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menetleja nimetus 

 
KIIRMENETLUSE PROTOKOLL 

kriminaalasjas nr [nr] 
 

 
 
[protokolli koostamise koht, kuupäev ja alguse kellaaeg] 

 

[Menetleja ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 256¹ ja 256², koostas kiirmenetluse 
protokolli: 

 
 
1. Kahtlustatava andmed: 

a. 
b. 

Nimi: 
Isikukood või sünniaeg: 

[ees- ja perekonnanimi] 
[isikukoodi puudumisel sünniaeg] 

c. Perekonnaseis: [abielus, vallaline, lahutatud, lesk] 
d. Kodakondsus: [Eesti või muu] 
e. Haridus: [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus] 
f. Emakeel: [eesti või muu] 
g. Elu- või asukoht ja aadress: [aadress] 
h. Töökoht või õppeasutus: [nimetus] 
i. Kontaktandmed: [sidevahendi number või e-posti aadress] 
j. Isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] 

    Kohtusse kutsutud  [kohtusse kutsumise viis (suuliselt, kirjalikult vms)] 
 
2. Kahtlustatava kinnipidamise/ülekuulamise andmed: 
    Kahtlustatava kinnipidamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile. 
    Kahtlustatava ülekuulamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile. 

 
3. Kahtlustatava seisukoht, kas ta soovib kriminaalasja arutamist tunnistajaid välja kutsumata: 
[soovin / ei soovi] 

 
4. Kannatanu nimi: [ees- ja perekonnanimi, mitme kannatanu puhul täidetakse andmed iga kannatanu 
kohta eraldi] 
    Kannatanu ülekuulamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile 
    Kohtusse kutsutud [kohtusse kutsumise viis] 
    Kannatanu arvamus kokkuleppemenetluse võimalikkuse ja tsiviilhagi kohta [nr] lehel lisatud 
kiirmenetluse protokollile 



 

 

5. Tunnistaja nimi: [ees- ja perekonnanimi, mitme tunnistaja puhul täidetakse andmed iga tunnistaja 
kohta eraldi] 
    Tunnistaja ülekuulamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile 
    Kohtusse kutsutud [kohtusse kutsumise viis] 

 
6. Muude tõendite loetelu: 
[muude tõendite loetelu] 

 
7. Kiirmenetluse protokolli lisad: 
    Karistusregistri väljavõte kahtlustatava andmetega [nr] lehel 
    Kriminaalmenetluse kulude arvestus [nr] lehel 
    Andmed kahtlustatava keskmise päevasissetuleku kohta [nr] lehel 
    Tsiviilkostja kokkuleppemenetluseks nõusoleku protokoll [nr] lehel 

 
8. Märkused protokolli kohta: [Märkused protokolli kohta, nt taotluste esitamine ja lahendamine, 
muud märkused või märkuste puudumine] 

 

[kahtlustatava nimi ja allkiri] [kaitsja nimi ja allkiri] 
             Kahtlustatav    Kaitsja 

 

Tõlk [tõlgi nimi] on hoiatatud oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest 
KarS §-de 318 ja 321 järgi 

[tõlgi allkiri] 

 

[uurimisasutuse ametniku nimi ja allkiri] 



 

 

Kiirmenetluse protokolli II osa 
(ei koostata, kui sõlmitakse kokkulepe) 

 
 
 

 

prokuratuuri nimetus 
 
 
 

SÜÜDISTUSAKT 
kriminaalasjas nr [nr] 

 

[süüdistusakti koostamise koht ja kuupäev] 

[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-st 154 ja § 256² lõikest 4, koostas käesolevas 
kriminaalasjas süüdistusakti: 

 
1. Süüdistatava andmed: 

a. Nimi: [ees- ja perekonnanimi] 
b. Isikukood või sünniaeg: [isikukoodi puudumisel sünniaeg] 
c. Perekonnaseis: [abielus, vallaline, lahutatud, lesk] 
d. Kodakondsus: [Eesti või muu] 
e. Haridus: [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus] 
f. 
g. 

Emakeel: 
Elu- või asukoht ja aadress: 

[eesti või muu] 
[aadress] 

h. Töökoht või õppeasutus: [nimetus] 
i. Kontaktandmed: [sidevahendi number või e-posti aadress] 
j. Isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] 
k. Karistatus: [vastavalt karistusregistri teatisele] 

 
2. Kuriteoga tekitatud kahju: [märgitakse rahalises vääringus, millist kahju kui suures ulatuses 

tekitati ja kelle poolt kui suures summas hagi esitatud]. 

3. Andmed kuriteoga saadud vara kohta: [loetelu KarS § 83-1 alusel konfiskeerimisele kuuluvast 
varast]. 

4. Karistust mõjutavad asjaolud: [KarS §-des 57 ja 58 esinevad asjaolud]. 

5. Tõkend: [tõkendi nimetus, kohaldamise kuupäev ja kestus]. 

6. Andmed varalise karistuse arvutamise või konfiskeerimise aluseks olevate asjaolude kohta: 
[andmed]. 

7. Andmed narkomaanide sõltuvusravi või seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise 
eelduseks olevate asjaolude kohta: [andmed]. 

