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Haagi lapseröövi konventsioon 
ja selle kohaldamise praktika 

Eesti kohtutes
Ajal, mil rahvusvahelised kooselud ja abielud on muutunud igapäevaseks nähtuseks, on rahvusvahelise 
kogukonna jaoks aina kasvavaks probleemiks rahvusvahelised vanematepoolsed lapseröövid. Ka Eesti mee-
dias*1 on viimasel ajal palju kajastust leidnud juhtum, kus Itaalias elanud ema tuli isa nõusolekuta lapsega 
Eestisse ning Eesti kohtud ja Euroopa Inimõiguste Kohus*2 otsustasid lapse Itaaliasse tagastada.

Käesoleva artikli autor töötab Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talituses ning tema 
ülesannete hulka kuulub Haagi 25. oktoobri 1980. a lapseröövi konventsiooni*3 (edaspidi: konventsioon) 
keskasutuse funktsioonide täitmine Eestis. Käesolev artikkel uurib Eesti kohtute praktikat lapseröövi 
konventsiooni tõlgendamisel. Kuivõrd artikkel käsitleb üsna spetsiifi list valdkonda ning viidatud teemal 
 peaaegu puudub eestikeelne õiguskirjandus, annab artikli esimene peatükk lühiülevaate eriregulatsioonist.

Ka Liis Hallik on 2009. aasta kohtute aastaraamatus uurinud Haagi lapseröövi konventsiooni ja Brüsseli 
IIa määruse*4 kohaldamise probleeme lapseröövi asjades Eesti kohtupraktikas.*5 Oma uurimistöö raames 
on L. Hallik uurinud teatavat osa kohtulahenditest, mis olid kohtute infosüsteemis kättesaadavad 2009. 
aasta lõpuks. Võrreldes nimetatud tööga käsitleb käesoleva artikli autor kõiki 2012. aasta aprillikuuks Eesti 
kohtutes lapse tagastamise menetluse raames tehtud kohtulahendeid – kokku 11 lahendit enam. Lisaks 
analüüsib autor ka Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu olulisemaid lahendeid ning põgusalt 
lapse röövi juhtumite statistikat.

1. Rahvusvahelise lapseröövi regulatsioon
1.1. Rahvusvahelise lapseröövi konventsioon

Rahvusvahelise lapseröövi mõiste võeti õigusaktides esmakordselt kasutusele 25. oktoobril 1980, 
kui Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi*6 (HCCH) raames allkirjastati Convention on the Civil 
Aspects of International Child Abduction.*7 Juba 2004. aastal juhtis A. Valgma tähelepanu konventsiooni 
eestikeelse pealkirja „Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon“ kergelt 
eksitavale tõlkele, milles seostatakse rahvusvaheline element tsiviilõigusega, mitte aga lapserööviga.*8 

1 J. Filippov. Kuidas võib kohus nii julm olla?! – Eesti Ekspress, 25. jaanuar 2012. Arvutivõrgus: http://www.ekspress.ee/
news/paevauudised/eestiuudised/kuidas-voib-kohus-nii-julm-olla.d?id=63824448. 

2 EIKo 15.05.2012, 13420/12, M.R. ja L.R. vs Eesti.
3 Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon. – RT II 2001, 6, 33.
4 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, 

mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000. – 
EÜT L 338, 23.12.2003.

5 L. Hallik. Haagi 1980. aasta lapseröövi konventsiooni ja Brüssel II bis määruse kohaldamise probleeme lapseröövi asjades 
Eesti kohtupraktikas. – Kohtute aastaraamat 2009.

6 Ingl k Hague Conference on Private International Law. Koduleht: http://www.hcch.net.
7 Arvutivõrgus: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24.
8 A. Valgma. Laste hooldusõiguse kaitse Haagi lapseröövi konventsiooni järgi. – Juridica 2004/1, lk 42.
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A. Valgma ning ka käesoleva artikli autori arvates oleks konventsiooni pealkirja korrektsem eestikeelne 
sõnastus „Rahvusvahelise lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise konventsioon“.

Riigikohus on oma otsuses asjas 3-2-1-123-06*9 märkinud: „Konventsiooni mõtte kohaselt on eeldus-
likult lapse huvides lapse viivitamatu tagastamine lapse harjumuspärasesse elukeskkonda. Lapse tagasta-
mine tagab ka vanemate huvide kaitse, sest säilib vanemate õigus pöörduda lapse hooldusõiguse küsimuse 
lahendamiseks lapse esialgse elukoha järgsesse kohtusse ning takistab ühel vanemal saada lapse õigus-
vastase äraviimisega teises riigis eeliseid lapse hooldusõiguse määramisel. Samuti on lapse tagastamise 
otsustusel üldpreventiivne toime, mis peab tagama selle, et vanemad ei vii last õigusvastaselt ühest riigist 
teise. Sellest tulenevalt saab jätta lapse tagasi toomata vaid erandlikel asjaoludel.“

Konventsiooni sisuline rakendusala nähtub artiklist 3, mille kohaselt on lapse äraviimine või kinni-
hoidmine õigusvastane, kui see on vastuolus füüsilisele või muule isikule või asutusele vahetult enne lapse 
äraviimist või kinnihoidmist tema hariliku viibimiskoha riigi seaduse alusel antud hooldusõigusega*10 ja 
äraviimise või kinnihoidmise ajal hooldamisõigust teostati või oleks teostatud, kui last ei oleks ära viidud 
või kinni hoitud.

Konventsiooni eestikeelsest mitteametlikust, kuid Riigi Teatajas avaldatud tõlkest on artikli 3 lõike 1 
punktide a ja b vahelt jäänud välja sõna „ja“, mis konventsiooni originaalkeeles on selgelt välja toodud. Ka 
Riigikohus on asunud seisukohale, et lapse tagastamise avalduse lahendamisel tuleb tuvastada, kas tege-
mist on lapse õigusvastase äraviimise või kinnipidamisega konventsiooni mõttes, ning selle tuvastamiseks 
peavad olema täidetud konventsiooni artikli 3 lõike 1 punktides a ja b sätestatud mõlemad eeldused, mitte 
ainult üks neist.*11 Enne refereeritud Riigikohtu seisukoha avaldamist võis kohata madalama astme lahen-
deid, kus tuvastati vaid hooldusõiguse olemasolu, kuid selle faktilist teostamist ei uuritud.*12

Artikli 4 teise lause järgi kohaldub konventsioon vaid lastele, kes on alla 16 aasta vanused. Selline 
kohaldamisala piirang loodi eelkõige seetõttu, et kuigi laste täisealiseks saamise vanus erineb riigiti, siis 
konventsiooni loojate vahel ilmnes üksmeel, et kui laps saab 16-aastaseks, on ta enamasti võimeline keh-
testama end ja oma arvamust nii oma vanemate kui ka erinevate asutuste silmis sellisel määral, et seda 
arvamust on raske mitte arvestada.*13

Kuivõrd kohtumenetlused võivad väga pikaks venida, on konventsiooni artiklis 11 nähtud ette garantiid 
kiirendatud kohtumenetluseks. Nimelt peab taotluse saanud kohus või haldusasutus lapse tagastamise asja 
menetlemist alustama viivitamata. Lisaks on välja toodud taotleja ning taotluse saanud riigi keskasutuse 
õigus küsida kohtult selgitust, kui otsust ei ole langetatud kuue nädala jooksul menetluse algusest. Sellega 
loodi taotlejale võimalus mõjutada kohut otsust kiiremini langetama.

Kuigi konventsiooni alusel peaks eelkõige otsustama laps tagastada, siis Eesti kohtud üldjuhul jätavad 
lapse tagastamata, viidates ühele või mitmele tagastamata jätmise alustest. 2012. aasta aprillini on Eesti 
kohtud otsustanud tagastada välismaale vaid kolm last*14, kuigi kohtus on arutlusel olnud taotlused 23 
lapse tagastamiseks.

Hooldusõigusest eraldiseisva lapse tagastamise menetluse põhimõtet on kinnitatud artiklitega 17 ja 19, 
milles on välja toodud põhimõtted, et hooldusotsuse tegemise fakt ei saa olla lapse tagastamisest keeldu-
mise aluseks ning lapse tagastamise kohta tehtud otsus ei takista hooldusküsimuse otsustamist. Lisaks on 
artiklis 16 loodud alus, millega kaitstakse mahajäänud vanema õiguseid hooldusõiguse menetluse raames. 
Nimelt keelatakse selle sättega riigis, kuhu laps on viidud või kus teda kinni hoitakse, lapseröövi teate saa-
mise järel otsustada lapse hooldusõiguse üle, kuni pole otsustatud laps tagastamata jätta, välja arvatud 
juhul, kui lapse tagastamise taotlust ei esitata mõistliku aja jooksul. Eelnimetatud keeld kaotab jõu, kui 
vanemad on jõudnud kokkuleppele lapse edasise hooldusõiguse suhtes.*15

9 RKTKo 06.12.2006, 3-2-1-123-06.
10 Kuivõrd pärast konventsiooni tõlkimist 2001. aastal on Eestis kasutusele võetud termin „hooldusõigus“, mis oma tähenduselt 

kattub konventsioonis kasutatava terminiga „hooldamisõigus“, siis segaduse vältimiseks kasutab autor edaspidi läbivalt 
terminit „hooldusõigus“.

