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Xxx laste elukoha järgne xx (nt Tartu, Viru, Harju, Pärnu) Maakohus  
xxx kohtumaja 
tänav 
linn, postiindeks  
maakond 
 
Avaldaja: Mati Mets 
isikukood: 
aadress: 
kontakttelefon 
 
Puudutatud isik I: Juta Mets 
isikukood: 
aadress  
kontakttelefon 
 
Puudutatud isik II: laps 1, nt Mari Mets 
Isikukood  
Aadress 
 
Puudutatud isik III: laps 2, Nt Jüri Mets 
Isikukood 
Aadress 
 
Puudutatud isik IV: lapse elukohajärgne eestkosteasutus, s.o valla- või linnavalitsus 
                                                                                                                      

 
xx. xx 20xx 

 
 

AVALDUS 
Lastega suhtlemise korra määramiseks 
 
ja 
 
TAOTLUS 
Esialgse õiguskaitse kohaldamiseks 
 
 
FAKTILISED ASJAOLUD 
 
Suhte- ning suhtlemisajalugu, sh kirjeldus, kaua elatakse lahus ja kuidas on laste ema 
senini käitunud lastega suhtlemise võimaldamisel jne. Soovitavalt võimalikult 
objektiivselt ja konkreetselt.  
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Näide:  X ja Y kooselust sündis 2 last, Mari ja Jüri (sünniaastatega). X ja Y ei ela koos alates 
xxx. Kooselu lõppemisel lepiti kokku, et.... Käesoleval hetkel ei võimalda laste ema isal lastega 
suhelda – näited suhtlemise takistamisest jne.  
 
Näide: Avaldaja soovib osa võtta laste kasvatamisest, kuid see võimalus on laste ema poolt 
oluliselt piiratud. Lastega suhtlemine on olnud võimalik väga vähestel kordadel... Alates xxx. 
aasta xxxkuust kuni käesoleva avalduse esitamiseni ei ole avaldajal olnud võimalik üldse 
lastega kohtuda. Avaldaja leiab, et temal kui laste isal peab olema kvalitatiivne võimalus oma 
lastega suhtlemiseks ja nende elus osalemiseks ilma, et laste ema sellele laste huve 
kahjustavaid piiranguid seaks. Vältimaks võimalikke oma õiguste kuritarvitusi, peab avaldaja 
vajalikuks sõlmida üksikasjalik kokkulepe sellest, kuidas lastest lahus elav vanem osaleb laste 
kasvatamises. 
 
KIRJELDADA LAPSE HUVISID SILMAS PIDAVAT GRAAFIKUT: Avaldaja arvates 
oleks mõistlik ning kõikide osapoolte huvisid arvestav suhtluskord alljärgnev:  
1. xxxxxx 
2. xxxxx 
3. xxxx 
 
Näide: 
1. Laste isal on õigus kohtuda lastega vähemalt: 
a) iga kuu xxmilliselxx nädalavahetusel, mil lapsed viibiksid isa elukohas xxxx linnas;  
b) ka muudel või eelnevast erinevatel aegadel, kui pooled on selliselt eelnevalt kokku leppinud. 
2. Muutustest lastega kokkusaamise aegades ja graafikus teavitab teine pool ette vähemalt xxx 
päeva. 
3. Ettenägematute olukordade, sh haigestumiste puhul, ei ole 3- päevase etteteatamise tähtaja 
järgimine kohustuslik. 
4. Laste koolivaheaegadel on isal õigus lastega koos paaritutel aastatel kevadvaheaeg ning 
paarisaastatel sügisvaheaeg; 
5. Suvevaheaeg?  
6. Lastega kohtumiseks tuleb isa laste ema ja laste ühisesse elukohta lastele järgi ning viib 
lapsed ka nende elukohta tagasi?? 
8. Sõltumata sellest kumma vanema juures lapsed parasjagu viibivad, on lastel õigus teise 
kaugel viibiva vanemaga suhelda telefoni teel. Vanem peab arvestama, et telefonisuhtlus 
lastega arvestaks laste magamamineku aegasid. 
9. Laste isal on õigus veeta jõulupühadel vähemalt üks päev lastega laste isa poolt valitud 
kohas. 
10. Isadepäeval on laste isal õigus olla lastega laste isa poolt valitud kohas.  
11. Laste sünnipäevadel on laste isal õigus lastega kohtuda. 
12. Perekondlikud tähtpäevad (nt sünnipäevad, isadepäev, emadepäev, vanavanemate 
sünnipäevad) veedavad lapsed selle vanema juures, kellega tähtpäev seotud on?? 
13. Vanemad kohustuvad teineteisele võimalikult varakult teatama üksteise puhkuseajad ning 
arvestama, et puhkuste ajal saaksid lapsed vähemalt nädal aega järjest veeta koos puhkava 
lapsevanemaga. Samuti on lastel õigus olla vanavanemate puhkuse ajal pikemalt koos nii ema 
kui isa vanematega, kes samuti tagavad laste eemalviibimisel suhtluse telefonitsi laste ema või 
isaga. 
14. Vanemad kohustuvad laste juuresolekul mitte halvustama teineteist või üksteise 
lähikondseid. 
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15. Käesolevas korras nimetamata jäänud lastega suhtlemist puudutavates küsimustes 
lähtuvad pooled mõistlikkuse põhimõttest, arvestades laste parimaid huve. 
 
