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Arvamus perelepitusseaduse eelnõu projektile 
 
Lp Riina Solman 
 
MTÜ Lastekaitse Liit (edaspidi ka Liit) tänab võimaluse eest esitada Siseministeeriumile 
arvamus perelepitusseaduse eelnõu projektile. On positiivne, et riik võtab ette reaalseid samme 
ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine 
aitab tagada ka Põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust 
kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. 
Aastal 2015 koostatud ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendavas aruandes (Eesti 
valitsusväliste organisatsioonide täiendused, kommentaarid ja ettepanekud) rõhutati, et on vaja 
tõhustada üksikvanemaga perede toetussüsteemi, sh suurendada lepitusteenuse kättesaadavust1. 
ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. aastal tehtud lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda 
perioodilise aruande kohta2 soovitab, et hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustes oleks liikmesriigi 
kohtutes tagatud nõustamis- ja lepitusteenused organiseeritud ning ühetaolisel viisil kõigile 
taskukohase hinnaga kättesaadavad. 
Ratifitseerides ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 1991. aastal, andis Eesti riik garantii, et riik 
lähtub oma otsustes lapse parimatest huvidest.  ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikli 3 
punkt 1 sätestab, et „igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või 
erasotsiaalhoolekande asutuste, kohtute, täidesaatvate või seadusandlike organite poolt tuleb 
esikohale seada lapse huvid“. Ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 24 sätestab 
kohustuse seada esikohale lapse huvid kõigis lastega seotud avalik-õiguslike asutuste ja 
eraõiguslike institutsioonide toimingutes. Lapsesõbralik õigusemõistmine peaks tähendama 
kohtumenetluse alternatiivide (lepitamine, kohtu väline menetlemine ja vaidluste kohtuväline 
lahendamine) kasutamist. Planeeritavate muudatuste peamine eesmärk peaks seega olema 
paremini toetada läbi perelepitusteenuse laiema kasutamise lahku minevaid vanemad 
omavaheliste kokkulepete sõlmimisel lapse edasise kasvatamise osas, lähtuvalt lapse huvidest. 
Endine Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Uno Lõhmus rõhutab oma 
artiklis „Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte“, et õiguskindluse ja õigusselguse põhimõtted on 
liberaalse õigusriigi aluspõhimõtted3. Kõik normitehnikat käsitlevad juhendid ja eeskirjad – 
Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“, Riigikogu 

