
 

  

  Justiitsministri 16. juuli 2008.a määruse nr 38 
„Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide 
näidisvormide kehtestamine“ 
lisa 4  

Kohtuväline menetleja ________________________________________________________  

                                          (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)  

Väärteoasi nr_____________________  

MENETLUSALUSE ISIKU ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL 
KIIRMENETLUSES  

___________________________________________ «___» ___________________200__ a  

                           ütluste andmise koht  

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seadusliku esindaja andmed:  

ees- ja perekonnanimi _________________________________________________________________  

isikukood__________________________________________________________________________  

sünniaeg ja koht ____________________________________  

_________________________________________________________________________________  

                                  (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)  

isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr ____________________________________  

kodakondsus ____________________ töökoht __________________________________  

elukoha / asukoha aadress ___________________________________________________  

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________  

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed, kelle nimel ütlused antakse:  

(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 ____________________________________________________  

Mulle on selgitatud ja olen tutvunud protokolli pöördele märgitud menetlusaluse isiku õiguste ja kohustustega vastavalt väärteomenetluse 
seadustiku §-le 19 ja kiirmenetluse erisustega vastavalt § 55 lõike 1 punktidele 2 ja 3. Kinnitan ülekuulamisprotokollis märgitud 
menetlusaluse isiku andmete õigsust. Olen teadlik, et võin kirjutada ütlused ka omakäeliselt.  

____________________________________________________________________________________________________________  

              (füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilise isiku seadusliku esindaja allkiri)  

Nõustun kiirmenetlusega. ___________________________________________________________________________________ 

              (füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilise isiku seadusliku esindaja allkiri) 

Ülekuulamisel osales tõlk: ________________________________________________________________________________________  

                                                                              (ees- ja perekonnanimi)  

keda on hoiatatud vastutusest oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valestitõlkimise eest KarS §-de 318 ja 321 järgi. 
___________________________________________  

                                      (tõlgi allkiri)  

Ülekuulamine algas kell ______________________ ja lõppes kell____________________  

Väärteo kohta annan järgmised ütlused:  

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

Ülekuulatav isik: _____________________________________  

                                                         (allkiri)  

Tõlk: _____________________________________________  

                                               (allkiri)  

Kaitsja: ___________________________________________  

                                               (allkiri)  



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.  
Väärteomenetluse seadustiku § 55 «Kiirmenetluse kohaldamine» lõige 1  
(1) Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged ja menetlusalusele isikule on:
1) teatatud tema õigused ja kohutused, mis on ette nähtud käesoleva seadustiku §-s 19; 
2) selgitatud, et kiirmenetluses väärteoprotokolli ei koostata; 
3) võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning kui isik nõustub kiirmenetlusega.  

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________  

                                                                     (allkiri)  

Isik keeldus ütluste andmisest / ülekuulamisprotokollile alla kirjutamast: ___________________  

_________________________________________________________________________  

(märgitakse põhjus)  

Kohtuvälise menetleja ametnik: ________________________  

                                                                  (allkiri)  

Protokolli pöördele trükitud tekst:  
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