
§ 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. 
Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra 
vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.  
 

KORRAKAITSE SEADUS  
 
§ 32.  Isikusamasuse tuvastamine

  (1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib isiku teadmisel kehtiva isikut 
tõendava dokumendi alusel tuvastada isikusamasuse, see tähendab teha kindlaks isiku nime ja 
isikukoodi või selle puudumisel sünniaja, tutvuda dokumendiga, võrrelda fotot ja teisi dokumendile 
kantud biomeetrilisi andmeid isikuga ning kontrollida dokumendi ehtsust, või kui see ei ole 
võimalik, siis tuvastada isikusamasuse muul õiguspärasel viisil, kui see on vajalik ohu 
ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks. 
 
(7) Kui isik toimetatakse isikusamasuse tuvastamiseks ametiruumi, on korrakaitseorgan 
kohustatud isikusamasuse tuvastamise järel toimetama isiku tema soovil tagasi lähtekohta või 
tema elu- või ööbimiskohta, kui see on samas omavalitsusüksuses. 
 
(9) Massilise korratuse käigus kinnipeetud isiku isikusamasuse kohese tuvastamise võimatuse 
korral on politseil õigus selle hilisema tuvastamise eesmärgil kasutada identifitseerimist 
võimaldavaid vahendeid koos salvestamisega viisil, mis ei solva inimväärikust. 
  

§ 46.  Isiku kinnipidamine 
 
(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib isiku kinni pidada, sulgedes 
ta ruumi või sõidukisse või piirates muul viisil olulisel määral tema füüsilist vabadust, kui see on 
vältimatu: 

  1) vahetult eelseisva kuriteo toimepanemise ärahoidmiseks;

  2) isiku elu või kehalist puutumatust ähvardava vahetu ohu tõrjumiseks;

  3) kohtu kehtestatud lähenemiskeelu tagamiseks;

  4) seaduses sätestatud alusel sundtoomiseks; 

  5) terviseseisundi või vanuse tõttu abi vajava isiku üleandmiseks pädevale isikule abi osutamise 
eesmärgil ohu ennetamisel, väljaselgitamisel või tõrjumisel või korrarikkumise kõrvaldamisel;


  6) täiskasvanud saatjata alla 16-aastase lapse üleandmiseks tema vanemale või seaduslikule 
esindajale või lapse toimetamiseks tema vanema või seadusliku esindaja juurde või kohaliku 
omavalitsuse hoolekandeasutusse seaduses sätestatud liikumispiirangu rikkumise kõrvaldamiseks 
avalikus kohas; 

  7) nõukogu otsuse 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi loomist, 
toimimist ja kasutamist, artikli 32 alusel Schengeni infosüsteemi kantud isiku, kes on kadunud ja 
keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse 
paika; 

  8) hädaohus oleva lapse toimetamiseks ohututesse tingimustesse seadusliku esindaja 
nõusolekuta, kui lastekaitsetöötaja ei saa või ei saa õigel ajal lapse kaitseks sekkuda.


  (2) Kinnipeetud isikule tuleb viivitamata teatada talle arusaadavas keeles ja viisil tema 
kinnipidamise põhjus, teha teatavaks tema õigused ning anda võimalus teatada 
kinnipidamisest oma lähedasele. Kui kinnipeetud isik viibib seisundis, mille tõttu ta ei ole 
võimeline kinnipidamisest oma lähedasele teatama, teavitab korrakaitseorgan viivitamata tema 
lähedast, kui see on võimalik. Kui kinnipeetud isik on alaealine või muu piiratud teovõimega isik, 
teatab korrakaitseorgan isiku kinnipidamisest esimesel võimalusel tema seaduslikule esindajale, 
kui see on võimalik. Kinnipeetud isiku nõudmisel antakse talle võimalus teatada kinnipidamisest 



esindajale. 

  (3) Kinnipeetud isikule selgitatakse tema järgmisi õigusi:

  1) õigus teada kinnipidamise põhjust;

  2) õigus mitte olla kinni peetud üle 48 tunni ilma kohtu loata;

  3) õigus teatada kinnipidamisest oma lähedasele ja esindajale;

  4) õigus olla ära kuulatud;

  5) õigus esitada vaie korrakaitseorgani juhile või kaebus halduskohtule;

  6) õigus tutvuda riikliku järelevalve meetme protokolliga ning teha meetme tingimuste, käigu ja 
tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse. 
 
/—-/ 
 
(5) Isikut võib kinni pidada kuni kinnipidamise kohaldamise aluse äralangemiseni, kuid mitte 
kauem kui 48 tundi. Isiku kinnipidamisel arestimajas kohaldatakse vangistusseaduse 4. ja 
7. peatükis sätestatut.