11 RKTKo 06.12.2006, 3-2-1-123-06, p 16.
12 Nt Tln LKo 27.12.2005, 2-05-19839; Tln RgKo 23.05.2005, 2-05-19839; Tln RgKo 20.06.2007, 2-05-19839; Harju MKo 

27.12.2007, 2-07-46121; Tln RgKo 31.03.2008, 2-07-46121.
13 E. Perez Vera. The Explanatory Report on the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International 

Child Abduction. 1982, lk 450, p 77. Arvutivõrgus: http://www.hcch.net/index_en.php? act=publications.details&pid=2779.
14 Tsiviilasjad Harju MK 2-08-71977, Harju MK 2-10-31882 ja Tartu MK 2-11-9953. 
15 E. Perez Vera (viide 13), lk 463, p 121.
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1.2. Brüsseli IIa määrus

Euroopa Liidu siseselt täiendab konventsiooni Euroopa Nõukogu määrus nr 2201/2003 (edaspidi: Brüs-
seli IIa määrus või määrus). Määrust kohaldatakse alates 1. märtsist 2005*16 toimunud lapseröövidele kõi-
gis Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani.*17 Määrusega koos rakendatakse ka Euroopa Liidu siseselt 
konventsiooni, kuid määrusega reguleeritud küsimustes on selles esitatud reeglid liikmesriikide vahelistes 
suhetes konventsiooni reeglite suhtes ülimuslikud.*18

Määruse artikli 2 punktis 11 on välja toodud, millal on määruse mõttes tegu lapse ebaseadusliku ära-
viimisega või kinnihoidmisega ehk lapserööviga: 

– sellega rikutakse kohtuotsusega, seaduse alusel või õigusliku toimega kokkuleppe põhjal saadud 
eestkosteõigust*19 liikmesriigi seaduse alusel, kus laps alaliselt elas vahetult enne äraviimist või 
kinnipidamist; ning

– seda eestkosteõigust teostati tegelikult äraviimise või kinnipidamise ajal üksi või ühiselt või seda 
oleks teostatud, kui äraviimist või kinnipidamist ei oleks toimunud. Eestkosteõigust loetakse ühi-
selt teostatavaks, kui vastavalt kohtuotsusele või seaduse alusel ei saa üks vanemliku vastutuse 
kandja ilma teise vanemliku vastutuse kandja nõusolekuta otsustada lapse elukohta.

Üldjoontes kattub eelnimetatud lapseröövi käsitus lapseröövi konventsiooni omaga, kuid määruses on täp-
sustatud hooldusõiguse ühiselt teostamist. Selle tulemusena kujutab lapse ühest liikmesriigist teise viimine 
ilma asjakohase isiku nõusolekuta endast määruse mõistes lapseröövi.*20

Nii konventsioon kui määrus baseeruvad põhimõttel, et lapse hooldusõiguslikke küsimusi on pädev 
arutama tema hariliku viibimiskoha*21 kohus. Tänu määrusele on Euroopa Liidu siseselt tunduvalt lihtsam 
määrata, mis on lapse harilik viibimiskoht ning milline kohus on pädev last puudutavat hooldusasja menet-
lema. Nimelt käsitletakse määruse artiklites 8–10 ja 12–14 lapse hariliku viibimiskoha määramise üldiseid 
põhimõtteid. Kokkuvõtlikult on liikmesriigi kohtutel vanemliku vastutuse asjus pädevus lapse suhtes, kelle 
harilik viibimiskoht on hagi esitamise ajal selle liikmesriigis, v.a juhul kui:

– laps kolib seaduslikult teise riiki ja saab seal uue hariliku viibimiskoha – sellisel juhul säilitavad 
päritoluliikmesriigi kohtud pädevuse kolme kuu jooksul pärast kolimist;

– on toimunud lapserööv – sellisel juhul säilitavad päritoluliikmesriigi kohtud oma pädevuse maksi-
maalselt üheks aastaks või kuni laps on saanud hariliku viibimiskoha teises liikmesriigis;

– on lepinguline kohtualluvus – sellisel juhul on pädevad liikmesriigi kohtud, kellel on pädevus kõigi 
selle taotlusega seotud vanemlikku vastutust käsitlevates küsimustes juhul, kui vähemalt ühel abi-
kaasadest on lapse ees vanemlik vastutus ning abikaasad ja vanemliku vastutuse kandjad on koh-
tusse pöördumise ajal sõnaselgelt või muul viisil ühehäälselt kohtute pädevust tunnistanud ning 
see on lapse parimates huvides;

– lapse harilikku viibimiskohta ei saa kindlaks teha – sellisel juhul on pädevad selle liikmesriigi 
 kohtud, kus laps viibib; 

– ükski liikmesriigi kohus ei ole eelnimetatud sätete alusel pädev – sellisel juhul määratakse kohtu-
alluvus igas liikmesriigis kindlaks selle riigi õigusaktide alusel.

Lisaks on määruse artikli 15 alusel võimalik taotleda hooldusõigust käsitleva menetluse üleviimist teise 
riiki, kus on asja arutamiseks paremad võimalused. 

Lisaks hariliku viibimiskoha määramise põhimõtetele reguleerib määrus lapse tagastamise menetluste 
läbiviimise kiirust. Kui lapseröövi konventsiooni osalisriikidel on kohustus algatada lapse tagastamise 
menetlus viivitamatult, siis Euroopa Liidu siseste lapseröövide puhul on Brüsseli IIa määruse artikli 11 
lõike 3 kohaselt liikmesriikidel kohustus menetleda juhtumit, kasutades kõige kiiremat riigisiseses õiguses 

16 Brüsseli IIa määrus, art 72 lg 2.
17 Samas, art 72.
18 Samas, art 60 p e.
19 Brüsseli IIa määruse art 2 p 9 kohaselt hõlmab eestkosteõigus lapse isiku eest hoolitsemisega seotud õigusi ja kohustusi, 

eeskätt õigust määrata lapse elukoht, seega on võrreldav juba varem kasutuses olnud hooldusõiguse mõistega.
20 Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks, lk 40. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/

docs/guide_new_brussels_ii_et.pdf.
21 Kuivõrd konventsiooni tõlkes on kasutusel termin „harilik viibimiskoht“, mis oma tähenduselt kattub määruse tõlkes kasu-

tatava terminiga „alaline elukoht“, siis segaduse vältimiseks kasutab autor edaspidi läbivalt terminit „harilik viibimiskoht“.
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ettenähtud korda. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku*22 § 550 lõike 1 punkti 61 järgi lahendatakse Eestis 
lapse tagastamise otsustamine hagita menetluses. Riigikohus on oma otsuses asjas 3-2-1-123-06 märki-
nud järgmist: „Kuna kohus peab lapse huvide tagamiseks olema hagita menetluses aktiivne, peab kohus 
ka vastavate vastuväidete puudumisel kontrollima lapse tagastamisest keeldumise aluste olemasolu ning 
vajadusel koguma nende asjaolude tõendamiseks tõendeid.“*23

Pealegi on määruse artikli 11 lõike 3 teise lause kohaselt liikmesriikide kohtutel kohustus lapse tagasta-
mise asjas otsus teha hiljemalt kuus nädalat pärast taotluse esitamist, kui see ei ole erandlike asjaolude tõttu 
võimatu. Sättes ei ole selgelt märgitud, kas mainitud tähtaja jooksul peab tehtama esimese astme lahend, 
kas tähtaeg laieneb kõigile kohtutele eraldi (s.t ka teise astme kohtul on aega lahendini jõuda kuus nädalat 
alates apellatsiooni saamisest) või peaks selle aja jooksul jõudma läbida kõik kohtuastmed. Enamasti laien-
datakse seda tähtaega autori praktika kohaselt esimesele kohtuastmele, kuid on ka riike, kus üldjuhul jõu-
takse kõik kohtuastmed läbida enne kuuenädalase tähtaja lõppemist.*24 Eestis puudub eraldi kiire menetlus 
lapse tagastamise otsustamiseks, seetõttu ei õnnestu Eesti kohtutel tihti asja lahendada kuue nädala jooksul 
ning lahendi edasikaebamise korral võib menetlus kujuneda halvimal juhul aastatepikkuseks.

2. Lapse tagastamata jätmise alused
2.1. Mahajäänud vanemal või hooldajal ei olnud 

lapse äraviimise ajal hooldusõigust 

Konventsiooni artikli 3 lõike 1 punkti a alusel on lapse äraviimine või kinnihoidmine õigusvastane, kui 
see on vastuolus füüsilisele või muule isikule või asutusele vahetult enne lapse äraviimist või kinnihoid-
mist tema hariliku viibimiskoha riigi seaduse alusel antud hooldusõigusega. Seega on lapse tagastamise või 
tagastamata jätmise küsimuse otsustamiseks tähtis esmalt tuvastada, millise riigi perekonnaõigust tuleb 
kohaldada, ning sellest lähtuvalt kindlaks teha, kas tagastamise taotluse esitanud vanemal vms oli lapse 
äraviimise või kinnihoidmise ajal üldse lapse hooldusõigus.

Osal juhtudel ei ole lapse hariliku viibimiskoha riigi tuvastamine raske, kuivõrd tagastamise taotlus 
esitatakse lühikese aja möödudes lapse äraviimisest ning laps on sündinud ja elanud enne seda vaid ühes 
riigis. Sellistel juhtudel peetakse enamasti hariliku viibimiskoha riigiks autori tähelepanekute kohaselt seda 
riiki, kus laps lasteaias või koolis käis ning kus oli lapse arst. 

Loomulikult tuleb ette olukordi, kus hariliku viibimiskoha riigi tuvastamine on üsna raske ning ena-
masti on see nii laste puhul, kes ei käi veel lasteaias. Sellistel juhtudel on Euroopa Liidu tasandil abiks Brüs-
seli IIa määrus, kuid imikute puhul ei piisa ka nendest sätetest. Euroopa Kohus on kohtuasjas C-523/07*25 
tõlgendanud lapse harilikku viibimiskohta Brüsseli IIa määruse mõttes järgmiselt: „Määruse nr 2201/2003 
artikli 8 lõike 1 alusel tuleb mõistet „alaline elukoht“ tõlgendada selliselt, et elukoht vastab kohale, mis väl-
jendab lapse teatud integratsiooni sotsiaalsesse ja perekondlikku keskkonda. Sel eesmärgil tuleb eelkõige 
võtta arvesse liikmesriigi territooriumil viibimise kestust, õiguspärasust ja tingimusi ning põhjusi, miks 
perekond sinna liikmesriiki kolis, lapse kodakondsust, kooliskäimise kohta ja tingimusi, keelteoskust ning 
samuti lapse perekondlikke ja sotsiaalseid suhteid nimetatud liikmesriigis.“ Antud analüüsi on jätkanud 
Riigikohus kohtulahendis 3-2-1-66-10*26 ning Euroopa Kohus kohtuasjas C-497/10 PPU.*27

Lapse tagastamise menetluste raames viidatakse tihti lapse registreeritud elukohale. Autori arvates 
tänapäeval, kus piiriülene liikumine on tehtud üsna lihtsaks, eriti Euroopa Liidu siseselt, on tähtis märkida, 
et elanike registri väljavõttest, millest nähtub registriaadressi muutmise kuupäev, ei piisa, kinnitamaks 
isiku harilikku viibimiskohta või selle muutust. Enamasti kui üks vanem muudab elanike registris enda ja 
lapse aadressi, siis ei kontrollita, kas teisel vanemal on ka siinkohal sõnaõigust (s.t kas tal oleva hooldus-
õiguse osaks on lapse elukoha määramine) ning kas ta nõustub lapse aadressi muutmisega. Veelgi enam, 

