.09.2011 – jõust. 09.09.2011]-rakendatakse alates 01.09.2011 

 
 
 

[menetleja embleemi kujutis] 
 

[menetleja nimetus]  
 

 

Kriminaalasja eraldamise määrus 
 

Koostamise kuupäev ja koht:  [kuupäev ja koht]  

Koostaja ametinimetus ja nimi: [ametinimetus ja nimi]  

Kriminaalasja number:  [number]  

Kuriteo kvalifikatsioon:  KarS § [nr] lg [nr] p [nr]  

Kahtlustatava/süüdistatava nimi: [nimi] 

 

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev] KarS § 
[nr] tunnustel selles, et [kuriteosündmuse kirjeldus]. 

 

Vastavalt KrMS § 216 lõikes 2 sätestatule võib kriminaalasjadest, milles isikuid kahtlustatakse või 
süüdistatakse kuriteo ühises toimepanemises, eraldada kriminaalasi ühe kahtlustatava või 
süüdistatava suhtes, kui: 1) isiku asukoht on teadmata või ta hoiab kriminaalmenetlusest kõrvale või 
ta kannab vabadusekaotuslikku karistust välisriigis või esineb muu asjaolu, miks teda ei ole 
võimalik mõistliku aja jooksul menetlustoimingule allutada; 2) isik on välisriigi kodanik ja viibib 
välisriigis; 3) isik pärast kohtueelse menetluse lõpuleviimist taotleb kriminaalasja lahendamist 
lühimenetluses või kokkuleppemenetluses ning lühimenetluse või kokkuleppemenetluse 
kohaldamine ei ole võimalik vastavalt § 233 lg 2 punktis 2 või § 239 lg 2 punktis 3 nimetatud 
asjaolu tõttu. Vastavalt KrMS § 216 lõikele 4 võib kriminaalasjast eraldada kriminaalasja ühe või 
mitme kuriteo osas, kui see on vajalik kuriteo aegumise vältimiseks või mõistliku menetlusaja 
tagamiseks. Vastavalt KrMS § 216 lõikele 5, kui alaealist kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo 
toimepanemises koos täisealisega, võib alaealise huvide tagamiseks eraldada tema kriminaalasja 
eraldi kriminaalmenetluseks, sõltumata  KrMS §-s 216 nimetatud eraldamise tingimuste 
olemasolust. 

 

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [esitatakse põhjendus ühe või mitme kriminaalasja 
eraldamise vajadusest eraldi menetluseks]. 

 

Eraldatud kriminaalasja numbriks lugeda nr [number]. 

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 216 lõigetest 2 ja 4 [või 5], [koostaja ametinimetus]  
 

määras: 
 

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

näidisvormide kehtestamine” 
Lisa 7 

(justiitsministri 31.08.2011 määruse nr 42 sõnastuses) 



 
1. Eraldada kriminaalasjast nr [number] kriminaalasi nr [number] eraldi menetluseks. 

2. Koopia käesolevast määrusest lisada kriminaaltoimikusse nr [eraldatud asja number]. 

 

 

[koostaja nimi]  

 


