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Milline oleks siinkohal sobiv lahendus? Kuna uurimustöö autorile tundub, et lapsendatud isikute õigused
oma päritolu teadasaamisel ei ole Eestis piisavalt tagatud ja kaitstud, oleks üheks võimalikuks lahenduseks
anda sellistes olukordades diskretsiooniõiguse kohtule,
kes iga konkreetse juhtumi puhul võtaks arvesse kõiki
asjas tähtsust omavaid asjaolusid ning teeks sellest
lähtuvalt ka otsuse, kas lapsendatu infopärimine võiks
kuidagi rikkuda teiste asjaosaliste õigusi või mitte.

3. Rahvusvaheline prak ka

1. Uurimuse eesmärk
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on analüüsida Eesti seadusandluses sätestatud lapsendatud isiku õigust
teada oma päritolu ning selle vastandumist lapsendaja(te) ning bioloogilis(t)e vanema(te) õigusele säilitada nende era- ja perekonnaelu puutumatus.
Uurimustöö autori arvates takistavad perekonnaseaduse § 164 lg-d 6 ja 7 lapsendatute põhiõigust teada saada oma päritolu.
Autor saatis küsimustiku kõigile 15-le Eesti maakonna lapsendamisküsimustega tegelevale ametnikule, mille sisuks ja eesmärgiks oli saada neilt informatsiooni, kogemusi, tähelepanekuid ja ettepanekuid
seoses lapsendatud isikute maavalitsustesse pöördumisega oma päritolu väljaselgitamiseks.

2. Lapsendamissaladus vs
lapsendatu õigus teada
oma päritolu
Eesti Vabariigi Põhiseaduse Kommenteeritud Väljaande kohaselt hõlmab enesemääramisõigus mh isiku
õigust teada saada, kes on tema vanemad. Seega sätestab PS § 19 lg-s 1 sätestatud isiku õigus vabale eneseteostusele isiku subjektiivset põhiõigust teada oma
päritolu ja saada infot oma vanemate kohta. Sama on
kinnitanud ka Riigikohus.
Lapsendamissaladust reguleerib perekonnaseaduse
§ 164, mille eesmärgiks on tagada lapse, vanema ja
lapsendaja eraelu kaitse, ära hoida soovimatut sekku-

mist ning diskrimineerimist päritolu või muul alusel.
Nimetatud paragrahv seab selged piirid lapsendamist
puudutava informatsiooni jagamisele ning lapsendatu, lapsendaja(te) ning bioloogilis(t)e vanema(te) õigustele. Seadus annab lapsendatule baasinformatsiooni tema õiguste kohta informatsiooni saamiseks oma
päritolu kohta ning juhised, kuhu peaks info saamiseks pöörduma.
Kas, millal ja kuidas lapsele tema päritolu kohta
teavet anda, on üldjuhul hooldusõigusliku vanema
otsustada, sest perekonnaseaduse järgi on vanemal
mh kohustus ja õigus otsustada lapsega seotud asju.
Selle küsimuse otsustamisel peab vanem teostama
oma õigusi heas usus ja lähtuma lapse, mitte enda
heaolust. Autor on siinkohal seisukohal, et nimetatud
säte ei taga piisavas ulatuses lapsendatu huvisid ja õigusi, vaid jätab otsustusõiguse ainult lapsendaja(te)le,
kes paraku mitte alati ei lähtu lapse huvidest.
Perekonnaseadus seab täiendavad piirangud lapsendatu informatsiooni küsimisele: lapsendatul on
õigus saada teavet oma bioloogiliste vanemate, vanavanemate ning õdede ja vendade kohta, kui nimetatud isikud on andnud nõusoleku vastava teabe avaldamiseks. Kui nõusolekut teabe edastamiseks ei anta, siis
peab maavalitsus andma teavet eelnimetatud isikute
kohta ulatuses ja viisil, mis ei võimalda tuvastada lapsendatu bioloogilisi vanemaid, vanavanemaid, õdesid
või vendi, kes ei ole teabe edastamiseks nõusolekut
andnud. Lapsendatu jaoks tähendab see reeglina jahei stiilis vastust väga umbmäärase infoga tema põlvnemise kohta, mis üldjuhul lapsendatule midagi ei anna.

Lapsendamise peamiseks eesmärgiks on vanemateta
lapsele stabiilse, turvalise ja armastava kodu kindlustamine. Lapsendamissaladuse reguleerimisel on erinevad riigid reeglina esmajärjekorras lähtunud pigem
lapsendatud isikute huvidest ja õigusest teada saada
oma päritolu. Juurdepääs rahvastikuregistri halduses
olevatele sünnikirjetele on tagatud täiskasvanud lapsendatuile nt Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Islandil, Norras, Rootsis ja Hollandis.
Rootsis kehtivate seaduste kohaselt on lapsendatul
õigus teada saada oma päritolu ning pöörduda selle
küsimusega rahvastikuregistri poole, kes on kohustatud lapsele selle info väljastama ning tegema seda
ka juhul, kui lapse bioloogilised vanemad pole selleks
luba andnud. Kuigi osa sellest infost võib olla avalik
ning osa varjatud.
Soomes on vähemalt 12-aastasel lapsendatul ja
tema hooldajal õigus saada informatsiooni adopteerimise (sh lapsendatu bioloogiliste vanemate) kohta.
Ametiasutusel on informatsiooni andmisest võimalik
keelduda, kui see näiteks kahjustab lapsendatu tervist
või arengut.
Saksamaa tsiviilseadustiku kohaselt ei tohi lapsendamissaladusega seotud informatsiooni avaldada ilma
lapsendaja ning lapsendatu nõusolekuta, v. a juhul,
kui selleks on olemas avaliku huvi erilised põhjused.
Konstitutsioonikohus on leidnud, et igal inimesel on
põhiseaduslik õigus teada oma bioloogilist päritolu,
seega on igal vähemalt 16-aastasel isikul õigus ligipääsule oma andmetele rahvastikuregistris, kus hoitakse
andmeid ka tema päritolu kohta ning adopteerimistoimiku.

