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Täidab kohtu kantselei
SAABUNUD:



Kantselei tempel 



NUMBER





MENETLEJA


märkused




AVALDUS
hagist loobumiseks
                   Vorm HL	
Esitamise kuupäev:      “....“ ................................... 20.....a.       ............................................. Maakohtule

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

Vormi täitmisel pöörake tähelepanu täitmisjuhendile!      Tärniga () tähistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud.
I HAGEJA
1. Hageja ees- ja perekonnanimi või ärinimi   
2. Hageja  isikukood või registrikood   




II KOSTJA
3.  Kostja nimi 
4.  Kostja isikukood/ sünniaeg või registrikood 


1. 

2. 


1. 

2. 


III HAGI
5. Hagi pealkiri 




IV  HAGIST LOOBUMINE      
6. Loobumise asjaolud






7. Selgelt märgitud hagist loobumise taotlus 







V MENETLUSKULUD
8. Menetluskulude nimekiri 







9. Taotlus menetluskulude kindlaksmääramiseks 





VI

10. Avalduse esitaja nimi ja allkiri 


- Olen teadlik, et menetluse lõpetamise korral ei saa uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel  sama hagieseme üle. 


..............................................                                         .............................................




JUHISED HAGIST LOOBUMISE AVALDUSE TÄITMISEKS


Tsiviilasjas reguleerib menetluse lõpetamist tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 46. peatükk (§-d 428, 429, 431 kuni 433). 
Kohtumenetluse kiiruse ja efektiivsuse tagamiseks on oluline, et avaldus oleks korrektselt täidetud. Tärniga () tähistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud.
Avaldus esitatakse kohtule 1 eksemplaris.

Avalduses tuleb märkida avalduse esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse ja kohtuasja number.
I Hageja
Avaldusse tuleb märkida hageja nimi ja isikukood või registrikood (p 1 ja 2). Avalduse võib esitada ka lepingulise esindaja vahendusel.  
II Kostja
Avaldusse tuleb märkida kostja nimi, isikukood ( selle puudumisel sünniaeg) või registrikood (p 3-4). 
III Hagi pealkiri
Avalduse esitaja peab märkima avalduses kohtu menetluses oleva hagi, millest soovitakse loobuda, pealkirja (p 5).
IV Hagist loobumine
Avaldusse võib märkida avaldusest loobumise põhjuse (p 6). Avalduses tuleb märkida selgelt lahtris III nimetatud hagist loobumise taotlus (p 7). 
IV Menetluskulud
Hageja võib avalduses taotleda menetluskulude rahalist kindlaksmääramist, kuid seda juhul, kui hageja loobub hagist seetõttu, et kostja on pärast hagi esitamist tema nõude rahuldanud (TsMS § 168 lg 5). 
Avalduses tuleb märkida menetluskulude nimekiri (p 8) ning selgelt märgitud taotlus menetluskulude kindlaksmääramiseks (p 9). Avaldusele lisatakse menetluskulusid tõendavad dokumendid. 
V Allkiri 
Hageja kinnitab avalduses, et on teadlik menetluse lõpetamise tagajärgedest. Avaldusele kirjutab alla avalduse esitaja või tema lepinguline esindaja (p 10). 





