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Väärteoasjades
Kuulutamine
Väärteomenetluses teeb maakohus otsuse

rahatrahvi või aresti mõistmise kohta või
põhi- või lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmise kohta või
otsuse väärteomenetluse lõpetamise kohta.
Kaebemenetluses, s.o kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatud kaebuse lahendamisel teeb
maakohus otsuse

kohtuvälise menetlejas otsuse muutmata ja kaebuse rahuldamata jätmise kohta või
tühistab kohtuvälise menetleja otsuse täies ulatuses või osaliselt ja teeb uue otsuse, mis ei
raskenda menetlusaluse isiku olukorda või
tühistab kohtuvälise menetleja otsuse ja lõpetab väärteomenetluse väärteomenetluse
seadustiku [1] (VtMS) §-s 29 või 30 sätestatud alustel.
Kohtuotsuse kuulutab kohus peale kohtuvaidluse lõppemist teatavaks tehtud ajal.
Edasikaebamine
Väärteomenetluses ja kaebemenetluses pärast kohtuotsuse või selle lõpposa kuulutamist

teatab kohus lõpposa kuulutades päeva, millal kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele
kohtus tutvumiseks kättesaadav ja nad võivad saada kohtuotsuse koopia;
selgitab kohtuotsuse peale edasikaebamise korda;
selgitab, et kui kohtumenetluse pool soovib kasutada väärteomenetluses apellatsiooniõigust
ja kaebemenetluses kassatsiooniõigust, peab sellest kirjalikult kohtule teatama 7 päeva
jooksul.
Apellatsioon on ringkonnakohtule maakohtu kohtuotsuse peale esitatav kaebus.
Apellatsioon väärteomenetluses tuleb esitada kohtuotsuse teinud maakohtule 15 päeva jooksul
alates päevast, mil maakohtu otsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav.
Kassatsioon on kaebemenetluses maakohtu kaudu Riigikohtule menetlusaluse isiku advokaadist
kaitsja poolt esitatav kaebus.
Kassatsioon esitatakse kaebuse arutamisel kohtuotsuse teinud maakohtule 30 päeva jooksul, alates
päevast, mil maakohtu otsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav.
Jõustumine
Kohtuotsus jõustub kui on möödunud apellatsiooni või kassatsiooniõiguse kasutamise soovist
teatamise tähtaeg ja vastavat teadet ei ole kohtule kirjalikult esitatud.
Kohtuotsus aresti mõistmise kohta jõustub selle tegemisest.
Kirjalikus menetluses tehtud kohtumäärus jõustub selle tegemisest.
Avalikustamine
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Jõustunud kohtuotsus ja jõustunud kohtumäärus, millega menetlus lõpetatakse, avalikustatakse koos
menetlusaluse isiku nime ja isikukoodi või sünniajaga elektroonilises Riigi Teatajas. Teiste isikute
nimed ja muud isikuandmed asendatakse initsiaalide või tähemärgiga, isiku elukohta ei avalikustata.
Kui kohtulahendi põhiosa või põhjendav osa sisaldab delikaatseid isikuandmeid või muud seadusest
tuleneva juurdepääsupiiranguga teavet, avalikustab kohus omal algatusel või andmesubjekti poolt
enne kohtulahendi tegemist kohtule esitatud taotluse alusel ainult kohtuotsuse sissejuhatuse ja
resolutiiv- või lõpposa.
Jõustunud kohtuotsustega on võimalik tutvuda interneti vahendusel: maakohtute ja
ringkonnakohtute otsustega on võimalik tutvuda Riigi Teataja [2] veebilehel.
Riigikohtu otsuste tekstid on kättesaadavad Riigikohtu [3] veebilehel.
Täitmine
Kohtuotsus ja – määrus pööratakse täitmisele kui see on jõustunud ja süüdlane ei ole taotlenud
kohtult talle määratud aresti või rahatrahvi täitmisele pööramise edasilükkamist.
