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[menetleja nimetus] 

 

KANNATANU ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL 

kriminaalasjas nr [nr] 

 

[kuupäev], [uurimistoimingu koht] 

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg] 

 

[Menetleja ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 37, 38, 68, 74 ja 146, kuulas üle 

kannatanu: 

1. Kannatanu andmed: 

a. Nimi: [ees- ja perekonnanimi] 

b. Isikukood või sünniaeg: [isikukoodi puudumisel sünniaeg] 

c. Kodakondsus: [Eesti või muu] 

d. Haridus: [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus] 

e. Elu- või asukoht ja aadress: [aadress või jäetakse märkimata kannatanu taotlusel] 

f. Töökoht või õppeasutus: [nimetus või jäetakse märkimata kannatanu taotlusel] 

g. Kontaktandmed: [sidevahendi number või e-posti aadress] 

h. Suhe kahtlustatavaga: [mis laadi suhted on kahtlustatavaga] 

i. Isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] 

 

Menetleja selgitab kannatanule tema õigusi, tsiviilhagi esitamise korda, tsiviilhagile esitatavaid põhilisi nõudeid, 

tsiviilhagi esitamise tähtaega ja selle möödalaskmise tagajärgi, samuti riigi õigusabi saamise tingimusi ja korda. 

Kannatanul on õigus (KrMS § 38): vaidlustada kriminaalmenetluse alustamata jätmine või lõpetamine käesoleva 

seadustiku §-des 207 ja 208 sätestatud korras; esitada uurimisasutuse või prokuratuuri kaudu tsiviilhagi hiljemalt 

käesoleva seadustiku § 225 lõikes 1 sätestatud tähtajaks; anda ütlusi või keelduda ütluste andmisest käesoleva 

seadustiku §-des 71–73 sätestatud alustel; taotleda, et ülekuulamisprotokollis tema elu- või töökohta või õppeasutuse 

nimetust ei märgita; pärast vaba jutustamist kirjutada ütlused ülekuulamisprotokolli omakäeliselt; esitada tõendeid; 

esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja 

tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega käesoleva 

seadustiku §-s 224 sätestatud korras; võtta osa kohtulikust arutamisest; anda nõusolek kokkuleppemenetluse 

kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuse ja karistuse ning süüdistuses nimetatud kahju suuruse 

ja tsiviilhagi kohta. 

Kannatanu on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning 

alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele. 

2. Kannatanule on tutvustatud tema õigusi ja kohustusi KrMS §-des 38 ja 71–74 ning 

selgitatud nende sisu. Vähemalt 14-aastast kannatanut on hoiatatud, et ütluste andmisest 

seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS 

§-de 318 ja 320 järgi. 

          ________________________ 

(kannatanu  allkiri)  
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3. Uurimistoimingus osaleb tõlk [tõlgi nimi], kes on KrMS § 161 lõike 6 kohaselt kohustatud 

tõlkima kõik menetlustoimingusse puutuva täpselt ja täielikult ning hoidma saladuses talle 

tõlkimisel teatavaks saanud andmeid. Teda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest 

alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi. 

_______________ 
(tõlgi allkiri)  

4. Ülekuulamisel osaleb: [esindaja, protokollija või psühholoog, tema nimi ja aadress] 

5. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark] 

6. Ütlused: [kannatanu 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 on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse 

menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. 

10. Kannatanu esindaja on kohustatud hoidma saladuses talle kriminaalmenetluse käigus 

õigusabi andmisel teatavaks saanud andmeid. Esindajal on lubatud kriminaalmenetluse 

käigus õigusabi andmisel teatavaks saanud andmeid avaldada esindatavale. Esindatava 

kohta käivaid kohtueelse menetluse andmeid võib esindaja avaldada vaid esindatava 

nõusolekul ning KrMS §-s 214 ettenähtud tingimustel. 

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg] 

 

[menetleja nimi ja allkiri]        [kannatanu nimi ja allkiri]       [esindaja nimi ja allkiri]         

 

11. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla 

kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus]. 

 

[menetleja nimi ja allkiri] 

 


