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Määratlus:  Mittetulundusühing tervise ja keskkonna kaitsmiseks  ja edendamiseks. 
 

Eesmärk:    piirideta teadus uue tervise jaoks. 
 

Lühend:      ASDS (Prantsusmaa) HLSA (EN) - ASLS (IT) – TÕT (Eesti) 
 

Peakorter: 16-18, Quai du Seujet - 1201 Genf, Šveits 
 

                     http://www.healthlawscience.com/contact1.html  

 
 

COVID-19 manifest: tervishoiu, õiguse ja teaduse üleskutse 
 
Liituge meiega, et moodustada rahvusvaheline platvorm oma tervise kaitseks. 
 
Töötame selle nimel, et aidata kaasa teaduse ja meditsiinilise läbipaistvuse õiguslike aluste 
koondamisele, et kõrvaldada Covid-19 organiseeritud hirm. 
 

 
 
Õigus füüsilisele puutumatusele on absoluutne õigus, mis on tagatud inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni artikliga 3. 
 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestati 2010. aastal ka õigus isiku puutumatusele, nii et igaühel 
on õigus austada tema füüsilist ja vaimset puutumatust. Harta artikkel 3 sätestab ka, et meditsiini ja 
bioloogia valdkonnas tuleb seda õigust austada, eriti seoses isiku vaba ja teadliku nõusolekuga 
seaduses sätestatud korras. 
 
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 kohaselt kaitstakse era- ja perekonnaelu 
austamise õigust ilma avaliku võimu sekkumiseta selle õiguse kasutamisel, välja arvatud juhul, kui 
see on kooskõlas seadusega ja on demokraatlikus ühiskonnas tervisekaitse huvides vajalik. 
 
Millised võivad sellistel tingimustel olla eelneva teadliku nõusoleku piirid kohustuslike ja / või 
pandeemiliste vaktsineerimiste valdkonnas? Kuidas proportsionaalsuse testi legaalselt rakendada, 
võttes arvesse tervise kaitset selle individuaalses ja kollektiivses mõõtmes? 
 
Mil määral austatakse individuaalseid meditsiinilisi vastunäidustusi ja arstide terapeutilist vabadust? 
Millistel tingimustel võidakse rakendada sellist ravi nagu vaktsineerimine? Kuidas on lood vastutusega 
raskmetallide kahjustuste eest, mis on teatud vaktsiinide koostisosad? Kui antud vaktsineerimise 
tõhusus on osaline või kui see pole tagatud, kas vaktsineerimise meditsiiniline toiming võib 
kvalifitseeruda meditsiiniliseks eksperimenteerimiseks? 
 
Liituge meiega, et kaitsta oma õigusi kõigis nendes keerulistes küsimustes, mida tuleb uurida 
rahvusvahelise ja Euroopa kohtupraktika ning põhiseadusliku ja rahvusvahelise õiguse sätete 
kohaldamise kaudu põhimõtte "Primum non nocere" ("esiteks, ära tee kahju ”). 
 
JAH, SAATE meie töösse panustada, saades meie ühingu liikmeks (link liikmekaardi elektroonilise 
protseduuri juurde): 
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