22 RT I 2005, 26, 197.
23 RKTKo 06.12.2006, 3-2-1-123-06.
24 Autorile teadaolevalt on Hollandis riigisiseselt võetud kasutusele süsteem, kus on iga vaheetapi jaoks on lubatud teatav 

ajaperiood, et vältida kuuenädalase tähtaja ületamist.
25 EKo 02.04.2009, C-523/07, p 44.
26 RKTKm 28.09.2010, 3-2-1-66-10.
27 EKo 22.12.2010, C-497/10, Barbara Mercredi vs. Richard Caffe, eelotsusetaotluse p 56.
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tänapäeva infotehnoloogilised lahendused on muutnud võimalikuks registrijärgse aadressi muutmise riigis 
füüsiliselt viibimata (nt digitaalselt allkirjastatud avalduse edastamise teel). Registrijärgse aadressi pimesi 
uskumine looks võimaluse pahausklike kavatsuste olemasolul registreerida laps enne viibimiskoha riigist 
lahkumist sihtkohariiki ning seeläbi püüda välistada lapse tagastamise taotlemine. Ka Tartu Ringkonna-
kohus on tsiviilasjas 2-11-9953*28 märkinud, et lapsel Eestis ravikindlustuse olemasolu ning Eestis toetuste 
saamine ei ole asjaolud, mis kinnitaksid lapse harilikku viibimiskohta Eestis. Kuivõrd mõlemad eelmaini-
tud asjaolud eeldavad Eestis registreeritud aadressi olemasolu*29, leiab autor, et ka Tartu Ringkonnakohus 
on üsna hiljuti asunud seisukohale, et Eestis registreeritud aadressi omamine ei kinnita lapse harilikuks 
viibimiskohaks Eestit.

Kokkuvõtlikult on lapse hariliku viibimiskoha määramine eelkõige kohtuniku diskretsiooniotsus. See-
juures peaks arvestama erinevaid asjaolusid, kuid eelkõige peaks tuvastama fakti, kas laps on kohanenud 
uues, röövijärgses viibimiskohas ja seeläbi kus on lapse harilik viibimiskoht. Märkimisväärne on ka asjaolu, 
et lapsel võib olla üheaegselt mitu viibimiskohta, või vastupidi, mitte ühtki harilikku viibimiskohta olene-
valt konkreetsest juhtumist.*30 Näiteks jõudis Harju Maakohus tsiviilasjas 2-08-58787*31 erinevate tõendite 
hindamise tulemusena järeldusele, et lastel oli kaks harilikku viibimiskohta.

Riigikohus on määruses 3-2-1-66-10*32 märkinud: „Lapse harilikku viibimiskohta kui rahvusvahelise 
kohtualluvuse määramiseks olulist asjaolu tuleb käsitada Euroopa õiguse autonoomse mõistena. Sellest 
tulenevalt ei sõltu lapse hariliku viibimiskoha määratlus riigisisesest õigusest ning lapse harilikku viibi-
miskohta ei saa samastada alaealise elukohaga [tsiviilseadustiku üldosa seaduse] § 15 mõttes ega ole õige 
siduda lapse harilikku viibimiskohta tema vanema elukohaga.“

Kui jõutakse järeldusele lapse hariliku viibimiskoha suhtes, võib sellest tuleneda ka kolmanda riigi 
õiguse kohaldamine. Siinkohal on tähtis märkida, et viide lapse hariliku viibimiskoha riigi õigusele ei viita 
ainult selle riigi perekonnaõigusele, vaid vajadusel ka selle riigi kollisiooninormidele.*33 Võimalus hooldus-
õiguse rikkumise tuvastamisel tugineda ka kollisiooninormidele (sh renvoi’le) ei ole eriti levinud, kuid 
rõhutab veelgi, et Haagi konventsioon püüab hõlmata hooldusõigust selle võimalikult laias mõttes.*34

Olles kindlaks teinud, millistest asjaoludest lähtuvalt peab harilikku viibimiskohta tuvastama, on  riigis 
viibimise õigusvastasuse ja hooldusasjade kohtualluvuse tuvastamiseks vaja välja selgitada, mis hetkest arva-
tes riiki saabumisest saab seda riiki pidada hariliku viibimiskoha riigiks. Brüsseli IIa määruse artikli 9 kohaselt 
võiks selle piiri tõmmata kolme kuu möödumise kohale lapse ametlikust kolimisest. Tuntud õigusteadlased 
P. R. Beaumont ja P. E. McEleavy leiavad, et ajaliseks piiriks võiks võtta kuus kuud.*35 Samas on eelmainitud 
õigusteadlased viidanud juhtumile, kus uus harilik viibimiskoht saavutati vaid kahe kuu möödumi sel kolimi-
sest, kuivõrd toimus kiire kohanemine ning pereisa leidis hea ja korraliku töökoha.*36 Seega on autori arvates 
tähtis silmas pidada, et mainitud ajalised piirid ei ole kindlasti reeglid, vaid eeldavad iga kaasuse asjaolude 
süvaanalüüsi ning analüüsi tulemused võivad erineda suures ulatuses mainitud ajalistest piiridest.

Järgmisena tuleb eelnevalt tuvastatud õiguse sätetest lähtudes välja selgitada hooldusõiguse olemasolu 
lapseröövi toimepanemise hetkel. Tähtis on kontrollida, milline on mahajäänud vanemale antud hooldus-
õiguse sisu. Konventsiooni artikli 5 punkti a kohaselt peab hooldusõigus sisaldama eelkõige õigust määrata 
lapse elukoht. Sellel teemal on Euroopa Kohus kohtuasjas C-400/10 PPU*37, märkinud, et Brüsseli IIa mää-
rusega ei ole vastuolus see, kui liikmesriigi õiguses on nõutud, et lapse isa, kes ei ole abielus lapse emaga, 
peab eestkosteõiguse saamiseks saama pädevalt riigisiseselt kohtult otsuse, millega antakse talle selline 
õigus, mis võib muuta ema poolt lapse äraviimise või kinnipidamise ebaseaduslikuks. Näideteks selliseid 
teemasid käsitlevate juhtumite kohta on tsiviilasjad 2-07-51914*38 ja 2-10-40711.*39

28 Trt RgKm 12.12.2011, 2-11-9953.
29 Ravikindlustuse seadus (RT I, 25.10.2012, 20) § 5 lg 1; riiklike peretoetuste seadus (RT I 2001, 95, 587) § 2 lg 1.
30 P. R. Beaumont, P. E. McEleavy. The Hague Convention on International Child Abduction. Oxford Monographs in Private 

International Law. Oxford University Press 1999, lk 113.
31 Harju MKm 03.11.2008, 2-08-58787.
32 RKTKm 28.09.2010, 3-2-1-66-10.
33 E. Perez Vera (viide 13), lk 446, p 68.
34 A. Valgma (viide 8), lk 44.
35 P. R. Beaumont, P. E. McEleavy (viide 30), lk 112.
36 Samas, lk 108.
37 EKo 05.10.2010, C-400/10, J. McB. vs. L. E., eelotsusetaotluse p 64.
38 Pärnu MKm 15.07.2008, 2-07-51914.
39 Harju MKm 10.11.2010, 2-10-40711.
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Kui vaadelda Eesti asjakohast seadust, siis perekonnaseaduse*40 § 116 lõike 2 kohaselt hõlmab vanema 
hooldusõigus isikuhooldust ja varahooldust. Paragrahvi 124 lõike 1 kohaselt on isikuhooldus hooldaja 
kohustus ja õigus last kasvatada, tema järele valvata ja tema viibimiskohta määrata ning lapse igakülgse 
heaolu eest muul viisil hoolitseda. Kui Eestis on ühele vanemale kohtulahendiga antud ainuhooldusõigus, 
siis teisele vanemale jääb üldjuhul suhtlusõigus perekonnaseaduse § 143 mõttes. Kui ainuhooldusõigusega 
vanem läheb lapsega välisriiki, siis hooldusõiguseta vanemal puudub alus lapse tagastamise taotlemiseks, 
kuivõrd teine vanem ei ole toime pannud lapseröövi. Kui aga vanematel on ühine hooldusõigus lapse suh-
tes, siis on nendel ka ühine otsustusõigus lapse viibimiskoha suhtes. Seetõttu kui üks vanematest soovib 
kaitsta oma õiguseid ja takistada teisel vanemal tema nõusolekuta lapsega riigist lahkuda, on tal võima-
lik preventiivse sammuna pöörduda kohtusse ning taotleda (vajadusel esialgse õiguskaitse korras kiire-
loomulist) lahendit, milles reguleeritakse lapsega välisriiki reisimist ja/või kolimist. Seda teemat käsitleb 
ka Riigikohtu lahend 3-2-1-94-09.*41

Professor Nigel Lowe tehtud uuringu tulemuste kohaselt jäeti 2008. aastal üle maailma menetletud 
1903-st lapse tagastamise taotlusest 286 taotlust kohtute poolt rahuldamata ning nendest 48 korral ehk 
17%-l juhtudest keelduti lapse tagastamisest, kuivõrd lapse harilik viibimiskoht ei olnud taotlevas riigis, 
ning 20 korral ehk 7% juhtudest taotlejal ei olnud hooldusõigust.*42

2.2. Lapse äraviimisest või kinnihoidmisest on möödunud 
enam kui aasta ning laps on uue keskkonnaga kohanenud

Lapseröövi konventsiooni artikli 12 lõike 1 kohaselt, kui lapse äraviimine või kinnihoidmine on õigusvas-
tane artikli 3 järgi ja kohtu- või haldusmenetluse alguseks lapse asukohariigis on lapse õigusvastasest ära-
viimisest või kinnihoidmisest möödunud alla aasta, nõuab asjaomane isik (s.t lapsevanem või muu hool-
daja) lapse viivitamatut tagastamist. Ka Harju Maakohus*43 on märkinud, et kuna lapse äraviimisest ei ole 
möödunud aastat, puudub kohtul lapse tagastamise otsustamisel diskretsiooniõigus ja laps tuleb tagastada.

