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[proku ratuuri nimetus] 
 

KOKKULEPE 
kriminaalasjas nr [number]  

 

[kuupäev ja koht]  

 

Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid [prokuröri ametinimetus ja nimi], süüdistatav [süüdistatava nimi] 
ja tema kaitsja [kaitsja nimi] käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe. 

1. Süüdistatava andmed: 

a. Nimi: [ees- ja perekonnanimi]  

b. Elu- või asukoht ja aadress: [aadress]  

c. Isikukood või sünniaeg: [isikukoodi puudumisel sünniaeg]  

d. Kodakondsus: [Eesti või muu]  

e. Haridus: [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgharidus]  

f. Emakeel: [eesti või muu]  

g. Töökoht või õppeasutus: [asutuse nimetus]  

h. Karistatus:  [karistusregistri andmete järgi]  

i. Tõkend:  [tõkendi nimetus, kohaldamise kuupäev ja kestus]  

j. Isikusamasus tuvastatud:       [dokumendi nimetus vms]   

k. Kaitsja nimi:  [kaitsja ees- ja perekonnanimi]  

 

Kahtlustatava õigused kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse tagajärjed 
Kahtlustataval on õigus: kaitsja abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda 
menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta 
avaldusi, mis protokollitakse; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse 
läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta 
kokkuleppemenetluse kokkulepe; loobuda kokkuleppest kohtuliku arutamise käigus. 

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 4). Süüdistatav ja kaitsja 
võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu 
ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest 
mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). 
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2. Kahtlustatavale/süüdistatavale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja 
kokkuleppemenetluse tagajärgi. 

3. Kuriteo asjaolud: [süüdistuse tekst]. 

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

5. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: [kelle poolt kui suures summas on hagi esitatud]. 

6. Karistuse liik ja määr: KarS § [nr] lg [nr] p [nr] ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab 
prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks [karistuse liik ja määr]. 

7. Konfiskeerimisele kuuluv vara: [mis alusel milline vara konfiskeeritakse]. 

8. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid 
kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele 
prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. 

9. Kokkuleppe sõlmimisest võttis osa tõlk, keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu  
keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja § 321 järgi. 

10. Koopia kokkuleppest edastada süüdistatavale ja kaitsjale ning kriminaaltoimik saata kohtusse: 
[kohtu nimetus]. 

 

[prokuröri nimi ja allkiri] [süüdistatava nimi ja allkiri] [kaitsja nimi ja allkiri] [tõlgi nimi ja allkiri]  

         

 
  

 


