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[menetleja embleemi kujutis]
[menetleja nimetus]

KAHTLUSTATAVA ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]
[kuupäev] ja uurimistoimingu koht]
Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]
[Menetleja ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 34, 75, 76 ja 146, kuulas üle
kahtlustatava:
1. Kahtlustatava andmed:
a. Nimi:
[ees- ja perekonnanimi]
b. Isikukood või sünniaeg:
[isikukood või sünniaeg]
c. Perekonnaseis:
[perekonnaseis]
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]
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; 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
________________________

(kahtlustatava allkiri)

3. Ülekuulamisel osaleb: [protokollija või kaitsja, nende nimi ja kontaktaadress].
4. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark].
5. Kvalifikatsioon: [nimi] kahtlustatakse KarS § [nr] järgi kvalifitseeritava kuriteo
toimepanemises, mis seisnes selles, et [kahtlustuse sisu].
6. Ütlused: Kas te olete toime pannud kuriteo, milles teid kahtlustatakse?
[Vastus ja kahtlustatava ütlused tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega].
7. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu
käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].
8. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll
loetud läbi isiklikult või loetud ette].
9. Uurimistoimingus 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.
10. 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.
11. Uurimistoimingus osales tõlk, keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu
keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.
Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]
[menetleja nimi ja allkiri]
[protokollija nimi ja allkiri]

[kahtlustatava nimi ja allkiri]

[tõlgi nimi ja allkiri]

[kaitsja nimi ja allkiri]

12. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla
kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].
[menetleja nimi ja allkiri]