Sama artikli lõike 2 kohaselt, kui aga menetlust alustatakse pärast eespool mainitud aja möödumist, 
otsustab kohus või haldusasutus siiski lapse tagastada, kui ei ole tõendatud, et laps on keskkonnaga koha-
nenud. Selle sättega kaitstakse uues kohas kohanenud lapsi uue trauma kogemise eest status quo taas-
tamise läbi, kuivõrd teatava aja möödumisel on paratamatu uue elukohaga harjumine, keskkonnaga 
 sulandumine ja uue hariliku viibimiskoha omandamine vaatamata sellele, et uus elukoht omandati õigus-
vastase  käitumise tulemina.*44

Tegu on kaheetapilise alusega lapse tagastamata jätmiseks: lapse kohanemist ja seeläbi võimalikku 
uue hariliku viibimiskoha omandamist peab kontrollima vaid juhul, kui menetluse alustamise hetkeks on 
lapseröövi toimepanemisest möödunud üle aasta. Seejuures on märkimisväärne, et artikli 12 lõigete 1 ja 2 
võrdluse tulemusena nähtub, et kui eespool räägitakse lapse viivitamatust tagastamisest, siis lõikes 2 räägi-
takse lapse tagastamisest. Eri allikates*45 kinnitatakse autori arvamust, et selline vahe on meelega tekitatud. 
Selline vahetegu annab kohtule aega enam hinnata lapse võimalikku kohanemist ja tagastamise potent-
siaalseid tagajärgi. Samas peaks siiski lähtuma konventsiooni üldisest põhimõttest lapse tagastamine otsus-
tada võimalikult kiiresti. Harju Maakohus menetles artikli 12 lõikele 2 viidates tsiviilasja 2-06-15499 umbes 
kolm aastat, asjast ei nähtu ühtki mõistlikku põhjust menetluse sääraseks venimiseks (nt määruskaebuse 
vms esitamine). Kuigi artikli 12 lõige 2 ei viita lapse viivitamatule tagastamisele, peaks autori hinnangul 
juhtumit menetledes kohus üritama siiski lahendusele jõuda mõistliku aja jooksul. Taotluse esitamise ajal 
oli laps vaevu kaheaastane ning lahendile jõudmise ajaks oli laps viie ja poole aastane – selline venitamine 
ei ole kindlasti lapse huvidega kooskõlas.

Esimese asjana peab kindlaks tegema selle, kas lapse õigusvastasest äraviimisest või kinnihoidmisest 
on möödunud üle aasta. Ei konventsioonis ega ka näiteks Brüsseli IIa määruses ole välja toodud, kuidas 

40 RT I 2009, 60, 395.
41 RKTKm 15.10.2009, 3-2-1-94-09.
42 Preliminary Document No 8 A: A Statistical Analysis of Applications Made in 2008 under the Hague Convention of 25 October 

1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Part I – Global Report. lk 20 ja 29. Arvutivõrgus: http://www.
hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08ae.pdf.

43 Harju MKm 29.04.2009, 2-08-71977.
44 P. R. Beaumont, P. E. McEleavy (viide 30), lk 203.
45 Samas, lk 204; E. Perez Vera (viide 13), lk 459, p 109 jj.
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täpselt kindlaks teha lapseröövi (eriti lapse õigusvastase äraviimise) ajaline toimepanemine. Kas peaks 
arvestama kodunt lahkumise, piiriületuse, taotluses puudutatud riiki jõudmise vms hetke? Kindlasti peaks 
ka siinkohal lähtuma lapse huvidest, kuid autori seisukohalt oleks õige lähtuda siiski piiriületuse faktist – 
enne seda on puudu lapseröövi rahvusvaheline element. Kui jätta arvestamata võimalikes transiitriikides 
viibimine, tekib autori arvates üleüldine oht, et otsuse tegemisel ei lähtuta kõigist tähtsatest asjaoludest. 
Lapse õigusvastase kinnihoidmise puhul peaks lähtuma aga lapsega välisriigis viibimise loa*46 lõppemisest.

Järgmiseks sammuks on lapse kohanemise hindamine. Artikli 12 lõikes 1 puudub viide tõendamis-
koormusele, kuid tundub loogiline, et sarnaselt ülejäänud konventsiooniga on ka kohanemise tõendamise 
koormus asetatud sellele poolele, kes vaidleb lapse tagastamisele vastu ning soovib tõendada lapse kohane-
mist.*47 Mingi fakti olemasolu on tunduvalt lihtsam tõendada kui fakti puudumise kohta tõendite leidmine, 
seetõttu tundub loomulik, et tõendama peaks lapse kohanemist ning seda peaks tegema isik, kes taotleb 
lapse tagastamata jätmist.

Eestis on artikli 12 lõikele 2 viidatud kahe juhtumi puhul: juba eelnevalt mainitud tsiviilasjas 2-06-
15499 ning tsiviilasjas 2-07-46121. Viimase puhul on ringkonnakohus*48 märkinud: „Õigesti on juhitud 
tähelepanu, et tegemist on väikese lapsega, kelle suhtes on ajafaktor olulise kaaluga. Laps oli saabumisel 
Eestisse aasta ja kolme kuu vanune ja käesolevaks ajaks on ta Eestis elanud kaks aastat ning eestkoste-
asutuse arvamusel on lapsel kujunenud sotsiaalne ja emakeelne keskkond. On õige, et võõras keelekeskkond 
ja asjaolu, et isa suhtles lapsega tõlgi vahendusel, ei saa üksinda olla lapse tagastamata jätmise  aluseks, kuid 
kohus on asjaolusid kogumis hinnates õigesti leidnud, et lapse tagastamine võib kahjustada last, sest lapse 
äraviimine võib põhjustada lapsele psüühilisi kannatusi ja asetaks ta ebakindlasse olukorda.“

Professor Nigel Lowe tehtud uuringu tulemuste kohaselt keelduti 2008. aastal üle maailma 286-st kohtu 
poolt rahuldamata jäänud taotlustest 29 korral ehk 11%-l juhtudest lapse tagastamisest artiklile 12 viidates.*49

2.3. Mahajäänud vanem või hooldaja ei ole lapse äraviimise 
või kinnipidamise ajal teostanud oma hooldusõigust 

või on nõustunud lapse äraviimise või kinnihoidmisega

Konventsiooni artikli 13 lõike 1 punkti a kohaselt ei ole taotluse saanud riigi kohtul või haldusasutusel 
kohustust otsustada lapse tagastamist, kui lapse tagastamisele vastu vaidlev füüsiline või muu isik või asu-
tus tõendab, et lapse eest hoolitsenud füüsiline või muu isik või asutus ei ole lapse äraviimise või kinni-
pidamise ajal teostanud oma hooldusõigust või et ta on täielikult või osaliselt nõustunud lapse äraviimise 
või kinnihoidmisega. Kõnealuse sätte tõlge eesti keelde on kahjuks väga halb, seetõttu lähtub autor ka 
 siinkohal ingliskeelsest originaaltekstist.*50

Seega loob kõnealune säte kolm alust lapse tagastamata jätmiseks:
– mahajäänud vanem ei ole lapseröövi ajal teostanud oma hooldusõigust;
– mahajäänud vanem on nõustunud lapse teises riigis viibimisega;
– mahajäänud vanem on heaks kiitnud lapse teises riigis viibimise.

Alljärgnevalt analüüsib autor nendest esimest. Hooldusõiguse olemasolu ei tähenda selle automaatset teos-
tamist, kuigi konventsioon eeldab hooldusõiguse teostamist. Hooldusõiguse teostamist ei ole konventsioo-
nis ega määruses defi neeritud ning mõiste on jäetud kohtute sisustada. Näiteks on USA kohtutes leitud, et 
kui isa viskas lapse koos emaga pere ühisest kodunt välja, ei ole isa oma hooldusõigust teostanud, samas 
kui Austraalia kohtud on jällegi leidnud, et olukorras, kus raskelt haigestunud lapse ema andis lapse vana-
vanemate hoole alla kuueks aastaks, on lapse ema tegutsemine käsitatav hooldusõiguse teostamisena oma 
vanemate vahendusel.*51

46 Vt alap 2.3.
47 E. Perez Vera (viide 13), lk 459, p 109.
48 Tln RgKo 31.03.2008, 2-07-46121.
49 Preliminary Document No 8 A (viide 42), lk 20 ja 29.
50 Autori hinnangul oleks korrektne järgmine tõlge: „Eelmise artikliga on kooskõlas, et taotluse saanud riigi kohtul või hal-

dusasutusel ei ole kohustust nõuda lapse tagastamist, kui lapse tagastamisele vastu vaidlev füüsiline või muu isik või asutus 
tõendab, et lapse eest hoolitsenud füüsiline või muu isik või asutus ei ole lapse äraviimise või kinnipidamise ajal teostanud 
oma hooldusõigust või et ta on nõustunud lapse äraviimisega või kinnihoidmisega või on selle hiljem heaks kiitnud.“

51 P. R. Beaumont, P. E. McEleavy (viide 30), lk 84–85.
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Eesti kohtud on siiani hooldusõiguse teostamist erinevalt sisustanud ning termini käsitlus on aega-
mööda muutunud aina põhjalikumaks ja korrektsemaks. Enamikus autori poolt läbitöötatud varasemates 
lahendites ei käsitletud hooldusõiguse teostamise küsimust üldse. Sellele on tähelepanu hakatud pöörama 
alles lähiaastatel. Harju Maakohus on tsiviilasjas 2-08-71977*52 võrdsustanud hooldusõiguse olemasolu 
selle teostamisega – kuigi konventsioon põhineb hooldusõiguse teostamise eeldusel, siis ei piisa siiski 
ainuüksi hooldusõiguse olemasolust, et järeldada selle teostamist. Aasta hiljem on Harju Maakohus tsiviil-
asjas 2-10-31882*53 lükanud kõrvale ema väited isa alkoholismi ja vägivaldsuse kohta, kuivõrd need ei 
tõenda hooldusõiguse teostamist või teostamata jätmist. Tsiviilasjas 2-11-9953*54 on Tartu Maakohus aga 
jõudnud järeldusele, et imiku, väikelapse ja lapse suhtes hooldusõiguse teostamist ei saa hinnata samade 
 kriteeriumide alusel.

