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1. Magistritöö fookus
Töö eesmärgiks on analüüsida lapsendamissala-
duse hoidmise ja avaldamise regulatsiooni Eesti 
Vabariigis ning selle teema raames käsitleda ka 
avaliku huvi mõiste sisustamise problemaatikat 
Eesti õiguskorras.

2010. aasta 1. juulil jõustunud perekonnasea-
duse regulatsioon avas esmakordselt lapsenda-
missaladuse ja selle kontekstis ka avaliku huvi 
mõiste. Põhiprobleemiks on avaliku huvi mõis-
te ebamäärasus ning küsitavus selle mõiste kasu-
tamises lapsendamise ning lapsendamissaladuse 
kontekstis. Arvestades, et lapsendamine ja lapsen-
damissaladuse hoidmine on seotud isikute era- ja 
perekonnaelu puutumatusega, on tegemist ühe 
olulisema põhiõiguse kaitseala ja selle riivega.

Mis võiks olla selline avalik huvi, mis kaalub 
üles teised võimalikud huvid?
Lapsendamissaladus on lapsendamise kohtueel-
se ja kohtumenetlusega seonduv informatsioon 
ja andmed, sealhulgas lapsendamise fakt, millest 
võib järeldada, et laps on lapsendatud või et va-
nemad on lapse lapsendanud või et vanem või 
eestkostja on andnud lapse lapsendada. Lapsen-
damissaladuse eesmärk on tagada lapse, vanema 
ja lapsendaja eraelu kaitse, ära hoida soovimatut 
sekkumist ning diskrimineerimist päritolu või 
muul alusel.

Isik, kes teab lapsendamissaladust, ei tohi seda 
avaldada, kui selle avaldamine ei ole vajalik avali-
kes huvides.

Avalik huvi on määratlemata õigusmõiste, nagu 
on seda ka mõisted hea usk, head kombed, ebalo-
jaalne, tunnustatud jurist, mis on suunatud ava-
liku hüve loomisele või säilitamisele. Avalik huvi 
kui õigusmõiste olulisemaks tunnuseks on asja-
olu, et avaliku huvi sihtmärk – avalik hüve – on 
ühiskonnaliikmete vahel jagamatu. Avalik huvi ei 
ole tingimata ühiskonna enamiku huvi, sest see 
ei tähenda ühiskonnas eksisteerivate erahuvide 
summat.

2. Regulatsioon Ees  s
Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi õigusruumis kä-
sitleti esmakordselt lapsendamissaladuse temaati-
kat 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud perekon-
naseaduses, mille kohaselt oli isikul, kes teadis 

lapsendamissaladust, kohustus seda hoida. Tol-
lane vaadeldav seadusesõnastus oli paindumatu, 
kuna sellises sõnastuses oleks lapsendamisest kõ-
nelemine keelatud justkui ka lapsendaja(te)le. 

Avalik huvi ja lapse ehk lapsendatu huvi ei 
pruugi olla alati sarnased huvid. Piiramatu tõlgen-
dusruum avaliku huvi osas seab autori hinnangul 
kahtluse alla lapsendamissaladuse eesmärgi täit-
mise ja nii jääb kaitseta lapsendamise protsessis 
otseselt osalenud ja lapsendamissaladusega seotud 
isik, eelkõige aga laps, kes enda teadlikkusest ja 
tagasihoidlikumatest võimalustest ennast kaitsta 
ei suuda.

Perekonnaseaduse §164 lõige 2 ei täpsusta, kel-
lele võib avalikes huvides lapsendamissaladuse ja 

sellega seonduva informatsiooni avaldada. Täna-
ses sõnastuses ei ole isikute ring piiratud, mistõttu 
saab tõlgendada, et avaliku huvi vajadusel võiks 
lapsendamisfakti avaldada igaühele. Perekonna-
seaduse § 164 lõige 2, andes määratlemata õi-
gusmõiste läbi aluse põhiõiguse riiveks, pole for-
maalselt kooskõlas põhiseadusega, kuna ei vasta 
olulisuse ega ka õigusselguse põhimõttele.

Nii nagu ei tea lapsed, teised lapsendajad ja 
lapse bioloogilised vanemad, millal on lapsenda-
missaladuse avaldamine põhjendatud ja lubatud, 
nii ei tea seda ka teenistusülesannete käigus lap-
sendamissaladusega kokkupuutuvad ametiisikud. 
Autori poolt lapsendajate hulgas läbiviidud küsit-
luse vastuste analüüsist selgub, et juhtumeid, mil 

ametiisik on lapsendamissaladuse avalikustanud, 
on mitmeid.

Lapsendamise saladuse rikkumine võib tuua 
lapsele tõsiseid tagajärgi. Eelkõige saades sellest 
teada kelleltki kolmandalt, mitte enda vanematelt 
ehk lapsendajatelt, võib lapsel tekkida  kahtlus 
enda kohast perekonnas ehk lapsendajate peres.

