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Täidab kohtu kantselei
SAABUNUD:



Kantselei tempel 



NUMBER





MENETLEJA


märkused








AVALDUS
menetluse lõpetamiseks
Vorm ML-1

	
Esitamise kuupäev:      “....“ ................................... 20.....a.       ............................................. Halduskohtule

Asja menetlev kohtunik .............................................          Kohtuasja nr ................................

Vormi täitmisel pöörake tähelepanu täitmisjuhendile!      NB! Väljad on täitmiseks kohustuslikud.
I  MENETLUSE LÕPETAMISE TAOTLUS
1. Avaldaja selgelt märgitud taotlus 














2. Menetluse lõpetamise taotluse alus 



1. Kaevatav või protestitav haldusakt on kehtetuks tunnistatud 


2. Välja andmata haldusakt on välja antud 


3. Peatatud haldusakt on täidetud või toiming sooritatud 

II ALLKIRI

 ALLKIRI
3. Avalduse esitaja nimi ja allkiri 


	Olen teadlik, et menetluse lõpetamise korral ei saa samas asjas uuesti kohtusse pöörduda;

Olen teadlik, et mul on õigus taotleda kaebuse esitamisel tagastatud riigilõivu tagastamist ja muude kohtuväliste kulude hüvitamist vastustaja poolt;
Olen nõus avalduse lahendamisega kirjalikus menetluses.
 



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







JUHISED MENETLUSE LÕPETAMISE AVALDUSE TÄITMISEKS


Menetluse lõpetamist reguleerib halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) 3. peatükk (§ 24). 
Kohtumenetluse kiiruse ja efektiivsuse tagamiseks on oluline, et avaldus oleks korrektselt täidetud. Väljad on täitmiseks kohustuslikud.
Avaldus esitatakse kohtule 1 eksemplaris.
Avalduses tuleb märkida avalduse esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse ning samuti asja menetleva kohtuniku nimi ja kohtuasja number.
I Menetluse lõpetamine
Avalduses tuleb märkida selgelt avalduse esitaja taotlus menetluse lõpetamiseks (p 1). Avalduses tuleb märkida menetluse lõpetamise taotluse alus (p 2).
II Allkiri 
Avalduse esitaja kinnitab, et ta on teadlik menetluse lõpetamise tagajärgedest ning teadlik enda õigusest taotleda kaebuse esitamisel tasutud riigilõivu tagastamist ja vastustaja poolt muude kohtuväliste kulude hüvitamist.  Tasutud riigilõiv tagastatakse menetluse lõpetamisel, kui kaevatav haldusakt on kehtetuks tunnistatud, välja andmata haldusakt on välja antud, peatatud haldusakt on täidetud või toiming sooritatud (HKMS § 84 lg 4 p 4). Vastustaja kannab kohtukulud, kui kohus lõpetab menetluse HKMS § 24 lg 1 p 4 sätestatud alusel, s.t kui kaevatav või protestitav haldusakt on kehtetuks tunnistatud, välja andmata haldusakt on välja antud, peatatud haldusakt on täidetud või toiming sooritatud. Avalduse esitaja annab nõusoleku avalduse lahendamiseks kirjalikus menetluses. 
Avaldusele kirjutab alla avalduse esitaja või tema lepinguline esindaja. 




