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Valimisliidu Jõhvi Noored kandidaatide
registreerimine ja kandidaadi registreerimata jätmine

10. septembril 2013 esitas valimisliidu Jõhvi Noored (VLJN) esindaja Stepan Bondarenko
kandidaatide registreerimise avalduse koos kandidaatide ringkonnanimekirja ja kandideerimisdokumentidega.
Esitatud kandidaatide kontrollimisel selgus, et kandidaatide nimekirja lülitatud ja kandideerimisdokumendid esitanud Artjom Rõbalko ei ole Eesti või Euroopa Liidu kodanik, milline nõue on
kandidaadile sätestatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 5 lõikes 5, st
Artjom Rõbalkol puudub kandideerimisõigus.
KOVVS § 36 lõike 3 kohaselt teeb dokumentide vastuvõtja dokumentide esitajale ettepaneku
esitada nõutavad dokumendid või andmed või vormikohased dokumendid või parandada vead, kui
valla või linna valimiskomisjonile ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, esitatud dokumentides
on vigu, neis on andmeid puudu või nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi
kohased. Vigade parandamiseks tagastatakse kõik esitatud dokumendid.
Valla valimiskomisjoni esimees tagastas VLJN esindajale esitatud dokumendid ja tegi talle
ettepaneku viia esitatud dokumendid kooskõlla KOVVSga ning jätta kandideerijate seast välja
kandideerimisõigust mitteomav kandidaat.
VLJN esindaja lahkus tagastatud dokumentidega, kuid esitas mõne tunni pärast samad dokumendid
uuesti, millesse ei olnud parandusi sisse viidud.
KOVVS § 37 lõike 5 järgi tühistab valla valimiskomisjon kandidaadi registreerimise otsuse kui
tõendatakse, et kandidaat ei vasta KOVVS § 5 lõikes 5 või 6 ettenähtud nõuetele.
Registreerimiseks esitatud dokumentide kontrollimisel VLJN esindaja juuresolekul tegi Jõhvi valla
valimiskomisjon kindlaks, et VLJN nimekirjas registreerimiseks esitatud kandidaat Artjom Rõbalko
ei ole kandideerimisdokumentide esitamise hetkel ei Eesti ega ka Euroopa Liidu kodanik, mistõttu
puudub tal õigus kandideerida kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks. Kuna Jõhvi valla
valimiskomisjonil on nimetatud asjaolu teada juba enne kandidaatide nimekirja esmakordset
registreerimist, peab valimiskomisjon mõistlikuks ja põhjendatuks jätta Artjom Rõbalko
kandidatuur registreerimata.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lõike 2 ja § 37 lõiked 1 ja 4 ja
Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009 määruse nr 17 “Kandidaatide registreerimiseks esitamise
ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” § 14 lg 1¹ punkti 2 ning lähtudes
eeltoodust ja valimisliidu Jõhvi Noored 10. septembri 2013 avaldustest kandidaatide
registreerimiseks, Jõhvi valla valimiskomisjon

otsustab:
1. Registreerida 20. oktoobril 2013 toimuvateks Jõhvi vallavolikogu valimisteks valimisliidu Jõhvi
Noored kandidaadid:
1. Stepan Bondarenko
2. Irena Rihkrand
3. Andrei Vaino
4. Igor Kukolev
2. Jätta registreerimata 20. oktoobril 2013 toimuvateks Jõhvi vallavolikogu valimisteks valimisliidu
Jõhvi Noored kandidaat Artjom Rõbalko, kes ei ole kandideerimisdokumentide esitamise hetkel ei
Eesti ega ka Euroopa Liidu kodanik, mistõttu puudub tal õigus kandideerida kohaliku omavalitsuse
volikogu liikmeks.
3. Otsus jõustub allakirjutamisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile kolme
päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest
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