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E-hääletamise kooskõla Põhiseadusega 

 

Austatud avaldaja 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole seoses e-hääletamisega. Teie hinnangul ei tohiks hääletamist 

korraldada muul ajal kui valimispäeval. Samuti kahtlesite, kas hooldekodudes on võimalik 

tagada hääletamise salajasus ning kas e-hääletamise infosüsteemis toimuvat saab kontrollida.  

 

Valimispäev on Eesti Vabariigi põhiseaduses (§ 60 lg 3) määratud selleks, et tagada 

rahvaesinduse perioodiline ümbervalimine. Hääletamise korraldus kehtestatakse 

valimisseadusega. Eestis ja ka teistes demokraatlikes riikides on tavapärane, et valimistel saab 

osaleda mitme päeva jooksul ja valida mitme hääletamisviisi seast endale sobiv. Nii soovib riik 

tagada, et valimistest saaks osa võtta võimalikult palju hääleõiguslikke inimesi. 

 

Riigikohus on leidnud, et: „Valimiste üldisuse põhimõtte järgi peab kõigile hääleõiguslikele 

isikutele olema tagatud võimalus valimistest osa võtta. Meetmed, mida riik tarvitusele võtab, et 

tagada võimalikult suurele osale valijaskonnast võimalus valimistest osa võtta, on õigustatud ja 

soovitatavad.“ (Vt RKPJKo 01.09.2005 3-4-1-13-05 p 25.) Eelhääletusega püütakse kindlustada 

eelkõige seda, et valida saaksid ka need hääleõiguslikud isikud, kel pole võimalik mingil 

põhjusel valimispäeval elukohajärgsesse valimisjaoskonda hääletama minna (nt viibivad sel ajal 

välismaal). Mitmepäevase eelhääletuse eesmärk on tagada ka valimiste vabadus ja salajasus. 

Samuti võimaldab see inimesel, keda on elektroonilise hääletamise ajal ebaseaduslikult 

mõjutatud või jälgitud, uuesti elektrooniliselt või valimissedeliga hääletada (vt sama Riigikohtu 

otsuse p 30). 

 

Viitasite oma kirjas võimalusele, justkui võiks näiteks hooldekodu juhataja elektrooniliselt 

hääletada hooldekodu elaniku asemel. Valimisseaduse kohaselt peab iga valija ise hääletama. 

Selleks et takistada häälte ostmist ning ID-kaardi ja selle koodide edasiandmist, loetakse e-häälte 

ostmine täpselt samamoodi kuriteoks nagu igasugune häälte ostmine. Kui Teil on tekkinud 

kahtlus hääletamisega manipuleerimises, teatage sellest politseile. Keelatud ja karistatav on nii 

häälte ostmine kui ka hääletaja valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine. Seesuguse kuriteo 

eest võib karistusseadustiku § 162 järgi karistada kuni kolmeaastase vangistusega. ID-kaardi ja 

selle koodide edasiandmine on keelatud. Digitaalset identiteeti peab hoolikalt kaitsma ja hoidma.  

 

Valijal on võimalik kontrollida, kas e-hääletamise süsteem töötab korrektselt. Iga valija saab 

nutiseadmesse laetava kontrollrakenduse abil välja selgitada, kas tema e-hääl on jõudnud 

korrektselt valimiste keskserverisse. Kui see nii ei ole, peaks valija kohe võtma ühendust 

https://www.riigiteataja.ee/akt/633949?leiaKehtiv
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?aasta=2005&asjaNr=3-4-1-13-05&sortVaartus=LahendiKuulutamiseAeg&sortAsc=false&kuvadaVaartus=Sisu&pageSize=25&defaultPageSize=25
https://www.riigiteataja.ee/akt/1045561?leiaKehtiv#para48b2
https://www.riigiteataja.ee/akt/184411?leiaKehtiv
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valimiste korraldajaga. E-hääle kohalejõudmist saab kontrollida pärast e-hääletamist 

kolmekümne minuti jooksul kuni kolm korda. 

 

E-hääletamise süsteemi tööd jälgivad sõltumatud audiitorid. Andmeauditi käigus on võimalik 

matemaatiliselt kontrollida kogutud häälte, lugemisele minevate häälte ja kokkuloetud häälte 

ühtelangevust ning sel viisil kindlaks teha, kas süsteem toimib veatult. 

 

E-hääletamist võib iga huviline ka vaadelda. Jälgida saab e-hääletamise korraldajate kõiki 

vaadeldavaid toiminguid. Selleks et neist toimingutest paremini aru saada, tasub tutvuda veebis 

avaldatud e-hääletamise süsteemi dokumentidega. Enne elektroonilise hääletamise algust 

korraldab riigi valimisteenistus vaatlejatele koolituse. Seekord algas e-hääletamise vaatlejate 

koolitamine 11. septembril.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Epp Maaten  693 8438, Epp.Maaten@oiguskantsler.ee 

https://www.valimised.ee/et/e-h%C3%A4%C3%A4letamine/dokumendid
https://www.valimised.ee/et/uudised/algab-koolitus-e-h%C3%A4%C3%A4letamise-vaatlejatele