Jõustunud kohtuotsuse ja määruse pöörab täitmisele kohtulahendi teinud maakohus.
Kohtuotsus süüdlase karistamise kohta pööratakse täitmisele selle jõustumise päevast või
väärteoasja apellatsiooni – või kassatsiooniastmest tagastamise päevast 10 päeva jooksul.
Kohtuotsus rahatrahvi kohaldamise kohta saadetakse pärast otsuse jõustumist Riigi Tugiteenuste
Keskusele [4], kes kontrollib kas süüdlane on rahatrahvi tasunud täies ulatuses või mitte ning
vajadusel saadab kohtulahendi täitmiseks kohtutäiturile.
Põhi- või lisakaristusena mõistetud juhtimisõiguse äravõtmise täitmisele pööramiseks saadetakse
kohtuotsus asjaomasele asutusele süüdlaselt lahendis märgitud õiguste äravõtmiseks ning õiguse
teostamiseks väljastatud dokumendi hoiule võtmiseks.
Kohtuotsus aresti mõistmise kohta pööratakse täitmisele viivitamatult pärast selle tegemist kui
süüdlane oli kohtumenetluse ajaks kinni peetud ja kohtuotsuse täitmist ei ole süüdlase taotlusel
edasi lükatud.
Kui süüdlast ei olnud kohtumenetluse ajaks kinni peetud ja kohtuotsuse täitmist ei ole süüdlase
taotlusel edasi lükatud , saadab kohtuotsust täitmisele pöörav maakohus süüdlasele teatise, mis
ajaks ja millisesse arestimajja ta peab karistuse kandmiseks ilmuma.
Kui süüdlane ei ilmu määratud ajaks aresti kandmisele arestimajja, teeb aresti täitmisele pööranud
maakohus määruse süüdlase sundtoomise kohta arestimajja.
Üldkasuliku töö täitmisele pööramiseks saadetakse jõustunud kohtulahend süüdlase elukoha järgsele
prefektuurile.
Kui süüdlane ei ole rahatrahvi tervikuna määratud tähtajaks tasunud või osastatud rahatrahvi
maksmise tähtaega ei järgita, rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikendatud ja süüdlasel ei ole vara,
millele sissenõuet pöörata, on sissenõudjal õigus taotleda kohtult rahatrahvi asendamist arestiga või
üldkasuliku tööga.
Karistuseks mõistetud aresti üldkasuliku tööga asendades vastab ühele päevale arestile kaks tundi
üldkasulikku tööd.
Karistuseks mõistetud rahatrahvi asendamisel arestiga, vastab rahatrahvi kümnele trahviühikule
üks päev aresti. Kui mõistetud rahatrahv on kolm kuni üheksa trahviühikut, arvestatakse rahatrahv
üldkasuliku tööga asendamisel vastavaks ühele päevale arestile.