ÕIGUSLIK PÕHJENDUS 
 
Tulenevalt PKS §-st 143 on lastel õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga, sh 
isaga. Sama sätte kohasel on mõlemal vanemal kohustus ja õigus suhelda lapsega 
isiklikult. Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab lapse suhet teise 
vanemaga või raskendab lapse kasvatamist. PKS § 143 lg 3 lause II järgi võib kohus 
asjassepuutuvale isikule panna kohustuse hoiduda tegevusest, mis kahjustab lapse 
suhet vanematega või raskendab lapse kasvatamist. Sellest tulenevalt ja eeltoodud 
faktilistele asjaoludele tuginedes palub avaldaja kohtul lähtuvalt isa poolt tehtud 
suhtlemiskorra tingimustest määrata suhtlemiskord oma alaealiste lastega, kuivõrd 
laste emaga vastavale vabatahtlikule kokkuleppele jõuda ei õnnestu. 
 
EIK 18.12.2012 lahendis nr 66203/10 Meirelles vs Bulgaaria on nenditud 
lepinguosaliste riikide kohustust Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konvetsiooni 
artikli 8 kontekstis tagada kohaste meetmetega lapse ja vanema suhtlemisvõimalus. 
Samuti on osundatud sellele, et vanema taotlusi lapsega suhtlemiseks peaks 
menetlema kiiresti. Sama tuleneb 05.04.2012 lahendis nr 3684/07 Strömblad vs Rootsi – 
lapsega seotud vaidluste kiirel lahendamine peab välistama selle, et aeg de facto 
määrab õiguslikke küsimusi. Konventsiooni artikli 8 kaitseala menetluslik kohustus 
kattub artikli 6 lg-st 1 tuleneva riigi kohustusega tagada isiku tsiviilõiguste ja 
kohustuste üle otsustamine mõistliku aja kestel. 
 
 
ESIALGSE ÕIGUSKAITSE TAOTLUS 
 
TsMS § 4771 lg 2 kohaselt kui esialgse õiguskaitse kohaldamine on seaduse järgi 
võimalik, võib seda teha, kui on vaja olemasolevat olukorda või seisundit säilitada 
või ajutiselt reguleerida, kui seadusest ei tulene teisiti. Esialgsele õiguskaitsele 
kohaldatakse hagi tagamise kohta sätestatut, kui seadusest ei tulene teisiti. TsMS § 
551 lg 1 kohaselt võib kohus hagita perekonnaasja menetlemisel avalduse alusel või 
omal algatusel määrusega esialgse õiguskaitsena rakendada hagi tagamise 
abinõusid. TsMS § 378 lg 3 p-i 2 järgi võib perekonnaasjas kohus reguleerida 
kohtumenetluse ajaks vanema suhtlust lapsega.  Kuna avaldaja probleem lastega 
suhtlemisel on olnud kestev ning laste ema piirab suhtlust jätkuvalt, palub avaldaja 
reguleerida suhtlemine lastega juba kohtumenetluse alguses. Avaldaja palub kohtul 
lähtuda võimalusel käesolevas avalduses välja toodud mõistlikest ettepanekutest. 

