
Stále viac právnikov sa začína ozývať proti
bezpráviu páchaného Matovičovou vládou
a jej nariadeniami pod pláštikom “boja 
proti Covid-19“
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Právny názor advokáta JUDr. Lukáša Machalu na uznesenie vlády o tzv. celoplošnom testovaní a 
vysvetlenie, či je potrebná nevyhnutná účasť na ňom a súčasne, či je v súlade s platným slovenským
právom nútenie do 10 dňovej karantény.

Priatelia, občania Slovenskej republiky. Plním si svoju občiansku aj stavovskú povinnosť 
a PRIDÁVAM sa k právnikom, ktorí sa už nemôžu pozerať na demontáž 
PRÁVNEHO ŠTÁTU na našom milovanom Slovensku!

Prikladám  právny  názor  na  uznesenie  vlády  č.665/2020  o  tzv.
celoplošnom testovaní a vysvetlenie či je potrebná nevyhnutná účasť
na  tzv.testovaní  a  súčasne  či  je  v  súlade  s  platným  slovenským
právom nútenie do 10 dňovej karantény.

Verím,  že  sa  pridajú  ĎALŠÍ  kolegovia  a  spoločne  zastavíme  toto  nesprávne  konanie
orgánov  štátnej  správy,  ktoré  pod  pláštikom  “boja  proti  covid-19”  bezprecedentným
spôsobom ohrozuje princípy práva a spravodlivosti!

Keď rímsky právnik Celsus vyslovil vetu “IUS EST ARS BONI ET AEQUI -
Právo je umenie dobra a slušnosti”, netušil, že o charakter práva sa
budeme pasovať aj v demokratickom štáte v 21. storočí.



Tento materiál je k dispozícii pre verejnosť a bol urobený PRO BONO v
záujme ochrany práv a slobôd slovenských občanov!
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