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Usuvabaduse piirangud eriolukorras

Lugupeetud avaldaja
Kirjutasite õiguskantslerile, et seoses eriolukorraga ei saanud Te osa võtta ülestõusmispüha
jumalateenistusest Tallinnas Aleksander Nevski katedraalis. Leiate, et sellega piiratakse Teie
usuvabadust.
Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviirusega. Eriolukorra väljakuulutamist ja lahendamist, sh eriolukorra ajal rakendatavaid
meetmeid reguleerib hädaolukorra seadus.
Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korraldusega keelati alates 13.03.2020 kuni 01.05.2020 kõik avalikud
kogunemised (vt p 3). Sellest tulenevalt on keelatud ka avalikud jumalateenistused. Põhiseadus lubab
usutalituste täitmist piirata avaliku korra ja tervise kaitseks (vt PS § 40 lg 3 ja PS kommenteeritud
väljaanne).
Usuvabadust kui veendumuste ja mõttevabadust ei ole piiratud. Lubatud on ka üksinda või
eraviisiliselt usutalituste täitmine. Kirikuid ega palve- ja pühakodasid ei ole eriolukorra ajal kinni
pandud. Kirikud ning muud palve- ja pühakojad on isiklike usuliste vajaduste täitmiseks avatud.
Täpsema teabe saamiseks tuleks pöörduda konkreetse kiriku või palve- ja pühakoja poole. Kirikutes
ning palve- ja pühakodades kui ka muudes avalikes kohtades tuleb siiski kinni pidada eriolukorra
juhi 24.03.2020 korraldusega kehtestatud liikumisvabaduse piirangutest – keelatud on avalikus kohas
viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos ning tuleb hoida teiste isikutega vähemalt
kahemeetrist vahemaad.
Kui leiate, et mõni Vabariigi Valitsuse või eriolukorra juhi korraldus rikub Teie õigusi ja vabadusi,
on Teil võimalus kasutada tõhusaid õiguskaitsevahendeid (õiguskantsleri seaduse § 25 lg 3 p 4). Teil
on võimalus esitada korraldusele vaie selle andjale või kaebus halduskohtule. Vaide esitamist ja
vaidemenetlust reguleerib haldusmenetluse seadus (vt § 71 jj), halduskohtule kaebuse esitamist ja
kohtumenetlust halduskohtumenetluse seadustik (vt § 37 jj). Halduskohtule võib esitada (koos
kaebusega või ka koheselt pärast vaide esitamist) ka esialgse õiguskaitse taotluse (vt HKMS § 249
jj). Esialgse õiguskaitse abinõusid saab kohaldada, kui isikul on vaja põhivaidluse tulemuse
selgumiseni oma õigusi kindlustada või kahjulikke mõjutusi tõrjuda. Üldjuhul peab kohus esialgse
õiguskaitse taotluse lahendama viivitamata. Kohtusse pöördumise kohta leiate teavet ka veebilehel
www.kohus.ee.
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Loodetavasti on selgitustest abi.
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