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[menetleja embleemi kujutis] 
 

[menetleja nimetus]  
 

 

POSTI- VÕI TELEGRAAFISAADETISE LÄBIVAATUSE PROTOKOLL 
kriminaalasjas nr [number]  

 

[kuupäev ja uurimistoimingu koht]  

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]  

 

[Menetleja ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 89, 90 ja 146, teostas posti- või 
telegraafisaadetise läbivaatuse: 

1. Läbivaatuse alus: [kohtu nimetus ja kohtumääruse kuupäev] posti- või telegraafisaadetise 
arestimise määrus. 

2. Läbivaatuse objekt: [läbivaatuse objekti nimetus].  

3. Uurimistoimingus osaleb: [protokollija, asjatundja või muu isik, nende nimi ja 
kontaktaadress].  

4. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark].  

5. Läbivaatuse andmed: [läbivaadatud objekti nimetus ja vaatlusandmed].  

6. Andmed asitõendite kohta: [läbivaatuse tulemusel äravõetud asitõendina kasutatava 
saadetise nimetus, millesse pakitud ja objektile omistatud number].  

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 ametniku nimi]        [tõlgi nimi]        [protokollija nimi]        [asjatundja nimi]  
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12. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla 
kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus]. 

 

[menetleja ametniku nimi]  

 


