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[menetleja nimetus] 

 
Kolmandaks isikuks tunnistamise 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] 
 
[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev] KarS 
§ [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus]. 
 
Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [märgitakse, kuidas ja milliste kolmanda isiku õiguste ja 
vabaduste üle võidakse otsustada]. Seetõttu on vajalik kolmas isik menetlusse kaasata. 

Vastavalt KrMS § 40¹ lõikele 1 kaasatakse menetleja määrusega kriminaalmenetlusse kolmas isik, 
kui kriminaalasja lahendamisel või erimenetluses võidakse otsustada tema seadusega kaitstud 
õiguste ja vabaduste üle. 

Juhindudes KrMS § 40¹ lg 1, [koostaja ametinimetus] 
m ä ä r a s : 
Tunnistada kriminaalasjas nr [nr] kolmandaks isikuks [isiku nimi ja isikukood või sünniaeg ning 
elu- või asukoht või aadress; juriidilise isiku puhul ka tema registrikood]. 
 
[koostaja nimi] 
 
Menetlustoimingust võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt 
valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi. 

_______________________ 
(tõlgi nimi ja allkiri)  

KrMS § 40². Kolmanda isiku õigused ja kohustused 

Kolmandal isikul on õigus: esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning 
teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste kohta avaldusi, mis protokollitakse; tutvuda kriminaaltoimiku 
materjalidega käesoleva seadustiku §-s 224 sätestatud korras; võtta osa kohtulikust arutamisest. Kui  
kriminaalmenetluses otsustatakse kolmanda isiku vara konfiskeerimine, on kolmandal isikul käesoleva seadustiku § 34 
lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 sätestatud kahtlustatava õigused, arvestades konfiskeerimise erisustega. 

Kolmas isik on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning 
alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele. 

Olen tutvunud kolmanda isiku õiguste ja kohustustega ning mulle on selgitatud nende sisu. 

______________________________ 
(kolmanda isiku nimi, allkiri ja kuupäev) 