Seega tuginedes ülaltoodud faktilistele asjaoludele ning õiguslikule 
põhjendusele ja juhindudes TSMS §-st 110 lg-st 4, 116 lg-test 1 ja 5, § 378 lg 3 
p-ist 2, §-st 476, §-st 477, §-st 4771, § 550 lg 1 p-st 2, § 551 lg-st ja PKS §-st 143 
ja Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konvetsiooni art-st 8 ja art 6 lg-st 1 

PALUN: 
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1. Lähtudes laste parimatest huvidest rakendada esimesel võimalusel 

kohtumenetluse ajaks esialgset õiguskaitset ning avaldaja 
ettepanekuid arvestades määrata Y suhtluskord Mari ja Jüriga;   

2. Kohtul määrata edaspidiseks mõistlik kõigi osapoolte, eelkõige laste, 
parimaid huvisid arvestav suhtluskord Y´le Mari ja Jüriga 
suhtlemiseks järgnevatel tingimustel: 

 1.Laste isal on õigus kohtuda lastega vähemalt: 
a) iga kuu xxmilliselxx nädalavahetusel, mil lapsed viibiksid isa 
elukohas xxxx linnas;  
b) ka muudel või eelnevast erinevatel aegadel, kui pooled on selliselt 
eelnevalt kokku leppinud. 
2. Muutustest lastega kokkusaamise aegades ja graafikus teavitab teine 
pool ette vähemalt xxx päeva. 
3. Ettenägematute olukordade, sh haigestumiste puhul, ei ole 3-päevase 
etteteatamise tähtaja järgimine kohustuslik. 
4. Laste koolivaheaegadel on isal õigus lastega koos paaritutel aastatel 
kevadvaheaeg ning paarisaastatel sügisvaheaeg; 
5. Suvevaheaeg?  
6. Lastega kohtumiseks tuleb isa laste ema ja laste ühisesse elukohta 
lastele järgi ning viib lapsed ka nende elukohta tagasi?? 
8. Sõltumata sellest kumma vanema juures lapsed parasjagu viibivad, on 
lastel õigus teise kaugel viibiva vanemaga suhelda telefoni teel. Vanem 
peab arvestama, et telefonisuhtlus lastega arvestaks laste 
magamamineku aegasid. 
9. Laste isal on õigus veeta jõulupühadel vähemalt üks päev lastega laste 
isa poolt valitud kohas. 
10. Isadepäeval on laste isal õigus olla lastega laste isa poolt valitud 
kohas.  
11. Laste sünnipäevadel on laste isal õigus lastega kohtuda. 
12. Perekondlikud tähtpäevad (nt sünnipäevad, isadepäev, emadepäev, 
vanavanemate sünnipäevad) veedavad lapsed selle vanema juures, 
kellega tähtpäev seotud on?? 
13. Vanemad kohustuvad teineteisele võimalikult varakult teatama 
üksteise puhkuseajad ning arvestama, et puhkuste ajal saaksid lapsed 
vähemalt nädal aega järjest veeta koos puhkava lapsevanemaga. Samuti 
on lastel õigus olla vanavanemate puhkuse ajal pikemalt koos nii ema 
kui isa vanematega, kes samuti tagavad laste eemalviibimisel suhtluse 
telefonitsi laste ema või isaga. 
14. Vanemad kohustuvad laste juuresolekul mitte halvustama teineteist 
või üksteise lähikondseid. 
15. Käesolevas korras nimetamata jäänud lastega suhtlemist 
puudutavates küsimustes lähtuvad pooled mõistlikkuse põhimõttest, 
arvestades laste parimaid huve. 
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Lugupidamisega, 
 
Laste isa nimi 
 
NB! Avaldus tuleb kas allkirjastada või digiallkirjastada (e-toimiku kaudu saatmisel) 
 
Lisad: 

1. Avalduse ärakiri (2 eksemplari xx lehel); 
2. Riigilõivu tasumist tõendav dokument (2 eks xx lehel); Riigilõivu tuleb tasuda 

10 €, kui avaldus esitatakse e-toimiku kaudu, siis 5 €. Lisaks tuleb tasuda riigilõivu 
esialgse õiguskaitse taotlemise eest – 50 €. Seega kokku läheb avaldus maksma 55-60 €. 

 
SOOVITAVALT VÕIKSID OLLA KA TÕENDID SELLE KOHTA, kuidas laste ema 
takistab suhtlemist lastega. Nt mõni tunnistaja nimi (elukoht, telefoninumber), e-
mailid vestlustega jne 
 