  (6) Isiku kinnipidamise dokumenteerimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

  (7) Massilise korratuse käigus on protokollimine kohustuslik, kui kinnipidamine kestab 
kauem kui kolm tundi, samuti juhul, kui seda nõuab kinnipeetud isik. 
  (8) Massilise korratuse käigus kinnipeetud isiku kinnipidamisel väljaspool arestimaja tagatakse 
isikule inimväärsed tingimused ning võimaluse korral tagatakse ajutise kinnipidamisruumi 
videojälgitavus koos salvestamisega. 
 

§ 48.  Isiku läbivaatus 

  (1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib läbi vaadata isiku, 
sealhulgas isiku keha, kehaõõnsused, riided, riietes oleva või kehal kantava asja, kui: 

  1) on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas asja või ainet, mille võib võtta seaduse alusel 
hoiule, hõivata või konfiskeerida;

  2) see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks, kui isik viibib avaliku võimu toimimiseks 
tähtsas ehitises või selle vahetus läheduses või

  3) see on vältimatult vajalik isikusamasuse tuvastamiseks.

  (2) Isiku läbivaatuse teeb korrakaitseorgani ametiisik, kes on isikuga samast soost, samasoolise 
ametiisiku puudumisel tervishoiutöötaja. Kui see on vajalik kõrgendatud vahetu ohu tõrjumiseks, 
võib isiku läbi vaadata korrakaitseorgani ametiisik, kes ei ole isikuga samast soost.


  (3) Isiku läbivaatuseks, mis eeldab meditsiinilist protseduuri, toimetatakse isik tervishoiuteenuse 
osutaja juurde. Meditsiinilist protseduuri eeldavat läbivaatust võib teha ainult tervishoiutöötaja.


  (4) Korrakaitseorgan sõlmib tervishoiuteenuse osutajaga halduslepingu, milles nähakse ette isiku 
läbivaatuse koht ja viis ning vastutus, tasu suurus ja maksmise kord.


  (5) Isiku läbivaatusel on õigus kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi 
saavutamiseks vältimatu.

 

§ 50.  Valdusesse sisenemine 
  (1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib siseneda valdaja 
nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või 
ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi, kui: 

  1) see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks;

  2) on alust arvata, et piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis viibib isik, kellelt võib 
võtta seaduse alusel vabaduse või kelle elu, tervis või kehaline puutumatus on tingituna tema 
abitust seisundist ohustatud; 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  3) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu 
ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste 
nõuete täitmise tagamine on valdusesse siseneva korrakaitseorgani pädevuses.


  (2) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 sätestatud tingimustel siseneda valdusesse ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või 
korrarikkumise kõrvaldamiseks, kui valdusest levivad väljapoole teist isikut oluliselt häirivad 
mõjutused ning nende kõrvaldamine ei ole muul viisil võimalik. Mõjutuse häirivuse hindamisel 
lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust.


  (3) Valdusesse tuleb võimaluse korral siseneda valdaja või muu õigustatud isiku 
juuresolekul ja ajavahemikus kella 7.00-st kuni 23.00-ni. Äriruumidesse tuleb võimaluse 
korral siseneda nende töö- või lahtiolekuajal. 

  (4) Eluruumi tohib valdaja teadmiseta siseneda vaid siis, kui teda ei ole mõistlike pingutustega 
võimalik teavitada ja sisenemine on vajalik korrarikkumise või vahetu kõrgendatud ohu 
tõrjumiseks. Ajavahemikus kella 23.00-st kuni 7.00-ni või eluruumi valdaja teadmiseta on 
isiku eluruumi sisenemine lubatud ainult juhul, kui see on vajalik: 

  1) korrarikkumise kõrvaldamiseks, kui valdusest levivad väljapoole teist isikut oluliselt häirivad 
kestvad või korduvad mõjutused ja nende kõrvaldamine ei ole muul viisil võimalik; 

  2) vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks.


  (5) Kui valdaja isik on tuvastatav, tuleb esimesel võimalusel teavitada valdusesse sisenemisest. 
Kui valdusesse sisenemise tagajärjel jääb valduses valveta oluline varaline väärtus, tagab 
korrakaitseorgan kuni valdaja või muu õigustatud isiku saabumiseni valduse valve. 

  (6) Valdusesse sisenemisel võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi 
saavutamiseks vältimatu. 
 
  (7) Käesolevas paragrahvis sätestatud meetme protokollimine on kohustuslik. 
 
 

§ 51.  Valduse läbivaatus

 
(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib valdaja nõusolekuta isiku 
valduses oleva piiratud või tähistatud kinnisasja, ehitise või ruumi läbi vaadata, sealhulgas 
vaadata läbi seal asuva asja ning avada uksi, väravaid või kõrvaldada muid takistusi:

  1) kui on alust arvata, et piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis viibib isik, kellelt 
võib võtta seaduse alusel vabaduse või kelle elu, tervis või kehaline puutumatus on tingituna tema 
abitust seisundist ohustatud;


  2) kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või


  3) kui see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu 
ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste 
nõuete täitmise kontrollimine on valdust läbi vaatava korrakaitseorgani pädevuses.


