
MENETLUSDOKUMENDI VÄLJASTUSTEADE

Nimi:

Aadress:

Indeks:

Tel: E-post:

Menetleja:

Saatja/Tagastada

Tagastada: VIIVITAMATULT 15 PÄEVA MÖÖDUMISEL 30 PÄEVA MÖÖDUMISEL

Väljastuse vormistas:
(ametinimetus, nimi ja allkiri)

Vastuvõtja:
(ees- ja perekonnanimi trükitähtedega) (suhe saajaga või amet) (allkiri)

Kuupäev ja koht:
(Täita üleandmise koht, kui erineb saatja aadressist või väljastamine toimub postiasutuses) (Isikut tõendava dokumendi number)

Täidab saaja:

NB! Saajaks märgitud isikust erinev saadetise vastuvõtja on kohustatud andma saadetise saajale üle esimesel võimalusel! 

Ei ela/asu aadressil
Saaja viibib pikemat 
aega mujal

Saaja ei viibinud kohal
Adressaat surnud

Postkast ligipääsematu

Hoiutähtaeg möödunud
Kättetoimetamise 
katsed ebaõnnestunud

Keeldus vastuvõtmast
Volitus

Muu põhjus

Kättetoimetamise katsed:

I katse
(kuupäev, kellaaeg)

II katse
(kuupäev, kellaaeg)

Antud üle muule isikule

Jäetud postkasti

Tagastatud saatjale

Tagastatud saatjale

Täidab klienditeenindaja:

Nimi:

Aadress:

Indeks:

Mob number:

E-post:

SAAJA ANDMED: Menetlusdokument nr:
kohtukutse kohtulahend kiriSisuga:

MÄRKUSED:
allkirja vastu isiklikultSaadetis tuleb väljastada:

väljastada postkasti
hoiustatakse postiasutuses
tagastada saatjale viivitamatult

Peale II ebaõnnestunud väljastuskatset:

II väljastuskatse kindlasti laupäeval

III väljastuskatse (lisandub täiendav tasu)
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