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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.  

  Justiitsministri 16. juuli 2008.a määruse nr 38 „Kohtuvälise 
menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine“
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Kohtuväline menetleja ______________________________________________________  

   (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)  

   Väärteoasi nr _______________  

                                                                 
                                                                     HOIATAMISOTSUS  

«__» ____________ 200__ a___________________________________________________  

                                                                                           (koht)  

Käesoleva otsuse on teinud ________________________________________________ nimel  

                                                                    (kohtuvälise menetleja nimetus)  

__________________________________________________________________________  

(otsuse teinud kohtuvälise menetleja ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)  

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:  

(täidetakse, kui menetlusalune on füüsiline isik)  

ees- ja perekonnanimi __________________________________________________________  

isikukood ___________________________  

sünniaeg ja koht ______________________________________________________________  

                                                 (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)  

kodakondsus _____________________ töökoht ____________________________________  

elukoha aadress______________________________________________________________  

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:  

(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)  

juriidilise isiku nimetus _________________________________________________________  

registrikood _________________________________________________________________  

(registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon)  

asukoha aadress _____________________________________________________________  

telefoninumber ja elektronposti aadress ____________________________________________  

Menetlusalusele isikule on selgitatud VTMS §-s 19 ettenähtud õigusi ja kohustusi, samuti §-s 53 sätestatud õigust hoiatamismenetlusest keelduda ja seda, et keeldumise 
korral alustatakse menetlust kiir- või üldmenetluse korras. Menetlusalusele isikule on võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning ta nõustub 
hoiatamismenetlusega.  

Väärteo lühikirjeldus: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Väärteo kvalifikatsioon: ___________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

(seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt)  

Eeltoodu alusel ja juhindudes VTMS § 53 lg 1 p-st ____  

_________________________________________________________________________  

(kohtuvälise menetleja nimetus)  

otsustas:  
määrata __________________________________________________________________  

                                                        (menetlusaluse isiku nimi/nimetus)  

hoiatustrahv _________________________________________________________ eurot.  

                                                     (märgitakse arv sõnades ja numbrites)  

Hoiatustrahv tuleb tasuda otsuse kättesaamisest alates seitsme päeva jooksul ______________  

_________________________________________________________________________  

                   (panga nimetus, kood, arvelduskonto number ja viitenumber)  

Kohtuväline menetleja uuendab väärteomenetluse kiir- või üldmenetluse korras, kui menetlusalune isik ei ole seitsme päeva jooksul otsuse kättesaamisest alates 
hoiatustrahvi täies ulatuses tasunud.  

Kohtuvälise menetleja ametnik: ________________________________  

                                         (allkiri)  

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / menetlusalusest isikust juriidilise isiku esindaja allkiri otsuse kättesaamise kohta ja kuupäev:  

________________________ __________________________  

                 (allkiri)                       (kuupäev)  

Hoiatamisotsuse pöördele trükitud tekst.  
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(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.  
Väärteomenetluse seadustiku § 53. Hoiatamismenetluse kohaldamine  
(1) Vähetähtsa väärteo puhul võib kohtuväline menetleja jätta menetlusaluse isiku karistamata ja määrata hoiatustrahvi: 
1) füüsilisest isikust menetlusalusele isikule 3 kuni 15 eurot; 
2) juriidilisest isikust menetlusalusele isikule 15 kuni 60 eurot.  
(2) Kohtuväline menetleja võib hoiatustrahvi jätta määramata ja piirduda menetlusaluse isiku suulise hoiatamisega, kui ta leiab, et menetlusaluse isiku hoiatamine teda 
trahvimata on piisav.  
(3) Hoiatustrahvi määramisega menetlusalusele isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel võib piirduda, kui: 
1) menetlusalusele isikule on selgitatud, et tal on õigus hoiatamismenetlusest keelduda ning sel juhul alustatakse väärteomenetlust kiir- või üldmenetluse korras; 
2) menetlusalusele isikule on selgitatud tema õigused ja kohustused vastavalt käesoleva seadustiku §-le 19, võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning ta on 
hoiatamismenetlusega nõus.   
(4) Menetlusaluse isiku ütlused väärteo toimepanemise kohta protokollitakse käesoleva seadustiku §-s 56 sätestatud korras, arvestades erisust, et ülekuulamisprotokollis 
annab menetlusalune isik eraldi allkirja hoiatamismenetlusega nõusoleku kohta ja selle kohta, et talle on selgitatud käesolevas paragrahvis sätestatud hoiatamismenetluse 
korda.  
(5) Hoiatamismenetluse kohaldamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud korras lõpetab väärteomenetluse. Kohtuväline menetleja uuendab väärteomenetluse kiir- 
või üldmenetluse korras, kui menetlusalusele isikule määrati hoiatustrahv ja ta ei ole seda hoiatamisotsuse kättesaamisest alates seitsme päeva jooksul täies ulatuses 
tasunud.  
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