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KINNIPEETAVA KONTROLLIMISE PROTOKOLL 
Kontrollimise koht: 

________________________________________________________________________________ 

Kontrollimise aeg: „____“__________20 ____ . a kell _____._____   

Kontrollimise teostajad: 

1. ______________________________________________________________________________ 
 (struktuuriüksus, ametikoht, auaste, nimi) 

2. ______________________________________________________________________________ 
(struktuuriüksus, ametikoht, auaste, nimi) 

3. ______________________________________________________________________________ 
(struktuuriüksus, ametikoht, auaste, nimi) 

 

Kinnipeetav______________________________________________________________________ 
(struktuuriüksus, ametikoht, auaste, nimi) 

________________________________________________________________________________  

 

Kinnipeetava turvakontrolli ja asjade läbivaatuse käigus leiti ja võeti hoiule alljärgnevad asjad:  

________________________________________________________________________________  
märkida vabas järjekorras: 

________________________________________________________________________________ 
kinnipeetava kehal, rõivastel, jalatsitel või kaasasolevatel esemetel avastatud õiguserikkumise jälgede kirjeldus ja asukoht 
________________________________________________________________________________  
kinnipeetava kehal leiduvate iseärasuste või eritunnuste kirjeldus ning andmed väliste tervisekahjustuste kohta 

________________________________________________________________________________ 
leitud alkoholi mark, pudeli/purgi suurus, vedeliku kogus, pudelite/purkide arv 

________________________________________________________________________________  
leitud relva liik, mark, kaliiber, relva number – iga relva kohta eraldi 
________________________________________________________________________________ 
leitud laskemoona tüüp, kaliiber või mõõtmed, kogus 

________________________________________________________________________________ 
leitud imitatsioonivahendi tüüp, nimetus, kogus 

________________________________________________________________________________ 
leitud võimaliku narkootilise/psühhotroopse aine kirjeldus, pakendamise viis; kogus 

________________________________________________________________________________ 
hoiulevõetud rahatähed ja mündid: väärtus ja kogus kupüüride ja müntide kaupa 

________________________________________________________________________________ 
hoiulevõetud pangakaardid: pank, kaardi tüüp ja number – iga pangakaardi puhul; hoiulevõetud väärtpaberite nimetus, väärtus ja kogus 

________________________________________________________________________________ 
hoiulevõetud dokumendid: nimetus, number ja välja andmise aeg – iga dokumendi puhul 

________________________________________________________________________________ 
hoiulevõetud sigarettide ja tubaka kogus ja pakendamisviis 

________________________________________________________________________________ 
hoiulevõetud kella, mobiiltelefoni ja muu elektroonilise või tehnilise vahendi tüüp, valmistaja ja mudel 

________________________________________________________________________________ 
hoiulevõetud võtmete  nimetus ja kogus kimbus, võtmekimpude arv  

________________________________________________________________________________  
hoiulevõetud ehted: tüüp, värvus, materjal, otstarve  
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________________________________________________________________________________
hoiulevõetud riietusesemete, või vormiriide elementide, sh rihma, paela, nimetus ja kogus 
________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________
muu hoiulevõetud eseme, ravimi, vms nimetus, otstarve, tüüp, mark, number, kogus 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Kinnipeetava allkiri:______________________________________________ 
 
Kinnipeetav keeldus allkirja kirjutamast           
Kinnipeetavalt allkirja ei võetud ja käesoleva protokolli koopiat kinnipeetavale ei väljastatud, sest  
(1) kinnipeetav on joobes 

(2) kinnipeetav ei ole võimeline kontrollima oma käitumist ja võib ohustada ennast või teisi  

Kontrolli käigus kasutati: füüsilist jõudu          käeraudu         sidumisvahendit  

Kinnipeetavat hoiatati enne füüsilise jõu või aktiivse kaitse vahendi kasutamist  

Kinnipeetavat ei hoiatatud enne füüsilise jõu või aktiivse kaitse vahendi kasutamist  

________________________________________________________________________________  
asjaolude selgitus, miks hoiatamine polnud võimalik 

________________________________________________________________________________  

Kontrolli teostajate allkirjad: 
1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

Hoiulevõtnud isik: 
________________________________________________________________________________ 

(struktuuriüksus, ametikoht, auaste, nimi, allkiri) 

________________________________________________________________________________ 

Protokolli koopia antud kinnipeetavale  „____“__________20 ____ . a kell _____.______________   

 
Kinnipeetava allkiri: ______________________________________________ 
 
Vabanesin kinnipidamisest ja võtsin vastu tagastatud asjad: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(vabastatava auaste, nimi, allkiri ja kuupäev) 

 
Vabastatava pretensioonid asjade tagastamisel: __________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vabastatava allkiri: ________________________________________________________________  



 
Asjad tagastas :___________________________________________________________________  

(arestimaja ametniku auaste, nimi, allkiri ja kuupäev) 




