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Täidab kohtu kantselei
SAABUNUD:



Kantselei tempel 



NUMBER





MENETLEJA


märkused




TUNNISTAJATASU JA TUNNISTAJA KULUDE
HÜVITAMISE TAOTLUS
Vorm TT
NB! -	Tunnistajatasu maksmise ja tunnistajale kulude hüvitamise nõue lõpeb kolme kuu möödumisel ajast, millal tunnistaja menetluses     viimati osales, kui tunnistaja ei esita kohtule taotlust tasu maksmiseks ja kulutuste hüvitamiseks.
	Kui tunnistaja ei ole seoses tunnistuse andmisega sissetulekut kaotanud või kui tal sissetulek puudub, makstakse talle tunnistajatasu madalaima määra järgi.


	Esitamise kuupäev:      “....“ ................................... 20.....a.       ............................................. kohtule

Asja menetlev kohtunik .............................................          Kohtuasja nr ................................
	
Vormi täitmisel pöörake tähelepanu täitmisjuhendile!      Tärniga () tähistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud.

I
2. Tunnistaja ees- ja perekonnanimi, elukoht, e-posti aadress 
2. Tunnistaja isikukood 







II
3. Kohtuasja number ja pealkiri






III ISTUNG
4. Istungil osalemise aeg



         …. (pp) …………………… (kk)     20…. a. Kell …. …..  


5. Töölt eemalviibitud aeg


          …. tundi …. minutit


  Olen töötu 


IV TÖÖTASU
6. Tunnistaja töötasu

(Keskmine töötasu suurus ühes kuus)

         ……. eurot (summa sõnadega ……………………………………………)   


7. Kaotatud töötasu
8. Pensionisamba olemasolu


          ……. eurot (summa sõnadega ………………………….)


  Olen liitunud pensionisambaga 


V SÕIDUKULU
9. Transpordile kulunud summa


    
         ……. eurot (summa sõnadega ……………………………………………)  


VI MUUD VAJALIKUD KULUD
10. Muud vajalikud kulud


Kulutused majutusele:  ……. eurot (summa sõnadega …………………)  

Kulutused toidule:         ……. eurot (summa sõnadega …………………)  

Muud vajalikud kulud (loetelu):







    Muud vajalikud kulud kokku: ……. eurot (summa sõnadega …………………) 

VII TAOTLUS
11. Selgelt märgitud taotlus tunnistajatasu väljamaksmiseks






12. Selgelt märgitud taotlus transpordikulude hüvitamiseks



13. Selgelt märgitud taotlus muude vajalike kulude hüvitamiseks



14. Andmed tunnistajatasu maksmiseks ja kulude hüvitamiseks

Saaja ees- ja perekonnanimi
Saaja isikukood

Saaja pangakonto nr
Panga nimetus (sh SWIFT-kood)

VIII TÕENDID
 ALLKIRI
15. Tunnistajatasu saamist ja kulude hüvitamist õigustavate tõendite loetelu 


	Palgatõend


Sõidukulu tõendav dokument

IX ALLKIRI
 ALLKIRI
16. Taotluse esitaja nimi ja allkiri 


 
     ………………………………………….
                             (nimi)                                                                        (allkiri)













JUHISED TUNNISTAJATASU JA TUNNISTAJA KULUDE
HÜVITAMISE TAOTLUSE TÄITMISEKS


Tsiviilkohtumenetluses reguleerib tunnistajatasu maksmist ja tunnistaja kulude hüvitamist tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 18. peatükk jagu (§-d 151-152, 154, 156-160).
Halduskohtumenetluses kohaldatakse tunnistajatasule ja kuludele tsiviilkohtumenetluse sätteid (HKMS § 106).
Kriminaalmenetluses reguleerib tunnistajatasu maksmist ja tunnistaja kulude hüvitamist kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) 7. peatükk (§ 178).
Kohtumenetluse kiiruse ja efektiivsuse tagamiseks on oluline, et taotlus oleks korrektselt täidetud. Tärniga tähistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud. 
Taotlus esitatakse kohtule ühes eksemplaris.
Taotluses tuleb märkida selle esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu taotlus esitatakse ning samuti asja menetleva kohtuniku nimi ja kohtuasja number. 
I Tunnistaja
Taotlusse tuleb märkida tunnistaja nimi ja isikukood (p 1 ja 2). 
II Kohtuasja number ja pealkiri
Taotluse esitaja peab märkima kohtuasja, milles ta on tunnistajana osalenud, numbri ja pealkirja.
III Istung
Lahtrisse tuleb märkida andmed istungil osalemise aja kohta (p 4) ning töölt eemalviibitud aja kohta (p 5). Lahtrisse märgitakse andmed (kuupäev ja istungi alguse aeg) konkreetse istungi kohta, milles taotleja osales tunnistajana. 
Juhul, kui taotluse esitaja on töötu, peab ta seda taotluses märkima (ristike lahtrisse). 
IV Töötasu
Taotluse neljandasse lahtrisse tuleb märkida tunnistaja keskmise töötasu suurus ühes kuus (p 6). Samuti tuleb taotluse esitajal märkida tunnistaja kohustuse täitmise tõttu kaotatud töötasus suurus (p 7). Juhul, kui isik on liitunud kogumispensioniga e pensioni II sambaga, tuleks teha lahtris asuvasse kastikesse rist (p 8).
V Sõidukulu
Kui isik soovib transpordikulude hüvitamist, tuleb tal märkida taotlusse sellele kulunud summa (p 10). 
VI Muud kulud
Tunnistajale hüvitatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud ulatuses ka muud kohtumenetlusest tingitud vajalikud kulud, eelkõige majutus- ja toitlustuskulud (TsMS § 157). Kulude hüvitamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005 määrus nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ (RT I 2005, 71, 557).
Juhul, kui taotluse esitaja on seoses kohtumenetlusega kandnud muid kulusid, tuleks need märkida kulutuste lõikes antud lahtrisse ning tuua välja konkreetne summa/summad (p 10). Taotluse esitaja on kohustatud märkima taotlusse muude vajalike kulude koondsumma.

VII Taotlus
Nimetatud lahtrisse tuleb märkida selgelt, millisel istungil (kohtuasja nr ja istungi kuupäev) tunnistajana osalemise eest ning millises summas tunnistajatasu taotletakse (p 11).

Kui taotluse esitaja soovib transpordikulude hüvitamist, siis tuleb seda selgelt taotleda ning märkida summa suurus ((p 12).

Kui taotluse esitaja soovib muude vajalike kulude hüvitamist, siis tuleb seda selgelt taotleda ning märkida summa suurus (p 13).
Taotluse esitaja on kohustatud märkima taotlusse pangarekvisiidid (sh SWIFT-kood), kuhu ta soovib tunnistajatasu maksmist, ning transpordikulude ja muude vajalike kulude hüvitise kandmist ((p 14).
VIII Tõendid
Taotluses tuleb märkida tõendid, mis kinnitavad taotluse esitaja nõude aluseks olevaid asjaolusid ( p 15).
Juhul, kui isik töötab, peab ta esitama kohtule tööandja poolt koostatud palgatõendi, millest nähtub isiku töötasu ühe kuu kohta. Kui isik ei esita töötõendit, arvutatakse hüvitis töölt eemalviibitud aja eest, lähtudes kehtivast palga alammäärast.
Taotluse esitaja peab konkreetselt viitama, millist kulu millise tõendiga tõendada soovitakse (nt transpordikulu tõendab bussipilet).
IX Allkiri
Taotluse esitaja peab märkima taotlusele enda ees- ja perenime ning taotluse allkirjastama ( p 16). 

