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Meelis Kaldalu 4. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 85

Kaebusesisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu VabariigiValimiskomisjonile kaebuse seoses väga tõsiste turvaaukudega
2015. aastaRiigikogu valimistel. Kaebaja märgib, et olukord, milles viibib Eesti ja millesviibib Internet, on
tänaseks kardinaalselt ümber kujunenud võrreldes ajaga, milelektroonilisi valimisi esmakordselt rakendati.
Kaebaja viitab, et erinevadsalateenistused on rünnanud Hollandis peakorterit omavat rahvusvahelist
firmatGemalto ning see puudutab ka Eestit, põhjusel, et firma Gemalto kiipe kasutatakseEesti mobiil-ID sim-
kaartides. Lisaks kuulub ID-kaartide tootmisega tegelevettevõte TRÜB Baltic AS Gemalto kontserni.

Seetõttu taotleb kaebaja järgmist: 1)valimistulemuste kinnitamata jätmist ning Riigikogu valimiste
elektroonilisehääletamise korralduse põhiseadusevastaseks tunnistamist; 2) 2015. aastaRiigikogu valimistel
elektrooniliselt mobiil-ID vahendusel antud häältekehtetuks tunnistamist; 3) NSA ja GCHQ ründe tagajärjel
tekkinud mõjudehindamiseks avaliku ja huvilisi kaasava uurimiskomisjoni ellukutsumist;4) Vabariigi
Valimiskomisjoni poolt Riigikogule ettepaneku tegemist TRÜB BalticAS sundriigistamiseks; 5) valimiste
ja sealhulgas elektroonilise hääletusetäieliku salastatusnõude asendamist valimiste korraga, mis tagab
kodanikupoolsesalastatuse, võimaldades tal soovi korral oma antud häält tõestada ningsäilitada valimiste
logid; 6) loobuda elektroonilise hääletuse serveritehävitamisest; 7) elektroonilise hääletamise serverite
VabariigiValimiskomisjonile hoiule andmist.

VabariigiValimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavakskaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi
Valimiskomisjonile esitatavRKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistadavalimiskomisjoni
otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjonitoiming. RKVS alusel saab kaebuse esitada huvitatud
isik, s.t isik, kes leiab,et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

2. Esitatud kaebus ei vasta valimiskaebusetunnustele. Kaebaja ei vaidlusta oma kaebuses ühtki valimiskomisjoni
otsust egatoimingut, vaid esitab hüpoteetilisi kahtlusi elektrooniliste valimisteturvalisuse kohta. Kaebaja ei
näita ka oma kaebuses, millisel viisil on temasubjektiivseid õigusi rikutud. Riigikohtu põhiseaduslikkuse
järelevalvekolleegium on 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktis 7 viidanud, et RKVS § 72lõikest 1 ning
§ 70 lõikest 1 tulenevalt saab isik esitada kaebuse ainult endarikutud õiguste kaitseks ning sama otsuse
punktis 9 märkinud, et hüpoteetilisedkahtlused elektroonilise hääletamise turvalisuse kohta ei anna alust
kaebuserahuldamiseks.

3. Kuna kaebus ei vasta RKVS-s kaebuseleesitatavatele nõutele, on tulenevalt RKVS § 69 lõikest 3 kaebus
lahendavalorganil õigus see läbi vaatamata jätta.

Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbivaatamata.

Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kesleiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema
õigusi, esitadaotsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud
korras Riigikohtule. Kaebusesitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni
otsuseteatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees
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