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Sissejuhatus 

Petitsioonikomisjon on saanud kokku umbes 20 petitsiooni, mis on seotud lastega, kes on 

Inglismaal ja Walesis lastekodusse paigutatud ning hiljem ilma bioloogiliste vanemate 

nõusolekuta (nn vanemliku nõusolekuta) ehk sunnitud lapsendamiseks antud. Inglise õiguses 

sätestatakse, et „Kohus ei saa loobuda lapse vanema või eestkostja nõusolekust anda laps 

lapsendada või algatada lapsendamise menetlust, enne kui kohus on veendunud, et [---] b) 

sellest nõusolekust tuleb loobuda lapse heaolu nimel“. 1 Ühendkuningriigi ametiasutuste 

andmetel on sellest nõusolekust loobutud „lapse parimates huvides“, kuid tuleb ka märkida, et 

sellist lapsendamise kohtuotsust on äärmiselt raske muuta (praktikas peaaegu võimatu) ning 

lõpuleviidud lapsendamisprotsess lõpetab ametlikult ja pöördumatult ka vanemate 

seaduslikud suhted lapsega. See võib tekitada väga kahjulikke olukordi nii lastele kui ka 

vanematele.  

Viimastel aastatel on suurenenud selliste kohtuasjade arv, kus tegu ei ole 

Ühendkuningriigi kodanikest vanematega, vaid peamiselt Ida-Euroopast (Slovakkiast, 

Lätist ja Bulgaariast) pärit perekondadega. Piiriülene aspekt annab petitsioonikomisjonile 

pädevuse uurida täiendavalt neist 13 petitsiooni.  

Mõnel petitsiooni esitajal paluti tutvustada oma petitsiooni PETI-komisjoni liikmetele 2014. 

aasta veebruaris. Neile vastasid nii Euroopa Komisjoni talitused kui ka Ühendkuningriigi 

ametiasutused. Parema ülevaate saamiseks olukorrast tellis poliitikaosakond aruande 

„Vanemliku nõusolekuta lapsendamine“ (Adoption without consent) ja seda tutvustas 

parlamendikomisjonile aruande autor dr Claire Fenton-Glynn Cambridge'i ülikoolist 2015. 

aasta juulis2. Lisaks tõstatati 2015. aasta märtsis avaldatud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 

Assamblee aruandes mõningaid mureküsimusi olukorra pärast Ühendkuningriigis.3  

 

– Lapse vanema(te)st eraldamise protsessi lühiülevaade 

Esimene etapp, kus lapse heaolu kahtluse alla seatakse, hõlmab kohaliku ametiasutuse 

sotsiaaltöötajate külastust ja toetust. Kohalikud peaksid pakkuma perekondadele varajast abi 

või vajaduse korral hindama ja pakkuma toetust 1989. aasta laste seaduse paragrahvide 17 või 

37 alusel4. Kui nende toetus ei ole piisav või tekib mingi ootamatu muutus, mis ohustab lapse 

heaolu, võib lapse hooldusele võtta. Kohalikel omavalitsustel on volitused pöörduda kohtusse 

hädaolukorras lähenemiskeelu kohaldamiseks ning politsei on volitatud lapsi kodust ära 

viima, et last kohe kaitsma asuda. Kohalikud omavalitsused ei saa lapsi vanemate hoole alt 

ära võtta (kui see ei toimu vanemate nõusolekul) enne asja kohtusse andmist ja lapse 

hooldusele võtmise korralduse väljaandmise taotlemist. Kui see on välja antud, tuleb järgida 

lapse hoolduskava. Kui kohalik omavalitsus leiab, et lapsendamine on lapsele parim 

võimalus, võib kohus teha korralduse lapse hooldusele paigutamiseks. See võimaldab 

paigutada last võimalike lapsendajate perekonda, kelle ametiasutus võib välja valida enne 

lapsendamise korraldust. Bioloogilisel lapsevanemal on õigus kohtu kaudu taotleda lapse 

hooldusele paigutamise korralduse tühistamist enne selle ametlikku jõustumist, kuid taotlus 

rahuldatakse üksnes juhul, kui kohus on veendunud, et asjaolud on oluliselt muutunud. Pärast 

                                                 
1 Ühendkuningriigi 2002. aasta lapsendamise ja laste seaduse paragrahvi 52 lõige 1 b. 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  
3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  
4 Vt sätestatud nõudeid: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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lapse hooldusele paigutamise korraldust läheb laps elama võimalike lapsendajate juurde. 

Alles pärast seda, kui laps on elanud võimalike lapsendajate juures teatud aja, võib esitada 

kohtule uue taotluse lõplikuks lapsendamiseks. Bioloogiline vanem saab selle vaidlustada, 

taotledes kohtult selleks luba. 

Petitsioonid 

– Petitsioon nr 1707/2013, mis on esitatud ühenduse McKenzie Friends nimel koos rohkem 

kui 2500 toetajaga vanemliku nõusolekuta lapsendamiste (sunnitud lapsendamise) kaotamise 

kohta. 

– Petitsioonid väidetava diskrimineerimise kohta rahvuse ja usuliste tõekspidamiste alusel 

(väljapoole kodu paigutatud lapsed ei saa enam kasutada oma emakeelt ja järgida usulisi 

tavasid): petitsioonid nr 1847/2013 ja nr 1852/2013; nr 2287/2013; nr 1638/2014 (probleemi 

on mainitud ka petitsioonides nr 2546/2013 ja nr 0344/14). 

– Petitsioonid, milles väidetakse laste kuritahtlikku paigutamist väljapoole kodu ilma 

vanemliku nõusolekuta: petitsioonid nr 2546/2013; 2498/2013; 063/2014; 0344/2014; 

1507/2014; 0195/2015. 

Lühiülevaade toimunud koosolekutest 

Visiit 

 

Teabekogumisvisiit algas neljapäeval, 5. novembril kell 10.30 ja lõppes reedel, 6. novembril 

umbes kell 13.30. Selle eesmärk oli pakkuda delegatsiooni liikmetele paremat ülevaadet 

olukorrast pärast tutvumist erinevate huvirühmade ja erialatöötajatega. 

PETI-komisjoni kaheksaliikmeline delegatsioon kohtus paljude huvirühmade ja ekspertidega, 

kes kõik jagasid avalikult oma kogemusi ja seisukohti.  

 

Isiklikud tunnistused 

 

Neil oli võimalus kuulata mõningaid täiendavaid tunnistusi käsitletaval teemal ja kohtuda 

nelja inimesega, kes toetavad petitsioonides esitatud seisukohti.  

 

• Florence Bellone, Belgia vabakutseline ajakirjanik, kes elab Ühendkuningriigis ja 

töötab RTBFi heaks, on avaldanud mitmeid artikleid laste vanemliku nõusolekuta kasuperre 

paigutamise ja lapsendamise kohta. Ta tegi järelepärimisi, tegutsedes nn McKenzie sõbrana1 

hooldust puudutavas menetluses osalevate perede heaks.  

• Lucy Allan on uus parlamenti valitud konservatiivist liige ja alamkoja 

hariduskomisjoni liige. Ta on korraldanud kampaaniaid, et näidata mõningaid puudusi 

                                                 
1 Kõigil perekonnaõiguse kohtupraktikas osalejatel Ühendkuningriigi kohtus on õigus ennast kohtus ise esindada 

(nad ei pea palkama selleks õigusnõustajat ega vandeadvokaati) ja kui nad seda teevad, nimetatakse neid ennast 

esindavaks vaidluspooleks (Litigant in Person (LIP)). Ennast esindav vaidluspool võib kaasa võtta kellegi, kes 

teda aitab, ja viimast kutsutakse nn McKenzie sõbraks, mis on saanud nime ühe 1970. aasta kohtuasja järgi, 

mille alusel vastavad põhimõtted kehtestati. See ei ole automaatne õigus, kuid kohtunik saab keelata McKenzie 

sõbra abi ennast esindavale vaidluspoolele ainult väga mõjuval põhjusel (Vt 

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
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Ühendkuningriigi lastehooldust puudutavas menetluses ja kaitsta lastekaitse ebaõiglase 

tegevuse puhul perekonnaõigusi. Ta käivitas perekonnale keskenduva kampaania Family First 

Campaign pärast seda, kui oli ise ebaõiglase menetlusega isiklikult kokku puutunud.  

• John Hemming on endine liberaaldemokraadist parlamendiliige. Tema käivitas 2006. 

aastal kampaania Justice for Families (õiglus peredele) pärast seda, kui mitmed inimesed olid 

pöördunud tema poole probleemidega, mis tekkisid seoses hooldust puudutava menetlusega 

Inglismaal. Kõnealune kampaania abistab inimesi, kellel on tekkinud seoses 

hooldussüsteemiga probleemid, pakkudes neile nõuandeid selle kohta, kuidas pöörduda oma 

juhtumiga siseriiklike kohtute ja Euroopa Inimõiguste Kohtu poole. Kampaanias Justice for 

Families tegeletakse praegu rohkem kui 3000 juhtumiga. 

 

• Julie Haines, kampaania Justice for Families juht. Ta töötab hooldust puudutavas 

menetluses osalevate perede juriidilise nõustajana.   

 

Lastekaitsega tegelevad asutused ja organisatsioonid 

 

Lastekaitse tööd reguleerib 2015. aasta märtsis haridusministeeriumi poolt avaldatud 

„Koostöö laste kaitsmiseks – ametkondadevahelise töö juhend laste heaolu kaitsmiseks ja 

edendamiseks“1. Tegemist on seaduslikult kehtestatud suunistega, mida tuleb järgida, kui 

puudub mõjuv põhjus, miks seda mitte teha. Kõnealust juhendit peavad muuhulgas järgima 

kohaliku omavalitsuse tippjuhid, lasteteenistuste juhatajad, lastele ja peredele teenuseid 

osutavad organisatsioonid, sealhulgas sotsiaaltöötajad, politsei, haridus- ja noorte 

õiguskaitseasutused jt. Parlamendiliikmed kohtusid hooldust puudutavas menetluses osalevaid 

vanemaid ja lapsi toetavate heategevusorganisatsioonide, Londoni politseiameti ja 

sotsiaalteenistuste esindajatega: 

• Anthony Douglas, laste- ja pereasjade kohtu nõuande- ja tugiteenistuse (Children and 

Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS)) juhataja, ja Sheila Pankhania-

Collins, lastekaitsja. CAFCASS on ministeeriumiväline avaliku sektori organ, mis esindab 

lapsi pereasjade kohtus Inglismaal. See tegeleb ligikaudu 120 000 lapsega aastas (kuni 18-

aastased). Pooltel juhtudel on tegemist alla kaheksa-aastaste lastega. Kui kohalik omavalitsus 

taotleb lapse paigutamist väljapoole kodu, määrab kohus CAFCASSi töötaja, keda tuntakse 

ka lastekaitsja nime all, lapse huve kohtus esindama; 

• Cathy Ashley ja Bridget Lindley, vastavalt Family Rights Groupi (pereõiguste 

töörühma (FRG)) tegevjuht, tegevjuhi asetäitja ja peamine õigusnõustaja. FRG on 

heategevusorganisatsioon, mis nõustab peresid (vanemaid ja laiendatud perekonda, kes 

kasvatavad lapsi, keda ei saa koju jätta) nende õigustest ja võimalustest, juhul kui 

sotsiaaltöötajad või kohtud teevad nende laste heaolu puudutavaid otsuseid, kui laste 

vajadused ei ole täidetud, nad on ohus või nad juba on hooldussüsteemis; 

• Steve Williams, seksuaalkuritegude, ärakasutamise ja laste kuritarvitamise komando 

(the Sexual Offences, Exploitation and Child Abuse Command (SOECA)) detektiivkomissar, 

inspektor Jim Cook politsei hädaabirühmast (Emergency Response Policing Team) ja 

Anthony McKeown, vastutav politseiinspektor Camdeni ja Islingtoni laste väärkohtlemise 

uurimisrühmast (Camden & Islington Child Abuse Investigation Team), SOECA, Londoni 

politseiamet; 

• Bridget Robb, Ühendkuningriigi Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni tegevjuht, ja 

                                                 
1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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Susannah Daus Islingtoni omavalitsuse sotsiaalteenistusest. 

 

Teiste ELi liikmesriikide diplomaatilised teenistused 

 

Petisioonikomisjon on saanud mõne petitsiooni Bulgaaria ja Läti kodanikelt. Lisaks on 

vanemliku nõusolekuta lapsendamiste asjus Ühendkuningriigi parlamendi poole pöördunud 

ka Läti ametiasutused1. Euroopa Parlamendi liikmed kohtusid järgmiste Bulgaaria ja Läti 

diplomaatiliste teenistuste esindajatega: 

• Solveiga Silkalna, Läti suursaatkonna asjur, ja Inga Sergeiceva, Läti suursaatkonna 

kolmas sekretär; 

• Maria Anguelieva-Koleva, konsulaaresinduse juht, ja Todor Krastev, tööhõive ja 

sotsiaalküsimuste osakonna juhataja, Bulgaaria suursaatkond Ühendkuningriigis. 

 

Õigusasutused 

 

Euroopa Parlamendi liikmed jagasid samuti oma seisukohti järgmiste, kohtumenetlusega 

otseselt seotud isikutega: 

 

• Rt Hon Sir James Munby, Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu perekonna osakonna 

juhataja; 

• Naomi Angell, õigusseltsi (Law Society) erasektori nõustaja; Dorothy Simon, 

õigusseltsi kohaliku omavalitsuse nõustaja ja Martha Cover, Lasteadvokaatide Assotsiatsiooni 

(Association of Lawyers for Children) vandeadvokaat.  

 

Poliitilised asutused  

 

Kahjuks ei olnud Euroopa Parlamendi liikmetel võimalik kohtuda laste ja perekonna 

küsimustega tegeleva riigiministri Edward Timpsoniga ja alamkoja hariduskomisjoni teiste 

liikmetega (positiivselt vastas ainult Lucy Allan). Ükski neist ei olnud visiidi ajal kättesaadav.   

 

I. Statistika ja lapsendamiste suure arvu peamiste põhjuste kohta 

 

Vanemliku nõusolekuta lapsendamiste kohta ütles Sir James Munby järgmist: „Milline 

õiguslik meede ka ei valitaks, fakt on see, et me tegelikult algatame neid [lapsendamise] 

menetlusi ilmselt rohkem kui kusagil mujal Euroopas, ja see on fakt. [--] teisi Euroopa 

liikmesriike paneb muretsema, et me lapsendame liiga palju lapsi liiga lühikese aja jooksul; 

valitsuse seisukoht seoses siseriikliku lapsendamisõigusega on, et me ei lapsenda piisaval 

hulgal lapsi ja see võtab liiga kaua aega2, nii et vastava Euroopa perspektiivi ja selle vahel, 

mis tundub esimesel pilgul olevat siseriiklik perspektiiv, valitseb põhimõtteliselt täielik 

vastuolu.“ 

 

Vanemliku nõusolekuta lapsendamiste kõrge tase ja kasv. Politsei esindajate sõnul on 

viimasel ajal üha rohkem teateid laste väärkohtlemise kohta ning seega võib oodata hooldust 

puudutavate menetluste arvu suurenemist. Delegatsioonile öeldi, et kuna nende vanemate ja 

laste arv, kes osalevad hooldust puudutavas menetluses, on suurenenud, on kampaanias 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  
2 Vt näiteks http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-

number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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Family Rights Group kehtestatud süsteem ülekoormatud ja rühmal on rahalisi raskusi kõikide 

juhtumite käsitlemiseks. Nõudlus tegevusrühma nõustamise järele on alates ajavahemikust 

2010–2011 rohkem kui kahekordistunud ja jätkab tõusutendentsi (ajavahemikus 2015. aasta 

aprillist kuni septembrini 22 % võrreldes 2014. aasta aprillist kuni septembrini, eelkõige 

seoses koduvägivalla ohvriks langenud emade arvu suurenemisega (lasteteenistuste 

sekkumise peamine põhjus) 217 % võrra ajavahemikus 2010–2011 kuni 2014–2015). 

Mitmed kõnelejad viitasid hooldussüsteemi läbikukkumisele (teismeliste saatmine vangi või 

seksuaalse ärakasutamise ohvriks langemine), mis on üks selgitustest, millega ametiasutused 

põhjendavad lapsendamise eelistamist. Meedia käsitles põhjalikult imiku P. (väikelaps, kes 

suri mitmete ema elukaaslase põhjustatud vigastuste tõttu, mis leidsid aset ajaperioodil, kui 

last külastasid korduvalt sotsiaal- ja tervishoiuspetsialistid) traagilist juhtumit, mida Florence 

Bellone ja Bridget Robb pidasid oluliseks sündmuseks, mis suurendab hooldust puudutavate 

menetluste arvu. Sotsiaaltöötajad kardavad vaidlustamist, juhul kui neil ei õnnestu tuvastada 

last ohustada võivat olukorda. Valitsus tegi hiljuti ettepaneku õigusakti kohta, mis näeb ette, 

et sotsiaaltöötajaid võib võtta vastutusele, kui nad jätavad oma koormuse tõttu lapsed 

tahtlikult hooletusse. See surve esineb sageli koos sotsiaalteenistuste eelarve kärbetega. Iga 

sotsiaaltöötaja peab tegelema liiga paljude juhtumitega, mis raskendab kvaliteetse teenuse 

tagamist, ning mis koos kõnealuse seaduseelnõuga ähvardab neid karistusõiguslike 

tagajärgedega. 

 

Oma kogemuste ja selle alusel, kui paljudest kohtuasjadest teavitatakse kampaania korraldajat 

Justice for Families, peavad Julie Haines ja John Hemming valeks Ühendkuningriigi 

ametiasutuste avaldust, nagu oleksid lapsendamisega seotud hoolduskavad midagi erakordset. 

Ühendkuningriigi ametiasutuste arvates puudutab kõnealune „erakordne“ meede pigem 65 

000 hooldusele võetud last võrreldes 12 miljoni lapsega elanikkonnast „[---] oluline on 

vaadelda hooldusele võetavate ja sealt lahkuvate laste arvu, võrreldes neid lapsendatute 

arvuga, selle asemel, et vaadelda hooldusele võetud laste arvu kui eraldiseisvat numbrit“. 

Julie Hainesi sõnul on „kõigi alla 5-aastaste laste puhul, kes paigutatakse kasuperre, vaikimisi 

ette nähtud lapsendamiskava, kui perekonnale ei pakuta just rehabilitatsioonikava.“  

Põhiprobleem seisneb selles, et eksisteerib süstemaatiline tendents lapsendamise suunas, mida 

peetakse nn kuldstandardiks, mis tuleneb keskvalitsuse viimase 15 aasta pikkusest survest. 

John Hemmingi sõnul on tegemist teemaga, millest on keeruline rääkida ka alamkojas.  

Visiidi ajal esitati kaks selgitust selle kohta, kuidas lapsendamisest on kujunenud lastekaitse 

nn kuldstandard. Esimene neist on seotud rahaliste kaalutlustega. Kui laps on lapsendatud, ei 

toetata teda enam rahaliselt riiklikust sotsiaalkindlustussüsteemist. Teiselt poolt on 

kasuvanemaks olemisest saanud huvipakkuv sissetulekuallikas, eriti majanduskriisi ajal. 

Finantshuvid on ka erasektori lapsendamisagentuuride tegevusel. 

Teine seletus peitub Ühendkuningriigi kultuuris ja ühiskonnas: lapsendamist peetakse laste 

jaoks õnneliku lõpuga looks, mis pakub võimalust sotsiaalseks tõusuks. 

 

Küsimusele mitte Ühendkuningriigi kodanikest vanemate nõusolekuta lapsendamiste arvu 

ja eripära kohta vastas Sir James Munby: „Üks probleem on see, et statistika, mida selles 

riigis kogutakse, on väga puudulik“. Ta märkis, et demograafiline reaalsus, kus Kesk- ja Ida-

Euroopa riigid on astunud Euroopa Liitu ja eksisteerib liikumisvabadus, selgitab piiriüleste 

aspektidega juhtumite hulga suurenemist. Sellist juhtumite hulga suurenemist on kinnitanud 

ka Läti ja Bulgaaria saatkondade esindajad.  

 

CAFCASSi töötaja Anthony Douglas arvab, et lastekaitsega seotud kohtuasju käsitletakse 

ühtemoodi ka siis, kui on tegemist teisest rahvusest vanematega. Kui küsiti, kui suure 
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osakaalu moodustavad vaidlustatud lapsendamised üldiselt ning sellised, mida vaidlustavad 

mitte Ühendkuningriigi kodanikest vanemad oma kodanikega võrreldes, teatas hr Douglas 

hiljem e-posti teel, et mis puudutab Ühendkuningriigis vaidlustatud lapsendamisi, siis 

moodustavad need umbes poole kõigist lapsendamisega seotud menetlustest ning et see 

protsent on püsinud enam-vähem muutumatu vaatamata lapsendamiste üha suurenevale 

hulgale viimastel aastatel (vt haridusministeeriumi poolt avaldatud andmeid1). Andmed ei 

näita, kas vaidlustamine leidis aset ühel või mitmel menetluse kolmel võimalikul tasandil: 

lapse paigutamise taotluse esitamine; lapse paigutamise korralduse tühistamise taotluse 

esitamine kohtu loal; lapsendamise korralduse taotluse vaidlustamine kohtu loal. Seal ei 

eristata Ühendkuningriigi ja ELi kodanikke. Kuid asjaolu, et Ühendkuningriigi kodanike 

taotlused moodustavad valdava enamuse ja mittekodanike seas suhteliselt väikese hulga, ei 

muuda oluliselt üldist protsenti. Douglas ei leidnud teavet ega kinnitamata erialaseid andmeid, 

mis viitaks mingile protsentuaalsele erinevusele lapsendamise ettepanekute kohtulikes 

vaidlustamistes Ühendkuningriigi kodanike ja mittekodanike vahel, millest kindlasti ei piisa, 

et väita, nagu need võiksid olla statistiliselt olulised. Ta lisas, et „[---] meil on 

Ühendkuningriigis kohustus tagada, et meie lähenemisviisis – poliitikas või praktikas – ei 

puuduks õiglus teiste Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes.“ 

 

Sir James Munby ütles delegatsioonile, et kohalikku omavalitsust kohustati hiljuti märkima 

hoolekande asjus algatava menetluse taotluse esiküljel, kas tegemist on välismaalase või 

mittekodanikuga, ja juhul, kui see on nii, esitama selle kohta andmed. Siiski ei ole siiani 

nõutud asjaomase välisriigi määratlemist. Hiljuti on see küsimus päevakorda tõstetud ja 

taotluse vormi tõenäoliselt varsti muudetakse.  

 

II. Sotsiaalteenistuste ja heategevusorganisatsioonide sekkumise kohta 

 

Florence Bellone, FRG ja Susannah Daus Islingtoni kohalikust omavalitsusest tõstatasid 

küsimuse, mida on hästi kirjeldanud Olga Borzova Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 

Assamblee raportis2: „näib, et paljud emad, kes on ise perevägivalla ohvrid, on 

lastekaitsesüsteemi tõttu uuesti ohvriks langenud, kuna ollakse seisukohal, et sellise vägivalla 

(või ähvardamise) tunnistajaks olevat last kuritarvitatakse emotsionaalselt, tekitades talle 

seega märkimisväärset kahju. See tähendab, et kui emal ei ole kuskile pöörduda, võidakse 

laps talt ära võtta. See on probleem, mida ei tohiks alahinnata, sest kriisi mõju ja 

sotsiaalteenistuste kokkuhoiukärped tähendavad, et praegu satub üha rohkem emasid 

vägivallatsejaga suhte tõttu lõksu (varjupaikade sulgemine) ja nad ei taha anda märku 

koduvägivallast, kartes laste kodust äraviimist.“ Emade arv, keda FRG nõustab kohtuasjades, 

kus koduvägivald on lasteteenistuste sekkumise peamine põhjus, on ajavahemikus 2010–2011 

kuni 2014–2015 suurenenud 217 % võrra. Vastavalt andmetele, mida esitas Susannah Daus 

Islingtoni omavalitsusest, koges vägivalda 84 % emadest, kellelt laps oli ära võetud.  

