
 

  

  Justiitsministri 16. juuli 2008.a määruse nr 38 
„Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide 
näidisvormide kehtestamine“ 
lisa 8  

Kohtuväline menetleja _______________________________________________________  

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)  

   Väärteoasi nr ____________________  

KOHTUVÄLISE MENETLEJA OTSUS 
(ÜLDMENETLUS)  

«__» _________ 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 _________________________________________  

Väärteo toimepanemise aeg ja koht: ____________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Väärteo lühikirjeldus: ______________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

Otsuse tegemise aluseks olnud väärteoprotokolli kuupäev ning koostaja ees- ja perekonnanimi: 
____________________________________________________________ ___________  
_________________________________________________________________________  

Vastulauses esitatu mittearvestamise põhjendus:____________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

Väärteo kvalifikatsioon:  
_________________________________________________________________________  

(seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt):  

Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud:  

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KarS § .................. ning VTMS § 73 lg 1 p-st 1  

_________________________________________________________________________  

(kohtuvälise menetleja nimetus)  
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otsustas:  
karistada ________________________________________________ § __ lg __ p __ järgi  

                                                   (seaduse nimetus)  

_________________________________________ rahatrahviga ____trahviühiku ulatuses  

               (menetlusaluse isiku nimi/nimetus)  

_________________________________________________________________ euroga,  

                                   (märgitakse arv sõnades ja numbrites)  

määrata lisakaristusena ________________________________________________ õiguse äravõtmine _____________ . 

                                          (lisakaristuse liik)                                                                                               (tähtaeg)  

Muud asjaolud:  

_________________________________________________________________________  

(rahatrahvi tasumine ositi vastavalt KarS § 66 lg 2 ja 3; asitõendina kasutatava või  muu äravõetud objektiga toimimise viis; 
menetluskulude otsustus jm)  

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada otsuse peale kaebus maakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtuvälise 
menetleja otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav.  

Kui rahatrahvi ei määratud ositi, tuleb rahatrahv tasuda 
____________________________________________________________________  

                                                                                                                (panga nimetus, kood, arvelduskonto  number, viitenumber)  

15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav.  

Otsus saadetakse kohtutäiturile täitmiseks, kui päevast, mil otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav, on möödunud 
15 päeva ja menetlusalune isik ei ole rahatrahvi täies ulatuses tasunud või otsuse peale maakohtule kaebust esitanud.  

Kohtuvälise menetleja ametnik: ______________________________________________________________  

            (allkiri)  

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

      

_______________________________  _______________________________  

(allkiri)  (kuupäev)  

_______________________________  _______________________________  

(allkiri)  (kuupäev)  

_______________________________  _______________________________  

(allkiri)  (kuupäev)  
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