 
1 ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne. (2015) MTÜ Lastekaitse Liit, Tallinn. 
Arvutivõrgus kättesaadav: www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/ÜRO-LAPSE-ÕIGUSTE-
KONVENTSIOONITÄIENDAV-ARUANNE.pdf 
2 Lõppjäreldused Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta (2017). ÜRO Lapse Õiguste Komitee, Genf. 
Arvutivõrgus kättesaadav eestikeelsena: http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0 
3 Lõhmus, U. (2015) Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte. Õiguskeel 4/2015. Arvutivõrgus leitav: 
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/uno_lohmus._pohiseaduslik_oigusselguse_pohimote.pdf 
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juhatuse kinnitatud „Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri“, 
Justiitsministeeriumi koostatud „Normitehnika käsiraamat“ ja „Ühine normitehnika juhend 
Euroopa Liidu õigusaktide koostamiseks“ – rõhutavad üksmeelselt, et õigusakti keel peab 
olema selge, ühetähenduslik ja täpne. Seega tuleb õigusaktid sõnastada piisavalt selgelt ja 
arusaadavalt, et isikul oleks võimalik oma käitumist kujundada ja asjaolusid arvestades 
mõistlikul määral ette näha tagajärgi, mida tema tegevus võib kaasa tuua. 
Ka Soome õigusteadlane Aulis Aarnio on tabavalt märkinud, et juriidilisel keelel ja üldkeelel 
on samad probleemid: hea on see, et keel on väljenduslikult rikas ja paindlik, raskuseks aga see, 
et ta on paratamatult ebatäpne. Keele ebatäpsuse tõttu pole norm sageli ühetähenduslik. Mida 
enam on õigusaktis tõlgendamist vajavaid norme, seda enam läheb normide tähenduse 
mõtestamine normi loojalt üle selle kohaldajale ja tõlgendajale, eelkõige kohtule. Sellist 
suundumust saab pärssida, kui normi kohaldajal on võimalik abi otsida seaduseelnõu 
põhjalikust seletuskirjast4. 
Paraku tuleb tõdeda, et eelnõu projektis ja kaasuvates dokumentides ei ole kõik üheselt 
mõistetav, kohati isegi vastuoluline, lapse parimatest huvidest lähtumine ei ole terves 
dokumendis kesksel kohal, puuduvad sätted perelepituseteenusele õigustatuse, tasuta kordade 
arvu, lepitusosaliste õiguste jne osas. Olles osalenud töörühma koosolekutel jääb selgusetuks, 
kuidas ei ole eelnõu projekti jõudnud mitmed töörühmas arutluse all olnud teemad. Seega on 
Lastekaitse Liit seisukohal, et eelnõu projekt vajab väga kriitilist korrigeerimist, nii õiguslikest 
kui ka keelelistest aspektidest lähtuvalt. Samuti on väga oluline seletuskirja koostamisel pöörata 
tähelepanu piisavale põhjalikkusele, et seaduseelnõuga planeeritu oleks kõigile üheselt 
mõistetav. 
Alljärgnevalt on toodud tähelepanekud, mis tekkisid nii eelnõu kui ka lisatud dokumente 
lugedes: 
1) Vastavalt lastekaitseseaduse § 8 lg 1 peavad lapse õiguste ja heaolu tagamiseks riigi ja 
kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja 
eraõiguslikud juriidilised isikud tegema omavahel valdkondadeüleselt koostööd kõigi lastele 
suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, 
lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust. Paraku ei ilmne esitatud 
dokumentidest viiteid perelepitaja koostööle lastekaitsetöötajaga, lapse heaolu hindamine 
lastekaitsetöötaja poolt, perega eelnevalt tehtud töö jne. Samas lastekaitse perspektiivist on 
perelepituse olulisust lapse huvide kaitseks rõhutanud mitmed rahvusvahelised õigusaktid, 
sealhulgas Vanemlik vastutus ja laste kaitse (Haagi konventsioon)5 ja Lapse õiguste kasutamise 
Euroopa konventsioon6. 
2) ÜRO laste õiguste konventsiooni artikli 12 kohaselt tagavad osalisriigid lapsele, kes on 
võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks, õiguse väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda 
puudutavates küsimustes, hinnates lapse vaateid vastavalt tema vanusele ja küpsusele. Paraku   
ei anna perelepituse eelnõu lapsele õigust oma elu puudutavates küsimustes kaasa rääkida. 
Samas vaadates teiste riikide praktikat7, siis laste kaasamine on Euroopas tõusvas trendis, nt 