8. Andmed järelevalvet vajavate süüdistatava laste ja vara kohta: [andmed]. 

9. Andmed asitõendite ja muude objektide kohta: [andmed asitõendite ja äravõetud objektide 
ning nende asukoha kohta]. 



 

 

10. Riiklikusse sõrmejälgede ja DNA-registrisse kantud andmete loetelu: [märgitakse kelle 
andmed on registrites]. 

11. Kriminaalmenetluse kulud: [märgitakse kulu liik ja suurus]. 

12. Märge lühimenetluse taotluse kohta: [märgitakse millal ja kelle poolt on taotlus esitatud]. 
13. Tõendite loetelu: 

Tõend Millist asjaolu soovitakse tõendada 
  

 
14. Süüdistuse sisu: 

Käesolevas kriminaalasjas on süüdistus esitatud selles, et [süüdistatava nimi  süüdistuse sisu 
/vajadusel kuriteo asjaolud/ ja kvalifikatsioon]. 

15. Ettepanek karistuse liigi ja määra kohta: [Ettepanek karistuse liigi ja määra kohta, täidetakse 
üksnes siis, kui rakendatakse käskmenetlust] KrMS § 252 lg 3 alusel võivad süüdistatav ja kaitsja 
käskmenetluse süüdistusakti saamisest kümne päeva jooksul esitada kohtule kirjaliku seisukoha 
kriminaalasja lahendamise kohta. 

16. Märkused: [Märkused protokolli kohta, nt kriminaalasja materjalide koopia kätteandmine, 
taotluste esitamine ja lahendamine, muud märkused või märkuste puudumine]. 

 

[süüdistatava nimi ja allkiri] [kaitsja nimi ja allkiri] 
             Süüdistatav   Kaitsja 

 

Tõlk [tõlgi nimi] on hoiatatud oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest 
KarS §-de 318 ja 321 järgi 

[tõlgi allkiri] 

 

[prokuröri nimi ja allkiri] 



 

 

Kiirmenetluse protokolli III osa 
(ei koostata, kui koostatakse süüdistusakt) 

 
 
 

 

prokuratuuri nimetus 
 
 
 

KOKKULEPE 
kriminaalasjas nr [nr] 

 

[kokkuleppe koostamise koht ja kuupäev] 

[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-st 245 ja § 256² lõikest 3, koostas käesolevas 
kriminaalasjas kokkuleppe: 

 
1. Süüdistatava andmed: 

a. Nimi: [ees- ja perekonnanimi] 
b. Isikukood või sünniaeg: [isikukoodi puudumisel sünniaeg] 
c. Perekonnaseis: [abielus, vallaline, lahutatud, lesk] 
d. Kodakondsus: [Eesti või muu] 
e. Haridus: [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus] 
f. Emakeel: [eesti või muu] 
g. 
h. 

Elu- või asukoht ja aadress: 
Töökoht või õppeasutus: 

[aadress] 
[nimetus] 

i. Kontaktandmed: [sidevahendi number või e-posti aadress] 
j. Isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] 
k. Karistatus: [vastavalt karistusregistri teatisele] 

 

Kahtlustatava õigused kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse tagajärjed 
Kahtlustataval on õigus: kaitsja abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; 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; loobuda kokkuleppest kohtuliku arutamise käigus. 
Tagajärjed: apellatsiooni ei saa esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale, välja arvatud 
juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega (KrMS § 318  
lg 3 p 4). Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale 
apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku 
järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus 
selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). 

Kahtlustatavale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse tagajärgi. 



 

 

2. Kuriteo asjaolud ja kuriteo kvalifikatsioon: 
Käesolevas kriminaalasjas on süüdistus esitatud selles, et [süüdistatava nimi  süüdistuse sisu 
/vajadusel kuriteo asjaolud/ ja kvalifikatsioon]. 

3. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: [märgitakse rahalises vääringus, millist kahju kui 
suures ulatuses tekitati ja kelle poolt kui suures summas on hagi esitatud]. 

4. Riiklikusse sõrmejälgede ja DNA-registrisse kantud andmete loetelu: [märgitakse kelle 
andmed on registrites]. 

5. Karistuse liik ja määr: [märgitakse kokkulepitud ja prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse 
liik ja määr. Kui süüdistatavale mõistetakse karistus mitme kuriteo eest, märgitakse iga 
karistuse liik ja määr ning üldkaristuse liik ja määr. Kui süüdistatavale mõistetakse karistus 
mitme kohtuotsuse järgi, märgitakse ka üldkaristuse liik ja määr]. 

6. Konfiskeerimisele kuuluv vara: [mis alusel milline vara konfiskeeritakse]. 

7. Süüdistatavale kohaldatud tõkend: [tõkendi nimetus, kohaldamise tähtaeg ja kestus]. 

8. Märkused: [Märkused protokolli kohta, nt kriminaalasja materjalide koopia kätteandmine, 
taotluste esitamine ja lahendamine, muud märkused või märkuste puudumine]. 

9. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid 
kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele 
prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. 

 

[süüdistatava nimi ja allkiri] [kaitsja nimi ja allkiri] 
             Süüdistatav   Kaitsja 

 

Tõlk [tõlgi nimi] on hoiatatud oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest 
KarS §-de 318 ja 321 järgi 

[tõlgi allkiri] 

 

[prokuröri nimi ja allkiri] 


