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Elurikkuse Erakonna kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 80

Kaebuse sisu

Toomas Trapido esitas ElurikkuseErakonna nimel 6.03.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille
kohaseltelektroonilised hääled loeti kokku 3.03.2019 märtsi õhtul ja tulemus sisestativalimiste infosüsteemi,
aga seda ei allkirjastatud. Kaebaja leiab, et nendehuvides on veenduda häälte õiges kokkulugemises. Ametlik
tulemus kinnitatipärast teistkordset lugemist riigi valimisteenistuse juhi allkirjaga 4.03.2019kell 14.34.
Allkirjastatud failis on tulemuste failid RK2019.question-1.tallyja RK2019.question-1.tally.signature, aga nendel
puudub loomise ajatempel.4.03.2019 oli elektrooniliste häälte tulemuse korduslugemine, aga ilma3.03.2019
allkirjastatud tulemuseta ei saa veenduda, et kahel lugemisel saadiühesugune tulemus. Elurikkuse Erakond
soovib elektrooniliste häältekorduslugemist ning veenduda lugemise korrektses läbiviimises, samuti selles,et
saadakse sama tulemus kui 4.03.2019 allkirjastatud failis.

VabariigiValimiskomisjoni seisukoht

1. Mittetulundusühingute jasihtasutuste registri andmetel võib Elurikkuse Erakonda esindada iga juhatuseliige.
Toomas Trapido on Elurikkuse Erakonna juhatuse liige.

2. Kaebus käsitleb riigivalimisteenistuse poolt elektrooniliste hääletamiste tulemuste kindlakstegemistRKVS
§-s 601sätestatud korras 3.03.2019.  Kaebuses ei ole taotletud üheski osasviidatud toimingu seadusevastaseks
tunnistamist, ei ole esitatud faktevõimalike seadus- või protseduuriliste rikkumiste kohta, ega ka leitud,
et3.03.2019 ja 4.03.2019 tulemused oleksid erinenud. Kaebaja soovib elektroonilistehäälte uut lugemist ning
veenduda lugemise korrektses läbiviimises.

3. Kuna kaebuses ei oletoodud ühtegi toimingut, mille seadusvastaseks tunnistamist oleks võimalikVabariigi
Valimiskomisjonil hinnata ning elektrooniliste häälte veelkordse lugemisetaotlust ei saa esitada RKVS §-s 69
sätestatud valimiskaebusena, ei oleVabariigi Valimiskomisjonil võimalik kaebust läbi vaadata.

4. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt elektroonilisehääletamise lugemise kohta, et elektroonilise
hääletamise tulemused onvarustatud krüptograafilise signatuuriga, mille tekitamise privaatvõti onsarnaselt
häälte avamise võtmega salvestatud võtmeosakute omanikekiipkaartidel. Hääletamistulemuste signatuur tekkis
häälte avamise tulemusena(võtmeosakud esitasid häälte dekrüpteerimisel vastavalt RKVS § 601lõikele 4 viis
Vabariigi Valimiskomisjoni liiget) ja keegi teine seda pealehäälte lugeja tekitada ei saanud. Elektrooniliste
häälte lugemine on vastavaltRKVS § 601lõikele 7 avalik toiming, millest said osa võtta niiavalikkus, audiitor
kui vaatlejad. Elektrooniliste häälte lugemine toimusavalikult 3.03.2019 kell 19-20.00. Vastavalt RKVS
§ 601lõikele 10allkirjastab riigi valimisteenistuse juht elektroonilise hääletamise tulemusedesmaspäeval pärast
elektroonilise hääletamise süsteemi andmete terviklusekontrolli. Tervikluse kontrolli protseduur oli samuti
avalik ning leidis aset4.03.2019. Selle käigus kontrolliti ka 3.03.2019 ja 4.03.2019 saadudelektroonilise
hääletamise tulemuste samasust ning tulemused olid identsed.

TulenevaltRKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jättaElurikkuse Erakonna kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt RKVS-i §-le 721võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusegarikutakse
tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkusejärelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud
korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolmepäeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse
teatavakstegemisest arvatesVabariigi Valimiskomisjoni kaudu.
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