Eriti põhjalikult on veebruaris 2012 teemat käsitlenud Pärnu Maakohus tsiviilasjas 2-11-58974*55, kus 
kohus sisuliselt tõlgendas laste riiete üle andmata jätmist ja lastetoetuse kui elatise maksmata jätmist hool-
dusõiguse ebakohase täitmisena. Ka Euroopa Inimõiguste Kohus on lahendis 27852/09*56 rõhutanud ning 
riigisisesele kohtule lapseröövi menetluses ette heitnud seda, et lapse tagastamisel on vähe tähelepanu pöö-
ratud lapse varalisele olukorrale tema päritoluriigis. Autori arvates on selline Euroopa Inimõiguste Kohtu 
seisukoht äärmiselt tähtis, kuivõrd see juhib tähelepanu sellele, et varalised ja isiklikud õigused käivad 
käsikäes ning ühe rikkumisel rikutakse ka teist. Ka siiani on praktikas hooldusõiguse teostamise tõendami-
seks mahajäänud vanemad esitanud muuhulgas pangakonto väljavõtteid, millest nähtub elatise maksmine.

Kuivõrd hooldusõiguse teostamata jätmist on üsna raske tõendada, tehakse ainult sellel alusel põhi-
nevaid lahendeid autori kogemuse kohaselt üsna vähe. Küll aga võidakse hooldusõiguse teostamata jätmi-
sele viidata kogumis teiste alustega. Ka professor Lowe tehtud uuringu tulemused kinnitavad seda: 286-st 
kohtu poolt rahuldamata jäänud taotlustest ainult 10 korral ehk 4%-l juhtudest keelduti lapse tagastami-
sest hooldusõiguse teostamata jätmisele viidates, kuid 49 korral ehk 18%-l juhtudest keelduti mitme aluse 
koos esinemisele viidates. Kokkuvõtlikult viidati hooldusõiguse teostamata jätmisele 23 korral ehk 7%-l 
 juhtudest.*57

Lisaks on konventsiooni artikli 13 lõike 1 punktis a loodud alus lapse tagastamata jätmiseks, kui maha-
jäänud vanem on nõustunud lapse välisriigis viibimisega. Siinkohal peab märkima, et vanem peab nõus-
tuma, et laps viibib teises riigis pikema aja vältel või tähtajatult, ning selle aja jooksul pole küll vanemal 
võimalik taotleda lapse tagastamist õigusvastase äraviimise tõttu, kuid kui kokkulepitud aega ületatakse, 
siis on võimalik esitada taotlus õigusvastase kinnihoidmise alusel.

Autori praktika kohaselt on üsna tavapärane, et lapse tagastamisele vastu vaidlev vanem viitab teise 
vanema nõusolekule lapsega riigist lahkumiseks, ning tõdetakse, et lapsega ei naastud kokkuleppelise välis-
riigis viibimise järel. Seega lapseröövi toime pannud vanem, soovides tõestada välisriigis viibimise loa ole-
masolu, tõendab tegelikkuses hoopis lapse õigusvastase kinnihoidmise fakti. Eesti kohtutes on selliseid 
väiteid analüüsitud mitmel korral. Tsiviilasjas 2-377/05*58 selgitas kohus külastuse ulatust ning tsiviilasjas 
2-10-31882*59 analüüsiti lapsega riigist lahkumise loa ulatust.

Konventsiooniga ei ole paika pandud, millises vormis peaks nõusolek olema antud: kas kirjalikus, suu-
lises või tegudega väljendatult. Autori hinnangul tuleks loomulikult eelistada nõusoleku andmist kirjalikus 
vormis, kuid see ei saa olla eelduseks. Ka suulist või tegudega väljendatud nõusolekut on võimalik tõendada 
(nt tunnistajate ütlustega). Autorile on teada mitu juhtumit, kus mahajäänud vanem sõidutas lapse koos 
teise vanemaga lennujaama või sadamasse. Nõusoleku olemasolu ja ulatuse tõendamine on lapse tagasta-
misele vastu vaidleva isiku ülesandeks. Raskemaks võib osutuda nõusoleku ulatuse tõendamine: kas  näiteks 
lapse lennujaama viimine on käsitatav nõusolekuna lapse alaliselt teise riiki kolimiseks?

Lisaks nõusoleku olemasolule näeb konventsioon ette veel ühe aluse lapse tagastamata jätmiseks: kui 
mahajäänud vanem on tagantjärele heaks kiitnud lapse teises riigis viibimise. Sarnaselt nõusolekuga ei 
ole ka heakskiidu vormi sätestatud ning see võib seega olla samuti antud kirjalikult, suuliselt või tegudega 

52 Harju MKm 29.04.2009, 2-08-71977.
53 Harju MKm 31.03.2010, 2-10-31882.
54 Tartu MKm 07.10.2011, 2-11-9953.
55 Pärnu MKm 15.02.2012, 2-11-58974.
56 EIKo 13.12.2011, 27853/09, X vs. Läti.
57 Preliminary Document No 8 A (viide 42), lk 29–30.
58 Jõgeva MKm 10.08.2005, 2-377/05.
59 Harju MKm 31.03.2010, 2-10-31882.
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 väljendatult ning ka tõendamiskoormis jaotub sarnaselt nõusoleku olemasolu tõendamisega. Kohtud on 
seda teemat analüüsinud süvitsi tsiviilasjades 2-05-19839*60 ning 2-08-81777.*61

2008. aastal üle maailma 286-st kohtu poolt rahuldamata jäänud taotlustest 12 korral ehk 4% puhul 
ilmnes, et oli olemas teise vanema nõusolek, ning 13 korral ehk 5% puhul saadi teise vanema hilisem heaks-
kiit lapse teise riiki kolimiseks.*62 Eestis on ühel korral lapseröövi juhtumit lahendades õnnestunud kohtul 
kinnitada kompromiss, milles lepiti kokku lapse Eestis elamine ning lapse isaga suhtlemise kord.*63 Sellele 
lisaks on mitu kohtusse mittejõudnud juhtumit lõppenud kompromissiga või lapse tagastamise taotluse 
tühistamisega, mille võib sisuliselt võrdsustada lapse välisriigis viibimise heakskiiduga. Siinkohal tuletab 
autor meelde, et lapse välisriigis viibimise heakskiitmine või sellega nõustumine ei tähenda automaatselt 
hooldusõiguse küsimuse lahendamist – tihti sõlmitaksegi kompromiss kuni hooldusõiguse asjas lõpliku 
lahendi tegemiseni.

2.4. Lapse tagasitoomine võib talle põhjustada füüsilisi või psüühilisi 
kannatusi või muul viisil asetada lapse talumatusse olukorda

Konventsiooni artikli 13 lõike 1 punkti b kohaselt võib jätta lapse tagastamata, kui lapse tagasitoomine võib 
talle põhjustada füüsilisi või psüühilisi kannatusi või muul viisil võib lapse asetada ebakindlasse olukorda. 
Sarnaselt sama lõike punktiga a on ka punkti b tõlge eesti keelde järjekordselt üsna halb. Esiteks on kon-
ventsiooni originaalkeeles viidatud lapse talumatusse olukorda asetamisele*64 ning lisaks on eestikeelsest 
tõlkest välja jäetud, et tegu peab olema tõsise ohuga, mistõttu on mitteametlikule tõlkele tuginedes üsna 
lihtne jätta laps tagastamata.

Euroopa Liidu tasandil on sätet täiendatud Brüsseli IIa määruse artikli 11 lõikega 4, mis sätestab, et 
kohus ei saa lapse tagastamisest keelduda konventsiooni eelmainitud tagastamata jätmise alusele viidates, 
kui kohus on kindlaks teinud, et lapse kaitseks pärast tema tagasitoomist on tehtud piisavad korraldused. 
Määruse antud säte lähtub eeldusest, et Euroopa Liidu liikmesriikide sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate jms 
tase on samaväärne, seega ei peaks lapse olukord üldjuhul teise riiki naastes erinema lapse asukohariigis 
kehtivast olukorrast. Lapse tagastamisest keeldumiseks ei piisa üksnes sellest, kui päritoluliikmesriigis on 
kehtestatud nõuetekohane kord lapse kaitsmiseks, vaid peab ka olema teada, et päritoluliikmesriigi ame-
tiasutused on võtnud kasutusele konkreetseid meetmeid kõnealuse lapse kaitsmiseks.*65 Seega on kohtul 
Euroopa Liidu sisese lapseröövi puhul lisakohustus kontrollida, millised võimalused on teise riigi amet-
kondadel last kaitsta.

Konventsiooni sätte tõlgendamisel on tähtis uurida järgmisi mõisteid, millele tuginedes on võimalik 
jätta laps tagastamata:

– tõsine oht,
– füüsilised kannatused,
– psüühilised kannatused,
– talumatu olukord.

Õigusteadlased P. R. Beaumont ja P. E. McEleavy on tõsise ohu mõistet sisustades viidanud juhtumile, kus 
USA apellatsioonikohus leidis, et tõsine oht ilmneb kahes situatsioonis. Esiteks olukorras, kus laps satuks 
otsesesse ohtu enne hooldusõiguse küsimuse lahendamist – näiteks lapse tagastamisel nälja-, haiguse või 
sõjatsooni. Teiseks olukorras, kus on ilmnenud tõsine kuritarvitamine, hooletus või lapse erakorraline 
emotsionaalne sõltuvus, kui hariliku viibimiskoha kohus mingil põhjusel ei suuda või ei taha pakkuda lap-
sele piisavat kaitset.*66 Ka Riigikohus on tõlgendanud tõsise ohu mõistet oma lahendis 3-2-1-123-06*67 ning 

60 Tln RgKo 20.06.2007, 2-05-19839. 
61 Harju MKm 25.06.2009, 2-08-81777.
62 Preliminary Document No 8 A (viide 42), lk 20, 29.
63 Harju MKm 24.08.2010, 2-10-28618.
64 Ka L. Hallik on leidnud, et konventsiooni kõnealuse sätte mitteametlik tõlge on eksitav, sest nimetab lapse tagastamata jät-

mise alusena lapse asetamist ebakindlasse olukorda, mis on mõnevõrra leebem, kui lapse asetamine talumatusse olukorda, 
ja võimaldaks lapse enamikul juhtudest tagastada.

