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Kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile seoses 2015. aasta Riigkogu valimiste 

toimumisega õiguslikult reguleerimata olukorras 

 

Kaebuse esitaja: 

Meelis Kaldalu 

isikukood: 38011102714 

postiaadress: Lossi plats 1a, Tallinn 

meil: meelis.kaldalu@eesti.ee 

 

04. märts 2015  

 

Kaebus 

 

Taotlus: 

 

Palun jätta välja kuulutamata 2015. aasta Riigikogu valimiste tulemused ning 

soovitada Riigikogul vastu võtta ning presidendil välja seaduseelnõu 600SE.  

 

 

Põhjendus: 

  

Riigi juhtimisel on juhtroll Eestis Eesti Vabariigi valitsusel. Valitsuse tööd juhatab 

peaminister. Valitus allub üldmõistes seadustandvale Riigikogule, ning subjektiivses 

plaanis valitsuskoalitsiooni kuuluvatele vaba mandaadiga rahvasaadikutele. Taolise 

elukorralduse ülevalhoidmiseks on ületamatu tähtsusega kehtiv koalitsioonileping. 

Koalitsioonileping sünnib selle allkirjasamisega ja lõpeb selle muutmisega või valitsuse 

tagasiastumisega. Seega kehtib hetkel koalitsioonileping, mis lubab Riigikogu 

valimisteks erinevaid tingimusi olukorrast, milles äsjased Riigikogu valimised tegelikult 

korraldati. Seega rikub hetkel kehtiv koalitsioonileping õigustatud ootusi valimiste 

korraldamiseks, ning Eesti õiguskord pole seeläbi kindlatel alustel. Taolises olukorras 
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osutus Riigikogu valimistel kandideerimine ebavõrdselt diskrimineerivaks, ning valimise 

tulemused pole seetõttu vastuvõetavad Eesti rahva tahte vaba väljendusena. 

 

 

Kaebuse põhistus:  

 

Eesti Vabariiki hetkel valitsev koalitsioon sai ametlikult alguse 20. märtsil 2014. aastal, 

kui selle allkirjastasid Taavi Rõivas ja Sven Mikser, kes vastavalt koalitsoonileppele 

asusid vastavalt peaministri ja kaitseministri ametitesse.  

Koalitsioonilepingus sisaldub peatükk Demokraatia ja kaasamine. Selle esimene punkt 

sätsetab:  

Demokraatia ja kaasamine 

1. Kaotame Riigikogu valimistel kautsjoni erakondadele, kes osalevad Riigikogu 

valimistel esimest korda. 

 

 

 

Selle peatüki kaks esimest punkti koondati seaduseelnõusse 600SE, mida Riigikogu 

koosseis menetles esimesel lugemisel 24. aprillil 2014. aastal. Toimunud istungil 

kritiseeris eelnõud ekspeaministrist saadik Andrus Ansip, kes vihjas peenelt, et 

Reformierakond ei lase seda eelnõud kunagi jõustada.  

Seejärel hoidis Rait Maruste juhitav põhiseaduskomisjon eelnõud kuni viimase Riigikogu 

istungini kinni ja keeldus seda teisele lugemisele viimast. See toimus SDE saadikutest 
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liikmete Indrek Saare ja Kalev Kotkase vaikival nõusolekul. Seega rikuti 

koalitsioonilepingut selle demokraatiat ja kaasamist puudutavas osas. Seeläbi eirati 

uute, esmakordselt Riigikogu valimistel kandideerida soovinud poliitilistele jõudude 

õigustatud ootusi.  

9. oktoobril 2014. aastal kinnitas peaministri ülesannetes kaitseminister Sven Mikser 

Eesti Vabariigi valitsuse pressikonverentsil, et valitsus peab oma koalitsioonileppes 

antud lubadust kaotada uutele erakondadele valimiskautsjonid.  

https://www.youtube.com/watch?v=SzwONtPFrzY 

23. oktoobril 2014. aastal kinnitas peaministri kohusetäitja Keit Pentus-Rosimannus 

Eesti Vabariigi valitsuse pressikonverentsil, et “usub ja loodab”, et Rõivase valitsus peab 

oma lubadust kaotada valimiskautsjonid uutele nimekirjadele. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz3_AF1n8XY 

     

Lähtudes eeltoodust: 

 

1) Palun jätta valimiste tulemused kinnitamata ja tunnistada põhiseaduse 

vastaseks  Riigikogu valimiste korraldus Eestis. 

 

2) Palun kuulutada välja erakorralised Riigikogu valimised. 

 

3) Palun soovitada Riigikogul kiiremas korras vastu võtta eelnõu 600SE. 

 

4) Palun tasuda Rahva Ühtsuse Erakonnale, Eesti Rahvusriigi Erakonnale, Eesti 

Viimasele Erakonnale, Kurjategijate Eesti Erakonnale jt. uutele poliitilistele 

jõududele, kes soovisid Riigikogu valimistel välja panna täisnimekirja hüvitis 

mahus 44375 (nelikümmend neli tuhat kolmsada seitsekümmend viis) eurot. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Meelis Kaldalu 

/eID/ 
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