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jQuery('.menu-mlid-13086 a').attr('target', '_blank');
jQuery('head').append(''); /* ** Initializing */ // Variables jQuery(document).ready(function() { url =
window.location.href.split('kohus.ee')[1]; if(typeof url == 'undefined') url =
window.location.href.split('wwwkohus.rik.ee')[1]; url = url.split('#')[0]; //lang =
jQuery('html').attr('lang'); keel = document.getElementsByTagName("html")[0].getAttribute("lang");
override = 0; }); // Styles jQuery('head').append( jQuery('').attr('href',
'/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/css/mobiilne.css') ); /* ** Methods */ // Function to set cookies
function setCookie(cname, cvalue, exdays) { document.cookie = cname + "=" + cvalue + '; path=/';
var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000)); var expires =
"expires="+d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires + '; path=/';
} // Function to get cookies function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var ca =
document.cookie.split(';'); for(var i=0; i
'); // Kui avaleht, siis näitame menüüd, muidu peidame alguses ära ja näitame sisu
//if(!jQuery('html').hasClass('front-page')) jQuery('#mobile-menu').fadeOut(20);
jQuery('#mobile-menu').load('/'+keel+'/sitemap #site-map .content > .site-map-menu', function() {
// to desktop button jQuery('#mobile-wrapper #mobile-menu').append('
'); jQuery('#mobile-wrapper .to-desktop').click(function() { // mobiili versiooni toggle
jQuery('html').removeClass('mobile'); jQuery('#mobile-menu').fadeOut(200);
//jQuery('#body').css('visibility','visible'); jQuery('#body').fadeIn('300');
jQuery('#social').fadeIn('300'); override = 1; setCookie('isMobile', 0, 365); //window.name = 0;
jQuery('html').css('overflow-y','auto'); }); // CSS and DOM fixes
jQuery('#mobile-wrapper').css('top',(jQuery('#body').offset().top)+'px'); jQuery('#mobile-menu li
a').wrap('
'); jQuery('#mobile-menu li').removeClass('expanded'); jQuery('#mobile-menu
li').removeClass('leaf'); jQuery('#mobile-menu li > ul').css('display','none'); jQuery('#mobile-menu li
a[href="'+url+'"]').parents('ul').css('display',''); jQuery('ul:first',jQuery('#mobile-menu li
a[href="'+url+'"]').parent('div').parent('li')).css('display',''); jQuery('#mobile-menu li
a[href="'+url+'"]').parents('li').addClass('active-trail'); jQuery('#mobile-menu li
a[href="'+url+'"]').addClass('active'); jQuery('#mobile-menu li').prepend('
'); jQuery('.language-switcher-locale-url').clone().appendTo( "#mobile-menu" );
jQuery('#mobile-menu
.language-switcher-locale-url').addClass('mobile-lang').removeClass('language-switcher-locale-url');
jQuery('#mobile-menu').append('x
'); jQuery('#mobile-menu').append('

'); // Close mobile
menu button jQuery('#mobile-menu .close').click(function() { jQuery('#mobile-menu').fadeOut(200);
//jQuery('#body').css('visibility','visible'); jQuery('#body').fadeIn('300');
jQuery('#social').fadeIn('300'); override = 1; setCookie('isMobile', 1, 365); //window.name = 1; }); //
Adding no-children class to menu elements jQuery('#mobile-menu li').each(function() {
if(jQuery('ul',jQuery(this)).length<=0) { jQuery(this).addClass('no-children'); } }); // Open/close
menu jQuery('.light-blue-down').click(function() { if(!jQuery(this).parent().hasClass('no-children')) {
if(jQuery(this).parent().hasClass('active-trail') || jQuery(this).parent().hasClass('active')) {
jQuery(this).parent().removeClass('active-trail');
//jQuery('ul:first',jQuery(this).parent()).css('display','none');
jQuery('ul:first',jQuery(this).parent()).slideUp(); } else { jQuery(this).parent().addClass('active-trail');
//jQuery('ul:first',jQuery(this).parent()).css('display','');
jQuery('ul:first',jQuery(this).parent()).slideDown(); } } }); // Menu complete - to show or not?
if(show==1) { showMenu(); } }); } // Function: Use to show menu (whether loaded or not) function
showMenu() { if(jQuery('body #mobile-menu ul').length<1) { loadMenu(1); //console.log('läks
laadimisele'); } else { //console.log('läks näitamisele'); jQuery('#mobile-menu').fadeIn(200);
jQuery('#body').fadeOut('300'); jQuery('#social').fadeOut('300');
jQuery('#mobile-wrapper').css('top',(jQuery('#body').offset().top)+'px');
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jQuery('html').css('overflow-y','scroll'); } } // Make telephone numbers to telephone links function
telephoneLinks() { jQuery('td').each(function() { var klass = (jQuery(this).attr('class') ?