65 Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks (viide 19), lk 40.
66 P. R. Beaumont, P. E. McEleavy (viide 30), lk 141–142.
67 RKTKo 06.12.2006, 3-2-1-123-06.
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märkinud: „[Haagi 25. oktoobri 1980. a k]onventsiooni art 13 (1) b alusel saab jätta õigusvastaselt äraviidud 
või kinnihoitud lapse tagastamata vaid erandlikel juhtudel, s.o kui lapse tagastamine kahjustaks äärmiselt 
tõsiselt lapse heaolu. Seejuures peab tegemist olema erakordse ohuga lapse heaolule, mis on piisavalt konk-
reetne ja tõenäoline.“ Eri riikide praktikas on lisaks viidatud, et kannatused peavad olema märkimisväärsed 
või kaalukad, risk peab olema enam kui tavapärane ja mitte ainult kaalukas, vaid märkimis väärne ja mitte 
tühine, kannatuste ulatus peab olema oluline ja talumatu olukorraga võrreldav jms.*68 Eelnev  kinnitab 
Riigi kohtu eelmainitud seisukohta.

Lisaks peab analüüsima füüsiliste kannatuste tähendust. Tõsise ohu faktoriga koostoimes peaks laps 
osutuma tõsiste füüsiliste kannatuste ohvriks, mis suure tõenäosusega oleks kriminaalselt karistatav – 
autori hinnangul võib see tähendada eelkõige vägivalda või seksuaalse iseloomuga kuritegu. Sel teemal on 
Tallinna Ringkonnakohus tsiviilasjas 2-08-71977*69 rõhutanud põhimõtet, et lapse isa vägivaldsust ema 
suhtes ei saa võrdsustada lapse füüsilise ohustamisega ning see ei ole asjaoluks, mis annaks alust jätta 
lapse tagastamise taotlus rahuldamata. Autor nõustub eelnevaga ning leiab, et pädev kohus saab kõne-
alust asjaolu arvestada hooldusõiguse üle otsustades. Veelgi enam, isegi kui on tõendatud vägivalla vms 
toimepanemine lapse suhtes, siis ka seda saab ära hoida lapse ja vanema kontrollitud kohtumistega näiteks 
sotsiaal töötajate vms juuresolekul ning autori hinnangul ei ole see piisav põhjus lapse tagastamata jätmi-
seks. Seetõttu peab olema tõendatud, et füüsiline oht, millesse laps satub päritoluriigis, on niivõrd suur, et 
seda on võimatu või ebamõistlikult raske ära hoida.

Ka psüühiliste kannatuste juures peaks lähtuma põhimõttest, et need peaksid olema erakordsed, väga 
tõsise iseloomuga ja (peaaegu) ärahoidmatud. Näiteks on Tartu Maakohus tsiviilasjas 2-11-9953*70 märki-
nud: „Kohtu kogutud tõenditest ei nähtu, et lapse tagastamine Itaaliasse põhjustaks talle suuremaid kan-
natusi kui keskmisele kaheaastasele.“ Autor on arvamusel, et lapse tagastamine tekitab talle suure tõenäo-
susega igal juhul läbielamisi, vahest ka kannatusi, kuid need on eelkõige siiski lapseröövi toime pannud 
vanema tegude tagajärjeks, s.t lapse tagastamise tagajärjeks, ning need emotsioonid ei ole piisavad, et jätta 
laps tagastamata – vastasel juhul ei oleks konventsiooni olemasolul mõtet.

Nii Eestis kui ka välismaal levinud põhiargumendiks psüühiliste kannatuste tekitajana on röövi toime 
pannud vanema, eelkõige ema, lapsest eraldamine. Sellele on lapse tagastamata jätmisel tuginetud Eestis 
neljal korral: tsiviilasjad 2/23-8939/04, 2-2/335/05, 2-05-19839, 2-06-15499.*71 Autori arvates on siin-
kohal huvitav, et lisaks lapse tagastamise võrdsustamisele lapse teisele vanemale üleandmisega on kohus 
korduvalt jõudnud arusaamale, et kui ema naaseb lapsega teise riiki, siis ta automaatselt jätkab kooselu 
lapse isaga. Veel on märkimisväärne, et kõik eelnevalt käsitletud kohtulahendid viitasid sisuliselt võima-
likule inimõiguste rikkumisele lapse tagastamise korral, kuivõrd emadus ja väikelapseiga annavad õiguse 
erilisele hooldusele ja abile.*72 Seda teemat on süvitsi analüüsinud Riigikohus lahendis 3-2-1-123-06*73 ja 
öelnud järgmist: „Eeltoodust tulenevalt ei pea kolleegium võimalikuks jätta last Haagi 1980. a konvent-
siooni art 13 (1) b alusel tagastamata üksnes seetõttu, et väikelapsele on oluline ema hoolitsus ja et laps 
on seni olnud pidevalt koos emaga ning tal puudub isaga üksi elamise kogemus. Kuna menetlusosalised 
ei vaidle mitte lapse elukoha, vaid lapse Haagi 1980. a konventsiooni alusel tagastamise üle, ei tule sel-
les menetluses käsitleda küsimusi sellest, kumba vanemat tuleks lapse kasvatamisel eelistada. Lahendada 
tuleb ainult lapse viivitamatu tagastamise küsimus. Seejuures ei tule nimetatud konventsiooni alusel last 
tagastada mitte teisele vanemale, vaid laps tuleb reeglina tagasi viia tema hariliku viibimiskoha riiki. Lap-
sele tema vanemast eraldamise tõttu tekkida võivaid kahjulikke tagajärgi saab enamikul juhtudel vältida 
sel viisil, et laps tuleb tagasi koos vanemaga, kellest eraldamine võiks kujutada tõsist ohtu lapse heaolule. 
Samuti juhib kolleegium tähelepanu sellele, et viidatud sättes nimetatud oht lapse heaolule peab olema 
tõendatud.“ Autori arvates on oluline märkida, et neljast eespool mainitud kohtulahendist kolm olid tehtud 

68 Preliminary Document No 9: Domestic and Family Violence and the Article 13 „grave risk“ Exception in the Operation of 
the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. A Refl ection Paper, lk 17, 
p 57. Arvutivõrgus: http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd09e.pdf.

69 Tln RgKm 21.08.2009, 2-08-71977.
70 Tartu MKm 07.10.2011, 2-11-9953.
71 Tln LKo 18.11.2004, 2/23-8939/04; Tln RgKo 25.04.2005, 2-2/335/05; Tln LKo 27.12.2005, 2-05-19839; Harju MKm 

20.04.2009, 2-06-15499.
72 Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 25 p. 2. Arvutivõrgus: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Trans-

lations/est.pdf.
73 RKTKo 06.12.2006, 3-2-1-123-06.
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enne osundatud Riigikohtu lahendit, kuid Harju Maakohtu määrus tsiviilasjas 2-06-15499 tehti peaaegu 
kaks ja pool aastat hiljem, aga ometi ei ole Riigikohtu lahendit Harju Maakohtu määruses üldse arvestatud.

Viimane siinkohal käsitletav termin on „talumatu olukord“. Sellega seotud alusele viitamine toimub 
maailma mastaabis üsna harva, Eestis on siiani sellele viidatud vaid ühe korra – tsiviilasjas 2-11-58974*74, 
kus kohus käsitles talumatu olukorrana haridusele ja teiste lastega suhtlemisele ligipääsu keelamist. Kui-
võrd tegu oli Euroopa Liidu sisese juhtumiga, hindas kohus ka Rootsi ametkondade suutlikust lapsi kaitsta 
sellise olukorra kordumise eest järgmiselt: „Paraku on ilmne, et laste õigust haridusele ei ole seni suutnud 
tagada ei laste vanemad ega Rootsi sotsiaalteenistus, millele küll laste elustandardi garandina samas vastu-
ses viidatakse. […] Avaldaja initsiatiiv tema äärmusliku kiivuse ja kontrollivajaduse näol ei ole lubanud seni 
vaatamata väidetavalt heale Rootsi Kuningriigi sotsiaalteenistusele lastel täita koolikohustust ega tagada 
sellele kohustusele vastavat õigust haridusele.“ Ka Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendis 27852/09*75 on 
märgitud, et ainuüksi viide lapse hariliku viibimiskoha riigi sotsiaalteenistusele ei ole lapse tagastamise 
õigustusena piisav argument. Autori hinnangul on siinkohal Eesti kohus üsna hästi saanud hakkama 
kõnealuse konventsioonisätte tõlgendamisega ning tuvastanud korrektselt tõsisesse ohtu ja talumatusse 
olukorda sattumise tõenäosuse. Kuigi nii maakohus kui ka ringkonnakohus jätsid tsiviilasjas 2-11-58974 
lapsed tagastamata, pöördus avaldaja antud asjas ka Riigikohtu poole, kes aga oma 10. oktoobri 2012. a 
lahendis asjas 3-2-1-109-12 kahjuks antud küsimust ei analüüsinud. Nimelt jõudis Riigikohus erinevalt teis-
test astmetest järeldusele, et laste harilikuks viibimiskohaks enne nende kinnihoidmist oli Eesti,  mistõttu 
 apseröövi pole toimunud. 

Professor N. Lowe tehtud ülemaailmse uuringu tulemustest nähtub, et artikli 13 lõike 1 punkti b alusel 
tagastamata jätmiste osakaal on suurim kõigi aluste seas ning sel alusel on jäetud rahuldamata 93 taotlust 
ehk 27% tagastamata jätmise juhtudest.*76 Autori arvates on huvitav, et kuigi Brüsseli IIa määruse artikli 11 
lõige 4 kitsendab konventsiooni artikli 13 lõike 1 punkti b kohaldumist, siis tegelikkuses Euroopa Liidu 
siseste juhtumite puhul keeldus kohus artikli 13 lõike 1 punkti b alusel lapse tagastamisest lausa 33-l juhul 
98-st ehk 34%-l juhtumitest, s.t 7% võrra enam kui ülemaailmses mastaabis.*77

2.5. Laps on jõudnud vanusesse või küpsusesse, kus on õige tema 
arvamusega arvestada, ning ta ei soovi tagasi minna

Kuivõrd konventsioon seab esikohale lapse huvid, siis artikli 13 lõige 2 võimaldab jätta lapse tagastamata 
olukorras, kui laps on jõudnud vanusesse ja küpsusesse, kus on õige tema arvamusega arvestada, ning ta ei 
soovi tagasi tulla.