 
4 Ibid.6 
5 Vanemlik vastutus ja laste kaitse (Haagi konventsioon), Kokkuvõte otsus 2003/93/EÜ 1996. aasta Haagi 
konventsiooni kohta, mis käsitleb vanemliku vastutuse lastekaitsemeetmetega seotud rahvusvahelisi juriidilisi 
aspekte, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0046&from=EN 
6 European Convention on the Exercise of Children's Rights (25.01.1996) ETS No. 160, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160 
7 Vaata lähemalt Ekspertanalüüs perelepitusteenuse korraldusest kuue Euroopa riigi võrdlusel (2020): Lapse 
kaasamine. Euroopas on aina kasvav trend lapse kaasamine perelepitusse. Lapse kaasamine saab toimuda kas 
lapsega vestluse põhiselt või lapsevanematega sellest vesteldes. Perelepitajal peab olema ülevaade eri vanuses 
lapse arengutasemest, et lapsi võimaluse korral lepitusprotsessi kaasata. Lisaks on oluline teada lahutuse mõjust 
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Norras on laste kaasamine viimaste aastate jooksul olnud üks perelepitusteenuse arendamise 
põhiküsimusi. Saksamaal on lapse kaasamine perelepitusse Föderaalse Perelepituse 
Assotsiatsiooni andmetel oluline, viidates ÜRO Lapse õiguste konventsioonile (Convention on 
the Rights of the Child). Ka Soomes on suunised laste kaasamise osas perelepitusprotsessi 
hetkel väljatöötamisel. Esimeseks suunanäitajaks on saanud 2018. aastal uuendatud lapse 
hooldusõiguse seadus, mis tõstab ÜRO Lapse õiguste konventsiooni kohaselt esiplaanile laste 
huvide kaitse, kaasamise ning ärakuulamise kohustuse 
MTÜ Lastekaitse Liit rõhutab vajadust järgida eelnõu koostamisel LÕK´ist tulenevat lapse 
õigust olla ära kuulatud teda puudutavates küsimustes, analoogselt tsiviilmenetluse seadustikule 
§ 552`. 
3) Esitatud eelnõu projekti ja lisadokumente lugedes on välja jäänud perelepitusteenuse 
rakendamiseks olulised teemad, nagu: 
3.1. kes on õigustatud perelepitust saama. Kas on piiranguid majanduslikel, vm alustel. Näiteks 
üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse 
parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja korra8 kohaselt tuleb tagada 
õigusnõustamine Eestis elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali 
keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1700 eurot; 
3.2. kas nõustamine on tasuta või rakendub ka teatav omaosalusmäär (analoolgselt 3.1. toodud 
süsteemiga); 
3.3. mitu seanssi on tasuta (vt analoolgsi 3.1. toodud süsteemiga). Piiratud ressursside 
tingimustes ei ole mõeldav, et tasuta seansside maksimumarvu kindlaks ei määrata. Loomulikult 
ideaalmaailmas oleks kõik teenused tasuta lõpmatu arv kordi, kuid olukorras, kus riik piirab 
tasuta õigusabi kättesaadavust (Justiitsministeeriumi eelnõu kohaselt tasuta õigusnõustamise 
tunde vähendatakse 15lt – 5le) ei ole reaalne, et perelepitusele mingeid piiranguid ei seata. 
3.4. lepitusosalise õigused ja kohustused on vaja selgemalt sõnastada. 
4) Kuna esitatud projekti sõnastus on konarlik, siis keelelise sujuvuse ja korrektsuse huvides 
palub Lastekaitse Liit eelnõu projekti väga põhjalikult üle vaadata, mh nt § 1 lg 1 lause viimane 
osa ei ühildu algusega; osad sätted on  jutustavas vormis, nt § 1 lg 3 ja 5 lg 2;  kordused nagu 
§21 lg 2 sätestatud täitedokumendi kohta sätestatu; grammatilised vead, nt § 15 lg 1 
(vastavasisuline);  laps/laste puhul piisab lapse kasutamisest; juriidiliselt ei ole õige sõnastus 
lapse suhtes suhtlusõigust omavad vanemad; sh jälgida, kas eelnõus „käesoleva 
seaduse“ korduv kasutamine on põhjendatud. 
5) Vastuolu § lg 2 ja lg4 – poolte nõusolekul põhinev tegevus versus kohustuslik kohtueelne 
menetlus. 
6) Kes ja kuidas hindab lähisuhtevägivalla toimumist peres? Kas see toimub üksnes lepituse 
osapoole sõnul? Lepitajale ei ole kättesaadav vastav lisainformatsioon. LSV-ga on tegemist ka 
siis, kui tegemist on üksnes vaimse vägivalla kasutamisega, kuidas sel juhul hinnata– hindamine 
on subjektiivne. Enamasti kogetakse lahkumineku olukorras mingit agressiivsust või vägivalda. 
LSV võib olla küll toimunud, kuid vanemad võivad siiski soovida ja olla võimelised (võrdsete 
osapooltena) lepituses osalema. Kohus võiks hinnata (küsides KOV-lt lisainfot). Siinkohal jälle 
– kas kohtu suunatud või täielikult vabatahtlik teenus? 
 

 
lapse arengule ning sellest ka lastevanematega arutleda. 
8 Arvutivõrgus leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/112012017003?leiaKehtiv 
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7) Tervikuna üle vaadata § 4, kuna: 
7.1. Hetkel ei ilmne täiendkoolituse kohustuslikkus (lg 4 viitab küll määrusele kuid ka sealt ei 
tulene täiendkoolituse läbimise kohustuslikkus), samas ilma täiendkoolituseta ei ole kogu 
süsteemi ühtlustamine mõeldav, sest kvalifitseeritud perelepitaja on kogu reformi õnnestumise 
võti, ning erialane ettevalmistus perelepitaja puhul on oluline ka lapse parima huvide kaitsest 
lähtuvalt. 
7.2. Ei ole selge, millisest erialasest ettevalmistusest on jutt, jääb selgusetuks kuidas toimub 
kutse omandamise järelevalve, mis saab kui seda ei omandata. 
7.3. Kui vandeadvokaat ja notar on perelepitajatega võrdsustatud, siis kas selle eelduseks on 
perelepitaja täiendkoolituse läbimine? Teadmised lapse arengust, vajadustest (nt notari 
selgituskohustus §11 kohaselt perelepitusmenetlust puudutava lapse õiguste ning  
lepitusosaliste otsuste mõju lapse heaolule osas). Ei saa eeldada notarilt lapse heaolu hindamist, 
mis on seaduse kohaselt lastekaitsetöötaja spetsialiteet ja kohustus. Samas perelepitusseadus ei 
saa piirata nende kahe ametiala esindaja kutsetegevust tervikuna. 
Vandeadvokaadi ja notari puhul on § 4 lg 1 viidatud lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele, aga 
nõudeid ju otseselt neis lõigetes sätestatud ei ole. Lg 3 räägib kutse omandamise 
kohustuslikkusest, kuid kas see kehtib ka advokaadi ja notari puhul, ei ole üheselt selge. 
7.4. Kas oli kaalumisel ka kohustuslik supervisioon? 
8)  § 5 lg kohaselt on lepitusosalistele teenus tasuta. Eelnevalt p. 3 oli avatud küsimus seoses 
tasuta teenusega. 
Ühtlasi korrigeerida samas paragrahvis vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsioonile terminit 
laste (lapse) õiguste kaitse. Sama viga ka perelepitajate täiendkoolituse tingimused ja kord § 5 
lg 2 p 3. 
9) jälgida terminite ühtlust - § 4 lg 4 on räägitud täiendkoolitusest, § 5 lg 3 p 5 koolitusest. 
10) Kui perelepitusteenus antakse halduslepinguga üle juriidilisele isikule, kas siis ei ole vaja 
kehtestada ka hankekordasid jms. (analoogselt 3.1. toodud süsteemiga). 
11) § 7 lisada lg 1 esimesse lause lõppu „ja tegutsema lapse parimates huvides“. 
12) Miks välistatakse § 8 lg 3 kohaselt koostöö lastekaitsega? 
13) Vastavalt Eesti Põhiseaduse § 146 on kohus oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust 
kooskõlas põhiseaduse ja seadustega, sh mis puudutab tunnistajate küsitlemist. Seega § 8 lg 4 
ei ole kooskõlas eelnimetatuga. 
14) Kas oli kaalumisel § 14 lg 1 p3 täiendamine ka nt: püsiv psüühikahäire, isiksushäire, 
vaimupuue? 
15) Mida hõlmab § 14 lg 7 märgitud  muust vältimatust vajadusest – annab võimaluse väga 
laiaks tõlgenduseks. 
16) §-des 15 ja 16 on ebaloogilises järjestuses algamine, lõppenuks lugemine, algatamisest 
keeldumine. Samas ei ole öeldud, kes ja millal algatab menetluse, räägitakse 
perelelepitusmenetluse algatamise umbisikulisest keeldumisest. 
17) § 15 lg4 –  enne lepitust on vajalik välja selgitada vanemate soov, sobivus ja võimekus (s.h 
et ei oleks tegemist LSV-ga, kas on tegemist n.ö erijuhuga, samuti et 1 osapool ei soovi osaleda. 
See ei peaks selguma lepituse käigus.  
Samuti on enne lepitust vajalik välja selgitada võimalik kiire kohtu/ lastekaitse sekkumine lapse 
kohese heaolu tagamiseks (näiteks viibimiskoha muutmine, hooldusõiguse muutused). 



18) Laste kaasamise osas vt p. 2. Samas käesoleva redaktsiooni § 18 puhul kui toimub lapse 
vajaduste välja selgitamine, siis on tegemist juba lapse heaolu hindamisega. Sellisel juhul on 
vajalik koostöö lastekaitsetöötajaga. Lg 4 erijuhtude puhul võib-olla veelgi põhjendatum last 
kaasata 
19) Kaaluda § 19 ja 20 ühendamist, praegu räägib §19 vanemluskokkuleppe ettepaneku 
edastamisest, kui vanemluskokkuleppest kui sellisest räägib § 20 lg 1. 

20) eelnõu § 20 lg 2 ja perelepituse läbiviimise korras §8 lg 5 vastuolu. 

21) Kas § 21 lg 2 viidatakse lg 1 nimetatud tähtajal täitmisele  - lg 1 räägib viivitamatult pärast 
allkirjastamist täitmisele kuulumisest. 
 
22) Praeguses sõnastuses jääb § 23 üheselt mõistetamatuks- 
 
23) Vastavalt Põhiseadusele on igal isikul õigus pöörduda oma (ja oma laste) õiguste kaitseks 
kohtu poole. 
 
24) Kui perelepitusmenetlus on lõppenud ja vanemluskokkulepet ei täida või täidetakse osaliselt 
või kui perelepitusmenetlus on olnud edutu, on lepitusosalisel õigus pöörduda oma ja lapse 
õiguste kaitseks kohtusse. Vanemal on igal ajal õigus pöörduda kohtusse. Lapse huvidest 
lähtuvalt võib kiire kohtumenetlus olla ka vajalik – kui vanem ei täida suhtluskorra kokkulepet, 
võib saada kahjustatud lapse ja eraldi elava vanema suhe.  
 
Ka võib eelnevalt juba olla toimunud kokkuleppe saavutamise protsess lastekaitsetöötaja juures.  
 
Kui vanem pöördub kohtusse, saab kohus (KOVi kaasates), hinnata, kas võiks kasutada 
perelepitust või on vajalik kohtumenetlus ja näiteks ka koheselt esialgse õiguskaitse 
kohaldamine vms ja seejärel põhimenetluses lepitaja abi kasutamine. 
 
25) Mida tähendab § 24 lg 5 - oluliselt rikkunud perelepitusmenetluse normi. Mis on 
perelepituse norm? 
 
Samas ei saa ainult nimetatu olla vanemluskokkulepe kohtus vaidlustamise aluseks. 
 
26) Tekib küsimus, kes koolitab perelepitajaid andmeid töötlema, et nad saaksid tegutseda 
volitatud töötlejatena. Vahendid? Kes teostab selle tegevuse üle järelevalvet? 
 
27) Perelepituse eest makstava tasu arvestamise ja maksmise korra § 3 lg 1 vaadata üle 
perspektiivist, et arve võib esitada ka juriidiline isik. 
 
28) Ühe kohtumise aeg § 2 lg 2 kohaselt on 75 minutit, samas  § 4 lg 1 räägib tasu 
miinimummäärast, mis on pooleteist tunni tasu? Poolteist tundi on 90 minutit, seega jääb antud 
konstruktsioon hetkel arusaamatuks. Samas paragrahvis on kehtestatud tasu 90 eutot, kuid jääb 
selgusetuks, kas tegu koos käibemaksuga või ilma. 
 
29) Perelepitajate täiendkoolituse tingimused ja kord § 7 lg 1 kohaselt tasutakse koolituse eest 
võimalusel – samas on Sotsiaalkindlustusametil kohustus tagada perelepitusteenus üle Eesti 
piiramatult. Kui perelepitajad ei koolitu, kust tulevad need kvalifikatsiooniga ühtlustatud 
tasemega perelepitajad, kes nõudluse katavad. Samas jääb selgusetuks ka täiendkoolituse 
pakkuja hankimine ja selle protsessi läbipaistvus (analoolgselt 3.1. toodud süsteemiga). 



 
30) Kas kaaluti hindamisküsimustikku perelepitusmenetluse juhtumi raskusastme määramiseks 
lisada küsimusi ka lapse suhtes? 
 
Ühtlasi korrigeerida antud dokumendis sõnad hindamisküsimustik ja sündmuste. 
 
31) Perelepitusmenetluse läbiviimise korra puhul tekkis küsimus, kas tahteavaldust on võimalik 
online keskkonnas esitada ka vene keeles? Küsimus lähtuvalt mh sellest, et Lastekaitse Liidu ja 
Advokatuuri koostööprojektis „Hea nõu lastega peredele“9, kus alates 2010 on advokaadid 
nõustanud enam kui 1600 abivajajat perekonnaõiguslikes küsimustes, on venekeelsete 
abivajajate arv aasta aastalt kasvanud. 
 
31) Perelepitusmenetluse läbiviimise korras on viidatud lepitusosaliste õigustele, samas  kuskil 
neid eraldi välja toodud ei ole. 
  
Eelnevast tulenevalt teeb MTÜ Lastekaitse Liit eelnõu projekt ja lisatud dokumendid kriitiliselt 
üle vaadata, et tagada õigusselgus, plaanitu sujuv rakendatavus ja perelepitusteenuse puhul 
lapse huvidest lähtumise. 
 
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
Lugupidamisega 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helika Saar 
helika.saar@lastekaitseliit.ee  

 
9Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/  
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