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näidisvormide kehtestamine“
lisa 94
Kiirmenetluse protokolli I osa
(menetleja embleemi kujutis)
(menetleja nimetus)
KIIRMENETLUSE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]
[protokolli koostamise koht ja koostamise alguse kellaaeg]
[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 2561 ja 2562, koostas kiirmenetluse
protokolli:
1. Kahtlustatava andmed:
1) nimi:

[ees- ja perekonnanimi]

2) isikukood või sünniaeg:

[isikukoodi puudumisel sünniaeg]

3) isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] abil
Kohtusse kutsutud [kohtusse kutsumise viis]
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 koha
eraldi]
Kannatanu ülekuulamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile
Kohtusse kutsutud [kohtusse kutsumise viis]
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
Kannatanu/tsiviilkostja kokkuleppemenetluse nõusoleku protokoll(id) [nr] lehel
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 embleemi kujutis)
(prokuratuuri nimetus)
SÜÜDISTUSAKT
kriminaalasjas [number]
[süüdistusakti koostamise koht ja koostamise lõpu kellaaeg]
[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-st 154 ja § 2562 lõikest 4, koostas käesolevas
kriminaalasjas süüdistusakti:
1. Süüdistatava andmed:
1) nimi:

[ees- ja perekonnanimi]

2) isikukood või sünniaeg:

[isikukoodi puudumisel sünniaeg]

3) isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] abil
2. Süüdistuse sisu:
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]
4. Ettepanek karistuse liigi ja määra kohta: [Ettepanek karistuse liigi ja määra kohta, täidetakse üksnes siis,
kui rakendatakse käskmenetlust]
Muud KrMS §-s 154 sätestatud andmed asuvad kiirmenetluse protokolli I osas ja protokolli lisades.

Märkused protokolli kohta:
[Märkused protokolli kohta, nt kriminaalasja materjalide koopia kätteandmine, 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]
[prokuröri nimi ja allkiri]

Kiirmenetluse protokolli III osa
(ei koostata, kui koostatakse süüdistusakt)
( prokuratuuri embleemi kujutis)
(prokuratuuri nimetus)
KOKKULEPE
kriminaalasjas [number]
[kokkuleppe koostamise koht ja koostamise lõpu kellaaeg]
[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-st 245 ja § 2562 lõikest 3, koostas käesolevas
kriminaalasjas kokkuleppe:
1.Süüdistatava andmed:
1) nimi:

[ees-ja perekonnanimi]

2)isikukood või sünniaeg:[ isikukoodi puudumisel sünniaeg]
3) isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] abil
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]
4. 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]
Muud KrMS §-s 245 sätestatud andmed asuvad kiirmenetluse protokolli I osas ja protokolli lisades.
Märkused protokolli kohta:
[Märkused protokolli kohta, nt kriminaalasja materjalide koopia kätteandmine, taotluste esitamine ja
lahendamine, muud märkused või märkuste puudumine]

[kahtlustatava nimi ja allkiri]
Kahtlustatav

[kaitsja nimi ja allkiri]
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]

