
 

KOKKULEPPEMENETLUSEK

 

[kuupäev ja koht]  

Menetlustoimingu algus: [kellaaeg] 

 

[Prokuröri ametinimetus ja nimi]
kokkuleppemenetluse kohaldamiseks saadud nõusoleku kohta kä

1. Kahtlustatava/süüdistatava

2. Tsiviilkostja andmed:

a. Nimi:  

b. Isikukood või sünniae

c. Kodakondsus:

d. Elu- või asukoht

e. Töökoht või õppeasutus:

f. Kontaktandmed:

g. Isikusamasus tuvastatud

3. Menetlustoimingus osaleb:
kontaktaadress]  

 
Tsiviilkostja õigused 
Tsiviilkostjal on õigus anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda 
arvamus süüdistuses toodud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta (KrMS § 40 lg 1 p 7).

Tagajärjed: apellatsiooni ei saa esitada kokkuleppe
juhul, kui tegemist on KrMS 9.
4). 

4. Tsiviilkostjale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse 
tagajärgi. 

 

 
 

 

 

[prokuratuuri nimetus]  

KOKKULEPPEMENETLUSEK S TSIVIILKOSTJA NÕUSOL
PROTOKOLL 

kriminaalasjas nr [number]  

[kellaaeg]  

[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 243 ja 146, koostas 
kokkuleppemenetluse kohaldamiseks saadud nõusoleku kohta käesoleva protokolli:

/süüdistatava nimi:  [ees- ja perekonnanimi]  

siviilkostja andmed: 

  [ees- ja perekonnanimi]  

Isikukood või sünniaeg: [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

Kodakondsus:   [Eesti või muu]  

või asukoht ja aadress: [aadress]  

Töökoht või õppeasutus: [nimetus]  

Kontaktandmed:  [sidevahendi number või e-posti aadress] 

Isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms]  

Menetlustoimingus osaleb: [esindaja, protokollija või muu isik, nende nimi ja 

Tsiviilkostjal on õigus anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda 
arvamus süüdistuses toodud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta (KrMS § 40 lg 1 p 7).

Tagajärjed: apellatsiooni ei saa esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale, välja arvatud 
juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega (KrMS § 318 lg 3 p 

Tsiviilkostjale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse 

________________________

 

 
 
 
 
 

TSIVIILKOSTJA NÕUSOL EKU 

dest 243 ja 146, koostas 
esoleva protokolli: 

[isikukoodi puudumisel sünniaeg]  

posti aadress]  

 

[esindaja, protokollija või muu isik, nende nimi ja 

Tsiviilkostjal on õigus anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda 
arvamus süüdistuses toodud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta (KrMS § 40 lg 1 p 7). 

menetluses tehtud kohtuotsuse peale, välja arvatud 
jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega (KrMS § 318 lg 3 p 

Tsiviilkostjale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse 

______________________ 
(allkiri)   

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

näidisvormide kehtestamine” 
Lisa 60 

(justiitsministri 31.08.2011 määruse nr 42 sõnastuses) 



 
5. Tsiviilkostja on nõus kokkuleppemenetluse kohaldamisega. Tsiviilkostjal ei ole õigust 

loobuda antud nõusolekust. 

6. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll 
loetud läbi isiklikult või loetud ette]. 

7. Protokolli lisad: [esitatud materjalide nimetused].  

8. Menetlustoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse 
menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. 

9. Tsiviilkostja 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. 

10. Menetlustoimingus osales tõlk, keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu 
keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi. 

Menetlustoimingu lõpp: [kellaaeg]  

 

[prokuröri nimi ja allkiri]      [tsiviilkostja nimi ja allkiri]      [esindaja nimi ja allkiri]       

 

11. Menetlustoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla 
kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus]. 

 

[prokuröri nimi ja allkiri]  

 


