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prokuratuuri nimetus 

 
 

SÜÜDISTUSAKT 
kriminaalasjas nr [nr] 

 
 
[kuupäev, koht] 

 
[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-st 154, koostas käesoleva süüdistusakti: 

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: [vastavalt karistusregistri teatisele] 
i. Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § [nr] lg [nr] p [nr] 

 
2. Kuriteo asjaolud: [kuriteo asjaolude kirjeldus]. 
3. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: [kelle poolt kui suures summas hagi esitatud]. 
4. Kriminaalmenetluse kulud: [märgitakse kulu liik ja suurus]. 
5. Andmed kuriteoga saadud vara kohta: [loetelu KarS § 83-1 alusel konfiskeerimisele 

kuuluvast varast]. 
6. Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta: [andmed 

asitõendite ja äravõetud objektide ning nende asukoha kohta]. 
7. Andmed varalise karistuse arvutamise või konfiskeerimise aluseks olevate asjaolude kohta: 

[andmed]. 
8. Andmed narkomaanide sõltuvusravi või seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise 

eelduseks olevate asjaolude kohta: [andmed]. 
9. Andmed järelevalvet vajavate süüdistatava laste ja vara kohta: [andmed]. 
10. Riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja riiklikusse DNA-registrisse kantud andmete loetelu: 

[märgitakse kelle andmed on registrites]. 
11. Märge kriminaalhooldaja määramisest: [ees- ja perekonnanimi, asutuse nimetus] 
12. Märge lühimenetluse taotluse kohta: [märgitakse millal ja kelle poolt on taotlus esitatud]. 



13. Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud: [KarS §-des 57 ja 58 esinevad asjaolud]. 
14. Süüdistatavale kohaldatud tõkend: [tõkendi nimetus, kohaldamise kuupäev ja kestus]. 
15. Tõendite loetelu: 

 

Tõend Millist asjaolu soovitakse tõendada 
  

 
16. Süüdistuse sisu: Käesolevas kriminaalasjas on süüdistus esitatud selles, et [süüdistatava 

nimi  süüdistuse sisu ja kvalifikatsioon]. 
17. Süüdistusakt edastatakse [kohtu nimetus] ja süüdistatavale ning tema kaitsjale. 

 
[prokuröri nimi] 
 
Lisad: 1. Koopia kuriteoteatest 

2. Karistusregistri väljavõte 
3. Koopia tõkendi kohaldamise määrusest 
4. Tsiviilhagi 
5. Kohtusse kutsutavate isikute nimekiri 




