ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE KOMISJON

HOIATUS

TALLINN

Veebruar 2017 nr 31-3/14-39/20

1. Adressaat
1.1 Nimi

Jaanus Mutli

1.2 Aadress
1.3 e-post

jaanus.mutli@tallinnlv.ee

2. Viide ettekirjutusele
1. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (edaspidi komisjon) tegi 23. oktoobril 2014 Jaanus
Mutlile ettekirjutuse nr 46 (edaspidi ettekirjutus), millega kohustati Jaanus Mutlit:
1) tagastama keelatud annetus summas 7 333 eurot solidaarselt teise reklaamplakatil esitatud isikuga, s.o
Edgar Savisaarega, Tallinna linnale;
2) kõrvaldama puudused Jaanus Mutli poolt Eesti Keskerakonnale esitatud 2013. aasta kohaliku
omavalitsuse volikogu valimiskampaania aruandes;
3) esitama komisjonile tõendid nende kohustuste täitmise kohta.
Ettekirjutus sisaldas sunniraha hoiatuse, millega komisjon määras, et ettekirjutuse tähtajaks (30 päeva
kätte toimetamisest arvates) täitmata jätmise korral kohaldab komisjon erakonnaseaduse § 1212 lg 1 alusel
sunniraha 500 eurot.
2. Sunniraha hoiatus
Ettekirjutuse täitmise tähtaeg oli 30 päeva ettekirjutuse kätte toimetamisest arvates. Jaanus Mutli on
kinnitanud ettekirjutuse kättesaamist e-kirjaga 3. novembril 2014. Jaanus Mutli esitas halduskohtule 24.
novembril 2014 kaebuse ettekirjutuse tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt tühistamiseks. Tallinna
Halduskohus 11. juuni 2015 otsusega jättis haldusasjas nr 3-14-52890 Jaanus Mutli kaebuse rahuldamata
ja Tallinna Ringkonnakohus 21. juuni 2016 otsusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Riigikohus
21. novembri 2016 määrusega jättis Jaanus Mutli kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Komisjon
saatis Jaanus Mutlile 23. novembril 2016 e-kirjaga teate, et loeb mõistlikuks ettekirjutuse täitmise ajaks
30 päeva arvates kohtulahendi jõustumisest (Riigikohtu määrusega 21.11.2016) ning palus teavitada
ettekirjutuse täitmisest 21. detsembriks 2016. Jaanus Mutli vastas 20. detsembril 2016, et väljapakutud
tähtaeg on tema jaoks ebareaalne ning soovis ettekirjutusega ettenähtud enda summa osas tasumist ajatada

12 kalendrikuule, samuti palus sunniraha mitte rakendada. Komisjon leidis, et Jaanus Mutli taotlus ei ole
põhjendatud. Jaanus Mutli ei ole praeguseks ettekirjutust täitnud. Komisjon on alustanud 23.10.2014
ettekirjutuses nr 46 sisalduva sunniraha hoiatusega määratud sunniraha rakendamise menetlust, millest
teavitas Jaanus Mutlit kirjaga 13.01.2017.
Eeltoodust tulenevalt:
kui ettekirjutust ei täideta 60 päeva jooksul käesoleva hoiatuse kättesaamisest rakendab Erakondade
Rahastamise Järelevalve Komisjon sunniraha korduvalt ja määrab erakonnaseaduse § 1212 lg 1 alusel
sunniraha 1 500 eurot.
3.2. Ettekirjutuse täitmist tõendab maksedokument ja komisjoni infosüsteemis esitatud aruanne.
4. Sunniraha määramise otsus
Ettekirjutuse mittetäitmise korral 60 päeva jooksul käesoleva hoiatuse kättesaamisest tuleb Jaanus Mutlil
tasuda samaks kuupäevaks sunniraha 1 500 eurot.
Andmed sunniraha tasumiseks:
SEB pank
EE891010220034796011
Swedbank
EE932200221023778606
Danske Bank EE403300333416110002
Nordea
EE701700017001577198
saajaks märkida Rahandusministeerium ja viitenumbriks 2800082093.
Ettekirjutuse mittetäitmise ja sunniraha mittetasumise korral komisjoni poolt antud tähtajaks edastatakse
materjalid täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 11 ja § 231 alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite
Kojale sunniraha sissenõudmiseks täitemenetluse korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ardo Ojasalu
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees

