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Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus 
 

§ 1. Perekonnaseaduse muutmine 

Perekonnaseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 101 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt; 

„(1) Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui käesoleva paragrahvi alusel arvutatud 

summa.“; 

2) paragrahvi 101 täiendatakse lõigetega 3–7 järgmises sõnastuses: 

„(3) Igakuise elatise arvutamise aluseks on baassumma. Baassumma ühe lapse kohta on 180 

eurot, mida indekseeritakse iga aasta 1. aprillil Statistikaameti poolt ametlikult avaldatud 

eelneva aasta tarbijahinnaindeksi muutusega. Pärast indekseerimist loetakse järgmisel aastal 

baassummaks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud baassumma. 

 

(4) Baassummale lisandub kolm protsenti eelneva kalendriaasta kohta Statistikaameti kodulehel 

avaldatud Eesti Vabariigi keskmisest brutokuupalgast. Lisanduv summa arvutatakse vastavalt 

brutokuupalga muutusele iga aasta 1. aprillil. 

 

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

laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise 

summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.  

 

(6) Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada 

lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel. 

 

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

kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava 

ajaga.“; 

 

3) paragrahvi 102 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 102. Ülalpidamiskohustuse vähendamine ja suurendamine“; 

 

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

 

„Kohus võib mõjuval põhjusel vähendada elatist alla käesoleva seaduse § 101 alusel 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.“; 

5) paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 



 

„(3) Kohus võib suurendada käesoleva seaduse § 101 alusel arvutatud elatise summat muu 

hulgas lähtuvalt lapse tegelikest vajadustest, kummagi vanema sissetulekust või lapsega seotud 

kulutuste jaotusest vanemate vahel.“; 

 

6) paragrahvi 103 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 103. Ülalpidamisnõude piiramine ja peatumine“; 

7) paragrahvi 103 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

 

„(4) Isiku kohustus anda oma alaealisele lapsele ülalpidamist peatub perioodiks, mil laps saab 

kaitseväeteenistuse seaduses ettenähtud ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust.“; 

8) seadust täiendatakse §-ga 2172 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 2172. Elatis 

 

(1) Kui enne 2022. aasta 1. jaanuari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma 

alaealisele lapsele elatist 193 kuni 292 eurot kuus (kaasa arvatud), loetakse, et alates 2022. aasta 

1. jaanuarist on vanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 193 eurot kuus. 

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud elatise summa arvutatakse iga aasta 1. aprillil 

ümber käesoleva seaduse § 101 lõigete 3, 4 ja 6 kohaselt vastavalt tarbijahinnaindeksi, keskmise 

brutokuupalga ja lapsetoetuse suuruse muutumisele. 

 

(3) Kui kohustatud vanem või laps ei nõustu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud elatise 

summaga, on tal õigus pöörduda elatise suuruse muutmiseks kohtusse. Kui hagi esitatakse enne 

2022. aasta 1. juulit, võib elatise suuruse muutmist nõuda tagasiulatuvalt alates 2022. aasta 1. 

jaanuarist.“. 

 

§ 2. Perehüvitiste seaduse muutmine 

 

Perehüvitiste seaduse § 49 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 101 lõikes 1“ tekstiosaga §-s 101“. 

 

§ 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 2022. aasta 1. jaanuaril. 

 

 

 

Jüri Ratas 



Riigikogu esimees  

 

Tallinn, „........”...........................” 2021. a. 
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