 

Lisaks on kindlaks tehtud, et noored vanemad, kelle vanust peetakse riskiteguriks, kuuluvad 

samuti nende hulka, kellelt lapsed tõenäoliselt ära võetakse. Noori vanemaid, keda ennast on 

perest eraldatud või kellelt laps/lapsed ära võetud, kaldutakse samuti käsitlema kui neid, kes 

„ei täida oma kohustusi“ oma kogemuste tõttu lapsepõlves. Neilt nõutakse üha sagedamini 

oma lastekasvatuse oskuste näitamist väga lühikese aja jooksul (nt kohaliku omavalitsuse 

                                                 
1 Tabel D1 riiklikes tabelites: SFR34/2015 internetiaadressil: 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  
2 Vt joonealune märkus 3. 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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hiline sekkumine raseduse ajal, 26-nädalane hooldust puudutava menetluse ajakava, 

lapsendamise toetamine) sageli ilma väljakujunenud toetuseta ja rahalise või eluasemega 

seotud stabiilsuseta. Florence Bellone'i kogutud tunnistuste kohaselt ei ole hoolekande asjus 

menetluse käivitamiseks vaja kindlaid tõendeid. Tundub, et piisab ainult kahtlustusest. Ta 

mõistab hukka juhtumid, kus laps on vanematest eraldatud „võimaliku tulevase emotsionaalse 

kahju“ alusel. See tähendab, et vanemliku nõusolekuta lapsendamiste aluseks võib olla ainult 

prognoos.  

 

Kui pärast sotsiaalteenistuste ja CAFCASSi läbiviidud uuringut ei saa last jätta bioloogiliste 

vanemate juurde, on võimalik kasutada mitut võimalust. Esimeseks variandiks peaks pidama 

sugulaste (perekonna või sõprade) hoole alla jätmist, millele järgnevad pikaajaline 

paigutamine hoolduskodusse või kasuperre, erieestkoste ja viimase abinõuna lapsendamine.  

 

Sugulastest hooldajate kohta. Mõned petitsioonide esitajad kurdavad, et nende sugulasi ei 

arvestatud võimalike hooldajatena. Ametlikult peaksid sotsiaalteenistused eelistama sugulasi 

ja sõpru spetsiaalsete eestkostjate või alaliste hooldajatena. Nad pakuvad tuge lapse 

hooldajatele (see võib hõlmata toetuste maksmist). Kuid FRG leidis, et suhteliselt vähesed 

lapsed elavad oma sugulastest hooldajate juures. Uues seadusega ettenähtud juhendis 

(kohtuotsuste ja menetluse eelne juhend) rõhutatakse, et on tähtis teha juba varakult kindlaks 

laiem perering laste puhul, kes ei pruugi turvalisuse tõttu jääda vanemate juurde (ja rääkimata 

pereõiguste konverentsidest, mis pakuvad selleks head võimalust), kuid seda ei järgita alati, 

sest see ei ole nii tugev kui seadusjärgne kohustus. Lisaks, kui laps on paigutatud sugulaste 

juurde, eitab kohalik omavalitsus FRG sõnul sageli nende hooldajate kohustust ja keeldub 

käsitlemast last nende hoolealusena. Seetõttu pole sageli õnnestunud hinnata sugulase 

sobivust hooldajana, tagada lapsele ja tema sugulasest hooldajale toetus, koostada lapse 

hoolduskava ja määrata sõltumatu kontrolliorgan, kes teostaks lapse juhtumi üle järelevalvet. 

Ühes Euroopa Parlamendile laekunud petitsioonis jättis kohus päritoluriigis elavad 

vanavanemad lapsendamise võimalike kandidaatidena kõrvale. Florence Bellone rõhutas, et 

Ühendkuningiigi sotsiaalteenistuste esindajad sõidavad tavaliselt teistesse liikmesriikidesse, 

et hinnata sugulasi võimalike lapsendajatena enne pädevate kohalike omavalitsuste 

teavitamist. 

Juhtumite puhul, mis hõlmavad teise riigi kodanike perekondi, on mõned petitsioonide 

esitajad kaevanud ka lapse paigutamise pärast Ühendkuningriigi perekonda, ilma et 

arvestataks lapse emakeelt ja sünnikultuuri (vt viimane osa „Kohtumenetluste kohta“). Läti 

esindajad teatasid liikmetele, et Läti saatkond on kutsunud Läti kogukonda 

Ühendkuningriigis üles täitma kasuperede rolli Läti laste puhul, kes eraldatakse perekonnast.  

     

Vanemad vajavad varajasel etapil teavet ja nõustamist. Mõningaid kohaliku omavalitsuse 

tehtud otsuseid ei pea kohus kohe ja tingimata läbi vaatama ning neid võib vastu võtta siis, 

kui vanematel on veel täielik vanemlik vastutus.  

Näiteks: lastekaitse otsused ja kavad, kui ei ole pooleli kohtumenetlusi; mõned lapse 

paigutamist puudutavad otsused ja lapsega seotud kavade koostamine; otsused paigutada laps 

kasuperre lapsendamiseks, st hooldajate juurde, kes on lapsendajana heaks kiidetud, kusjuures 

vanemaid otsuse tegemise järel teavitatakse; hoolealuse lapsega seotud kavad ja otsused 

(vabatahtlik või kohtumääruse alusel paigutamine) pärast kohtumenetluse lõppu. 

Vanematel ja teistel vanemlikku vastutust omavatel isikutel ei ole õigust saada selliste otsuste 

ja nende tagajärgedega seoses tasuta õigusnõustamist. Neil on ainult õigus majanduslikust 

olukorrast sõltumatule õigusabile (ja seega nad saavad tasuta nõu juristilt), kus ei hinnata selle 

põhjendusi, kui kohalik omavalitsus taotleb hoolekande asjus menetluse algatamist või 
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hädaolukorras lähenemiskeeldu.  

Kuigi sotsiaalteenistuste juriidiline vastutus eeldab, et lapsevanemad mõistaksid kogu 

menetlust, taunivad Florence Bellone ja FRG mõnede vanemate puudulikku teavitamist, 

mistõttu nad tegelikult ei mõista toimuvat ega kõiki otsuste tagajärgi. See on põhjus, miks 

FRG nõustab perekondi seoses kohaliku omavalitsuse (või halduslike) otsustega. 

 

FRG esindajad tõstatasid konkreetseid mureküsimusi seoses sellega, kuidas 

sotsiaalteenistused rakendavad 1989. aasta laste seaduse paragrahvi 20 ning sellega seotud 

vabatahtlikku korraldust1. Paragrahvis 20 sätestatakse, et kui lapse perekonnas on 

hädaolukord ja kohalik omavalitsus leiab, et laps on ohus, võivad nad lapse kodust ära viia ja 

paigutada ta kohe sugulaste või mittesugulasest hooldaja juurde, kui vanem selle plaaniga 

nõustub. Kuid tundub, et selline korraldus on sageli vanematele peale sunnitud ja neid ole 

lapse paigutamise tagajärgedest nõuetekohaselt teavitatud. 65 % „vabatahtliku paigutamise“ 

juhtudest lõpevad hoolekande asjus algatatud menetlusega. Hiljutiste kohtuasjade pikk rivi 

annab tunnistust selle kohta, kui tähtis on, et vanemad saaksid anda oma teadliku nõusoleku 

lapse seaduslikuks paigutamiseks paragrahvi 20 alusel. Ringkonnakohus andis hiljuti välja 

suunised, millist nõusolekut saab pidada kehtivaks. Need hõlmavad näiteks vajadust 

suulise/kirjaliku tõlke (vajaduse korral), kokkulepete kirjaliku koostamise, sealhulgas 

kokkulepete tõlkimise järele, kui vanemate emakeel ei ole inglise keel ning kirjalik kokkulepe 

peab sisaldama teavet, et vanemad võivad lapse igal ajal ära viia2.  

Eksperdid seadsid kahtluse alla, kas on võimalik tagada, et vanemad saavad anda tõeliselt 

teadliku nõusoleku, kui nad ei ole saanud sõltumatut õigusabi. Vanemad, kellel on väga väike 

sissetulek, võivad saada peredele mõeldud abi raames hüvitatavat majanduslikust olukorrast 

sõltuvat tasuta nõustamist, kuid see hõlmab väga vähest õigusabi. Lisaks ei saa paljud juristid 

seda pakkuda, sest see ei ole neile majanduslikult otstarbekas. FRG nõustamine tagab tasuta 

nõustamise telefoni teel, kuid paljud pered ei saa ühendust.  

 

Teine suur probleem puudutab vanemate tegelikku arusaamist lapsendamiseks hooldusele 

võtmise tagajärgedest. Lapsendamiseks hooldusele võtmine3 tuleb päevakorda siis, kui 

kohalik omavalitsus peab lapsendamist hoolealuse lapse jaoks sobivaks plaaniks: nad on 

kohustatud kaaluma lapse paigutamist hooldusperre, kes on lapsendajatena heaks kiidetud. 

See kohustus kehtib väljapoole kodu paigutatavate laste kohta (kus võib puududa kohtu 

kontroll), samuti nende kohta, kes on võetud hooldusele kohtu korralduse alusel (kus on olnud 

kohtu kontroll). Seega hooldusele võtmine lapsendamiseks võib toimuda, ilma et vanematel 

oleks õigus õigusabile, ja järelikult nad ei pruugi mõista sellise paigutamise tagajärgi (võib-

olla nad näiteks ei mõista, et nende laps loob oma uute hooldajatega sideme, mis paneb aluse 

status quole, mis võib takistada nende õiglast ärakuulamist hilisemal kohtulikul arutelul). 

Kohalik omavalitsus võib teha ka otsuse lapse lapsendamise eesmärgil hooldusperre 

paigutamiseks, ilma et vanemaid sellest eelnevalt teavitataks. Samas peavad nad vanemaid 

oma otsusest teavitama enne lapse paigutamist. 

 

FRG esindajad ja Julie Haines (Justice for Families) jagasid muret ka õdede-vendade 

                                                 
1 Seoses kohtuasjaga Re A (laps), Darlingtoni linna volikogu vs. M [2015] EWFC 11, paragrahv 100, kohta ütleb 

Sir James Munby järgmist:  

„Ma kardan, et paragrahvi 20 on liiga sageli valesti või vääriti kohaldatud, ja seda ei ole edaspidi võimalik 

aktsepteerida.“ 
2 Re N: [2015] EWCA Civ 1112. 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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eraldamise pärast hooldust puudutavas menetluses. FRG on hiljuti uurinud õdede-vendade 

kogemust seoses hooldussüsteemiga. Ta leidis, et kohaliku omavalitsuse korraldatud 

hoolduses on eraldatud pooled (49,5 %) kõigist õdede-vendade rühmadest ja 37 % hooldusel 

olevatest lastest ei ela ükski oma õe-vennaga. Uuringus leiti ka, et kuigi suhteliselt vähe 

hoolealuseid lapsi elas sugulastest hooldajate juures, näib, et see aitab toetada õdede-vendade 

kooselamist. FRG esitab mitmeid soovitusi, et võimaldada hooldusele võetud õdedel-

vendadel koos elada, kui see on nende heaolu huvides. Kuna üle viieaastaseid lapsi ei peeta 

eriti sobivateks lapsendamiskandidaatideks, saadetakse nad tihti kasuperre või tagasi oma 

pere juurde, eraldades neid seega noorematest õdedest-vendadest, kes tõenäoliselt 

lapsendatakse. Sellisel olukorral on Julie Hainesi sõnul katastroofilised tagajärjed mitte ainult 

lastele, keda ei lapsendata ja kes emotsionaalselt kannatavad oma õdedest-vendadest 

lahusoleku pärast, vaid ka lapsendatud õdedele-vendadele, kui neile teatatakse, et nende 

bioloogilised vanemad on just neist loobunud. 

 

III. Kohtumenetluste kohta 

 

Üks küsimus, mida Londonit külastanud parlamendikomisjoni ja pressiga kohtunud 

petitsioonide esitajad sageli tõstatasid, puudutas menetluste konfidentsiaalsust. Seisukohad 

selles küsimuses olid väga erinevad. Mõned pidasid menetlusi isegi liiga läbipaistvateks, mis 

võib asjaomaseid lapsi kahjustada. Florence Bellone ja Sir James Munby viitasid mõlemad 

mõnede kohtunike konkreetsetele ettekirjutustele, mis aitavad vältida vanematel nende 

kohtuasja mainimist avalikkuses. Sir Munby on püüdnud avada perekonnakohtute menetlusi 

ja edendada suuremat läbipaistvust (sellisel määral, et lapse identiteeti ei avalikustata): „Ma 

olen öelnud, et ainus põhjus, miks perekonnakohtunik võiks avalikustamisest vanema palvel 

keelduda, on lapse kahjustamine ja vajadus piisava tõendusmaterjali järele pelga 

spekuleerimise asemel“, ning „kui selle peatamise õigustamine aitab vältida kritiseerimist, ei 

ole see perekonnakohtu asi; kui tegemist on laimamisega, saavad nad abi mujalt, kuid me ei 

tohiks kaitsta inimesi, sotsiaaltöötajaid, eksperte, kohtunikke kriitika eest, isegi kui see on 

väga tugev ja otsekohene“. 2014. aasta alguses andis ta välja juhendi, mille kohaselt tuleb 

kohtuotsuseid palju rohkem avaldada (tema hinnang [---], kuna ta tahtis olla väga põhjalik, on 

laiali saadetud kõigile perekonnakohtunikele ja paljudele teistele organisatsioonidele, 

sealhulgas kohalike omavalitsuste asutustele). Olemas on tasuta, avatud juurdepääsuga 

veebisait nimega BAILII (Ühendkuningriigi ja Iiri õigusteabe instituut), mis on osa 

rahvusvahelisest võrgustikust, kus avaldatakse kohtuotsuseid). See on teabevahend ülejäänud 

maailma jaoks ja nii lahendatakse probleem, et kohtus ei ole ajakirjanikke (peamiselt 

majanduslikel põhjustel: ajalehed ei saa tagada, et iga juhtumi menetlust jälgib mõni 

ajakirjanik). 

 

Kuid seoses dokumentide kättesaadavuse probleemiga, mida väitsid mõned petitsiooni 

esitajad, lükkas Sir Munby väga selgelt ümber kõik sellised väited: seda probleemi ei ole ega 

teki, sest pooltel on õigus tutvuda oma kohtuasja dokumentidega.  

 

FRG tõstatas teise probleemi: hoolekande asjus algatatud menetluse ajakava. Kui 

kohtumenetlust on juba alustatud, näeb uus seadus ette nõude viia see lõpule 26 nädala 

jooksul. Seega võib sugulaste hilise väljailmumise välistada lihtsalt menetluse nõude tõttu 

järgida 26-nädalast ajakava, mitte sobivate sugulaste puudumise tõttu. 26-nädalast perioodi 

saab pikendada, „kui seda nõuab kohtuasja õiglane lahendamine“ ning apellatsioonikohtu 

esimees on kinnitanud, et sugulaste hiline väljailmumine võiks olla tähtaja pikendamise 

õigustatud põhjus, kuid mõned kohtunikud ei ole agarad seda pikendama.   
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Viimane küsimus puudutas 1998. aasta inimõiguste seaduse kehtetuks tunnistamise 

ettepanekut ja vanemliku nõusolekuta lapsendamise õiguslikke aluseid. Kõnealuses seaduses 

viidatakse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ja väidetakse, et on 

„ebaseaduslik, kui mis tahes riigiasutus (sealhulgas kohtud ja kohalikud omavalitsused, kes 

teevad otsuseid ohus elavate laste kohta) tegutseb viisil, mis on vastuolus konventsiooni 

õigusega.“ See sisaldab laste õigust õiglasele kohtumõistmisele ja õigust perekonnaelu 

austamisele. Kui kõnealune seadus tunnistatakse kehtetuks, ei saa kohtud ega kohalikud 

omavalitsused oma otsuste tegemises nendele artiklitele enam toetuda. Kõnealusel seadusel 

on tõsised tagajärjed laste ja perede inimõigustele. Näiteks: otsustel hoolealuste laste 

pikaajalise paigutamise kohta – eelkõige seoses küsimusega, kas enne lapse paigutamist 

tuleks kaaluda perekonna võimalusi, ning seoses põhjendustega vanemlikust nõusolekust 

loobumise kohta, kuna „lapse heaolu nõuab seda“ vastavalt 2002. aasta laste seadusele 

(paragrahvi 52 lõige 1 B), mida ilma viiteta neile artiklitele võib tõlgendada väga 

subjektiivselt.  

 

Mitu kõnelejat tõstatas õigusabi küsimuse. Vanematel või vanemlikku vastutust kandval 

isikul on õigus majanduslikust olukorrast sõltumatule ja kohtuasja sisulise uuringuta 

õigusabile ning seega saavad nad tasuta õigusabi, kui kohalik omavalitsus taotleb hooldusele 

võtmise korraldust või hädaolukorras lähenemiskeeldu. Kuid see automaatne õigus õigusabile 

ei kehti, kui vanemad taotlevad hooldusele võtmise korralduse tühistamist. Vanematel puudub 

õigus, et neid esindataks lapsendamisega seotud kohtulikus arutelus. Vanemad peavad 

õigusabiasutuses oma taotlust põhjendama. Last esindatakse alati kui eraldiseisvat poolt. Julie 

Haines (Justice for Families), töötab hooldust puudutavas menetluses osalevate perede 

õigusnõustajana. Ta ei ole koolitatud advokaat, kuid kohtunik võib lasta tal perekondi 

abistada ja kohtus rääkida. Enamikul juhtudel on ta ainus seaduslik tugi vanematele, kes ei saa 

apellatsioonkaebuse esitamiseks õigusabi, välja arvatud juhul, kui kohus lubab 

apellatsioonkaebuse esitajal kaebust täielikult planeerida (ja see on nii ainult siis, kui nad 

suudavad tõestada, et nende olukord on oluliselt muutunud või kui nad suudavad tõestada 

kohtuniku eksimist). 

Lisaks on Florence Bellone ja Sir James Munby seadnud kahtluse alla ka saadud õigusabi 

kvaliteedi. Sir Munby tegi ettepaneku, et konsulaadid pakuksid oma kodanikele nimekirja 

headest perekonna advokaatidest, kes mõistavad täielikult riikidevaheliste välismaiste 

lapsendamisprotsesside tagajärgi. 

 

Välismaalaste perekondi hõlmavate kohtuasjade küsimust käsitledes mainis Sir James 

Munby esmalt konsulaarsuhete Viini konventsiooni (1963) järgimise tähtsust. Ta leiab, et 

Ühendkuningriigis on kõnealust konventsiooni liiga sageli puudulikult täidetud ja väidab, et 

iga välismaise elemendiga seonduva kohtuasja puhul, sealhulgas, kuid mitte ainult Euroopas, 

tuleb asjakohaseid konsulaarabi asutusi teavitada kohe alguses, kui välismaa perekond asja 

vaidlustab. Järelikult, kui mõned välisesindajad, nt konsulaarametnikud tahavad kohtus 

viibida, peaks seda lubama, välja arvatud juhul, kui on hea põhjendus sellest keeldumiseks. 

Kuid Läti ja Bulgaaria diplomaatiliste asutuste esindajad Ühendkuningriigis rääkisid 

parlamendiliikmetele, et neile on sageli menetlusest liiga hilja teatatud, et nad oleksid saanud 

tõhusalt aidata.  

 

Seoses jurisdiktsiooni üleandmisega kordas Sir Munby Brüsseli IIa määruse aluspõhimõtet, 

mille kohaselt on jurisdiktsiooni määramise kriteeriumiks alaline elukoht, mitte kodakondsus. 

Niisiis, esimene küsimus, millega kohus peab tegelema hooldust puudutavas menetluses, on 

alaline elukoht, et teha kindlaks, kas Inglismaa kohtud on pädevad või mitte. 
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Ta rõhutas, et Inglismaa kohtul tuleb kohe hooldamist puudutava menetluse alguses kaaluda 

pädevuse üleandmist Brüsseli IIa artikli 15 alusel ja seda, kas teise liikmesriigi kohus on 

kohtuasjaga toime tulemiseks paremal positsioonil. Tema sõnul rakendavad inglise 

kohtunikud kõnealust artiklit palju sagedamini kui teiste liikmesriikide kohtud. Välisriigi 

ametiasutustele juhtumi üleandmise praktiline tagajärg on lapsendamise ärahoidmine. 

 

Lõpuks, arvestades „paljude paralleelsete sätetega diarhiat [perekonnaõiguses]“, mis on 

tekkinud Brüsseli ja Haagi süsteemide ühendamisel, eelistaks Sir Munby ülekaalukalt mõlema 

süsteemi pideva läbivaatamise ja ajakohastamise üldpõhimõtet.  

Välismaiseid perekondi hõlmavate juhtumite puhul Inglismaa kohtus1 rõhutas Sir James 

Munby mõningaid kriteeriumeid, mida sotsiaalteenistused ja kohtunik peavad eriti arvesse 

võtma. Inglismaa lapsendamisseadus nõuab, et kohtunik peaks kinni kohustuslikust 

kriteeriumite loetelust: lapse vanus, lapse taust ja nii edasi, nn heaolu kontrollnimekiri. See 

nimekiri ulatub tagasi aastasse 1988, kui jõustus praegu kehtiv laste seadus. Seda on veidi 

muudetud lapsendamisseaduses (2002), kuid põhimaterjal on praeguseks üsna vananenud. Sir 

Munby sõnul haakub osa sellest nimekirjast välisriigi last hõlmava kohtuasjaga. Selle 

konkreetse punktiga seoses viitas Sir Munby oma otsusele, kus ta ütles, et „tuleb veelkord 

rõhutada, et kohus, nagu ka laste hooldaja ja kõik teised professionaalsed tunnistajad, peavad 

sellise juhtumi puhul väga hoolikalt kaaluma eriti seda osa kontrollnimekirjast, kus 

pööratakse otseselt või kaudselt tähelepanu lapse rahvuslikule, kultuurilisele, keelelisele, 

etnilisele ja usulisele taustale. Lisaks sellele tuleb alati meeles pidada, et selliste tegurite 

valguses tuleb kontrollnimekirja kaaluda sellest seisukohast, kuidas last mõjutab kogu elu 

jooksul see, et ta ei ole enam oma esialgse perekonna liige. Vaid tühjadest sõnadest sellise 

teema puhul ei piisa. Nii tunnistajate kui ka kohtunike lähenemisviis peab olema range, 

analüütiline ja nõuetekohaselt põhjendatud; mitte kunagi ei tohi unustada, et lapsendamine on 

lubatav ainult viimse abinõuna ja ainult siis, kui põhjalik analüüs lapse olukorra iga aspekti – 

sealhulgas lapse rahvusliku, kultuurilise, keelelise, etnilise ja usulise tausta kohta – viib 

kohtu järeldusele, et lapsendamist õigustavad vaid lapse heaolu kaalukad nõuded.“2 

Läti ja Bulgaaria esindajad rääkisid parlamendiliikmetele, et hoolekande asjus menetluse 

käivitamisel on oluline arvestada vanemate kultuuriliste ootustega laste suhtes (nt millises 

vanuses peetakse last piisavalt küpseks, et teda üksi koju jätta jne). Nad rõhutavad hea 

teabevahetuse ja läbipaistvuse tähtsust planeeritud tegevustes (nt tundub, et kohalikke 

omavalitsusi ei teavitatud alati sellest, kui Ühendkuningriigi sotsiaalteenistused uurisid 

vajadust viia hooldust puudutavaid menetlusi läbi välisriigis). 

 

Järeldused 

                                                 
1 Vaata ka Claire Fenton-Glynni aruande „Vanemliku nõusolekuta lapsendamine“ lõike 5 punkti 3, Euroopa 

Parlament, 2015, lk 36. 
2 Re N: [2015] EWCA Civ 1112, paragrahv 105. Samuti võiks viidata sama kohtuotsuse teisele osale: 

paragrahv 50. „Lapse paigutamine inglise kasuperre“. Kohtunik Bellamy (Re J ja E, paragrahv 17) selle 

õnnetu tagajärje kohta: „[---] Laste paigutamine ei vasta kultuuritaustale, mistõttu lapsed „õpivad ja mõistavad 

oma praeguste hooldajate juures ainult inglise keelt“. Üks kõige murettekitavamaid tagajärgi on see, et ema ja 

tütar ei suuda kokkusaamisel omavahel vestelda, välja arvatud tõlgi vahendusel. „Vaatamata asjaoludele, mis tõi 

kaasa vajaduse riigi sekkumiseks selle pere ellu, ja vaatamata sellele, milline on olnud menetluse kulg, on 

peaaegu talumatu püüda kujutada ette tundeid, mis tekivad emal, kes ei saa oma väikeste lastega emakeeles 

suhelda.“  
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Tuleb märkida asjaolu, mida Sir James Munby meelde tuletas: „keegi pole kunagi suutnud 

veenda Strasbourgi kohust ega Euroopa Kohust, et meie siseriiklik lapsendamisseadus ei 

ole kooskõlas konventsiooni ja hartaga.“ Siiski on vanemliku nõusolekuta lapsendamiste arv 

Ühendkuningriigis, võrreldes teiste liikmesriikidega, ja petitsioonide esitajate esile tõstetud 

probleemid tekitanud mõningaid mureküsimusi.  
 

