
EELNÕU 06.11.2020 

 

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus 
 

 

§ 1. Perekonnaseaduse muutmine 

Perekonnaseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 100 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Elatist peab kasutama lapse huvides.“; 

2) paragrahvi 101 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 

3) paragrahvi 101 täiendatakse lõigetega 3–8 järgmises sõnastuses: 

„(3) Igakuise elatise baassumma ühe lapse kohta on 181 eurot, mida korrigeeritakse elatise 

tasumise kuule eelneva kalendriaasta tarbijahinnaindeksi muutusega.  

(4) Elatise baassummale lisandub kolm protsenti elatise tasumise kuule eelneva kalendriaasta 

kohta Statistikaameti avaldatud Eesti Vabariigi keskmisest brutokuupalgast. Kui kohustatud 

isiku sissetulek erineb oluliselt keskmisest brutokuupalgast, võib elatise baassummale 

lisanduvat summat vastavalt suurendada või vähendada. 

(5) Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse elatise 

summat 30 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes iga järgneva lapse puhul.  

(6) Elatise summa kindlaksmääramisel võetakse arvesse lapsetoetust ja lasterikka pere toetust. 

(7) Kui laps elab koos kohustatud vanemaga aasta lõikes keskmiselt vähemalt seitse ööpäeva 

kuus, vähendatakse elatise summat ühe protsendi võrra käesoleva paragrahvi lõikes kolm 

nimetatud summast iga kohustatud vanemaga koos veedetava ööpäeva kohta. 

(8) Kohus võib mõjuval põhjusel elatise summat suurendada. Mõjuv põhjus võib olla muu 

hulgas lapse erivajadus või last peamiselt kasvatava vanema töövõimetus.“; 

 

4) paragrahvi 102 lõike 2 kolmas ja neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Kohus võib mõjuval põhjusel siiski vähendada elatist alla käesoleva seaduse §-s 101 sätestatud 

alustel arvutatud elatise summa. Mõjuv põhjus võib olla muu hulgas vanema töövõimetus või 

olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmise korral käesoleva seaduse §-s 101 

sätestatud ulatuses osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.“. 

 

§ 2. Perehüvitiste seaduse muutmine 

 

Perehüvitiste seaduse § 49 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Kohtumenetlusaegset elatisabi makstakse, kui võlgnik ei täida ülalpidamiskohustust 

perekonnaseaduse §-s 101 sätestatud ulatuses.“. 

 

§ 3. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine 

 



Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 491 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Maksekäsu kiirmenetlust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel ei toimu, kui 

igakuine nõutav elatis ületab perekonnaseaduse § 101 lõikes 3 sätestatud elatise baassummat 

üle 1,5 korra.“. 

 

§ 4. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. mail. 

 

Riigikogu esimees Henn Põlluaas  

Tallinn, Toompea 

„......“ ......................... 2020. a 

Algatanud Vabariigi Valitsus 

„......“ ......................... 2020. a    
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