4. Lapsendatu huvi oma
päritolu vastu
Küsimustiku kaudu koguti infot maavalitsuste praktikate kohta aastatel 01.07.2010–30.09.2013. a. Saadud tulemustesse tuleb suhtuda allikakriitiliselt, kuna

eelnevalt pole maavalitsused pidanud sellekohast statistikat tegema ning autorile teadaolevalt on paljud
küsimustikus küsitud andmed ametnike poolt taastatud kas asjakohaste emailide, tehtud märkuste, kaustade või lausa mälu põhjal.
Lapsendatud isikud pöörduvad maavalitsuste poole (nö esmased kontaktid) tavaliselt kolmel viisil: saadetakse kas kiri posti või e-maili teel, helistatakse või
tullakse kohapeale. Sagedaseim esimene kontakt leiab
aset e-maili teel. Uurimustöö tulemustest selgub, et
maavalitsuste poole oma päritolu väljaselgitamiseks
pöördunud isikud on valdavalt olnud kõik täisealised.
Lapsendatud isikud pöördusid maavalitsuste ametnike poole üldjuhul kogu võimaliku informatsiooni teadasaamiseks, sh ka oma bioloogiliste sugulaste
otsimiseks. Enamasti sooviti saada võimalikult palju informatsiooni oma bioloogilise pere (vanemate,
õdede-vendade, nende puudumisel teiste sugulaste)
kohta ning nende kontakte. Küsitluse tulemusena selgus, et maavalitsuste poole pöördunud lapsendatud
isikud ei soovinud mitte alati teada saada kogu informatsiooni oma päritolu kohta, vaid lihtsalt kinnitust
faktile, et neid on lapsendatud. Selliseid isikuid oli
võrreldes eelneva grupiga vähe.
Põhjused, mille pärast lapsendatud ei saanud informatsiooni oma päritolu kohta:

Bioloogiliste vanemate reaktsioonid ühenduse võtmisel on erinevad ning sõltuvad erinevatest asjaoludest: lapsendada andmise põhjustest, vanemate enda
asjasse suhtumisest, praegusest elukorraldusest jne.
Osad vanemad eitavad ning ei soovi oma lastest midagi teada ning keelavad andmete jagamise; tihtipeale
ollakse ehmunud, emotsionaalsed või ei osatagi kohe
kuidagi reageerida. On olnud ka juhtumeid, kus hakatakse ametnikke süüdistama oma eraellu sekkumises.
Teiselt poolt on ametnikel kogemus ka positiivsete
emotsioonidega, vanemad on olnud mõistvad ning
valmis suhtlemiseks.
Kokkuvõtteks saab öelda, et lapsendatu võib sattuda keerulisse olukorda, kui talle ei räägita tema päritolust ja kui bioloogilised vanemad või õed-vennad
keelduvad kohtumisest.

• Bioloogilised vanemad keeldusid

• Milline on nägemus tulevikust juhul, kui ta oma
bioloogilised sugulased leitakse?

• Lapsendajad keeldusid
• Bioloogilised õed-vennad keeldusid
• Muud põhjused:
- vanem keeldus kohtumisest, kuid andis infot
kirja teel;
- kui õed-vennad olid lapsendatud erinevatesse
peredesse, siis üks perekond oli nõus infot jagama
ja teine mitte;
- selgus tõsiasi, et pöörduja ei olnud lapsendatud;
- bioloogilisi vanemaid ei leitud või olid kolinud
Venemaale.
Seega peamiseks „muuks põhjuseks”, miks ei olnud võimalik lapsendatule informatsiooni anda, olid
probleemid bioloogiliste sugulaste leidmisel ning rahvastikuregistri andmete mittevastamine tegelikkusele.
Lapsendajate või bioloogiliste sugulastega võetakse
ühendust enamjaolt posti (ka tähitud posti) / emaili
teel rahvastikuregistri andmeid kasutades. Seejuures
on bioloogiliste sugulastega kontaktivõtmisel määrav
olnud lapsendatu tahe: kas lapsendatud isik on soovinud vaid täpsustada lapsendamise fakti või soovinud
üles leida oma sugulasi.

5. Millele võiks lapsendatu
mõelda enne lähedaste
otsimist
• Milline on otsimise motiiv?
• Kohtumine oma bioloogiliste vanemate / sugulastega võib üles kergitada valu / halbu mälestusi /
kurbust.

• Bioloogiliste sugulaste leidmine ei osutu alati võimalikuks.
• Otsimisaeg võib venida pikale – arvestama peab
isegi mitme aasta pikkuse otsimisperioodiga.
• Bioloogilised sugulased võivad keelduda kontaktist
ja sel juhul pole ametnikul õigus neid lapsendatule
jagada.
• Valmis tuleb olla kõigeks, ka pettumusteks ja tagasilöökideks. Kohtumine võib, aga ei pruugi tekitada
segadust ja ebameeldivusi ka edaspidises elus, mida
alati ei oska esmapilgul ette näha.
• Kontakt ei pruugi vaatamata pingutustele püsima
jääda või vastupidi, juhul kui ei soovita end tulevikuks nende inimestega püsivalt siduda, võib oma
eraelu privaatsuse säilitamine osutuda raskendatuks.

