
 

KAASUSE HINDAMISLEHT 

Kuupäev: 
Märgusõna: 
 
Kui ühe osa tulemuseks hinnatakse 0 punkti, loetakse kogu kaasuse tulemuseks 0 punkti. 

OTSUSE OSAD 1 Otsus sisaldab kõiki TvLS §-s 56 sätestatud 
kohustuslikke osi: sissejuhatus, kirjeldav osa, 
põhjendused ja resolutsioon. Otsus on 
struktureeritud osade kaupa. 

 

 0 Otsuses puudub vähemalt üks kohustuslik osa või 
otsuse osasid ei ole võimalik selgelt eristada. 

 

 

SISSEJUHATUS 1 Sisaldab järgnevaid andmeid: 
- töövaidlusasja number (tuletatav kaasusest);  
- otsuse teatavaks tegemise aeg (TvLS-i kohaselt 
tehakse otsus teatavaks kümne tööpäeva jooksul 
pärast istungi toimumist); 
- otsuse tegemise kuupäev ja asukoht (ehk 
kaasusest ilmnev istungi kuupäev); 
- töövaidlusasja nõude ese; 
- menetlusosalised. 

 

 0 Sissejuhatuses esitatavates andmetes on olulisi 
puudusi või sissejuhatus puudub. 

 

 

KIRJELDAV OSA 2 Kirjeldatud on vaidluse asjaolusid, nõuet ja nõude 
aluseid. Sisaldab poolte põhjendusi ja seisukohti. 
Kirjeldus on selge, ladus ja struktureeritud. 

 

 1 Kirjeldatud on vaidluse asjaolusid, nõuet ja nõude 
aluseid. Sisaldab poolte põhjendusi ja seisukohti. 
Kirjeldus on raskesti mõistetav ja/või 
struktureerimata. 

 

 0 Asjaolude kirjeldus, nõue, selle alus(ed) või poolte 
põhjendused ja seisukohad puuduvad või kirjeldusest 
ei ole võimalik aru saada. 

 

 

PÕHJENDUS 3-4 Sisaldab sisulist analüüsi, mille üle vaidlus on või 
ei ole. Analüüs on seostatud tuvastatud asjaoludega 
ja sisaldab asjakohaseid viiteid õigusnormidele koos 
kaasuse asjaolude seostamisega. Kirjeldatud on 
tõendite hindamist ja/või põhjendatud tõendi kõrvale 
jätmist. 
Põhjendus on asjakohane, põhjalik ja veenev ning 
selge ja ladus. 

 

 1-2 Sisaldab sisulist analüüsi, kuid selles esineb puudusi. 
Analüüs on pinnapealne ja/või argumentatsioon 
väheveenev. 

 

 0 Põhjendus puudub või põhjendus ei sisalda analüüsi 
vaid asjaolude kirjeldust ja/või õigusnorme on valesti 
kohaldatud. 

 

 

RESOLUTSIOON 2 Resolutsioon tugineb põhjendusele ja on selgelt 
sõnastatud: kas ja vajadusel millises ulatuses kuulub 

 

Tervise- ja tööministri 23. detsembri 2017. a määrus nr 71 
„Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord” 
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nõue rahuldamisele ja millisel õiguslikul alusel. 
Kirjeldatud on edasikaebe korda. 

 1 Resolutsioon tugineb põhjendusele, kuid on  
puudulikult sõnastatud. Puudub edasikaebe kord. 

 

 0 Resolutsioon ei tugine põhjendusele või puudub.  
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