Avaliku huvi määratlemine ei ole kahtlemata 
lihtne, ent siiski on võimalik välja tuua paar ele-
menti. Avalikes huvides on nt kuritegude ja õi-
guserikkumiste avalikustamine. Avalikes huvides 
võib olla ka silmakirjalikkuse paljastamine. 

3. Rahvusvaheline 
regulatsioon
Lapse Õiguste Konventsiooni artikkel 3 seab esi-
kohale lapse parimad huvid. Sama dokumendi ar-
tikli 16 kohaselt peavad osalisriigid, kes tunnusta-
vad ja/või lubavad lapsendamist, kindlustama, et 
esikohale oleksid seatud lapse huvid. Seega Lapse 
Õiguste Konventsiooni artikkel 16 peaks autori 
arvates olema primaarne, kehtestades riiklikke õi-
gusakte, mis puudutavad lapsi ning nende õiguste 
ja vabaduste kaitset.

 Rootsi regulatsioonis on määratletud isikute 
ring, kellele lapsendamissaladus üldse avaldatak-
se. Rootsi õigusaktid ei tunne mõistet „lapsenda-
missaladus“, vaid lähtutakse eelkõige üldistest sä-
tetest ja Soome lastekaitse seaduses esile toodud 
lapse parimate huvide põhimõttest. Meie riigis 
on täna kehtiva perekonnaseaduse ja selles sisal-
duva lapsendamissaladuse avaldamise sätte koha-
selt avaldamise vajalikkuse kaalumise lähtekohaks 
avalik huvi, kui võrreldavatel naaberriikidel on 
lähtekohaks kaalumisel lapse parimad huvid.

Saksamaa Liitvabariigi tsiviilseadustik sätestab, 
et ilma lapsendaja ja lapse nõusolekuta ei tohi 
lapsendamise ning sellega seotud asjaolude kohta 
midagi avaldada ega välja uurida, kuivõrd selleks 
ei esine avalikku huvi pakkuvaid erilisi põhjuseid. 
Lapsendamine allub erilisele saladuse kaitsele, et 
takistada ootamatuid konfrontatsioone lihaste va-
nemate, kes võib-olla asuvad oma loovutatud lap-
si otsima ja lapse lapsendanud perekonna vahel. 

Tänapäeval valitseb küll üksmeel selles osas, 
et lapsendajad peaksid oma lastele avameelselt, 
muidugi lastepärasel viisil tutvustama nende pä-

ritoluga seonduvaid asjaolusid, sest täielikku sa-
laduses hoidmist pole niikuinii tagada võimalik 
ja päritolu hilinenud avaldamine võib põhjustada 
raskeid psüühilisi häireid. Vaatamata sellele jääb 
vanemate kasvatusliku äranägemise pärusmaaks, 
kas ja kuidas päritolu avaldada.

Saksa õiguses on lapsendamissaladuse aval-
damise kontekstis rõhutatud avaliku huvi erilisi 
põhjuseid ning erinevate huvide ja eesmärkide 
kaalumist, millest lähtuvalt peab olema õigusta-
tud saladuse avaldamine ning selle võimalikud 
tagajärjed. Lisaks on Saksa õigusteadlased nime-
tanud erinevaid avaliku huvi erilise põhjuste alla 
käivaid reaalseid olukordi, nagu näiteks abielu 
sõlmimist lähisugulasega ning raskete kuritegude 
või haiguste uurimist.

4. Uurimistöö tulemused
• Perekonnaseaduse § 164 lõige 2 ei ole selge ja 

mõistetav nii lapsendamisega seotud isikutele 
ehk lapsendatud lapsele, lapsendajatele ja bio-
loogilistele vanematele kui ka lapsendamissala-
dusest enda teenistusülesannete raames teada 
saanud ametiisikutele. Esimesed ei mõista, mis 
võiks olla selline avalik huvi, ilma et see poleks 
samas lapse huvi ning teised ei tunneta piire, 
kus selline avalik huvi algab ja millega lõpeb.

• Täna kehtiva perekonnaseaduse seletuskirjast ei 
ole võimalik mõista avaliku huvi mõiste kasu-
tamise põhjendatust lapsendamissaladust puu-
dutava regulatsiooni osas. Samuti puuduvad 
viited erinevatele praktilistele kaasustele, õigus-
teadlaste seisukohtadele ning nende analüüs, 
arvestades Eesti riigi eripärasid, mis võiksid sea-
da piirid sätte kohaldamiseks.

5. E  epanek
Alternatiiv perekonnaseaduse § 164 lõike 2 sõ-
nastusele: „Isik, kes teab lapsendamissaladust, ei 
tohi seda avaldada, kui selle avaldamist ei nõua 
ülekaalukas avalik huvi.” Norm kehtib iga isiku 
suhtes, kes on lapsendamissaladusest teadlik, näi-
teks lapsendatu sugulased ja sõbrad, kuid nende 
edasine vaikimiskohustus lapsendamisfakti osas 
on kokkuleppeline lapsendaja või lapsendatuga, 
kellelt vastav informatsiooni saadi ehk rõhutada 
nendevahelist suhet ja usaldust.


