
 

 

 

uurimisasutuse nimetus  

 

Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus 

 

Koostamise kuupäev ja koht:  [kuupäev, koht]  

Koostaja ametinimetus ja nimi: [ametinimetus ja nimi]  

Kriminaalasja number:  [nr] 

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

Kahtlustatava nimi (isikukood): [nimi ja isikukood või sünniaeg] 

Kuriteo toimepanemise aeg:   [kuupäev, aasta või ajavahemik] 

 

Määrus on koostatud, lähtudes KrMS § 206 lõikest 1¹, mille alusel võib kriminaalmenetluse 

lõpetamise määruses KrMS § 145 lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata. 

 

Juhindudes KrMS §-dest [199−2001] ja 206, [uurimisasutuse ametniku ametinimetus] 

m ä ä r a s : 

1. Lõpetada kriminaalasjas nr [nr]  menetlus. 

2. Tõkendi tühistamine: [kohaldatud tõkendi tühistamine]. 

3. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: [asitõendi või äravõetud 

või konfiskeerimisele kuuluvate objektidega toimimise viis]. 

4. Riiklikus sõrmejälgede registris ja riiklikus DNA-registris sisalduvate andmete kustutamine: 

[märgitakse, kelle andmed tuleb kustutada]. KrMS § 206 lõike 2
1
 alusel teavitada 

kriminaalmenetluse lõpetamisest Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti. 

5. Kriminaalmenetluse kulud: [kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustus]. 

6. Kahju hüvitamine: Kui isiku suhtes lõpetatakse kriminaalmenetlus KrMS § 199 lõike 1 

punkti 1, 2 või 5 alusel, võib ta vastavalt süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise 

seaduse (edaspidi SKHS) § 14 lõigetele 2 ja 3 esitada [prokuratuuri nimetus (aadress)] 

taotluse kahju hüvitamiseks kuue kuu jooksul arvates päevast, kui ta sai teada või pidi teada 

saama prokuratuuri või uurimisasutuse määrusest, mille alusel tekkis õigus nõuda kahju 

hüvitamist. Isikul on õigus nõuda kahju hüvitamist, kui kahju on tekitatud SKHS § 5 lõike 1 

punktides 1−6  (vahistamisega; kahtlustatavana kinnipidamisega; elukohast lahkumise 

keeluga; ametist kõrvaldamisega; vara arestimise või äravõtmisega; ebamõistliku 

menetlusajaga) või § 6 lõikes 1 (teistmise tõttu uuendatud kriminaalasja uue arutamise 

tulemusel mõistetakse isikule varasemaga võrreldes kergem karistus, isik mõistetakse õigeks 

või isiku suhtes lõpetatakse kriminaalmenetlus KrMS § 199 lõike 1 punkti 1, 2 või 5 

kohaselt) sätestatud alustel. Taotluses tuleb välja tuua kõik SKHS § 12 punktides 1−10 

märgitud asjaolud  (vt  https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014001). 

7. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia 

viivitamata saata: [kuriteoteate esitanud isiku; kahtlustatava või süüdistatava ning tema kaitsja; 

kannatanu või tema esindaja; tsiviilkostja või tema esindaja nimi]. 

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

dokumentide näidisvormide kehtestamine” 
Lisa 109 

(muudetud sõnastuses) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014001


8. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga 

kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul 

[uurimisasutuse nimetus ja aadress]. 

9. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale 

taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest 

koostab menetleja põhistatud määruse. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lõike 3 alusel 

esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse 

koopia saamisest alates kümne päeva jooksul.   

10. Saata kriminaaltoimik [alaealise nimi ja isikukood või sünniaeg]  elukohajärgsele alaealiste 

komisjonile: [komisjoni nimi]. 

11. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 4 saata kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia 

[asutuse nimetus, kes otsustab väärteo- või distsiplinaarmenetluse alustamise]. 

 

[uurimisasutuse ametniku nimi] 

 

Olen määrusega nõus: _________________________________ 

          (prokuröri nimi, allkiri ja kuupäev) 

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemust ja kriminaalmenetluse lõpetamise alust: 

_________________________________________________________________ 

(alaealise ja tema seadusliku esindaja nimi ja allkiri) 