Konventsiooni loojad mõistsid, et kuigi konventsioon kohaldub alla 16-aastastele lastele, siis näiteks ka 
15-aastase lapse tagastamine tema tahte vastaselt eiraks lapse huvisid ja tekitaks lapsele suure tõenäosu-
sega psüühilisi kannatusi. Euroopa Liidu tasandil arendati konventsiooni põhimõtet edasi ja leiti, et lapse 
tagastamata jätmise aluseid kohaldades peab andma lapsele võimaluse saada ära kuulatud, kui see ei osutu 
lapse vanust või küpsusastet arvestades sobimatuks.*78 Lisaks ei ole määruse alusel võimalik väljastada 
selliste suhtlusõigust ja lapse tagastamist käsitlevate lahendite kohta tõendit*79, mis võimaldaks nende 
täitmist teises liikmesriigis, kui lapsele ei ole antud võimalust ära kuulatud saada.*80 Seega on kohtutele 
 pandud positiivne kohustus laps ära kuulata.

Ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni*81 artikli 12 kohaselt tagavad osalisriigid lapsele, kes on võimeline 
iseseisvaks seisukohavõtuks, õiguse väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimuste, 
hinnates lapse vaateid vastavalt tema vanusele ja küpsusele.

74 Pärnu MKm 15.02.2012, 2-11-58974.
75 EIKo 13.12.2011, 27853/09, X vs. Läti.
76 Preliminary Document No 8 A (viide 42), lk 20 ja 29–30.
77 Preliminary Document No 8 B: A Statistical Analysis of Applications Made in 2008 under the Hague Convention of 25 

October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Part II – Regional Report, lk 8. Arvutivõrgus: http://
www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08be.pdf.

78 Brüsseli IIa määrus, art 11 lg 4.
79 Samas, art 41 lg 1 ja art 42 lg 1.
80 Samas, art 41 lg 2 p c ja art 42 lg 2 p a.
81 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lapse õiguste konventsioon. – RT II, 09.05.1996, 16, 56.
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Tähtis on siinkohal märkida, et kohus peaks üritama hoiduda olukorrast, kus ärakuulamise tulemusena 
jääb lapsele mulje, et ta valis kahe vanema vahel. Selline tegevus võib lapsele tekitada pöördumatu psüühi-
lise trauma.*82 Seetõttu peab kohus olema äärmiselt ettevaatlik lapse ärakuulamisel ning autori hinnangul 
peaks lapse ärakuulamisele eelnema põhjalik analüüs (nt psühholoogi või sotsiaaltöötaja kaasabil) lapse 
küpsusastme tuvastamiseks.

Professor Lowe kogutud ülemaailmsest lapseröövi statistikast nähtub, et 42%-l juhtudest, kui arvestati 
lapse seisukohta, oli laps 11–12-aastane.*83 Ka muudest allikatest ilmneb, et üldine praktika on arvestada 
lapse arvamusega alates tema 12. eluaastast, kuivõrd nooremad lapsed ei ole võimelised kujundama piisa-
valt läbimõeldud ja erapooletut seisukohta.*84

Vaatamata asjaolule, et Eesti riigisisese õiguse kohaselt on ärakuulatava lapse vanus väiksem kui lapse-
röövi juhtumitel kasutatav keskmine vanus*85, siis Eestis on vaid kahes tsiviilasjas kohtud sellele tuginenud: 
tsiviilasjades 2-06-21838*86 ning 2-11-58974.*87 Esimeses nimetatud tsiviilasjas jäeti maakohtu määrus 
ringkonnakohtu poolt muutmata, kuid tühistati osaliselt Riigikohtu poolt lahendis 3-2-1-142-06.*88 Sellest 
lahendist nähtub Riigikohtu hinnang, et laps peab olema põhjendatult vastu teise riiki naasmisele, sest 
nagu varem juba käsitletud, tagastatakse laps teise riiki, mitte teisele vanemale. Lapse eelistust, kumma 
vanemaga ta elada soovib, saab arvestada lapse hooldusõiguse küsimust arutades. Lisaks on tähtis märkida, 
et lapse väljatoodud probleem peab olema piisavalt spetsiifi line, mida ei ole võimalik lahendada enne lapse 
tagastamist, samuti saa selgitus põhineda sellisel tõsisel probleemil, mille igasugune lahendamine on pea 
võimatu.*89

Peale selle on Eesti olnud puudutatud riigiks ühes huvipakkuvas juhtumis, kus Helsingi linna apellat-
sioonikohus otsustas lapse tagastada Eestisse eestkostja juurde vaatamata 15-aastase neiu vastuseisule.*90 
Sisuliselt jõudis Soome apellatsioonikohus samale arusaamale kui eespool käsitletud lahendis jõudis Eesti 
Riigikohus. Soome Ülemkohus*91 otsustas aga lõpuks jätta vaevalt 15-aastase neiu tema väga konkreetse ja 
läbimõeldud seisukoha tõttu Eestisse tagastamata, kusjuures laps ei jäänud Soomes oma vanema juurde, 
vaid viibis seal pereturvakodus. Autori hinnangul on Soome kohtud selles konkreetses juhtumis otsustatud 
õigesti, kuivõrd tegu oli juba 15-aastase lapsega, ning veelgi enam, kuivõrd laps tõesti ähvardas ennast ära 
tappa, kui ta Eestisse tagastataks. Lapse arvamus ei muutunud ka siis, kui pakuti välja, et ta koliks vähemalt 
ajutiselt, hooldusasja lahendamiseni, kellegi teise kui eestkostjate juurde. Eelnevast nähtub autori arvates 
väga selge vastuseis Eestisse tagastamisele.

Professor N. Lowe aruandest selgub, et vaid 10%-l juhtudest on kohtud leidnud, et lapse vastuseis 
tagastamisele on olnud piisavalt konkreetne, et sellele tugineda tagastamisest keeldumise otsuse langeta-
misel.*92 Samas kui 123-st mitme alusega tagastamata jätmise otsusest 30 korral tugineti muuhulgas lapse 
vastuseisule ehk kokku viidati sellele 17%-l juhtudest.*93 Euroopa Liidus, kus on suurem kohustus kohtutel 
last kuulata, on tagastamata jätmisel tuginetud sellele sättele vaid 11%-l juhtudest, mis on põhimõtteliselt 
sama ülemaailmse protsendiga.

82 T. Kruger. International Child Abduction: The Inadequacies of the Law. Hart Publishing 2011, lk 36–37.
83 Preliminary Document No 8 A (viide 42), lk 33.
84 A. Valgma (viide 8), lk 50; P. R. Beaumont, P. E. McEleavy (viide 27), lk 180; Pärnu MKm 15.02.2011, 2-11-58974.
85 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 5521, mille kohaselt kuulab kohus last puudutavas asjas ära vähemalt 10-aastase lapse 

isiklikult, soovi korral võib kohus ära kuulata ka noorema lapse.
86 Tartu MKm 04.09.2006, 2-06-21838.
87 Pärnu MKm 15.02.2012, 2-11-58974.
88 RKTKm 22.02.2007, 3-2-1-142-06.
89 P. R. Beaumont, P. E. McEleavy (viide 30), lk 201.
90 Helsingin hovioikeuden päätos, 05.10.2009, H 09/2441, G.N. palauttaminen Haagin sopimuksen nojalla. Arvutivõrgus: 

http://www.fi nlex.fi /fi /oikeus/kko/kko/2009/20090085#e-5.
91 Suomen Korkein oikeuden päätos 27.10.2009, S2009/728, G.N. palauttaminen Haagin sopimuksen nojalla. Arvutivõrgus: 

http://www.fi nlex.fi /fi /oikeus/kko/kko/2009/20090085.
92 Preliminary Document No 8 A (viide 42), lk 29.
93 Samas, lk 30.
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2.6. Lapse tagastamine oleks vastuolus riigi avaliku korraga

Viimase aluse lapse tagastamata jätmiseks loob konventsiooni artikkel 20, mille kohaselt võib lapse tagas-
tamisest keelduda, kui taotluse saanud riik järgib inimõiguste ja põhivabaduste neid printsiipe, mille koha-
selt ei saa last tagastada. Rahvusvahelisel tasandil on võrdsustatud kõnealune tagastamata jätmise alus 
ordre public’iga ehk riigi avaliku korraga vastuolus olemisega. Huvipakkuv on asjaolu, et sätte kohaldu-
misala on tunduvalt laiem kui teistes konventsioonides sisalduva riigi avaliku korra klausli oma: riigisisest 
õigust tuleb arvestada üksnes selles ulatuses, kui põhiõigused ja -vabadused võivad lapse tagastamise tõttu 
 kaitseta jätta.*94

Seda, mida täpselt avaliku korraga vastuolus olevaks peetakse, ei ole kuskil täpselt lahatud ning seda 
eesmärgiga: konkreetse nimistu loomisega ohustataks sätte eesmärki kaitsta last olukordade eest, mille eest 
ei oleks teda võimalik ühegi teise sättega kaitsta. Veel on märgitud, et kõnealusele sättele ei tohiks tugineda 
lapseröövi asjades erinevalt või sagedamini kui muudel alustel.*95

Eestis on kõnealusele sättele sisuliselt viidatud viiel korral, millest neljal korral, nagu juba varem mai-
nitud, on viidatud lapse emast eraldamisele kui inimõiguste rikkumisele, ning põhjendus on pea kõigil 
järgmine: „ÜRO Lapse õiguste konventsioonile vajab laps oma füüsilise ja vaimse ebaküpsuse tõttu erilist 
kaitset ja hoolt. Vastavalt Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 25 punktile 2 annavad emadus ja väike-
lapseiga õiguse erilisele hooldusele ja abile.“ *96 Üldjuhul on antud teemale viidatud nii artikli 13 lõike 1 
punkti b kui psüühiliste kannatuste allikale viidatud ning kuivõrd tugineti inimõiguste rikkumisele, viidati 
ka kaudselt artiklile 20. Siinkohal ei hakka autor taas kord antud teemat lahkama, selle kohta on võimalik 
lugeda alapunktist 2.4.

Viies tsiviilasi – ainus juhtum, milles tõsimeeli viidati artiklile 20 – on üsna värske: Pärnu Maakohtu 
lahend pärineb 15. veebruarist 2012.*97 Erinevalt eespool käsitletud tsiviilasjadest on kõnealuses asjas vii-
datud hoopis laste haridusele kui inimõigusele ligipääsu takistamisele. Täpsemalt on viidatud ÜRO lapse 
õiguste konventsiooni artiklile 28, mille kohaselt osalisriigid tunnustavad lapse õigust haridusele ja teevad 
alghariduse kõigile kohustuslikuks ja tasuta kättesaadavaks, ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse kon-
ventsiooni esimese protokolli*98 artiklile 2, mille kohaselt ei või kedagi jätta ilma õigusest haridusele. Nagu 
eelnevalt mainitud, ei käsitlenud kahjuks Riigikohus oma lahendis kõnealust artiklit. 

