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MTÜ Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus 
justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule. Sarnaselt arvamustele, mida 
Lastekaitse Liit esitas 2016. aastal seoses justiitsministri määruse „Üldise õigusnõustamise 
sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuseks antava toetuse jagamise 
tingimused ja kord“ eelnõuga, tunnustab Lastekaitse Liit jätkuvalt Justiitsministeeriumi poolt 
seatud eesmärki suurendada kvaliteetse riigi õigusabi kättesaadavust isikutele, kelle sissetulek 
ei võimalda turutingimustel õigusabi hankida ning tõhustada esmatasandi õigusnõustamise 
süsteemi. Samas võttes arvesse käesoleva määruse eelnõus kajastatud muudatusi (nt tasuta ja 
soodustingimustel õigusnõustamise aja vähenemist 15-lt 5-le tunnile, edaspidi abi 
mitteosutamine kohtus esindamisel või kohtudokumentide koostamisel), siis tekitab püstitatud 
eesmärgi täitmine põhjendatult küsimusi.  
 
MTÜ Lastekaitse Liit rõhutab alatist vajadust põhjalikult kaaluda justiitsreformide läbiviimisel 
muudatuste mõju lapse huvisid arvestavalt. ÜRO Lapse õiguste konventsiooni1 (edaspidi ka 
LÕK) kohaselt on riigi kohustus tagada lapse kokkupuutel õigussüsteemiga tema igakülgne 
kaitse ning kaitse ka olukordades, mis mõjutavad lapsi ilma, et lapsed oleksid vahetult 
menetlusse kaasatud2. Sealjuures ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. aastal tehtud 
lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta soovitab, et riik viiks läbi 
kärpemeetmete mõjuhindamised valdkondades, mis on otseselt ja kaudselt lapse õigustega 
seotud. 
Alljärgnevalt esitab Lastekaitse Liit tähelepanekud riigi õigusabi ja tasuta 
õigusnõustamise süsteemi kohta alaealisi puudutavas skoobis. Arvamuse teises osas on 
esitatud tähelepanekud ja ettepanekud käesoleva eelnõu raames. 
 

 
1 ÜRO Lapse õiguste konventsioon. 26.09.1991 - RT II 1996, 16, 56, mitteametlik tõlge 
2 Aastal 2010 alguse saanud MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Advokatuuri heategevusliku projekti „Hea nõu lastega 
peredele“ raames on tänaseks advokaadid perekonnaõiguse vallas tasuta nõustanud üle 1600 abivajava lastega 
pere. Käesoleva arvamuse koostamisel on osaliselt kasutatud ka ka projekti „Hea nõu lastega peredele“ 
(http://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/) raames saadud sisendit.  
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Hoolimata asjaolust, et ÜRO Lapse õiguste konventsioon tunnustab last kui õigussubjekti, on 
lapsed oma õiguste teostamisel sõltuvad täiskasvanutest ning täiskasvanu ja lapse dialoogis 
tuleb lähtuda lapse parimatest huvidest. Lapsed on rahvastikurühm, kelle heaolu on keskse 
tähtsusega nii nende üldise olukorra ja elukvaliteedi seisukohalt kui ka tulevikku tehtava 
investeeringu kontekstis.3 Lapse heaolu väljendub selles, kuivõrd on talle tagatud tema 
inim- ja kodanikuõigused, sotsiaalne õiglus ja kodanikuühiskonnas osalemine.
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Kõige haavatavamad on lapse huvid õigussüsteemiga kokkupuutel.5 

Lapsed võivad 
õigussüsteemiga kokku puutuda nii ohvri, kannatanu, tunnistaja kui ka süüdistatava rollis. 
Samuti on lapsed sageli otseselt või kaudselt seotud mitmete muude menetlustega, mis 
puudutavad nende vanemaid. Riigi kohustus on tagada lapse kokkupuutel õigussüsteemiga 
lapse igakülgne kaitse ning kaitse ka olukordades, mis mõjutavad lapsi ilma, et lapsed oleksid 
vahetult menetlusse kaasatud. Samas uuringud6 näitavad, et lapsed ei saa kriminaal- või 
tsiviilmenetluses osaledes alati piisavat tuge. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee suunised 
lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta7 loetlevad tingimused ja soovitused lapsesõbralikuks 
õigusemõistmiseks enne kohtumenetlust, kohtumenetluse ajal ning kohtumenetluse järel. Nii 
ÜRO Lapse Õiguste Komitee kui ka Euroopa Nõukogu suunised peavad oluliseks 
õigusemõistmise süsteemis lapse õiguste tagamiseks selge poliitilise tahte olemasolu, lastega 
oma töös kokkupuutuvate spetsialistide erialast koolitust lapse õigustest ning valdkondadeülest 
käsitlust. On positiivne näha viimaste aastate edasiminekuid lapsesõbraliku menetluse printsiibi 
juurutamiseks, sh hea näide värske koduleht: https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/  
 
Lapse esindamine õigusvaidlustes, sh kohtumenetlustes, sõltub muuhulgas konkreetse esindaja 
ettevalmistusest ning oskustest. On äärmiselt oluline, et oma töös lastega kokkupuutuvad 
spetsialistid mõistaksid lapse arengut ja vajadusi tegutsemaks lapse parimates huvides. Vajalik 
on lastega kas otseselt või kaudselt seotud menetlusi toimetavate spetsialistide nii 
valdkonnasisesed kui valdkondadeülesed koolitused ja kogemuste vahetamised8. Vaja on 

 
3 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal "Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava" 
2012/C 43/08. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:043:0034:01:ET:HTML  
4 A. Reinomägi, H. Sinisaar, K. Toros, D. Kutsar,  Sissejuhatus: lapse õigused ja heaolu. Statistikaameti kogumik: 
Laste heaolu. Tallinn, 2013 
5 Euroopa Nõukogu ministrite komitee suunised lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta. Euroopa Nõukogu, 
Euroopa Liit, 2012, lk. 16. Arvutivõrgus kättesaadavad: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_ET.pdf  
6 Lapsesõbralik õigusemõistmine – spetsialistide seisukohad ja kogemused. Kokkuvõte. European Union Agency 
for Fundamental Rights (FRA), 2015. Arvutivõrgus: http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/justice-needs-be-
more-child-friendly-finds-fra; Study on children's involvement in judicial proceedings – contextual overview for 
the criminal justice phase – Estonia. Euroopa Komisjon – Õigusküsimuste Direktoraat. Euroopa Liit, Luxembourg, 
2014.  Arvutivõrgus: http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Estonia.pdf 
7 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee suunised, 2012 
8 Lisaks lapsevanemate nõustamisele toimuvad alates 2013 Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostöös Eesti 
Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusametiga perekonnaõiguslikud koolitusseminarid sarjast „Samal poolel – lapse 
poolel“ lastekaitsetöötajatele üle Eesti, et tõsta spetsialistide pädevust esmatasandi nõustamisel, ning vähendada 
seeläbi vajadust õigusnõustamise järele tervikuna. Ühtsed arusaamad sisu mõistmiseks ja lahendusteks lapse 
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süvendada lastega töötavate menetlejate, kohtunike ja teiste spetsialistide (sh advokaatide) 
teadmisi ja oskusi, pakkudes neile täiendkoolitusi laste küsitlemisest (sh ülekuulamisest), 
arengupsühholoogiast ja lapse parimatest huvidest (sh nende hindamisest). Soodustada tuleb 
spetsialiseerumise võimalikkust ning luua tuleb süsteem selle tagamiseks. Riigi õigusabi korras 
lapse esindamisel tuleks Lastekaitse Liidu hinnangul seada eelduseks asjakohase 
koolitusmooduli läbimine (teadmised ja praktilised oskused lapsesõbralikust õigusemõistmisest 
selle kaasaegseimas tähenduses), sh soodustada ülikoolides spetsialiseerumist. 
 
Olenemata stsenaariumist, mille riik tasuta esmatasandi õigusnõustamise ja/või riigi õigusabi 
süsteemi puhul edaspidi valib, on õigusabi osutamisega seoses väga oluline mh advokaatide 
tõhus koolitamine, ning esmatähtis riigi õigusabi infosüsteemi täiendamine valikuga, mis 
võimaldaks sellistel juhtudel esindaja valida spetsialiseerunud advokaatide hulgast. 
Advokaatide spetsialiseerumise vajalikkus on tõusetunud korduvalt MTÜ Lastekaitse Liit ja 
Eesti Advokatuuri poolt läbiviidava projekti „Hea nõu lastega peredele“9 tasuta nõustamiste 
käigus10, mille kliendid on kirjeldanud oma eelnevaid negatiivseid kogemusi ebapädevate 
(lapse) esindajatega seonduvalt. Kindlasti ei ole lapse parimates huvides, kui riigi õigusabi või 
ka tasuta õigusnõustamist osutab esindaja, kel ei ole piisavaid (kui üldse) eriteadmisi, et 
kindlustada esindatavale maksimaalne kaitse. Sealhulgas on väga oluline usaldus kahe poole 
vahel, mistõttu on esmavajalikud esindaja eriteadmised lapse arengust ja oskused lapsi 
intervjueerida. MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab projektis „Hea nõu lastega peredele“ osalenud 
ja osalevate advokaatide panust tasuta õigusnõustamisel. Tegu on inimestega, kel on põhjalikud 
teadmised perekonnaõigusest ning kes tunnetavad vajadust panustada oma aega abivajavate 
lastega perede nõustamiseks.  
 
MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli poolt 02. detsembril 2015 
korraldatud õigusalasel seminaril „Samal poolel – lapse poolel“ koguti osalejatelt (127 
lastekaitsetöötajat üle Eesti) tagasisidet küsimusele, mida lastekaitsetöötajad ootavad lapse 
esindajalt. Alljärgnevalt on toodud analüüsis ilmnenud peamised märksõnad: Pidevat lapse 
esindamist, lapsekeskset lähenemist; Lapse huvide esikohale seadmist; Koostööd ja 
infovahetust lastekaitsega; lapsevanemalt saadud informatsiooni kontrollimist; Reaalset 
kohtumist/vestlemist lapsega ja perega; Eelkõige lapse huvide eest seismist (et ei tekiks tunnet, 
et ollakse lapsevanematega samas paadis); Juhtumi sisusse pühendumist, võimalik, et 
lastekaitsetöötajal on midagi tähelepanuta jäänud; Erapooletut arvamust lapse kasuks. Paraku 
viidatakse ka negatiivsetele kogemustele lapse esindajatega: Peab perega kohtuma ja asja 
uurima, arvamuse kujunemine ei saa telefoni vestlusel või esitatud avaldusel põhineda; Vaja on 
põhjalikkust, lapse huvidele keskendumist – hetkel on väga palju ebameeldivaid kogemusi; Et 
lapse esindaja teeks oma tööd südamega, mitte ei loodaks lastekaitse peale (copy/paste)!!! 

 
huvidest lähtuvalt tagavad paremad eeldused koostööks erinevate osapoolte vahel ja suurema teadlikkuse 
kohalikul tasandil.  
9 Vt. lähemalt:http://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/mis-on-hea-nou-lastega-peredele/  
10 Projekt “Hea nõu lastega peredele” keskendub ennekõike majanduslikult kindlustamata lastega perede tasuta 
õigusabi osutamisele ning õigusteenuse kättesaadavuse  parandamisele ja õigusteadlikkuse suurendamisele 
tervikuna. Tasuta nõustamise raames on projektis osalevad advokaadid alates 01.06.2010 tasuta nõustanud kokku 
üle 1600 lastega perekonna. 
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Kahjuks palju näiteid; Et ei oleks pealiskaudne ja seisaks tegelikult ka lapse heaolu ja huvide 
eest; Lapse esindaja – praktiliselt on palju juhtumeid, kus esindaja teeb tööd pealiskaudselt, ei 
pea lastekaitsespetsialisti arvamust oluliseks ja tegelikult kaitseb mitte lapse vaid ühe vanema 
huve. Ka lapsevanema esindajalt ootavad lastekaitsetöötajad lapse huvide esikohale seadmist ja 
koostööd lastekaitsetöötajatega (Et ei unustaks ära millised on lapse huvid ja ei lähtuks ainult 
isiklikust rahalisest huvist). 
 
Eestis on jätkuvalt väga palju inimesi (sh lastega peresid), kes jäävad mitmetel põhjustel 
tarviliku õigusabita, sh esmatasandi õigusnõustamiseta. Õigusabita jäämine sõltub nii selle 
kättesaadavusest, leitavusest (sh leidmisoskustest) kui ka inimeste teadlikkusest, et 
õigusnõustamisest oleks nende olukorras abi. Vaatamata tänapäeval laialt levinud interneti 
kättesaadavusele ning kasutatavusele, on teatud sihtgrupil oskused leida praktiliselt vajalikku 
informatsiooni ebapiisavad. Samas vaadates aastate vältel järjekorda, mis on Lastekaitse Liidus 
toimuvale õigusnõustamisele ja ka eelnõu seletuskirjas viidatud eelmise konkursi võitja poolt 
osutatud teenuse kasvule (2018 - 9320 ja 2019 – 11 486 abivajajat), siis on selge, et tasuta 
õigusabi kättesaadavus ei ole Eestis endiselt piisav, ning selle kättesaadavust (ajaline 
mõõde) vähendada ei ole kindlasti sihtgrupi huvides. Kindlasti on probleem ka venekeelse 
elanikkonna kvaliteetse nõustamisega, kuna vene keelt valdavaid nõustajaid on vähem.  Väga 
oluline on piirkondlik lähenemine, kuna uuringud näitavad, et õigusabi kättesaadavus 
ääremaadel on kõige problemaatilisem. Samas tänu toimivale võrgustikule ja tehnoloogilistele 
lahendustele on võimalik osutada tasuta õigusabi ka piirkondades, kus füüsiline nõustamine ei 
ole võimalik.  
 
 
Alljärgnevalt esitab MTÜ Lastekaitse Liit omapoolsed ettepanekud ja osundused seoses 
käesoleva eelnõuga, lähtudes oma seisukoha avaldamisel ennekõike lapse õiguste tagamise 
eesmärgist. 
 
1) MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et käesolev eelnõu puudutab muuhulgas ka laste ning 
lastega perede kui haavatava grupi huve. Kavandatavad muudatused mõjutavad lapsi mitmel 
moel nii otseselt kui kaudselt. MTÜ Lastekaitse Liit tunneb muret planeeritavate 
muudatuste tegeliku mõju osas haavatavatele gruppidele (sh alaealised ja lastega pered) 
piisava kvaliteetse õigusnõustamise kättesaadavusel. Ära tuleb hoida mistahes kavandatud 
meetmete võimalik otsene või kaudne negatiivne mõju lastele.  
2) Käesoleva eelnõuga välistatakse edaspidi kohtus esindamine ja kohtudokumendi koostamine 
ning vähendatakse võrreldes senise regulatsiooniga ka riigi toetatavate kohtumisega 
õigusnõusamise tundide arvu. Ja seda väga olulises määras, senise 5+10 tunni asemel 2+3 
mahule, kusjuures selgetele argumentidele tuginemata. Eelnõus on viidatud, et jääb võimalus, 
et konkursi võitja võtab endale kohustuse osutada mõnes õigusvaldkonnas õigusnõustamist 
omafinantseeringuga ning abivajaja jaoks tasuta. See ei anna ju tegelikult mingit garantiid, et 
see edaspidi ka nii on. Samuti on viidatud, et vaesuses ja toimetuleku piiril elaval inimesel on 
võimalik taotleda kohtus esindamise jaoks riigi õigusabi või kasutada turul pakutavaid 
õigusteenuseid. Samas antud sihtgrupp (brutotasuga kuni 1700 eurot) tervikuna ei kvalifitseeru 



 

 

ju riigi õigusabile. Ning kas riigi poolt toetatava õigusnõustamise eesmärk ei ole määratletud 
sihtgruppi toetada eelkõige seetõttu, et neil ei ole võimalik turul pakutavaid õigusteenuseid osta 
oma piiratud finantsvõimekusest lähtuvalt? Lastekaitse Liit vaidleb vastu seletuskirjas (lk 20) 
toodud väitele, et potentsiaalse abivajaja igapäevaelus muudatusi ei toimu ning puudub vajadus 
muutustega kohanemiseks. Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri heategevusliku projekti „Hea 
nõu lastega peredele“ 10-aastasele ajaloole tuginevalt saab kinnitada, et kliendid enamasti 
vajavad abi ka kohtudokumentide vormistamisel, kuna abivajajatel puuduvad vastavad 
teadmised ja oskused. Kas riigipoolse abi kaotamisel ei ole oht, et oskuste ja teadmiste 
puudumisel puudulikult vormistatud dokumentide või mitteesitatud dokumentide negatiivne 
mõju kohtusüsteemile ja halduskoormusele ei ole suurem kui ka kehtivas määruses 
võimaldatud kohtus esindamine ja kohtudokumendi koostamine abivajajatele. Jääb 
arusaamatuks tõik, et kui seadusandja 3 aastat tagasi kehtiva määruse vastuvõtmisel 
pidas kohtus esindamist ning kohtudokumendi koostamist ja nn suulist õigusnõustamist 
võrdselt oluliseks, siis kuidas nüüdse eelnõuga kohtus esindamine ja kohtudokumendi 
koostamine ei kvalifitseeru riigi toetatava õigusnõustamise alla?  
3) Eelnõus on kehtestatud esmatasandi õigusnõustamise finantseerimise mahupiirangud.  
Lastekaitse Liit rõhutab, et lastega seotud vaidluste puhul, eriti lapse esindamisel, tuleb 
ajapiirangutest hoiduda. Laste arengu eripäradest tulenevalt ja sõltuvuse/kaitsetuse taset 
arvestades võivad sellised mahupiirangud pärssida nõustamise ja abi osutamist tegelikult 
vajalikul määral. Samuti tuleb arvestada, et mahupiirangud oleksid ette nähtud nn asjapõhiselt, 
mitte ühtselt aasta lõikes – isikud vajavad nii nõustamist kui riigi õigusabi ka asjades, mis ei 
lähtu nende enda initsiatiivist (haldusmenetlused, isikute nõuded nende vastu, kannatanuks 
sattumine). Üksikud senise süsteemi kuritarvitajad ja põhjendamatud kurnajad ei või anda alust 
suure hulga isikute  õiguste piiramiseks neid kahjustada võival viisil. MTÜ Lastekaitse Liit 
leaib, et enne eelnõu vastuvõtmist on vajalik näha ette nii laste huvide selgem vahetu 
kaitse kui ka töötada kogu regulatsioon tervikuna täiendavalt läbi lapse parima huvi 
kontseptsioonist lähtuvalt. Eelnõus on viidatud eelarve piiratusele, samas kas kavandatavad 
mahupiirangud (vt p 2) ka alaealiste osas on kooskõlas Eestis alates 1991 kehtiva ÜRO Lapse 
õiguste konventsiooniga? Samas ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. aastal tehtud 
lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta soovitab, et riik viiks läbi 
kärpemeetmete mõjuhindamised valdkondades, mis on otseselt ja kaudselt lapse õigustega 
seotud. 
4) Eelnõu § 6 kohaselt võimaldatakse maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist, samas kas 
eelnõu koostajad ei kaalunud siia nimekirja lisada ka lapsele elatise väljamõistmiseks 
hagiavalduse koostamist või elatisabi taotluse esitamise toetamist? Kas ka siin ei peaks 
analoogina lähtuma täitemenetluses lapse elatisnõudele antud primaarsuset, id est lapse 
elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus asub sõltumata arestimise ajast muudest 
arestipandiõigustest eespool. Eriti võttes arvesse asjaolu, et aastal 2019 oli Eestis üle 14 500 
lapse, kelle ülalpidamiskohustust vanema poolt vabatahtlikult ei täidetud, st kelle õigusi rikuti, 
nõuete kogusumma üle 31mln euro. Taustal aastatega suurenenud hooldus- ja suhtlusõigust 
puudutavate vaidluste arv ja jätkuvad probleemid lapse ja vanema suhtluskorra kohtulahendite 
täitmisel. Kusjuures ÜRO Lapse Õiguste Komitee on 2017 teinud Eestile antud olukorra 
parandamiseks soovitused (p.32-33), mille kohaselt peab riik tagama lastega peredele erinevate 



 

 

nõustamis-, lepitus- ja teraapiateenuste kättesaadavuse, samuti tõhustama senist elatise 
sissenõudmist ja parandama praegust suhtluskorra lahendite täitmise praktikat.  
 
5) Positiivne on eelnõus ettenähtud võimalus riigimajade kasutamiseks, taotlejale nõuete 
karmistamine, taotluse hindamiskriteeriumite täpsustamine ja taotleja sotsiaalprojektides 
osalemise tähtsustamine. 
6) Seletuskirjas (lk 3) on ilmselt tahtmatult märgitud, et: „Mõlemad muudatused tagavad 
abivajaja ja kliendi vahel sõlmitud...“. Kas abivajaja ja klient ei ole sama isik? 
7) Eelnõu § 3 lg 1 kohaselt toimuv õigusnõusamine abivajajaga kohtudes või abivajaja 
nõusolekul videosilla või telefoni teel. Kas see ei või kaasa tuua olukorra, kus konkursi võitja 
mugavusest lähtudes nn suunabki abivajajad enamjaolt videosilla või telefoni teel nõustamisele, 
vähendades samas ajamahukaid otsekontakte (siinjuures silmas peetud COVID19 
mitteseonduvat aega)? Sellisel juhul ju ei olegi vaja piirkondades nõustmist, kui üks nõustaja 
saab teenindada abivajajaid telesilla vahendusel üle kogu Eesti. Kas siin ei või tulla ette 
süsteemi kuritarvitamist, kuna võimaldab ressursi säästu? 
8) Kliendilt ei nõuta oma sissetulekute tõestamist - kas sellisel juhul nn süsteemi kuritarvitajad 
ei vähenda aga võimalust kiireks tasuta abiks tegelikult kvalifitseeruvatel abivajajatel. Eelnõuga 
vähendatakse oluliselt mahtusid, viidates, et kvaliteetne õigusnõusamine on siis kiiremini 
kättesaadav, samas ei ole aga selgust sihtgrupi vastavuses määruse nõuetele.  
9) Kahjuks ei nähtu arvamuse andja hinnangul seletuskirjast siiski piisavalt selgelt, milliste 
meetmete abil sellist loodetud tulemust saavutada kavatsetakse, eeskätt – milliste meetmetega 
tagatakse õigusnõustamise hinna jõukohasust sihtgruppide jaoks ning kuidas tagatakse 
sihtgruppidele kättesaadav ja jõukohaste tingimustega nõustamine juhul kui konkursikutsele 
vastuseks ei laekugi pakkumisi.  
10) Eelnõu § 11 kohaselt võib Justiitsministeerium konkursi  nurjunuks kuulutada ka sõltumata 
põhjusest enne toetuse kasutamise lepingu allkirjastamist. Seletuskirjas on viidatud ilma piisava 
põhjenduseta ootamatule muudatusele riigieelarves või informatsiooni laekumisele, mis tõttu ei 
ole otstarbekas konkursiga jätkata. Tekib paratamatult küsimus, kas see ei pane taotlejad 
ebakindlasse olukorda, kus sõltumata nende poolt edukalt läbitud konkursile ja täidetud 
tingimustele võib nn tulevane lepingupartner sõltumata põhjusest konkursi nurjunuks kuulutada? 
Aga Põhiseaduse § 10 sätestatud õiguspärase ootuse printsiip, mis  kaitseb autonoomiat: et isik 
saaks olla autonoomne, peab tal olema võimalus planeerida ning vähemalt mõistlikul määral 
ette näha oma tegude tagajärgi. Usaldust kehtiva õiguse püsimisse tuleb kaitsta, kui enne 
ettenähtud tagajärje täielikku saabumist muutub õiguslik olukord selliselt, et tagajärg ei saabu 
või ei saabu täies ulatuses11. 
 
11) Eelnõu § 14 kohaselt peab taotleja teavitama Justiitsministeeriumit mh tegevuse 
peatamisest või lõpetamist 10 tööpäeva ette. Mil viisil tagatakse õigusnõustamise sujuv 
jätkumine nii lühikese aja jooksul? Kas antud põhjusel muudatuste tegemiseks ei peaks olema 

 
11 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (2017). Arvutivõrgus leitav: https://www.pohiseadus.ee/  
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kehtestatud abivajajatele kvaliteetse teenuse tagamiseks (st liiga pika pausi vältimiseks) pikem 
tähtaeg etteteatamiseks. 
 
12) Seletuskirjas (lk 9) on ilmselt ekslikult märgitud, et koroonaviiruse tõkestamiseks 12.07-
17.05.2020.  
13) Seletuskirjas (lk 10) on märgitud, et konkursi võitja tehtud teavitustööd riigieelarvest ei 
toetata. Samas on teavitustööl väga oluline roll abivajajate toetamisel, kes ei ole tasuta 
abisaamise võimalustest teadlikud. Tekib küsimus, kas see välistamine ei lähe vastuollu 
käesoleva määruse põhieesmärgiga – tagada õigusalane esmanõustamine käigus pakutava 
esmase õigusnõu ühtlane ja õigeaegne kättesaadavus.  
14) Eelnõu § 33 lg 2 kohaselt tuleb erivajadustega isikute ja eakate õigusnõustamiseks toimuval 
konkursil taotlejal esitada nõustajate, nende kvalifikatsiooni ja kogemuse andmed – samas ei 
ole kehtestatud nõudeid. Miks ei peaks need vastama üldkonkursiga sarnastele nõuetele? 
Õigusnõusamise kvaliteet peaks ju võrdsuste printsiibist lähtuvalt olema sarnaselt tagatud 
erinevatele sihtgruppidele. 
15) Vajalik oleks ka enamlevinud küsimuste vastustega ja otsitud tegevussuunistega 
trükimaterjalide koostamise ja nende levitamise võimaluste loomine. Vajalik on nende 
jaotamine kohtades ja üritustel, kus liiguvad raskes majanduslikus olukorras 
inimesed/lapsevanemad, kellel puudub tasulise ja/või interneti teel jagatavale teabele 
juurdepääs – lastesõimed, -aiad, perearstikeskused, kohtumajad, KOV sotsiaalüksused, tasuta 
avalikud üritused (nt lastekaitsepäeval). Jaotusmaterjal vähendab ajakulukate vahetute 
nõustamiste vajadust ning võimaldab kasutada vahetute nõustamise ressurssi otstarbekamalt. 
Loomulikult tuleks jaotusmaterjal esitada ka digitaliseerituna, kuid üksnes/valdavalt 
elektrooniliste teavikute loomine ei taga vajaliku teabe jõudmist sihtgrupini, kellel napib sageli 
lisaks rahale ja elementaarsetele õigusteadmistele ka sotsiaalseid oskusi (sh oskus teavet 
omaalguslikult otsida). Väga oluline on pöörata tähelepanu venekeelse elanikkonna 
õigusteadlikkuse suurendamisele.  
 
Loodame igakülgsele koostööle ning oleme valmis edaspidi jätkuvalt protsessi panustama. 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Varje Ojala 
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
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Arvamus justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule 
 
 
Lp Raivo Aeg  
 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada teistkordselt arvamus1 
justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule, paludes lugeda mõlemaid 
arvamusi koos. MTÜ Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et eelnõu koostajad on võtnud arvesse 
mitmeid Liidu poolt 24.11.2020 esitatud arvamuses tehtud ettepanekuid. Ennekõike saab 
positiivsena välja tuua eelnõusse lapse huvidest lähtuva erandite lisamine, st konkursi võitja 
kohustuse lapse õigusi puudutavate perekonnaasjade puhul osutada õigusnõustamist (lisaks 
kahele tasuta tunnile) kümne tunni ulatuses pakkumises toodud tunnitasu määra eest, sest 
nimetatud valdkonnas on ette nähtud ka kohtus esindamine (sh kohtudokumentide koostamine).  
 
Siiski on eelnõu käesolevas versioonis ka väga negatiivne üllatus – ootamatult, 
põhjendamata ja olulises mahus on kitsendatud õigusnõustamise sihtgruppi, st nüüd 
laieneb õigus ainult neile Eestis elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud 
kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1200 eurot. Novembris 2020 esitatud 
versioonis oli vastav summa 1700 eurot, seega sama summa, mille riik alles 15.01.2020 
kehtima hakanud Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise 
sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava 
toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmise2 raames kehtestas.  
 
Samas võttes kogumis arvesse käesoleva määruse eelnõus kajastatud muudatusi: 
õigusnõustamise sihtgrupi oluline kitsendamine, tasuta ja soodustingimustel õigusnõustamise 
aja vähenemist 15-lt 5-le tunnile, edaspidi abi mitteosutamine kohtus esindamisel või 
kohtudokumentide koostamisel, siis tekitab eelnõus püstitatud eesmärgi - õigusnõustamise 
kättesaadavuse parandamine - täitmine põhjendatult küsimusi. Millise sõnumi saadab selliste 
kärbetega riik Eestis elavatele inimestele, kellel ei ole piisavaid ressursse õigusnõustamise 
eest tasumiseks? Suhtelises vaesuses ehk allpool suhtelise vaesuse piiri (573 € kuus) elas 
21,7% Eesti elanikest ehk 284 300 inimest. Nii absoluutne kui suhteline vaesus ohustavad  

 
1  MTÜ Lastekaitse Liit arvamus justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule (kiri 1-8-
2/20/44) lisatud käesolevale arvamusele 
2  Arvutivõrgus leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/107012020002  
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Eestis enam naisi, puudega inimesi ja töötuid, suurim on seejuures just töötute vaesusrisk 
(vastavalt 16,4% ja 52,6% 2018. aastal). Samuti juhib Lastekaitse Liit tähelepanu ka COVID-
19 pandeemiaga arvestamise vajalikkusele. COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikud 
tagajärjed on erineva spetsialiseerumise tõttu sektorite ja piirkondade lõikes tõenäoliselt 
erinevad. Sellega kaasneb oht, et riigisisesed erinevused Eestis veelgi suurenevad. Selliste 
kriiside ajal on riik silmitsi tõsiste katsumustega – inimesed, kes vajasid abi ja toetust juba 
varem, vajavad seda endiselt ning abivajajate arv suureneb. 
 
Seletuskirjas ei ole kärpeid põhjendatud, st miks paralleelselt sihtgrupi vähendamise ja 
sissetuleku ülempiiri alandamise ning kohtus esindamise piiramisega vähendatakse võrreldes 
senise regulatsiooniga ka riigi toetatavate kohtumisega õigusnõustamise tundide arvu. Tasuta 
õigusabi kättesaadavus ei ole Eestis endiselt piisav, seega rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit 
jätkuvalt, et tasuta õigusnõustamise kättesaadavust vähendada ei ole kindlasti sihtgrupi 
huvides.   
  
Alljärgnevalt esitab Lastekaitse Liit täiendavad tähelepanekud ja ettepanekud käesoleva 
eelnõu raames. 
1) Eelnõu § 12 kohaselt võib Justiitsministeerium konkursi nurjunuks kuulutada ka sõltumata 
põhjusest enne toetuse kasutamise lepingu allkirjastamist. Seletuskirjas on viidatud ilma piisava 
põhjenduseta ootamatule muudatusele riigieelarves või informatsiooni laekumisele, mistõttu ei 
ole otstarbekas konkursiga jätkata. Tekib paratamatult küsimus, kas see ei pane taotlejad 
ebakindlasse olukorda, kus sõltumata nende poolt edukalt läbitud konkursile ja täidetud 
tingimustele võib nn tulevane lepingupartner sõltumata põhjusest konkursi nurjunuks kuulutada? 
Kuhu jääb Põhiseaduse § 10 sätestatud õiguspärase ootuse printsiip, mis kaitseb autonoomiat: et 
isik saaks olla autonoomne, peab tal olema võimalus planeerida ning vähemalt mõistlikul 
määral ette näha oma tegude tagajärgi. Usaldust kehtiva õiguse püsimisse tuleb kaitsta, kui 
enne ettenähtud tagajärje täielikku saabumist muutub õiguslik olukord selliselt, et tagajärg ei 
saabu või ei saabu täies ulatuses3. 
2) Eelnõu §15 kohaselt peab taotleja teavitama Justiitsministeeriumit mh tegevuse peatamisest 
või lõpetamist 10 tööpäeva ette. Mil viisil tagatakse õigusnõustamise sujuv jätkumine nii 
lühikese aja jooksul? Kas antud põhjusel muudatuste tegemiseks ei peaks olema kehtestatud 
abivajajatele kvaliteetse teenuse tagamiseks (st liiga pika pausi vältimiseks) pikem tähtaeg 
etteteatamiseks. 
3) Seletuskirjas (lk 11) on märgitud, et konkursi võitja tehtud teavitustööd riigieelarvest ei 
toetata. Samas on teavitustööl väga oluline roll abivajajate toetamisel, kes ei ole tasuta 
abisaamise võimalustest teadlikud, sh oluline teavituse tagamine vene keeles. Tekib küsimus, 
kas see välistamine ei lähe vastuollu käesoleva määruse põhieesmärgiga – tagada õigusalane 
esmanõustamine käigus pakutava esmase õigusnõu ühtlane ja õigeaegne kättesaadavus. Eestis 
elavate inimeste heaolu tagamise võti on suuresti inimeste teadlikkuse tõstmisel oma õigustest 

 
3  Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (2017). Arvutivõrgus leitav: 
https://www.pohiseadus.ee/  

https://www.pohiseadus.ee/


 

 

ja olemasolevatest abisaamise võimalustest, ning seda terve elukaare vältel. Näitavad ju 
erinevad uuringud inimeste teadlikkuse tõstmise vajalikkust oma õigustest, sh Praxise 
läbiviidud Lapse õiguste ja vanemluse uuring 20184, mille kohaselt 52% lapsevanematest ei 
tea, kuhu abi saamiseks pöörduda ja 26% ei ole söandanud abi küsida. Seega on vajalik 
käesoleva eelnõu raames tasuta õigusnõustamise tervikuna laiem kommunikeerimine (sh vene 
keeles, lapsesõbralikus versioonis, lihtsustatud versioonis), et oleks garanteeritud sihtgrupi 
suurem teadlikkus ja õiguste tagatus, ning info ühetaoline mõistmine.  
4) Vastavalt eelnõu §7 ei hõlma õigusnõustamine kohtus esindamist, sealhulgas 
kohtudokumendi koostamist, välja arvatud lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja 
maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Ka seletuskirja (lk 6) kohaselt on erandina lubatud 
abivajaja kohtus esindamine ja kohtudokumendi koostamine lapse õigusi puudutavates 
perekonnaasjades. Seega õigusselguse huvides korrigeerida eelnevast tulenevalt ka seletuskirja  
(lk 1-2) lauset: Lisaks ei kasutata õigusalaseks kiirnõustamiseks ette nähtud riigi toetust 
edaspidi ka kohtus esindamiseks (v.a lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu 
kiirmenetluse avalduse esitamine) ja kohtudokumendi koostamiseks. Hetkel jääb käesoleva lause 
puhul mulje, et erand kohtudokumentide koostamise puhul ei kehti. 
5) Eelnõu puhul tasub üle vaadata ka määruse jõustumistähtaeg, st kas määruse jõustumine 1. 
veebruaril 2021. a. on reaalne? 
6) Vajalik oleks ka enamlevinud küsimuste vastustega ja otsitud tegevussuunistega 
trükimaterjalide koostamise ja nende levitamise võimaluste loomine. Vajalik on nende 
jaotamine kohtades ja üritustel, kus liiguvad raskes majanduslikus olukorras 
inimesed/lapsevanemad, kellel puudub tasulise ja/või interneti teel jagatavale teabele 
juurdepääs – lastesõimed, -aiad, perearstikeskused, kohtumajad, KOV sotsiaalüksused, tasuta 
avalikud üritused (nt lastekaitsepäeval). Jaotusmaterjal vähendab ajakulukate vahetute 
nõustamiste vajadust ning võimaldab kasutada vahetute nõustamise ressurssi otstarbekamalt. 
Loomulikult tuleks jaotusmaterjal esitada ka digitaliseerituna, kuid üksnes/valdavalt 
elektrooniliste teavikute loomine ei taga vajaliku teabe jõudmist sihtgrupini, kellel napib sageli 
lisaks rahale ja elementaarsetele õigusteadmistele ka sotsiaalseid oskusi (sh oskus teavet 
omaalguslikult otsida). Väga oluline on pöörata tähelepanu venekeelse elanikkonna 
õigusteadlikkuse suurendamisele.  
 
Loodame igakülgsele koostööle ning oleme valmis edaspidi jätkuvalt protsessi panustama. 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Varje Ojala 
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
 
Helika Saar helika.saar@lastekaitseliit.ee, 6311 128 

 
4  Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. (2018). Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. 
Uuringu aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-
content/uploads/2017/11/Lapsed-vanemad-aruanne.pdf 
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