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Väärteoasi nr /väärteoasja number/ 
Politsei- ja Piirivalveameti  
registrikood: 70008747 
Pärnu mnt 139, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond  
/prefektuuri nimi/ /ametniku nimi/ 
 

Teie / protokolli kuupäev/ 
Meie /digiallkirjastamise kuupäev/ 

 
 

Vastulause väärteoprotokollile nr /väärteoprotokolli number/ 
väärteoasjas nr /väärteoasja number/ 

 
 
Käesolevaga esitab menetlusalune isik vastulause väärteoprotokollile. 
 

1. Menetlusalune isik pani väärteoprotokolli kohaselt toime NETS § 462 lg 1 kvalifitseeritud 
väärteo. Menetlusalune isik eeltooduga ei nõustu ja esitab järgmised vastuväited. 
 

2. Väärteo kirjelduse kohaselt menetlusalune isik viibis avalikus siseruumis maskita. Protokolli 
kohaselt rikkus isik NETS § 28 lg 6 sätestatud volitusnormi alusel kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse 23.08.2021 korralduse nr 305 p-s 8 sätestatud nõudeid. 

 
3. Menetlusalune isik leiab, et korralduses nr 305 sisalduv maskikandmise kohustus ei ole 

proportsionaalne, kuna maskikandmise kohustus ei täida oma eesmärki ehk ei oma 
märkimisväärset viiruse edasikandumist tõkestavat toimet. Seega ei ole maskikandmise 
kohustus sobiv, vajalik ega ka mõõdukas põhiõiguste piirang. Küll aga riivab 
maskikandmise kohustus mitmeid põhiseaduslikke õigusi, millest peamiseks on õigus 
vabale eneseteostusele. Eeltoodust lähtuvalt leiab menetlusalune isik, et inimeste 
karistamine maski mittekandmise tõttu ei ole põhjendatud. 

 
4. Lisaks on menetlusalusel isikul järgmised objektiivsed põhjused maski mittekandmiseks: 

/nimetada, kui neid on – näiteks tervislikud seisundid, maailmavaatelised kaalutlused vms./ 
 

5. Kokkuvõttes märgib avaldaja, et puudub asjakohane põhjendus lausaliseks maskikandmise 
kohustuseks üleüldse. Eraldi küsimus on sellise nõude kehtestamine Vabariigi Valitsuse 
üldkorraldusega, pealegi kujul, millest ei nähtu maskikandmise täpsed nõuded. Avaldaja 
hinnangul on kõnealune nõue niisugusel kujul vastuolus põhiseadusega. 

 
Eeltoodust tulenevalt, palume lõpetada alustatud menetlus VTMS § 29 lg 1 p 1 ja § 73 lg 1 p 2 
alusel, kuna teos puuduvad väärteo tunnused. 
 
Menetlusalune isik sai väärteoprotokolli kätte /kuupäev/. Vastulause esitamiseks on aega 15 päeva, 
vastuse esitamise viimane päev on /kuupäev/. Seega on vastulause esitatud tähtaegselt. 
 
Palun saata otsus digitaalselt menetlusaluse isiku e-posti aadressile. 
 
Lugupidamisega 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
/ees- ja perekonnanimi/ 
Menetlusalune isik 
/e-posti aadress/ 
/telefoninumber/ 
 
Lisad: /nimetada, kui on lisasid/ 


