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Meelis Kaldalu 7. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 88

Kaebusesisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu VabariigiValimiskomisjonile kaebuse seoses Rahvakogu töö
mittearvestamisega, millestaotles viivitamatult Rahvakogu kokkukutsumist. Kaebaja märgib, et Rahvakoguloodi
peaasjalikult Eesti valimissüsteemi uutmiseks ja ümberkorraldamiseks,kuid valimissüsteemi muudatused,
mida rahvas soovis, on ellu viimata. Kunarahva tahe on realiseerimata, on 2015. aasta Riigikogu valimised
korraldatudvaledel alustel.

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. Vabariigi Valimiskomisjonile on õigus esitadakaebus juhul, kui huvitatud isik leiab, et maakonna
valimiskomisjoni otsuse võitoiminguga või elektroonilise hääletamise komisjoni toiminguga rikutakse
temaõigusi. Samuti on Vabariigi Valimiskomisjonile õigus esitada kaebus juhul, kuiisik on esitanud RKVS § 70
lõike 1 alusel kaebuse, mille maakonnavalimiskomisjon on jätnud rahuldamata. Vastavalt RKVS § 69 lõike 1
punktile 3tuleb kaebuses esitada andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatavatoimingu kirjeldus.

3. Esitatud kaebus ei vasta RKVS-s kaebuseleesitatud nõutele. Kaebaja ei näita ära, millist konkreetset
valimiskomisjoniotsust või toimingut ta vaidlustab ning kuidas vastav valimiskomisjoni otsusvõi toiming tema
õigusi rikub, vaid väljendab rahulolematust valimissüsteemiga.

4. 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.

5. RKVS § 69 lõige 3 sätestab, et kui kaebus eivasta RKVS § 69 lõikes 1 ettenähtud nõuetele, võib organ,
kellele kaebusesitatakse, jätta kaebuse läbi vaatamata.

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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