
INFO piiriülese lastekaitsejuhtumi menetlemiseks 

 
Juba üle kümne aasta on Eesti kodanikud saanud kasutada Euroopa vaba liikumise õigust, valides omale sobivamat 

elu ja töökohta. Sellel on kindlasti positiivseid mõjusid, kuid esineb ka probleeme. Rännates ühest riigist teise, aga 
pööramata tähelepanu oma uue elukohaks valitud riigi lastekaitse küsimustele, võib pere oma laste heaolu 

küsimusi erinevalt tõlgendada. Samas on lastel õigus kaitsele igasuguse vägivalla, väärkohtlemise ja hooletusse 

jätmise eest. Samuti on lastel õigus olla kaitstud perest eraldamise eest, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused 

otsustavad, et eraldamine on vältimatu ning toimub lapse huvides. Keerulistes olukordades vajavad lapsed 

tingimusteta kaitset ja nende pered ja lähedased asjakohast nõustamist.  

 

Mis on piiriülene lastekaitsejuhtum? 

 

Piiriülese (rahvusvahelise) lastekaitse üksikjuhtumi korral on tegemist olukorraga, kus abivajav laps või üks 

lapsevanem on pärit, resideerus või elab endiselt välismaal. 

 

Kes tegeleb piiriülese lastekaitsejuhtumiga? 

 

Piiriülest lastekaitsejuhtumit (edaspidi juhtum) korraldab lapse viibimiskoha järgne lastekaitsetöötaja. Lapse 

viibimiskoht ja lapse ning pere rahvastikuregistri järgne elukoht ei pruugi ühtida ning seetõttu vajab infot juhtumi 

kohta ka kohalik omavalitsus (sh ka välisriigis), kus lapse ja/või tema vanemate (vanema) elukoht 

rahvastikuregistri järgselt asub. 

 

NB Riik, kes küsib infot lapse või pere kohta, organiseerib enamasti ka esitatud dokumentide tõlke. 

 

Millist infot võin küsida ja pean andma teise riigi lastekaitsetöötajale? 

 

• lapse nimi ja sünniaeg 

• lapsevanemate nimed ja sünniajad 

• lapsevanemate ja puudutatud isikute kontaktandmed 

• rahvastikuregistri andmed (hooldusõigus ja elukoht) 

• lapse ja pere olukorra lühikokkuvõte 

• millist lisainfot juhtumi osas vajatakse 

• taotleja ja/või vastaja kontaktandmed (sh ametiasutus, postiaadress, e-posti aadress, telefoni- ja 
faksinumber). 

 

NB! Eesti isikukood ja digitaalne allkiri ei kehti väljaspool Eestit! 

 

Kelle poole pöörduda nõu saamiseks? 

Sotsiaalkindlustusamet – keskne asutus rahvusvaheliste lastekaitse üksikjuhtumite vahendamisel (mh lapse 

õiguste kaitse ja heaoluga-, suhtluskorra toimimisega - ning laste ja vanemate vahelised muud perekonnaõigusega 

seonduvad küsimused) kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja nõustamine: 

 Nõunik Ly Rüüs ly.ruus@sotsiaalkindlustusamet.ee; +372 6208 391  

 Peaspetsialist Merly Kristi Kosenkranius  

merly.kristi.kosenkranius@sotsiaalkindlustusamet.ee ; +372 6640 164 

Üldine e-mail: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee  

Justiitsministeerium – keskasutus rahvusvahelise lapseröövi, piiriülese elatise ja hooldusõiguse 
kohtumenetlustega seonduvate ning kohtumääruste tunnustamisega seotud küsimused 

Nõunik Anastasia Antonova: central.authority@just.ee; +372 6 208 183 

Välisministeerium – välisriigis viibivale Eesti kodanikule ja Eesti välismaalase passi omanikule konsulaarabi 

osutamine konsul@mfa.ee; +372 6 377 440 ja +372 53 019 999 (24h)  
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Piiriüles lastekaitsealast koostööd reguleerivad peamised rahvusvahelised õigusaktid ja seadused: 

 

 ÜRO Lapse õiguste konventsioon (LÕK) https://www.riigiteataja.ee/akt/24016  

 Eesti Vabariigi Lastekaitseseadus § 8 ja § 15 lg 2 p 2 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016024?leiaKehtiv  

 EL määrus nr 2201/2003, nn. Brüssel IIa määrus artikkel 55 (riikide keskasutuste ja teiste asutuste 

vahelist koostööd kohustav ja reguleeriv säte) ja artikkel 56 (riikide keskasutuste ja teiste asutuste 

vahelist koostööd reguleeriv säte seoses laste paigutamisega kasuperekonda või hooldusasutusse 
piiriüleselt teises riigis) 

 Haagi 25.10.1980 Lapseröövi konventsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/26933  

 Haagi 19.10.1996 Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise 

pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioon 

https://www.riigiteataja.ee/akt/888942  

 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni õigusabileping 

 

Kasulikud lingid: 

» Elatisotsuse tunnustamine 

https://www.juristaitab.ee/et/kuidas-eesti-kohtuotsust-voi-dokumenti-valismaal-tunnustada/ 

elatisotsuse-tunnustamine 
» Rahvusvaheline lapserööv 

http://www.juristaitab.ee/et/mul-kusimus-perekonnasuhete-teemal/rahvusvaheline-lapseroov 

» Vanemlik vastutus 

https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-et.do 

» Tasuta õigusabi 

http://www.kohus.ee/et/oigusabi/tasuta-oigusabi 

» Eesti advokaadid 

https://www.advokatuur.ee/est/advokaadid/eesti-advokaadid 

» Eesti Suursaatkond Helsingis 

http://www.estemb.fi/est 

» Soome elama ja tööle 

http://www.estemb.fi/est/soome_toole 
» Soome lastekaitse 

http://www.estemb.fi/est/soome_toole/soome_lastekaitsest 

» Eesti Suursaatkond Moskvas 

http://www.estemb.ru/est 

» Reisimine Venemaale 

http://www.estemb.ru/est/reisimine_venemaale 

» Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad ning lapse hooldusõigus 

http://www.estemb.ru/est/info_eesti_kodanikule/perekonnatoimingud 
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