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Kaebus 

 

Taotlus: 

 

Palun tunnistada kehtetuks 2015. aasta Riigikogu valimiste tulemused seoses  

nende põhiseadusega vastuolus olemisele.  

 

 

Põhjendus: 

 

Eesti Vabariigi põhiseadusest moodustab väga olulise osa võimuorganite valimise ja 

määramise reglementeerimine. Samas tuleb arvestada Viini konventsioonist lähtuvaid 

põhimõtteid ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest tulenevaid prioriteete. 

Rööbiti vaatlusel ilmneb esmalt et Eesti asub de facto sõjaseisukorras, mis on vastuolus 

põhiseaduse vaimuga jäänud välja kuulutamata, ning valimiste korraldamine on seeläbi 

vastuolus põhiseadusega ja tuleb tühistada. 

 



2 
 

Kaebuse põhistus:  

 

Eesti kuulub alates 29. märtsist 2004. aastal Põhja-Atlandi Leppe Organisatsiooni ehk 

NATO-sse, mis on rahvusvahelisel õigusel põhinev riikidevaheline sõjaline 

julgeolekuorganisatsioon. NATO põhineb alusdokumentidel millest kõige esmasem ja 

olulisem on nn. Põhja Atlandi Harta.  

Harta artikkel V sätestab:  

The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or 

North America shall be considered an attack against them all and consequently 

they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the 

right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter 

of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, 

individually and in concert with the other Parties, such action as it deems 

necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security 

of the North Atlantic area. 

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately 

be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the 

Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain 

international peace and security. 

Harta artikkel V sätestab nn. casus fœderis põhimõtte, ehk selle läbi moodustub sõjaline 

allianss. Selle alliansi vankumatu aluspõhimõte on, et rünnak ühe liidupartneri vastu on 

ühtlasi rünnak kõigi liidu liikmete vastu.  

Lähtuvalt 11. septembril 2011. aastal toimunud rünnakust objektide vastu New Yorgi ja 

Wahingtoni linnades kutsuti USA valitsuse initsiatiivil artikkel V ellu, ning tekkis sõjaline 

seisukord kõigis alliansi riikides. Sõda nimetati Sõjaks Terrori Vastu (War on Terror). 

Eesti liitumisel NATO-ga laienes see sõda ka Eestile. Kuigi Eesti pinnal pole peetud 

lahinguid, on Eesti kandnud rohkelt kaotusi, kulutanud suuresti rahalisi vahendeid, meie 

sõjaväelased on tapnud terroriste ja tsiviilisikuid, nad on oma tegevuse planeerimisel 

lähtunud ekstrajuditsiaalsest õigusest, suur osa Eesti kaitseväest on sõjas osalenud.  

Ka nende ja muude väliste tunnuste alusel on tegu sõjaga, lisaks eelnevalt väljatoodud 

õiguslikule raamistikule.  

Paraku on tekkinud Eestis vastuolu rahvusvahelise õiguse, mille kohaselt on Eesti sõjas 

terrori vastu, ja omariikliku õiguse vahel, mille kohaselt pole sõjaseisukorda välja 

kuulutatud. Kuna rahvusvahelistest lepetest, sh NATO alusleppest tulenevad 

kohustused on vastavalt Viini konventsioonile ja teistele rahvusvahelist leppeõigust 

määratlevatele aktidele prevalentsed siseriikliku õiguse osas, siis tuleb ka Eestit 

vaadelda sõjaseisukorras oleva riigina. 
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Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 131-le ei ole alust Riigikogu valimiste 

korraldamiseks.  

 

§ 131. Erakorralise või sõjaseisukorra ajal ei valita Riigikogu, Vabariigi Presidenti 

ega kohalike omavalitsuste esinduskogusid ega lõpetata ka nende volitusi. 

Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja kohaliku omavalitsuse esinduskogude volitused 

pikenevad, kui nad lõpeksid erakorralise või sõjaseisukorra ajal või kolme kuu 

jooksul, arvates erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisest. Nendel juhtudel 

kuulutatakse välja uued valimised kolme kuu jooksul, arvates erakorralise või 

sõjaseisukorra lõppemisest. 

 

Kuna minu kui kodaniku ja valija, ja samuti kõikide teiste Eesti Vabariigi kodanike 

õiguste algallikaks on põhiseadus, siis on ilmne, et 2015. Aasta Riigikogu valimised on 

põhiseaduse vastased ja seeläbi õigustühised. 

     

Lähtudes eeltoodust: 

 

1) Palun tunnistada kehtetuks 2015. aasta Riigikogu valimised. 

2) Kuulutada vastavalt põhiseadusele ja asjaomastele seadustele välja 

sõjaseisukord Eesti Vabariigis.  

3) Töötada välja põhjalikud juhised riigi toimimiseks sõjaseisukorras ning 

kavand sõjaseisukorra lõpetamiseks ja rahu saavutamiseks.  

 

Lugupidamisega 

 

Meelis Kaldalu 
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