
 

  

  Justiitsministri 16. juuli 2008.a määruse nr 38 
„Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide 
näidisvormide kehtestamine“ 
lisa 7  

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________  

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)  

   Väärteoasi nr ______________  

VÄÄRTEOPROTOKOLL  

«____» _____________ 200__ a _______________________________________________  

                                                                                              (koht)  

Käesoleva protokolli on koostanud ______________________________________________  

_________________________________________________________________________  

(kohtuvälise menetleja ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja elektronposti aadress)  

juhindudes VTMS §-st 68.  

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) 

isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr __________________________________________  

kodakondsus _______________________ töökoht ________________________________  

elukoha aadress ____________________________________________________________  

telefoninumber ja elektronposti 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 __________________________________________  

Menetlusaluse isiku seadusliku esindaja andmed:  

ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________  

sünniaeg ja koht ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                                      (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi) 

isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr ________________________________________  

elukoha aadress ___________________________________________________________  

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________  

Kaitsja andmed:  

ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________  

telefoninumber ja elektronposti aadress __________________________________________  

Menetlusalune isik soovib / ei soovi, et kaitsja osaleks menetluses.  

(vajalik alla joonida)  

Menetlusalusele isikule on selgitatud VTMS §-s 19 ettenähtud õigusi ja kohustusi.  

Väärteo toimepanemise aeg ja koht: _____________________________________________  

Väärteo lühikirjeldus: ________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  



  

Väärteo kvalifikatsioon: ______________________________________________________  

________________________________________________________________________  

(seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt)  

Väärteo kvalifikatsiooni  muutmine: _____________________________________________  

________________________________________________________________________  

Muudatuse tegemise kuupäev _____ Kohtuvälise menetleja ametniku allkiri ______________  

Menetlusaluse isiku ütlused või märkus selle kohta, et menetlusaluse isiku ütlused on protokollitud eraldi: 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

                                                                     (allkiri) 

Tunnistaja ütlused või märkus selle kohta, et tunnistaja ütlused on protokollitud eraldi: 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                     (allkiri) 

Teave väärteoga põhjustatud kahju kohta: ________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
__________________ ______________________________________________________________________  

Muud tõendid ja andmed, mis on vajalikud väärteoasja lahendamiseks: ___________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  

Menetlusalune isik soovib / ei soovi väärteoasja arutamisest kohtuistungil osa võtta.  

(Mittevajalik läbi kriipsutada, täidetakse, kui asja arutamine kuulub kohtu pädevusse)  

Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada kohtuvälisele menetlejale väärteoasjas vastulause ja tõendid ning tutvuda kohtuvälise 
menetleja juures väärteotoimikuga 15 päeva jooksul, alates väärteoprotokolli koopia kättesaamisest «____» _________________ 200__ a  

_________________________________________________________________________________________________  

Menetlusaluse isiku nõudmisel võib toimikuga tutvumise ning vastulause esitamise aega lühendada kuni «____» _________________ 200__ a 

_________________________________________________________________________________________________ 

Menetlusaluse isik ja tema kaitsja võivad saada lahendi koopiad ning kohtuvälise menetleja lahend on menetlusalusele isikule ja tema kaitsjale 
tutvumiseks kättesaadav alates 
«___» ______________ 200__ a  

_________________________________________________________________________  

(märgitakse tutvumis- või lahendi koopia kättesaamise koha aadress, ruum ja asutuse tööaeg)  

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________________________________  

                                                                                                (allkiri)  

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / menetlusaluse isiku esindaja / kaitsja allkiri väärteoprotokolli koopia kättesaamise kohta:  

Menetlusalune isik: _______________________________  ________________________  

                                                                     (allkiri)                 (kuupäev)  

Menetlusaluse isiku esindaja: _______________________  ________________________  

                                                                     (allkiri)                 (kuupäev)  

Kaitsja: ________________________________________  ________________________  

                                                                     (allkiri)                 (kuupäev)  

Isik keeldus väärteoprotokolli vastu võtmast: _______________________________________  

_________________________________________________________________________  

(märgitakse põhjus)  

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________________________________  

                                                                                             (allkiri)  
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