Isegi kui delegatsiooni liikmed nõustuvad sellega, et juhtumite puhul, kus bioloogilistelt 

vanematelt tuleb lapse parimates huvides hooldusõigus ära võtta, on lapsendamiseks 

paigutamine jätkusuutlikum lahendus kui määramata ajaks asendushooldusele paigutamine, 

peavad nad parimaks lahenduseks vaikimisi seda, kui lapsed saavad kasutada oma õigust 

perekonnaelule koos bioloogiliste vanematega.  

 

Julie Haines (Justice for Families) leidis, et „kui teised Euroopa riigid saavad koostada laste 

jaoks erinevaid kavasid, suudab seda teha ka Ühendkuningriik“, ning Florence Bellone 

leiab, et „kunstlik stabiilsus, mida need lapsed saavad tänu hooldusele võtmisele ja 

lapsendamisele, ei saa kunagi hüvitada – eriti pikemas perspektiivis – pere lõhkumist 

juriidilise pommiga“. 

Ühendkuningriigi haridusministeeriumi 2014. aasta juulis välja antud suunistest kohalike 

omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, teenistuste juhtidele ja lasteteenistuste advokaatidele 

pealkirjaga „Koostöö välismaa ametiasutustega: lastekaitsega seotud kohtuasjad ja hooldust 

puudutavad otsused“ selgub, et riigi ametiasutused on tuttavad küsimustega, mis puudutavad 

välismaised perekondi hõlmavaid menetlusi.  

Ühendkuningriigis on suur hulk kohtunikke ja kohalikke omavalitsusi, kes osalevad hooldust 

puudutavates menetlustes, ja mõned neist on selles küsimuses teistest asjatundlikumad. Sir 

James Munby jääb siiski optimistlikuks põhjalikuma lähenemisviisi leidmise võimaluste 

suhtes, ja arvab, et „sõnum jõuab kohale“.  

Soovitused 

Võttes arvesse kõiki ülaltoodud kaalutlusi, ning arvestades, et lapse parimad huvid on 

jätkuvalt suurima tähtsusega lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis mis tahes hooldust 

puudutavates menetlustes, kutsub petitsioonikomisjon vastutavaid asutusi ja komisjoni üles 

arvestama alljärgnevaid soovitusi. 

 

1. Parlamendikomisjon juhib tähelepanu asjaomastele petitsioonidele ning tuletab meelde 

rahvusvahelisi standardeid, eelkõige ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikleid 8 ja 20, 

toonitades valitsuste kohustust kaitsta lapse identiteeti, k.a perekonnasuhted. 

2. Parlamendikomisjon soovib juhtida tähelepanu Euroopa Inimõiguste Kohtu avaldusele 

kohtuasjas Y vs. Ühendkuningriik (2012) 55 EHRR 33, [2012] FLR 332, paragrahv 134: 

„Perekondlikke sidemeid tohib katkestada väga erandlikel juhtudel ja [---] tuleb teha kõik 

selleks, et säilitada isiklikud suhted ning vajaduse korral taastada perekond. Ei piisa ainult 

sellest, et näidata, et laps paigutatakse kasvamiseks soodsamasse keskkonda. Kui aga 

peresidemete säilitamine kahjustab lapse tervist ja arengut, ei ole vanemal artikli 8 alusel 

õigust selliste sidemete säilitamist nõuda.“ 

3. Parlamendikomisjon sooviks juhtida tähelepanu ÜRO Peaassamblee resolutsioonis 

A/RES/64/142 esitatud suunistele laste asendushoolduse kohta, mis on oluline viitematerjal 

lapsehoolduse küsimustega tegelevatele poliitikakujundajatele ja praktikutele. 
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4. Lapse õigus saada ära kuulatud teda puudutava tsiviilkohtumenetluse käigus on sätestatud 

lapse õiguste konventsioonis ja seda tuleks võtta arvesse. 

5. Riiklikud perekonnakohtud peaksid rakendama lapsehooldust puudutava menetluse 

esimesel etapil süstemaatiliselt 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni ja määruse 

(EÜ) nr 2201/2003 (Brüsseli II a) artikleid 15 ja 55 ning veenduma, et saatkondi või 

konsulaaresindusi teavitatakse õigeaegselt nende kodanike kohtuasjadest algusest peale, mis 

võimaldab sagedamini kasutada jurisdiktsiooni üleandmise võimalust. Nimetatud sätete 

tõhusamaks rakendamiseks tuleks koostada täpsed üksikasjalikud suunised. 

6. Palub, et sellise liikmesriigi asjaomased asutused, kes saadavad sotsiaaltöötajaid teise 

liikmesriiki lapsendamist käsitleva uurimise raames, teavitaksid sellest nõuetekohaselt 

kohalikke asutusi.  

7. Parlamendiliikmed leiavad, et laste asetamine ebakindlasse olukorda, kus neid ohustab 

pikaajaline viibimine hoolduskeskustes või üksteisele järgnevad lühiajalised viibimised 

erinevates perekondades, ei ole kaugeltki ideaalne ja võib kahjustada laste arengut. 

8. Parlamendikomisjon nendib, et Ühendkuningriigis vanemliku nõusolekute toimuvate 

lapsendamiste arv on väga suur, ja tuletab meelde, et sellist menetlust tuleks käsitada 

erandlikuna. Liikmed hoiatavad, et hooldusmenetluste üldisel käsitlemisel võib tekkida 

ebavõrdsuse oht, arvestades erisusi terve riigi asjaomaste sotsiaalteenistuste ja erinevate 

kohalike ametiasutuste asjatundlikkuses ja tavades.  

9. Parlamendikomisjon rõhutab asjaolu, et 2014. aastal toimus Ühendkuningriigis 

murettekitavalt palju lapsendamisi ilma vanemliku nõusolekuta. Rõhutab, et lapsendamise 

kohta vanemliku nõusolekuta langetatakse otsus ainult viimse abinõuna ning et lapse huvisid 

tuleb hinnata individuaalselt ja lapse õigust saada ära kuulatud tuleb austada. 

10. Palub Euroopa Komisjonil viia läbi täiendavad uuringud lapsendamise üldise 

psühholoogilise mõju kohta lastele, võrreldes bioloogilisse perekonda jäämisega, et hinnata 

nõuetekohaselt lapsendamiste mõju ühiskonnas lühikese, keskmise ja pikema ajavahemiku 

jooksul, võttes arvesse eelkõige mõju asjaomastele lastele.  

11. Rohkem tuleks pöörata tähelepanu hooldust puudutavate menetluste ennetamisele, 

eraldada rohkem vahendeid ning võtta vastu asjakohaseid poliitikameetmeid järelevalve ja 

varajase hoiatamise menetluste ning peredele sobiva toetuse tagamise kaudu. Selleks tuleb 

eraldada sihipäraseid vahendeid, et luua vajalikud tingimused stabiilseks pereeluks 

haavatavates piirkondades ning väiksema sissetulekuga, väiksemate vahendite ja suurema 

sotsiaalse tõrjutuse ohuga kogukondades. 

12. Perede tugistruktuure tuleks täiustada, seetõttu võiks Euroopa Komisjon kaasrahastada 

valitsusväliseid organisatsioone, kes abistavad ELi kodanikke, kes elavad oma perega teises 

liikmesriigis ja vajavad täiendavat abi koostöö tegemisel laste hoolekande teenistuste ja 

kohalike omavalitsustega. 

13. Asutused peaksid tagama, et sotsiaalteenuste kvaliteet ei kannataks kokkuhoiumeetmetega 

kaasnevate eelarvekärbete tõttu (näiteks võib toimikute arv, mida iga sotsiaaltöötaja peab 

keskmiselt käsitlema, mõjutada negatiivselt suutlikkust üksikjuhtumite nõuetekohaseks 

hindamiseks), ja et otsused eestkostet puudutavate menetluste kohta peaksid olema vabad mis 
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tahes liigsest õiguslikust ja poliitilisest survest; samuti ei tohiks seda mõjutada eraisikute, 

näiteks lapsendamisagentuuride rahalised huvid. 

14. Liikmed leiavad, et kuna sotsiaaltöötajad peavad käsitlema rohkem juhtumeid, on neil 

igale üksikjuhtumile võimalik pühendada vähem tähelepanu, ja kuna aeg on piiratud ning 

laste bioloogiliste vanemate hoole alla jätmisele võib hooletuse kindlakstegemise korral 

järgneda võimalik kriminaalvastutusele võtmine, siis kõik see võib ajendada sotsiaaltöötajaid 

tegema otsuseid lapsendamise kasuks. 