  (2) Isiku valduses oleva eluruumi läbivaatus ning äriruumi läbivaatus väljaspool selle töö- 
või lahtiolekuaega on lubatud ainult läbivaadatava elu- või äriruumi asukohajärgse 
halduskohtu eelneval loal. Kui halduskohtu luba ei ole võimalik taotleda vahetu kõrgendatud ohu 
tõrjumise vajaduse tõttu, võib korrakaitseorgan valduse läbi vaadata ilma halduskohtu loata. 
Sellisel juhul on korrakaitseorgan kohustatud loa taotlema tagantjärele. Kohtunik otsustab 
valduse läbivaatuseks loa andmise või selle pikendamise halduskohtumenetluse seadustikus 
haldustoiminguks loa andmiseks ettenähtud korras. Kui kohus keeldub loa andmisest, on 
korrakaitseorgan kohustatud viivitamata lõpetama valduse läbivaatuse. 
 
 



 

 

KORRAKAITSE SEADUSE 4. PEATÜKK 
 
§ 58.  Avalik kogunemine  

  (1) Avalik kogunemine on avalik koosolek või avalik üritus.

  (2) Avalik koosolek (edaspidi koosolek) on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise 
eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

  (3) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, 
võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole 

koosolek. 
 
§ 61.  Koosoleku korraldamine eriolukorra, 
erakorralise ja sõjaseisukorra ajal 
  Koosoleku korraldamine ja pidamine eriolukorra, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal 
toimub käesolevas seaduses sätestatud korras hädaolukorra, erakorralise seisukorra või 
riigikaitseseaduses sätestatud erisustega.

 

§ 62.  Keelatud koosolek

  Keelatud on korraldada või pidada koosolekut, mis:

  1) on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu või põhiseadusliku korra 
vägivaldsele muutmisele; 
  2) õhutab vägivaldselt rikkuma Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikkust;

  3) õhutab vihkamist, vägivalda või diskrimineerimist rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, 
päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse 
seisundi alusel või

  4) mille eesmärgiks on kuritegude toimepanemine või nendele õhutamine. 
 

§ 64.  Koosoleku korraldaja 
  (1) Koosolekut võib korraldada:

  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik, kes on Euroopa Liidu kodanik või pikaajalise elaniku 
elamisloaga või alalise elamisõiguse alusel Eestis viibiv välismaalane või

  2) juriidiline isik.

  (2) Juriidilisest isikust koosoleku korraldaja määrab teovõimelise füüsilise isiku, kes kannab tema 
eest koosoleku korraldaja õigusi ja kohustusi. Füüsiline isik annab määramiseks oma eelneva 
nõusoleku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Koosoleku korraldaja on kohustatud 
säilitama nõusoleku vähemalt ühe aasta möödumiseni koosoleku pidamise viimasest päevast. 

  (3) Koosoleku korraldaja on kohustatud:

  1) tagama koosoleku rahumeelse pidamise ja koosolekust osavõtjate ohutuse;

  2) tagama, et koosoleku pidamisel kasutatavad esemed ei ohusta koosolekul mitteosalevaid 
isikuid, vara või keskkonda;

  3) lõpetama viivitamata koosoleku, kui koosolekuga tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu 
oht või ilmnevad käesoleva seaduse §-s 62 nimetatud asjaolud;

  4) olema käesoleva seaduse § 68 lõike 2 punktis 5 või 6 nimetatud sidevahendi abil kättesaadav 
koosolekuteate esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni koosoleku lõppemisest;




  5) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks 
koosolekul;


  6) tagama koosoleku pidamise kohast käesoleva seaduse § 68 lõike 2 punktis 9 nimetatud 
konstruktsioonide eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast koosoleku lõppemist ja


  7) tagama pärast avaliku koosoleku lõppemist selle pidamise kohas koosoleku tõttu tekkinud 
jäätmete koristamise.


  (4) Koosoleku korraldaja võib kohustada koosolekul jämedalt korda rikkuvat isikut koosolekult 
lahkuma. 
 

§ 67.  Eelnev teatamine koosoleku pidamisest 
  (1) Koosoleku korraldaja teatab koosoleku pidamise koha prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva, 
kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva koosolekust, kui:

  1) selle pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või


  2) see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle 
pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või 
kasutada heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida või takistada hoone või 
rajatise valduse tavapärast teostamist.


  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud koosolekut on kavas pidada mitme prefektuuri 
tööpiirkonnas, esitatakse teade vähemalt ühele neist prefektuuridest.