jQuery(this).attr('class') : ' '); // kui td klassi sees on string "telefon" teeme sisust telefoni lingi
if(klass.search('telefon') != -1) { jQuery(this).wrapInner( '' ); } }); } // Check if is front page, also
adds front-page class to html element function isFrontPage() { if(jQuery('#front_blocks').length > 0)
{ jQuery('html').addClass('front-page'); return 1; } else return 0; } // Improving search capabilities
for both versions function improveSearch() { // Wrap search with div conteiner
if(jQuery('.search-wrapper #header .search').length<1) jQuery('#header .search').wrap('
'); if(jQuery('.otsingu-liik').length<1) { jQuery('#header .search').append('ÜldotsingTöötaja otsing');
jQuery('#search-block-form').submit(function(event) { if(jQuery('#header .otsingu-liik').val() ==
'tootaja-otsing') { event.preventDefault(); otsisona = jQuery('#edit-search-block-form--2').val();
otsi(); } }); } } // Switch between Mobile and Desktop views function switchBetweenViews() {
if(override == 0) { if(jQuery(window).width() < 1070 || isMobileActive() == 1) {
jQuery('html').addClass('mobile'); var wrapper_length = jQuery('#mobile-wrapper').length;
if(wrapper_length<1 && jQuery('html').hasClass('front-page')) showMenu(); else
if(wrapper_length<1) loadMenu(0); } else { jQuery('html').removeClass('mobile'); } } } // Initialize
main mobile view functionality function initializeThis() { // to-mobile button
if(jQuery('#to-mobile').length<1) jQuery('#body').append('
'); jQuery('#to-mobile').click(function() { // mobiili versiooni toggle jQuery('html').addClass('mobile');
override = 1; setCookie('isMobile', 1, 365); //window.name = 1;
jQuery('html').css('overflow-y','scroll'); if(jQuery('#mobile-wrapper').length<1) loadMenu(0);
if(jQuery('html').hasClass('front-page')) showMenu(); if(jQuery('.otsingu-liik').length<1) {
jQuery('#header .search').append('ÜldotsingTöötaja otsing');
jQuery('#search-block-form').submit(function(event) { if(jQuery('#header .otsingu-liik').val() ==
'tootaja-otsing') { event.preventDefault(); otsisona = jQuery('#edit-search-block-form--2').val();
otsi(); } }); } }); // to-desktop button if(jQuery('.to-desktop').length<1) jQuery('#body').append('
'); jQuery('#body .to-desktop').click(function() { //jQuery('.otsingu-liik').remove(); // mobiili versiooni
toggle jQuery('html').removeClass('mobile'); override = 1; setCookie('isMobile', 0, 365);
//window.name = 0; jQuery('html').css('overflow-y','auto'); }); // Open menu button
if(jQuery('.open-menu').length<1) jQuery('#body').append('
'); jQuery('.open-menu').click(function() { showMenu(); }); } /* ** Main controller */ // Automatically
switching versions jQuery( window ).resize(function() { switchBetweenViews(); });
jQuery(document).ready( function() { // Initialize main mobile view functionality initializeThis(); var
frontPage = isFrontPage(); /* ** Cross-page memory of mobile/desktop preference */ // Preference:
mobile, Current page: not frontpage if(isMobileActive()==1 && frontPage==0) { loadMenu(0);
jQuery('html').addClass('mobile'); telephoneLinks(); } // Preference: mobile, Current page: frontpage
else if(isMobileActive()==1 && frontPage==1) { showMenu(); jQuery('html').addClass('mobile'); }
else telephoneLinks(); // Switch between views depending on browser width switchBetweenViews(); //
Improving search capabilities for both versions improveSearch() }); /* ** MOBIILSED TABELID */
function checkWidth() { jQuery( "table" ).each(function( index ) { var curr_table = jQuery(this); var
table_con_width = curr_table.parent().width(); var table_width = jQuery('tbody',this).width();
if(table_con_width < table_width){ if(curr_table.hasClass('show')) { //console.log(table_con_width+'to