HCCH kohtulahendite andmebaasi INCADAT*99 kohaselt on Austraalia, Inglismaa ja Iirimaa kohtud 
artiklile 20 viidates käsitlenud (kasu- ja pool-)õdede ja (-)vendade vastuväiteid õest-vennast eraldamisele 
olukordades, kui taotletakse vaid ühe lapse tagastamist teise riiki. Kuigi esimese astme kohtud olid paa-
ril korral eelnimetatud põhjendusega taotlused rahuldanud, siis kõrgema astme kohtud on need tühista-
nud, kuivõrd konventsiooni ei loodud tagastamisel maha jäävate perekonnaliikmete kaitseks – sarnaselt 
 vanemaga on ka neil võimalus tagastatava õe või vennaga hariliku viibimiskoha riiki naasta.*100

Lisaks on teistes riikides leitud, et artiklit 20 võib rakendada ka juhtudel, kui taotluse saanud riigi koh-
tul puudub kindel veendumus selles, et lapse põhilise viibimiskoha riigi kohus suudaks lahendada hooldus-
õiguse küsimuse adekvaatselt või õiglaselt, tulenevalt selle riigi hooldusõigust reguleerivatest normidest, 
kultuurist, tavadest vms asjaoludest, samuti põhjusel, et selles riigis võib lapse peamisel hooldajal tek-
kida raskusi lapse hooldusõiguse küsimuses kohtusse pöördumisel.*101 Tõenäoliselt muutub see põhjendus 
aktuaalsemaks, kui veelgi enam islamiriike konventsiooniga liitub ning lapseröövi toimepanijaks on ema, 
kellel on lapse hariliku viibimiskoha riigis üsna raske oma hooldusõigust lapse suhtes teostada ning veelgi 
raskem ainuhooldusõigust taotleda.

94 E. Perez Vera (viide 13), lk 434, p 33.
95 Samas, lk 461–462, p 118.
96 Tln LKo 18.11.2004, 2/23-8939/04; Tln RgKo 25.04.2005, 2-2/335/05; Tln LKo 27.12.2005, 2-05-19839; Harju MKm 

20.04.2009, 2-06-15499.
97 Pärnu MKm 15.02.2012, 2-11-58974.
98 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni esimene protokoll. – RT II 1996, 11, 34.
99 Arvutivõrgus: www.incadat.com.
100 Full Court of the Family Court of Australia, 22.10.2004, FamCA 967, A. & G.S. & Others [2004]. Arvutivõrgus: http://incadat.

com/index.cfm?act=search.detail&cid=781&lng=1&sl=2; United States Court of Appeals for the 3rd Circuit, 20.03.2008, 520 
F.3d 249, Carrascosa v. McGuire. Arvutivõrgus: http://incadat.com/index.cfm?act=search.detail&cid=970&lng=1&sl=1; 
United Kingdom High Court of Justice Court of Appeal (Civil Division), 01.04.2011, EWCA Civ 361, Eliasson v. Eliasson 
[2011]. Arvutivõrgus: http://incadat.com/index.cfm?act=search.detail&cid=1066&lng=1&sl=2.

101 A. Valgma (viide 8), lk 51.
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Lisaks on artiklile 20 viidates võimalik käsitleda ka Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid. Alates 2010. 
aastast on Euroopa Inimõiguste Kohus leidnud järjepidevalt, et Haagi konventsiooni ei tohi rakendada 
pimesi, automaatselt, kõiki asjaolusid arvestamata ning et igal hetkel peab lähtuma lapse huvidest. Selline 
käsitus on saanud rahvusvahelisel tasandil suure kriitika osaliseks, kuivõrd selles heidetakse riigisisestele 
kohtutele ette lapseröövi juhtumite kiirmenetlust, mis ongi lapseröövi konventsiooni eesmärgiks, ning 
soovitatakse sisuliselt hooldusasja arutamist. Kuivõrd kõnealune teema vajab mahukat analüüsi ning vää-
riks eraldi uurimistöö kirjutamist, siis nimetab autor siinkohal vaid teemakohased lahendid: Neulinger ja 
Shuruk vs. Šveits*102, Cristescu vs. Rumeenia*103, Karrer vs. Rumeenia*104, Y. C. vs. Ühendkuningriik*105, 
Raban vs. Rumeenia.*106 Autor siiralt loodab, et nüüd, kui Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkojale on 
 saadetud uuesti läbi vaatamiseks juhtum X vs. Läti*107, saab kohus muuta juhtumiga Neulinger ja Shuruk 
vs. Šveitsi kasutusele võetud põhimõtteid ning kooskõlastada need lapseröövi konventsiooni eesmärkidega.

3. Kokkuvõte
Juba üle 30 aasta tagasi tunnustas rahvusvaheline kogukond rahvusvahelist lapseröövi suure problee-

mina ning selle lahendamise eesmärgil allkirjastati 25. oktoobril 1980. a Haagi lapseröövi konventsioon. 
Ka Euroopa Liit, mis lähtub isikute vaba liikumise põhimõttest, on märganud kõnealust probleemi ning 
üritanud lapseröövi konventsiooni edasi arendada Brüsseli IIa määrusega. Vaatamata eelnimetatud õigus-
aktide olemasolule, on õigusteadlaste hinnangul tekkinud kohati hall, puudulikult reguleeritud ala. Olu-
korra parandamiseks on astutud esimesed sammud: Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents plaanib 
uurida probleemkohtasid ning välja töötada täiendavad õigusaktid nende kaotamiseks.

Konventsiooni ning määruse kohaselt on rahvusvahelise lapserööviga tegu olukordades, kui alla 16-aas-
tane laps on viidud välisriiki või hoitakse teda seal kinni hooldusõigusliku vanema või asutuse nõusolekuta. 
Õigusaktide eesmärgiks on kaitsta last sellisest tegevusest tuleneva kahju eest ning kaotada lapsega teise 
riiki minemisega saavutatav eelis hooldusõiguse taotlemisel. Nimelt saab lapse hooldusõiguse üle otsustada 
vaid lapse hariliku viibimiskoha riigis, kus kohus ning muud asutused on pädevad otsustama lapse tuleviku 
üle. 

Kuivõrd konventsiooni eesmärgiks on siiski lapse tagastamine, peaks lapse tagastamata jätmise alu-
seid tõlgendama kitsendavalt ning lähtuma otsuse tegemisel lapse huvidest. Eesti kohtud on konventsiooni 
kohaldamise algusaegadel tõlgendanud sätteid pigem kergekäeliselt ning mitmel korral lahendati sisuliselt 
hooldusasja, mitte lapse tagastamise küsimust. Seetõttu on mitmel korral jõutud tulemusteni, mis on kõr-
gema astme kohtu poolt tühistatud. Siiani on Eesti kohtud otsustanud tagastada välismaale vaid kolm last, 
kuigi kohtus on arutlusel olnud taotlused 23 lapse tagastamiseks.

Põhiliste eksimustena tooks autor välja järgmise: 
– ei arvestatud hagita menetluse eripäraga;
– konventsiooni tõlgendamisel lähtuti pimesi eestikeelsest mitteametlikust ning eksitavast 

 tõlkest;
– jäeti kohaldamata Brüsseli IIa määrus;
– lapse harilik viibimiskoht samastati Eesti õiguses tuntud elukoha mõistega;
– lapse uue elukohaga kohanemist tuvastati üsna vähese analüüsi tulemusena;
– ei analüüsitud hooldusõiguse teostamist, vaid lihtsalt tõdeti seda;
– ei analüüsitud nõusoleku olemasolu;
– lähtuti seisukohast, et emast lahutamine on piisav põhjus lapse tagastamata jätmiseks;
– ei arvestatud, et last ei tagastata teisele vanemale, vaid hariliku viibimiskoha riiki;
– talumatut olukorda tõlgendati laiendavalt;
– lahendati hooldusasja, sh määrati laps ühe vanema juurde elama.

102 EIKo 06.07.2010, 41615/07, Neulinger ja Shuruk vs. Šveits.
103 EIKo 10.01.2012, 13589/07, Cristescu vs. Rumeenia.
104 EIKo 21.02.2012, 16965/10, Karrer vs. Rumeenia.
105 EIKo 13.03.2012, 4547/10, Y. C. vs. Ühendkuningriik.
106 EIKo 26.10.2010, 25437/08, Raban vs. Rumeenia.
107 EIKo 13.12.2011, 27853/09, X vs. Läti.
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Kohtutel on olnud probleeme ka konventsiooni menetlusliku eesmärgiga lahendini jõuda kuue näda-
laga – alguses kohtud isegi ei üritanud selle aja jooksul lahendini jõuda. Kuigi autori tähelepanekute koha-
selt võtab ka praegu Eestis enamasti lahendi saamine aega enam kui kuus nädalat, siis tuleneb see peamiselt 
sellest, et välisriigi ametkonnad ei suuda kohtu taotletavaid tõendeid ettenähtud tähtaja jooksul esitada.

Olles läbi töötanud kõik Eesti kohtute lahendid lapseröövi teemal, peab tunnistama, et konventsiooni 
kohaldamise algusaastatel olid Eesti madalama astme kohtute lahendid väga problemaatilise sisuga. Sellele 
vaatamata on autoril hea meel tõdeda, et olukord on viimase paari aasta jooksul märgatavalt paranenud 
tänu mitmele Riigikohtu lahendile ning korraldatud koolitustele. Värsketes lapse tagastamise menetlustes 
on kohtud läinud aina põhjalikumaks oma selgitus- ja uurimiskohustuse täitmisel, sätteid tõlgendatakse 
kooskõlas konventsiooni eesmärgiga. Märgata on ka eelnev Euroopa Kohtu ning Euroopa Inimõiguste 
Kohtu samateemaliste lahendite põhjalik läbitöötamine, mis aitab tagada korrektsete järelduste tegemise 
sellises keerukas menetluses.

Autorist: M.A. Haldi Mäesalu töötab Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talituse 
 nõunikuna.
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