ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE KOMISJON

HOIATUS

TALLINN

Mai 2014, nr 31-3/13-7/3

1. Adressaat
1.1 Nimi Ilmar Ibragimov
1.2 Aadress
1.3 Telefon/Faks/e-post

2. Viide ettekirjutusele
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi komisjon) tegi 18. detsembril 2013
üksikkandidaadile Ilmar Ibragimov ettekirjutuse nr 14 (edaspidi ettekirjutus), millega kohustati
üksikkandidaati komisjonile esitama 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimise
valimiskampaania aruanne. Komisjon määras, et ettekirjutuse tähtajaks (15 päeva kättesaamisest)
täitmata jätmise korral kohaldab komisjon erakonnaseaduse § 1212 lg 1 alusel sunniraha 320
eurot.
Üksikkandidaadile Ilmar Ibragimov saadeti ettekirjutus tähitult väljastusteatega. 7. jaanuariks
2014 ei olnud Ilmar Ibragimov oma ettekirjutust vastu võtnud ning see tagastati komisjonile
hoiutähtaja möödumise tõttu. Haldusmenetluses kehtib eeldus, mille kohaselt loetakse
kättetoimetatuks isiku mõjusfääri toimetatud kiri (postkasti kirja või väljastusteate jätmine),
olenemata sellest, kas isik reaalselt dokumendi kätte sai. Vastavalt Eesti Postilt saadud
informatsioonile edastati ettekirjutus kandesse 23. detsembril 2013. Komisjon arvestab
adressaadile ajakulu kandesse minekust 5 päeva postkasti kontrollimiseks. Seega vastavalt
haldusmenetluse seaduse (HMS) § 26 lg-le 3 loetakse nimetatud ettekirjutus kättetoimetatuks
alates viie päeva möödumisest kandesse edastamisest, s.o 28. detsember 2013. Sellest tulenevalt
oli ettekirjutuse täitmise tähtaeg 12. jaanuar 2014. Kandidaat ettekirjutust ei täitnud, misjärel tegi
komisjon 15. jaanuaril 2014 sunniraha hoiatuse, millega määrati ettekirjutuse täitmiseks
täiendavalt 10 päeva kättesaamisest. Ka hoiatusele ei läinud kandidaat järele ning see tagastati
komisjonile hoiutähtaja möödumise tõttu. Hoiatus loeti HMS § 26 lõike 3 kohaselt
kättetoimetatuks 25. jaanuar 2014 ning seega oli ettekirjutuse täitmise tähtajaks 4. veebruar
2014. Kuna kandidaat ei täitnud kohustust ka uueks tähtajaks, edastas komisjon 17. veebruaril

2014 materjalid täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 11 ja § 231 alusel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Kojale sunniraha sissenõudmiseks täitemenetluse korras.
Kohtutäituri Kaja Lilloja büroo info kohaselt pole senini õnnestunud võlgnikule täitedokumente
edastada. Samuti on erakonnaseaduse § 128 lõikest 1 tulenev aruandekohustus endiselt täitmata.

3. Sunniraha kohaldamise hoiatus
Eelnevast tulenevalt teeb komisjon üksikkandidaadile Ilmar Ibragimov asendustäitmise ja
sunniraha seaduse § 2 lg 2 alusel uue sunniraha hoiatuse.
Ettekirjutuse mittetäitmise korral 10 päeva jooksul alates hoiatuse kättetoimetamisest
rakendab komisjon isiku suhtes erakonnaseaduse § 1212 lg 1 alusel sunniraha 960 eurot.

4. Sunniraha kohaldamise otsus
Hoiatuse mittetäitmise korral komisjoni poolt antud tähtajaks rakendatakse isiku suhtes
sunniraha 960 eurot ning materjalid edastatakse täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 11 ja § 231
alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale sunniraha sissenõudmiseks täitemenetluse
korras.

5. Käesolev hoiatus ei peata 18. detsembril 2013 tehtud ettekirjutuse nr 12 (reg. nr 31-3/137/1) sunniraha nõude (320 eurot) täitemenetlust.

6. Hoiatuse ärakiri saadetakse väljastusteatega tähtkirjaga. Haldusakti originaal
säilitatakse komisjoni dokumendiregistris.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ardo Ojasalu
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees

