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Arvamus perelepitusseaduse eelnõu 438 SE kohta 
 
Lp Marek Jürgenson 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab võimaluse eest esitada arvamus perelepitusseaduse eelnõu 438 SE 
kohta. Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud perelepitusseaduse 
eelnõu projektile kevadel 2021 kui ka eelnõule 24.05.2021 (kiri nr 1-8/2/21/34)1, jääb 
Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde.   
Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik on teinud aastaid oodatud sammud riikliku 
perelepitussüsteemi loomiseks, sh rahastuse osas2, kuna perelepitusteenuse laialdasem 
kasutamine aitab tagada ka Eesti Põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate 
õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.  
Olukorras, kus Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojektis "Hea nõu lastega 
peredele"3 on alates aastast 2010 advokaadid perekonnaõiguslikes küsimustes tasuta  nõustanud 
enam kui 1700 abivajajat, näeb Lastekaitse Liit vajadust riikliku perelepitussüsteemi järele 
igapäevaselt4. Aprillis 2021 tegi liit projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames algatuse, mille 
tulemusena koostöös nõustavate advokaatidega suurendati tasuta perekonnaõiguslike 
nõustamise mahtu 96 aja võrra ajavahemikul aprill-juuni 2021. Ajad täitusid väga ruttu, mis 
taaskord näitab tasuta perekonnaõigusliku abi suurt vajadust ühiskonnas5. 
Sotsiaalministeeriumile 2016. aastal esitatud arvamuses perelepitusteenuse väljatöötamise 
kavatsusele (kiri nr K-2/31)6 rõhutas Lastekaitse Liit, et vaja on parandada perelepitusteenuse 
kättesaadavust riiklikult rahastatud teenusena ja tõsta teadlikkust sellise teenuse olemasolust. 
Samuti oluline tagada teenuseosutajate ühtlaselt kõrge pädevus üle Eesti ning vajalike 
järelevalvemehhanismide toimimine. Eelnimetatu on jätkuvalt võtmeks perelepitusteenuse 
kvaliteetseks tagamiseks ka täna.   
Aastal 2015 koostatud ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendavas aruandes (Eesti 
valitsusväliste organisatsioonide täiendused, kommentaarid ja ettepanekud) rõhutati, et vaja on 

 
1 Lisatud käesolevale arvamusele. 
2 Vaata lähemalt: https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2021/05/30/lastekaitse-liit-laste-pealt-ei-tohi-riik-eelarves-
kokku-hoida  
3 Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/et/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/  
4 Just suhtlusõiguse ja suhtluskorra rikkumine on hooldusõiguslike küsimuste ja elatise kõrval 11 aasta vältel olnud 
üks peamine probleemteema. 
5 Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/06/poolaasta-jooksul-sai-tasuta-juriidilist-nou-rekordarv-
inimesi/  
6 Lisatud käesolevale arvamusele. 
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tõhustada üksikvanemaga perede toetussüsteemi, sh suurendada lepitusteenuse kättesaadavust7. 
ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. aastal tehtud lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda 
perioodilise aruande kohta8 soovitab, et hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustes oleks liikmesriigi 
kohtutes tagatud nõustamis- ja lepitusteenused organiseeritud ning ühetaolisel viisil kõigile 
taskukohase hinnaga kättesaadavad. Ka Riigikohus on rõhutanud, et efektiivse ja 
professionaalse riikliku perelepitusteenuse puudumine põhjustab ajakulukaid kohtumenetlusi 
ning kahjustab eelkõige vanemate vaidluste keskmesse jäävate laste huve (RKTKm 07.12.2018, 
2-17-3347/128, p 25).  
 
Lastekaitse Liit rõhutas oma Siseministeeriumile jaanuaris 2020. aastal esitatud arvamuses 
perelepituse eelnõu projektile (kiri nr 1-8/2/21/2) vajadust järgida eelnõu koostamisel ÜRO 
Lapse õiguste konventsioonist tulenevat lapse õigust olla ära kuulatud teda puudutavates 
küsimustes, analoogselt tsiviilmenetluse seadustikule §552. MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab 
käesoleva eelnõu koostajaid, et perelepitusteenuse raames antakse lapsele õigus oma elu 
puudutavates küsimustes kaasa rääkida. Lapse ära kuulamine on oluline lapse parimate 
huvide väljaselgitamise kontekstis, st et kõikidel perelepitajatel peab olema oskus last ära 
kuulata. Edaspidi peab lapse ära kuulamise pädevus olema kindlasti ka kohustusliku 
elemendina osa kutsest. Täna see paraku nii ei ole. 
 
Lastekaitse Liit toetab eelnõu, jääb oma eelnevalt esitatud arvamuse juurde, kuid soovib 
täiendavalt rõhutada: 
1) Hoolimata asjaolust, et perekonnaseadus jõustus juba 2010. aastal, on jäänud ebapiisavaks 
selgitustöö perekonnaseaduse laiemaks mõistmiseks ühiskonnas, sh venekeelse elanikkonna 
seas. Justiitsministeeriumi perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täite-
menetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu VTK´s oli 2019 oli öeldud, et vanemad 
enamasti teavad vajadusest säilitada lapse suhtlus mõlema vanemaga ka vanemate lahkumineku 
korral, kuid teadmine ei ole viinud probleemi lahenemiseni. See näitab, et teadmisega ei ole 
kaasnenud teadvustamist ja sisulist arusaamist, mistõttu on vajalik järjepidev avalikkuse 
teavitamine ja perekonnaõiguslike teemade käsitlemine juba põhikooliastmes kui 
viimases kohustuslikus haridusastmes, et valmistada ette vastutustundlikke 
lapsevanemaid. 
 
2) Lapsevanematele on omavaheliste probleemide lahendamisel ja ühiste eesmärkide seadmisel 
abiks perenõustajad, pereterapeudid kui ka perelepitajad. Samas ei ole ka spetsialistid, 
rääkimata üldsusest, alati teadlikud, millega eelnimetatud ametialade esindajad tegelevad ning 
mis on teenuse sisu. Samuti on tekitanud sõna perelepitus aastaid sihtgrupis tõelisusele 
mittevastavat assotsiatsiooni, et keegi asub lahkuminevaid vanemaid lepitama. Vaja on 
aktiivselt ja mõjusalt kommunikeerida, et perelepituse eesmärk ei ole lepitada või taasühendada 
lahku läinud abikaasasid või elukaaslasi, vaid vanemlussuhte raames lapsi säästvalt toimuva 
koostöö otsimine ja vanemluskokkuleppe sõlmimine. 
Seega on äärmiselt vajalik perelepituse termini lahtiseletamine üldsusele erinevaid kanaleid 
kasutadas. Riikliku perelepitussüsteemi edukuse võti on suuresti inimeste teadlikkuse 
tõstmisel oma õigustest ja olemasolevatest abisaamise võimalustest. Uuringud näitavad 

 
7 ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne. (2015) MTÜ Lastekaitse Liit, Tallinn. 
Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/%c3%9cRO-
LAPSE-%c3%95IGUSTE-KONVENTSIOONI-T%c3%84IENDAV-ARUANNE.pdf  
8 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 
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erinevate valdkondade puhul inimeste madalast teadlikkusest oma õiguste ja abisaamise osas. 
Sama kinnitas muuhulgas ka Praxise läbiviidud Lapse õiguste ja vanemluse uuring 20189, mille 
kohaselt 52% lapsevanematest ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda, 26% ei ole söandanud abi 
küsida. Kusjuures kõige enam vajavad laste kasvatamisel abi ja nõu noored emad vanuses 18-
24. Seega on vajalik kavandatava perelepitusteenuse ja sotsiaalsüsteemi  tervikuna laiem 
kommunikeerimine (sh vene keeles, lihtsustatud versioonis), et oleks garanteeritud 
sihtgrupi suurem teadlikkus ja õiguste tagatus. Väga oluline on ka igapäevaelu 
puudutavate seaduste ühetaolise mõistmise tagamine, sh laialdane teavitustöö nii eesti kui 
vene keeles.   
3)  Endine Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Uno Lõhmus rõhutab oma 
artiklis „Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte“, et õiguskindluse ja õigusselguse põhimõtted on 
liberaalse õigusriigi aluspõhimõtted10. Kõik normitehnikat käsitlevad juhendid ja eeskirjad – 
Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“, Riigikogu 
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. 
Eelnõu on sõnastatud selgelt ja arusaadavalt, samas võib olla veidi eksitav eelnõu pealkiri, kuna 
reguleeritakse ainult riiklikku perelepitusteenust. Eelnimetatud probleemile viitasid ka mitmed 
eelnõule tagasisidet andnud organisatsioonid. Riiklik perelepitusteenus käsitleb oma sisult 
küsimusi, mida rahvusvaheliselt perelepitusteenuse käigus lahendatakse. Samas 
perelepitusseaduse eelnõu sätestab erisused riikliku teenuse osutamise kohta, mitte ei kata 
perelepitust tervikuna. Seega teeb Lastekaitse Liit ettepaneku vaadata üle eelnõu pealkiri 
õigusselguse perspektiivist lähtuvalt ja kaaluda pealkirjana kas Riikliku 
perelepitusteenuse seadus või Riikliku perelepituse seadus. 
 
4) Eelnõu seletuskirjas (lk 3) toonitatakse, et vaidluse keskmes on ja peavad alati olema lapse 
huvid ja heaolu. Eelnevalt oli viidatud õigusselguse ja õigusakti täpsuse olulisusele.  
Lastekaitse Liit palus oma arvamuses Sotsiaalministeeriumile (24.05.2021, kiri nr 1-
8/2/21/34) üle vaadata eelnõu ja seletuskirja tekst, et ühtlustada kogu tekstis termin lapse 
parimad huvid, millest räägib ka Eesti Vabariigi poolt 1991 ratifitseeritud ÜRO Lapse 
õiguste konventsioon (ingl keeles best interests of a child)11. Lapse parimate huvide esikohale 
seadmise põhimõte kohustab otsustajat välja selgitama lapse kõik erinevad huvid ning hindama 
siis kogumis, mis on lapse jaoks konkreetsel juhul parim lahendus. Näiteks on lapse huvides 
olla oma vanemate seltsis ja elada turvalises keskkonnas. Kui aga vanemate tegevus seab lapse 
ohtu, tuleb lapse eri huvisid tasakaalustades leida konkreetses olukorras parim lahendus ehk 
lapse parimates huvides olev lahendus12. 

 
9 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: 
https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf 
10 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  
11 Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx Vaata ka Lastekaitse 
Liidu poolt avaldatud mitteametlikku tõlget ÜRO Lapse Õiguste Komitee Üldkommentaar nr. 14 (2013) lapse 
õigus tema parimate huvide esikohale seadmisele (artikkel 3 par. 1). Arvutivõrgus leitav: 
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/uldkommentaar_nr_14.pdf 
12 Aru, A., Paron, K. (2015) Lapse parim huvi. Juridica, 6/2015. Arvutivõrgus leitav: 
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Riikides, kus järgitakse lapse õiguste konventsiooni, on lastekaitse õigusliku korralduse 
juhtpõhimõtteks lapse parim huvi (LÕK, artikkel 3.1) ning sellest lähtudes teevad oma otsuseid 
ka lastekaitsetöötajad. Last mõjutava mistahes otsuse puhul on esmaseks kaalutluseks lapse 
parim huvi. Iga otsus peab asetuma lapse eetilisse eluilma – teenima tema huve. Seeläbi muutub 
iga otsus väärtuseliseks: kõne all on just selle lapse kõige olulisema huvi asetamine kõrgemale 
kõigist muudest huvidest13. 
 
Paraku on jätkuvalt eelnõu tekstis kasutusel termin lapse huvi. Samas termin lapse parim huvi 
on kasutusel lisaks eelpoolmainitud riigi poolt ratifitseeritud ÜRO Lapse õiguste 
konventsioonile muuhulgas: 
1)  Eelnõu seletuskirjas korduvalt mainitud 01.08.2022 kehtima hakkavas Brüssel Iib määruses, 
nt art.19: Kohtualluvuse alused vanemliku vastutuse küsimustes kujundatakse lapse parimaid 
huve silmas pidades ning neid tuleks kohaldada vastavalt lapse huvidele. Viiteid lapse 
parimatele huvidele tuleks tõlgendada lähtuvalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi 
„harta“) artiklist 24 ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 20. novembri 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonist (edaspidi „ÜRO lapse õiguste konventsioon“), nii nagu neid 
rakendatakse riigisisese õiguse ja menetluste kohaselt14.  
2) Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes (2020)15 on lapse parima huvi 
terminit kasutatud 8 korda (§§ 20; 27; 37; 139).  
3) Lapse parim huvi terminit on aastaid kasutanud nii Lasteombudsmani16 kui 
Sotsiaalministeeriumi esindajad, sh lastekaitseseaduse väljatöötajad, kelle hulgas ka tänane 
sotsiaalkaitseminister17.  
4) Ka eelnõu seletuskirjas on korduvalt mainitud lapse parim huvi (nt lk 3, 7, 13, 28), aga ka 
seletuskirja lisas nr 3 (kooskõlastustabel) lk 29, p.7.3. selgituses. 
 
IATE (Euroopa Liidu institutsioonidevaheline ühtlustatud terminoloogia andmebaas) kohaselt 
kasutatakse Euroopa Liidu õigusaktides terminit lapse parimad huvid.  Viidates, et ingliskeelses 
vastes on nimisõnale „intrests“ olulisuse rõhutamiseks lisatud omadusõna „best“18.  
 
Miks oleks vaja kasutada eelnõu tekstis terminit lapse parim huvi? Ikka selleks, et olla kindlad, 
et me räägime samast kontseptsioonist ja antud juhul on tegu juba rahvusvahelises õiguses 
juurutatud mõistega. 
 
Sama rõhutas ka Riigikohtu nõunik ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud Maarja Torga 
2018 Euroopa Liidu Kohtu eesti keele tõlkeosakonnale tehtud rahvusvahelise eraõiguse kooli-
tusel vastuses küsimusele kas lapse huvid või lapse parimad huvid. Viidates, et kuna parimad 

 
https://www.juridica.ee/article_full.php?uri=2015_6_lapse_parimad_huvid&pdf=1 
13 Falch-Eriksen, A. (2019) Üksinda otsustamine lastekaitse sotsiaaltöös Miks tuleb lapse parima huvi põhimõtte 
rakendamisel partneritega aru pidada. Sotsiaaltöö, 3/2019. Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-03/160855576158_ST3_2019_veeb_.pdf  
14 NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1111, 25. juuni 2019, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku 
vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve. 
Arvutivõrgus kättesaadav:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111&from=ET 
15 Arvutivõrgus kättesaadav: https://pohiseadus.ee/public/PSkomm2020.pdf  
16 Ibid 11.  
17  Riisalo, S., Nikonov, E. (2013) Lapse parimast huvist lähtumise kohustus uue lastekaitseseaduse eelnõus. 
Sotsiaaltöö 6/2013. Arutivõrgus kättesaadav: https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-
03/141509080775_sotsiaaltoo_6_2013.pdf  
18  Arvutivõrgus kättesaadav: https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1633945440229/3583786/all  
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huvid on Haagi terminoloogias juurdunud mõiste, siis tema kasutaks seda. Miks? Sest siis saa-
vad (vähemalt) juristid aru, et tegemist on sama kontseptsiooniga, mille sisustamiseks saab 
minna kiikama rahvusvahelist kirjandust/konventsioonide rakenduspraktikat, st tema kasutaks 
„lapse parimad huvid“, kui inglise keeles on „best interests“. 
Seega tuginevalt eelnevale palub Lastekaitse Liit kasutada eelnõu tekstis läbivalt terminit 
lapse parim huvi. Ühtluse saavutamiseks teha samadest alustest lähtuvalt parandus ka 
kehtivas lastekaitseseaduses. 
 
Perelepitusteenuse laiem ja tasuta kättesaadavus annab panuse lapsi säästva vanemlussuhte 
jätkumisele. Hoolimata asjaolust, et riikliku perelepitusteenuse osutamine toob kaasa uue kulu 
riigieelarvele, vähendab teenuse kasutamine pikas perspektiivis kulusid kohtumenetlusele. Sama 
oluline on niigi koormatud ja suures määras läbipõlenud lastekaitsetöötajate koormuse 
vähendamine. Eelnevale tuginevalt rõhutab Lastekaitse Liit vajadust perelepitussüsteemi 
loomiseks eelnõus planeeritavas ajaraamis. 
 
  
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
Lugupidamisega 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
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