
 

Justiitsministri   16.07.2008.a määruse nr   39
 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse 

  dokumentide näidisvormide kehtestamine“     
lisa 24 

(menetleja embleemi kujutis)  
(menetleja nimetus)  
Tsiviilkostjaks tunnistamise määrus  
Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]  
Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)  
Kriminaalasja number:                            [number]  
Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]  
Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]  
[[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § 
[nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus] sõltuvalt kontekstist lõiku ei kasutata]. 
Kriminaalasjas on kogutud piisavalt tõendeid, et kuriteo on toime pannud [kahtlustatav või süüdistatav] [isiku 
nimi, isikukood või sünniaeg].  
Kriminaalmenetlusega on tuvastatud, et [nimi] on kuriteoga tekitanud [märgitakse, milline kahju on tekitatud  
vahetult kuriteoga  või  mille on süüvõimetu isik tekitanud õigusvastase teoga], mille eest seaduse järgi 
kannab varalist vastutust [ nimi].    
Vastavalt KrMS § 39 lõikele 1 tunnistatakse menetleja määrusega tsiviilkostjaks isik, kes seaduse järgi 
kannab varalist vastutust kahju eest, mis on tekitatud vahetult kuriteoga või mille on süüvõimetu isik tekitanud 
õigusvastase teoga.  
Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 39, (koostaja ametinimetus)  
m ä ä r a s:  
Tunnistada kriminaalasjas nr [number] tsiviilkostjaks [isiku nimi ja isikukood või sünniaeg ning elu- või asukoht 
või aadress; juriidilise isiku puhul ka tema registrikood].  
___________________ 

(koostaja nimi)  
Menetlustoimingust võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti 
tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.  
_______________________  
(tõlgi nimi ja allkiri)  
KrMS § 40. Tsiviilkostja õigused ja kohustused  
Tsiviilkostjal on õigus: vaidlustada tsiviilhagi või esitada vastuhagi; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja 
kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste 
ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega käesoleva 
seadustiku §-s 224 sätestatud korras; võtta osa kohtulikust arutamisest; anda nõusolek kokkuleppemenetluse 
kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuses toodud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta.  
Tsiviilkostja on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus 
ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.  
Olen tutvunud tsiviilkostja õiguste ja kohustustega  ning mulle on selgitatud nende sisu. 
________________________________ 

(tsiviilkostja või tema esindaja nimi ja allkiri)  
  




