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Meie 28.10.2020 nr 18-10/20-0988/1308-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/074
leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS
1.

Maanteeameti ja ettevõtte Tehnokonsult Tammiku OÜ (endise nimega Ambriss OÜ),
reg.kood 10732721, aadress Kastani tn 2a, Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru
maakond, 41541 (edaspidi teostaja) vahel on 16.10.2017.a (01.06.2020 muudetud
kontaktisiku info) sõlmitud haldusleping nr 17-00132/074 sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamiseks (edaspidi haldusleping).

LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD
2.

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määruse nr 77
„Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“
(edaspidi määrus 77) § 8 lõikele 1 kontrollitakse sõiduki korralisel ülevaatusel kohustuslikult
sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust.

3.

Vastavalt määruse 77 § 8 lõikele 2 peavad sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle
metoodika vastama määrus 77 lisas 4 toodud nõuetele.

4.

Vastavalt määruse nr 77 § 9 lõikele 1 tuleb sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused
kanda kontrollkaardile.

5.

Vastavalt määruse nr 77 § 10 lõike 1 punktile 2 tuleb sõiduk suunata liiklusregistri andmete
täpsustamisele kui sõiduk on tehniliselt korras aga sõiduki tegelikud andmed ei vasta
liiklusregistri andmetele.

6.

17.08.2020 on Teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Kastani tn 2a, Tammiku, Jõhvi vald
teostatud sõidukile reg.märgiga XXXCCC korraline tehnoülevaatus, otsusega „tehniliselt
korras“.

7.

09.10.2020 algatas Maanteeamet teostaja osas haldusjärelevalvemenetluse ja edastas
teostajale 17.08.2020 teostatud ülevaatuse videosalvestise esitamise nõude (18-10/200988/1226-1).

8.

16.10.2020 on Teostaja edastanud Maanteeametile nõutud videosalvestised.

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased küsimused)

9.

19.10.2020 edastas Maanteeamet teostajale menetlustoimingu protokolli (18-10/200988/1257-1), arvamuste ja vastuväidete esitamiseks.

10. 26.10.2020 edastas Teostaja Maanteeametile omapoolsed selgitused (18-10/20-0988/1257-2).
11. 17.08.2020 teostatud ülevaatuse videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet
järgneva rikkumise:
11.1. Teostatud tehnoülevaatusel ei täidetud määruses toodud ülevaatuse eesmärki kuna
jäeti kontrollimata sõiduki liiklusregistri andmete õigsus. Selle tulemusena lubati
otsusega „tehniliselt korras“ liiklusesse sõiduk, mille tegelik värvus ei vastanud
liiklusregistris olevatele värvuse andmetele.
HALDUSLEPINGU NR 17-00132/074 LEPPETRAHV
12. Halduslepingu punkti 6.5. kohaselt, kui teostaja on rikkunud halduslepingut või õigusaktides
toodud kohustusi, on Maanteeametil alternatiivselt punktis 6.2. ja 6.3. toodule õigus nõuda
teostajalt ka halduslepingu täitmist ja/või leppetrahvi kuni 9600 eurot.
13. Maanteeamet võtab arvesse tehnoülevaataja P. J. selgitusi, mille kohaselt tehnoülevaatuse
teostamise ajal kliendile öeldi, et värvus on vaja ära muuta, kuid värvuse mitte vastavus
unustati kirja panna. Klient on lubanud minna Maanteeametisse, et värvi muutus ümber
vormistada.
14. Eeltoodut arvesse võttes, nõuab Maanteeamet teostajalt halduslepingu rikkumise eest
leppetrahvi 100€.
Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelevalvemenetluse.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Robert Rimm
Järelevalvespetsialist
robert.rimm@mnt.ee
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