KEEGI EI SAA NÕUDA VAKTSIINIPASSI EGA MASKI KANDMIST!
Kõik trahvid, mis nendest tulenevalt tehakse on õigustühised!
Vaktsiinipassi nõue tuleneb MÄÄRUSEST ja maskikohustus KORRALDUSEST!
MÄÄRUS – antakse ainult seadusest tuleneva volituse alusel.
KORRALDUS – antakse ainult seaduse alusel ja selle seaduse täitmiseks.
Ilma vajaliku seaduse sätteta EI SAA määrusi või korraldusi anda. Määrus ja korraldus on seadustest
madalamal, need ei tohi olla seadusega vastuolus. Korraldus ja määrus EI OLE SEADUS!
SAMUTI EI OLE ERAISIKUTEL, ETTEVÕTJATEL ÕIGUS KONTROLLIDA TEISTE ISIKUTE
TERVISEANDMEID. Seda luba ei ole ühegi seadusega antud. Valitsuse korraldusega ei saa selliseid
nõudeid eraisikutele, ettevõtjatele kehtestada. Valitsuse korraldusega saab kehtestada nõudeid
riigiasutuste, ministeeriumite ja riigi haldusalas olevate asutuste ametnikele, töötajatele.
Algallikad Sulle ja ebaseaduslike nõudmiste esitajatele vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele:
1. MIS ON MÄÄRUS? § 27. Vabariigi Valitsuse MÄÄRUS
(3) Vabariigi Valitsus annab määrusi valitsusasutuste ülesehituse, asjaajamise ja töö korraldamiseks,
samuti teenistusliku järelevalve teostamiseks
– https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013007?leiaKehtiv
Vaktsiinipassi nõue tuleneb MÄÄRUSEST nr 144 “Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud
töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ – https://www.riigiteataja.ee/akt/114082021010
Vaktsiinipassi pole sätestatud üheski seaduses. Sellele pole kehtestatud vormilist külge ega selle
dokumendi volitusi/mõju ehk mis õiguseid see annab. Seda nimetatakse nakkusohutust tõendavaks
tõendiks kuigi see ei taga nakkusohutust. See teeb selle tõendi ebaotstarbekaks ja tühiseks. Kuna
seaduses seda ei ole, siis see tõend ei ole seaduslik ehk on ebaseaduslik.
2. MIS ON KORRALDUS? § 30. Vabariigi Valitsuse KORRALDUS
(31) Vabariigi Valitsus võib anda korraldusega valitsusasutusele ülesandeid
– https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013007?leiaKehtiv
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.
Maskinõue tuleneb KORRALDUSEST nr 305 “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud meetmed ja piirangud“ – https://www.riigiteataja.ee/akt/321102021004
NETS SÄTESTAB, ET ISIKUANDMEID VÕIB TÖÖDELDA AVALIKES HUVIDES
NAKKUSHAIGUSE LEVIKU TÕKESTAMISE EESMÄRGIL KAS TERVISEAMET, ERI- VÕI
HÄDAOLUKORRAS KA KORRAKAITSEORGAN.
Seega on korralduses seaduse piire ületatud, sest korraldus delegeerib riikliku järelevalve teostamise
pädevuse korrakaitseorganiks mitteolevatele eraõiguslikest juriidilistest isikutest kolmandatele
isikutele (avalike ürituste korraldajatele ja toitlustus-, meelelahutus jms teenuse osutajatele).
Vastavalt NETS-ile ja Korrakaitseseadusele saab riikliku järelevalve teostamise raames
tuvastada isikusamasust üksnes Terviseamet ning PPA. Seaduses puudub võimalus, et valitsus
võib terviseandmete kontrolli ja isikusamasuse kontrolli volitada ettevõtetele nakkushaigusega
võitlemise eesmärgil.
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