
 

  

Kui määratud ajaks ei ole võimalik ilmuda, olete vastavalt VTMS §-le 42 kohustatud ilmumata jätmisest ja selle 
põhjustest viivitamatult teatama.  
Menetlusaluse isiku ja tunnistaja ilmumata jäämisel võidakse vastavalt VTMS § 43 lõikele 3 kohaldada 
sundtoomist. Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused on kutse pöördele trükitud vastavalt VTMS §-le 19.  

  Justiitsministri 16.juuli 2008.a määruse nr 38 
„Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide 

näidisvormide kehtestamine“
lisa 1 

  

Kohtuväline menetleja _______________________________________________________  

                                        (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)  

KUTSE  

   Väärteoasi nr ____________________________  

_________________________________________________________________________  

                             (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku nimetus)  

_________________________________________________________________________  

                                                        (elu- või asukoha aadress)  

olete kohustatud ilmuma «___» _________________ 200___ kell _________  

_________________________________________________________________________  

                 (kutsumise põhjus, kellena – menetlusalune isik, tunnistaja, kaitsja, esindaja)  

________________________________ väärteoasjas __________________________ järgi  

(kui väärteomenetlus on 
alustatud isiku 
suhtes – isik, kelle suhtes 
väärteomenetlust 
alustati)  

(väärteo kvalifikatsioon – seaduse 
nimetus, paragrahv, lõige, punkt)  

aadressil ____________________________________________ ruum nr ______________  

___________________________________________________________________ juurde,  

                          (kohtuvälise menetleja ametniku ees- ja perekonnanimi)  

elektronposti aadress ________________________ telefoninumber ___________________  

Kaasa võtta isikut tõendav dokument!  
Juriidilise isiku puhul kehtib kutse seaduslikule esindajale / esindajale.  

(mittevajalik läbi kriipsutada)  

Teatis  

(täidetakse, kui kutse annab kätte kohtuvälise menetleja ametnik)  

Kutse väljastas 
____________________________________________________________

                                               (ametikoht, ees- ja perekonnanimi, kuupäev, 
allkiri)  

Kutse sain kätte 



Kutse pöördele trükitud tekst:  
Väärteomenetluse seadustiku § 19. Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused  
(1) Menetlusalusel isikul on õigus: 
1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse; 
2) õigus kaitsja abile käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras; 
3) olla kohtus oma väärteoasja arutamise juures; 
4) anda ütlusi, esitada tõendeid ja taotlusi; 
5) teada menetlustoimingu eesmärki; 
6) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu, menetlustulemuste 
ning menetlustoimingu protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; 
7) vaidlustada kohtuvälise menetleja või kohtu menetlustoiming või lahend käesolevas seadustikus sätestatud 
korras.  
(2) Menetlusalusel isikul on õigus kaitsjaga ühendust võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese 
menetlustoimingu tegemisest. Menetleja peab isiku kinnipidamisel või muu esimese menetlustoimingu 
tegemisel võimaldama menetlusalusel isikul kasutada temal olemasolevaid sidevahendeid kaitsjaga ühenduse 
võtmiseks. Kaitsja võib osaleda menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitteilmumine ei peata 
menetlustoimingu tegemist.  
(3) Kaitsja osavõtt alates kohtumenetlusest on kohustuslik, kui menetlusalune isik on 14- kuni 18-aastane või 
ta ei ole psüühikahäire tõttu ise suuteline end esindama.  
(4) Menetlusalune isik on kohustatud: 
1) menetleja kutsel ilmuma, kui kohustuslik ilmumine on kutses märgitud; 
2) täitma menetleja seaduslikke korraldusi.  
  

___________________________________________________________  

                                                   (isiku ees- ja perekonnanimi, kuupäev, 
allkiri) 
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