  (3) Iseeneslikult kogunenud koosolekust (spontaankoosolek) ei ole vaja eelnevalt teatada.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud koosolekust, millest ei ole selle kiireloomulise 
pidamise vajaduse tõttu võimalik ette teatada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja 
jooksul, tuleb teatada viivitamata pärast koosoleku pidamise vajaduse tekkimist.

 

 VABARIIGI VALITSUSE SEADUS  
 

§ 30.   Vabariigi Valitsuse korraldus 
  (1) Vabariigi Valitsuse korraldus on üksikakt.

  (2) [Kehtetu - RT I 2001, 94, 578 - jõust. 01.01.2002]

  (3) [Kehtetu - RT I 2001, 94, 578 - jõust. 01.01.2002]

  (31) Vabariigi Valitsus võib anda korraldusega valitsusasutusele ülesandeid.

  (4) Vabariigi Valitsuse korraldusele kirjutavad alla peaminister ja riigisekretär.

  (5) Vabariigi Valitsuse korraldus jõustub allakirjutamisest, kui korralduses ei sätestata hilisemat 
tähtpäeva või korraldus tuleb teatavaks teha vastavalt haldusmenetluse seadusele. Vabariigi 
Valitsuse korraldused avaldatakse Riigi Teataja seadusega ettenähtud korras, välja arvatud 
korraldused, milles on märgitud teistsugune teatavaks tegemise kord. 
 
Korralduse mõiste tähendus: Korraldus on igapäevase töö korraldamiseks või 
üksikjuhtumi lahendamiseks alluvatele suuliselt või kirjalikult antav nõue või käsk. Juhul, kui 
inimene pole valitsusasutuse tööline, ei ole temal ka mingit kohustust täita Vabariigi Valitsuse 
vastutavate isikute poolt välja antud korraldust.


PÕHISEADUS 
PÕHIÕIGUSED, VABADUSED JA KOHUSTUSED 
 
§ 11.    Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad 
olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste 
olemust. 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§ 12.    Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, 
soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja 
sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

  Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on 
seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, 
vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

 
§ 13.    Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka välisriikides.

  Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. 
  
 
§ 18.    Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.

  Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

 
§ 20.    Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.

  Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras:

  1) süüdimõistva kohtuotsuse või kohtu poolt määratud aresti täitmiseks;

  2) kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise 
tagamiseks;

  3) kuriteo või haldusõiguserikkumise ärahoidmiseks, sellises õiguserikkumises põhjendatult 
kahtlustatava toimetamiseks pädeva riigiorgani ette või tema pakkumineku vältimiseks;

  4) alaealise üle kasvatusliku järelevalve sisseseadmiseks või tema toimetamiseks pädeva 
riigiorgani ette, et otsustada sellise järelevalve sisseseadmine;

  5) nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või 
teistele ohtlik;

  6) ebaseadusliku Eestisse asumise tõkestamiseks ning Eestist väljasaatmiseks või välisriigile 
väljaandmiseks.

  Kelleltki ei tohi võtta vabadust üksnes sel põhjusel, et ta ei ole suuteline täitma mingit lepingulist 
kohustust.

 
§ 33.    Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka 
läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste 
inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe 
väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses. 
§ 38.    Teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad.

  Ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ettenähtud piires autonoomsed.

 
§ 41.    Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida 
neid muutma.

  Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.

  Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. 

§ 42.    Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodaniku vaba 
tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema veendumuste kohta. 

§ 43.    Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval 
teel edastatavate sõnumite saladusele. Erandeid võib kohtu loal teha kuriteo tõkestamiseks või 
kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras. 

§ 44.    Igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni.

  Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses 
sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja 
arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks 
kasutamiseks mõeldud andmed.

  Eesti kodanikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutustes ja 
kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate andmetega. 
Seaduse alusel võib seda õigust piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste ning lapse 
põlvnemise saladuse kaitseks, samuti kuriteo tõkestamise, kurjategija tabamise või 
kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise huvides.




  Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on käesoleva paragrahvi lõigetes kaks ja kolm nimetatud 
õigused võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. 
 
§ 47.    Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda 
õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, 
liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku 
tõkestamiseks. 
 
§ 54.    Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust.

  Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra 
vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. 
 
§ 102.    Seadusi võetakse vastu kooskõlas põhiseadusega.

 
§ 161.    Õigus algatada põhiseaduse muutmist on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ja 
Vabariigi Presidendil.

  Põhiseaduse muutmist ei saa algatada ega põhiseadust muuta erakorralise seisukorra ega 
sõjaseisukorra ajal.

 
§ 168.    Põhiseaduse muutmist ei saa samas küsimuses algatada ühe aasta jooksul, arvates 
vastava eelnõu tagasilükkamisest rahvahääletusel või Riigikogus.