15. Sotsiaaltöötajaid ja teisi avaliku sektori teenistujaid, näiteks politseiametnikke, kes on 

seotud lapse hooldusõigust käsitlevate menetlustega, ja asjaomaseid advokaate tuleks rohkem 

koolitada tegelema juhtumitega, mis on seotud konkreetselt vanemliku nõusolekuta 

lapsendamise küsimusega kogu riigis, et tagada kriteeriumite ja menetluste ühtlustamine 

eelkõige juhtudel, kui see puudutab välismaalaste perekondi, ja neile tuleb anda selleks 

piisavad vahendid. 

16. Parlamendikomisjon soovib juhtida tähelepanu sellele, et esineb suurem oht tõlgendada 

vanemliku nõusolekuta lapsendamise otsuste põhjendusi subjektiivselt, mis võib tuleneda 

1998. aasta inimõiguste seaduse kehtetuks tunnistamisest. Kohtu või kohalike omavalitsuste 

otsuste aluseks ei ole enam Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (st 

laste õigus õiglasele menetlusele ja õigus perekonnaelu austamisele). 

17. Tuleks toetada laialdasemat tasuta õigusabisüsteemi, mille raames pakutakse sõltumatut 

õigusabi, seaduslik esindamine tuleks tagada algusest peale ja kogu hooldust käsitleva 

menetluse jooksul, eesmärgiga ennetada igasugust sotsiaal-majanduslikku diskrimineerimist. 

Parlamendikomisjon palub, et liikmesriigid kaitseksid sugulaste õigusi, protsessi kaasatud 

teiste liikmesriikide kodanikke, sh õigusabi osutamine, advokaatide ja pereõigusi edendavate 

rühmade kaasamine, tõlgi kättesaadavus, samuti õigeaegne teave ja kõik asjakohased 

dokumendid lapse kuulamiste kohta. 

18. Parlamendikomisjon peab äärmiselt oluliseks, et vanemad mõistavad, mis on kaalul iga 

hetk ja menetluse igas etapis. See hõlmab nende õigeaegset teavitamist, kui 

sotsiaalteenistused kavatsevad algatada lapsendamismenetluse. Ühelegi dokumendile ei tohiks 

alla kirjutada selle tähendust mõistmata, ja seda eelkõige lapsendamiseks nõusoleku andmisel.  

19. Siseriiklikud ametiasutused ja heategevusorganisatsioonid peaksid hooldust puudutavas 

menetluses tagama, et vanemad oleksid menetluse algusest peale paremini teavitatud, ja et 

puuduliku kirjaoskusega vanematel oleks piisav toetus, sealhulgas pakkudes kõigile neile 

selgitusi kõigi neid hõlmavate õiguslike menetluste ja otsuste kohta, mis võivad puudutada 

lapse tulevikku ja nende otsuste tagajärgi, kui need on olemas, eriti kohtuasjades, mis 

kuuluvad 1989. aasta laste seaduse paragrahvi 20 alla.  

20. Vanematele, kelle esimene keel ei ole inglise keel, tuleb tagada kogu vajalik teave otsuste 

ja nende tagajärgede kohta emakeeles või keeles, millest nad saavad täielikult aru. Esimese 

sammuna selle eesmärgi poole tuleks võimaluse korral teha kättesaadavaks mitmekeelne 

infotelefoni teenus.  

21. Paragrahvi 20 osas tuleb kehtestada nõuetekohased meetmed, et hoida ära seda, et 

kõnealust kavandatult ajutist meedet, millega bioloogilised vanemad on vabatahtlikult 

nõustunud ning mille eesmärk on anda uusi võimalusi ja lapse koju naasmine paremates 
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perekondlikes oludes, kasutatakse perekondliku ühtsuse vastu, kuna see vallandab soovimatu 

menetluse lapse andmiseks lapsendaja hooldada. 

22. Liikmed on arvamusel, et kasuperesse paigutamise korral ja veelgi enam paragrahvi 20 

alla käivate vabatahtlike juhtumite puhul peaks vanematel olema lapse hoolduse ajal õigus 

minimaalsele kontaktile, mis oleks tõenäoliselt kasulik ka lapse enesehinnangule, sest osutab 

sellele, et laps ei ole maha jäetud ja tema vanemad võitlevad hooldusõiguse taastamise eest. 

23. Parlamendikomisjon kutsub liikmesriike üles parandama laste ja nende vanemate 

vaheliste kohtumiste kvaliteeti ning tegema jõupingutusi tagamaks, et kõik asjaosalised 

mõistavad täielikult käimasolevaid läbirääkimisi ja vanemate külastusi. 

24. Hooldust puudutavate menetluste ajakava (praegu maksimaalselt 26 nädalat) tuleb lugeda 

miinimumiks, et võimaldada iga juhtumi nõuetekohast käsitlemist ja tagada, et nii lapse 

vanematele kui ka alternatiivselt lapse sugulastele või perekonna sõpradele antakse piisavalt 

aega ettepanekute (nt selle kohta, kes võiks olla lapse hooldaja) või mis tahes vajalike 

muudatuste tegemiseks, mis võimaldaksid neil õigeaegselt taotleda enda lapse hooldajaks 

määramist, enne kui lapsendamisotsus kuulutatakse lõplikuks. Komisjon on arvamusel, et 

lapsendamismenetluse pöördumatust arvestades põhjustab praegune ajapiirang enneaegseid 

otsuseid ning vähendab selliste tõhusate valikuvõimaluste nagu laiendatud perekonna 

kasutamist ajutise või alalise lahendusena.  

25. Parlamendikomisjon palub liikmesriikidel anda koduvägivalla, alkoholi või uimastite 

kuritarvitamise ohvritele, kellelt on lapsed ära võetud, õiglase võimaluse täielikult taastuda, 

enne kui kohus langetab lapsendamise kohta lõpliku otsuse. 

26. Hooldust puudutavasse menetlusse kaasatud ametiasutused peaksid tagama, et vanemaid, 

kes on langenud koduvägivalla ohvriks kas lapsena või täiskasvanuna, toetatakse. Mitte 

mingil juhul ei tohiks automaatselt arvata, et koduvägivalla ohvrid võivad eriti suure 

tõenäosusega tekitada edaspidi emotsionaalset kahju nende endi lastele. Tuleks ennetada 

uuesti ohvriks langemist nende laste hooldusõiguse alalise äravõtmise läbi, eriti väärkoheldud 

naiste puhul. 

27. Sotsiaalteenistused peaksid tagama enne võimalike kasuperede määramist, et laps 

paigutatakse samasuguse kultuurilise taustaga hooldusperre, ja seadma niisuguse korralduse 

esmatähtsaks lapse huvides, kes peaks saama säilitada oma emakeele ja jätkata selles 

suhtlemist. Bioloogilistele vanematele tuleks tagada nõuetekohased külastusõigused ning 

kaotada kõik ühises keeles toimuvate bioloogiliste vanemate külastuste õiguste ees seisvad 

olemasolevad takistused. 

28. Prioriteediks tuleks seada lahendused, mis võimaldaksid õdedel-vendadel kokku jääda. 

Kui sellist lahendust ei ole, tuleks rakendada kõiki võimalikke meetmeid, et vältida õdede-

vendade täielikku eraldamist. 

29. Sotsiaalteenistused peavad kasuperesid või lapsendavaid peresid samuti järjepidevalt 

jälgima ja hindama, mitte ainult enne laste saabumist, sest ka nende integreerumist uude 

keskkonda tuleb pärastpoole hinnata. 

30. Parlamendikomisjon soovib edendada Euroopa Komisjoni koostatud suuniste 
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„Integreeritud lastekaitsesüsteemide koordineerimine ja koostöö“1 rakendamist, mida tuleks 

meeles pidada kõigil asjaomastel talitustel igas hooldust puudutava menetluse etapis. 

31. Selleks et pakkuda paremat ülevaadet asjaomaste probleemide kohta, mis on seotud mitte 

ainult vanemliku nõusolekuta lapsendamiste ja kahe riigi vaheliste kohtuasjadega, vaid ka 

üldisemalt perekonnaõigusega, sealhulgas eristamine nii sissetulekute taseme kui ka selle 

osas, kas hõlmatud on riikidevaheline mõõde, ning mis võimaldab saada paremat ülevaadet 

üldisest olukorrast ja suundumustest ning võrrelda ELi liikmesriike, peaks koguma 

asjakohaseid statistilisi andmeid. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