mobile'+table_width); curr_table.removeClass('show').addClass('invisible');
jQuery('.table.no-'+index).removeClass('invisible').addClass('show'); } } else {
if(curr_table.hasClass('invisible')) { //console.log(table_con_width+'back-to-normal'+table_width);
curr_table.removeClass('invisible').addClass('show');
jQuery('.table.no-'+index).removeClass('show').addClass('invisible'); } } }); } function toggle3(i) {
var hide = jQuery('.show.no-'+i); var show = jQuery('.invisible.no-'+i);
hide.removeClass('show').addClass('invisible'); show.removeClass('invisible').addClass('show'); }
function toMobileTables() { jQuery('tr:nth-child(odd)').addClass('odd');
jQuery('tr:nth-child(even)').addClass('even'); jQuery('tr:first-child').has('th').addClass('tbl-header');
jQuery('tr:first-child').addClass('first'); jQuery('tr:last-child').addClass('last'); jQuery(
"table:not(.interaktiivne)" ).each(function( index ) { var curr_table = jQuery(this); var klassid =
curr_table.attr('class'); var table_con_width = curr_table.parent().width(); var table_width =
jQuery('tbody',this).width(); if(table_con_width < table_width){ var overlap = 1; } else { var overlap
= 0; } if(overlap==1) curr_table.addClass('pc-table no-'+index+' invisible'); else
curr_table.addClass('pc-table no-'+index+' show'); var curr_table_html = curr_table[0].outerHTML;
jQuery(this).after(curr_table_html); jQuery(this).before('Toggle<\/a>
'); /* Headings to columns */ var i = 1; jQuery('tr th', this).each(function() { var curr_td = jQuery('tr
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td:nth-child('+i+')', curr_table).not('[colspan]'); if(jQuery('tr th:nth-child('+i+')',
curr_table).text().trim().length>2) curr_td.prepend(''+jQuery('tr th:nth-child('+i+')',
curr_table).text()+': '); else curr_td.prepend(''+jQuery('tr th:nth-child('+i+')', curr_table).text()+'');
i++; //console.log('i'); }); /* HTML markup change - from tables to divs */ jQuery('caption',
curr_table).each(function() { var text_align = jQuery(this).css('text-align');
jQuery(this).replaceWith(''+this.innerHTML+'
'); }); jQuery('td', curr_table).each(function() { var text_align = jQuery(this).css('text-align');
jQuery(this).replaceWith(''+this.innerHTML+'
'); }); jQuery('th', curr_table).each(function() { jQuery(this).replaceWith(''+this.innerHTML+'
'); }); jQuery('tr:nth-child(odd)', curr_table).each(function() {
jQuery(this).replaceWith(''+this.innerHTML+'
'); }); jQuery('tr:nth-child(even)', curr_table).each(function() {
jQuery(this).replaceWith(''+this.innerHTML+'
'); }); jQuery('.tr:first-child',this).has('div.th').remove(); jQuery('.tr:first-child',this).addClass('first');
jQuery('.tr:last-child',this).addClass('last'); jQuery('thead',
curr_table).replaceWith(''+jQuery('thead',this).html()+'
'); jQuery('tbody', curr_table).each(function( index ) {
jQuery(this).replaceWith(''+jQuery(this).html()+'
'); }); jQuery('tr:nth-child(even)', curr_table).each(function() {
jQuery(this).replaceWith(''+this.innerHTML+'
'); }); curr_table_contents = jQuery(this).html(); if(overlap==1)
curr_table.replaceWith(''+curr_table_contents+'
'); else curr_table.replaceWith(''+curr_table_contents+'
'); }); checkWidth(); } jQuery(document).ready(function() { toMobileTables(); }); /* mobiilsed tabelid
toggle */ jQuery(window).resize(function() { checkWidth(); }); window.onload = function() {
checkWidth(); }; /* end of mobiilsed tabelid toggle */ /* end of mobiilsed tabelid */
Allikas URL: https://www.kohus.ee/et/kohtuotsus/vaarteoasjades
Lingid:
[1] https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014012?leiaKehtiv
[2] https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/main.html
[3] http://www.riigikohus.ee/?id=11
[4] http://www.rtk.ee/
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