
 Et lapsevanemad 
saaksid  

partneriteks jääda

Eesti
Estonian

Meie koostööpartnerid:

Selle väljaande sisu on koostatud MiKK e.V. ainuvastutusel ja see ei pruugi 
kajastada Euroopa Liidu seisukohti.

Rahvusvaheline Perekonfliktide ja 
Lapseröövide Vahenduskeskus

Igasugune toetus loeb
- palun toetage meie tööd!

Annetuskonto:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Tasuta, konfidentsiaalne ja mitmekeelne nõus-
tamisteenus lapsevanematele ja peredele

Suunamine ja vahenduse korraldamine 
rohkem kui 30 keeles ja rohkem kui 35 riigis

Suunamine MiKKi võrgustiku spetsialisee-
runud pereadvokaatide juurde

Piiriülese perevahenduse (CBFM) koolitused 
ja seminarid rahvusvahelistele vahendajatele

Avalik haare ja koostöö rahvusvaheliste 
huvirühmadega

Teadus ja arendus

Võtke meiega ühendust!
Meie aitame.

Meie teenus

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Kaitseme eriti keerulises olukorras laste parimaid 
huve: laste omi, keda mitte ainult ei kista omavahel 
tülis olevate lapsevanemate, vaid ka riikide ja 
kultuuride vahel.

Lapsevanemad on 
jõudnud sõbralikule  

kokkuleppele rohkem kui 
70% juhtudel kõigist MiKKi 

vahendustest!

70%

MiKK-i tutvustus teistes keeltes:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin
Saksamaa

www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



 
Kes me oleme Kuidas me lapsevanemaid  

toetame

Miks me olemas oleme
Vahendamise eelised

MiKK on vabaühendus, mis on tegelenud 
rahvusvahelisel tasandil üle 20 aasta aktiivselt 
vahendajana piiriülestes perevaidlustes ja 
lapsevanema hooldusõiguste konfliktides. 

Samuti nõustame juhtudel, kui pere plaanib koos 
välismaale kolida.

MiKKi eesmärk on edendada vahendust 
rahvusvahelistes hooldusõiguse  
vaidlustes ja lapseröövi juhtumite  
korral – lapse parimates huvides!

Selleks et järgida kahe riigi nõudeid ja arvestada 
lapsevanemate vajadustega, töötavad MiKKi 
vahendajad alati mõlema poole vahendajana 
niinimetatud 4B mudeli järgi. 
Nad esindavad MÕLEMAT:

•  rahvusvahelised hooldus- ja kontaktivaidlused
•  rahvusvahelised lapseröövi juhtumid
•  lapseröövi ennetamine
•  välismaale kolimine
•  ülalpidamisvaidlused lahutuse korral

Tänu kiirendatud menetlusele kooskõlas rahvusva-
helise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva  
Haagi konventsiooniga (HK) ja EL-i Brüsseli IIb 
määrusega võivad kohtud määrata lapse kiire  
naasmise tema harjumuspärasesse viibimiskohta. 
Sellistes menetlustes ei saa aga tegeleda lapse  
parimate huvidega pikas perspektiivis.

Vahendamine on vaidluste kohtuvälise lahendamise 
viis. Lapsevanema hooldusõiguste vaidlustes 
soovitavad vahendamist asjaomased õigusaktid ja 
spetsialistid.

Just sellistel juhtudel on 
suur abi vahendusest!

Vahendamine aitab lapsevanematel:

Ning:

Kui lahku minnakse rahvusvahelistes peredes, on 
lisaks suhtekonflikti lahendamisele väga tähtsad 
teiste riikide ja rahvusvahelised õigusaktid juhul, kui 
üks lapsevanem:

Rahvusvaheliselt tunnustatud ja juhtiva 
organisatsioonina aitab MiKK lapsevanematel üle 
kogu maailma leida keerulistes, tihti väga eskaleerunud 
konfliktiolukordades sõbralikke ja jätkusuutlikke  
lahendusi.

lapsevanemate vahelisi konflikte dees-
kaleerida.

üksteisega turvalise, konfidentsiaalse ja 
toetatud protsessi käigus suhelda.

võtta vastutus õiglase lahenduse leidmiseks, 
milles keskendutakse nende laste heaolule.

töötada välja lahendusi paljudele 
probleemidele lapse parimates huvides.

vahendamine saab toimuda igal ajal  
– isegi käimasoleva kohtumenetluse, sh 
lapser-öövi menetluse ajal.

vahenduse tulemusel sõlmitud kokkuleppe 
saab kohtus juriidiliselt siduvaks ja 
jõustatavaks muuta.

Suuname lapsevanemaid üle kogu 
maailma kakskeelsete vahendajate 
juurde või korraldame vahendust 

ise rohkem kui 30 keeles rahvusvahelisse 
MiKKi võrgustikku kuuluvate spetsialiseerunud, 
mitmekeelsete vahendajate abil rohkem kui 35 
riigis. Näost näkku või veebikohtumised teemadel, 
nagu:

Teavitame ja nõustame lapsevanemaid 
tasuta mitmes keeles seoses kõigi 
aspektidega, mis on seotud rahvusvaheliste 

perevaidluste ja lapsevanema hooldusõiguste 
konfliktide ning vahendamisega.

kultuuri (kahekultuuriline)1

keelt (kakskeelne)2

lapsevanemate sugu (mõlemasooline)3

kutsealast tausta: psühhosotsiaalset
ja õiguslikku (kahekutseline)

4

ei naase lapsega pärast puhkust välismaalt, 
ilma et tal oleks selleks teise ühishooldusõigust 
omava lapsevanema nõusolek.

otsustab naasta oma koduriiki ja võtab lapse 
kaasa, ilma et tal oleks teise ühishooldusõigust 
omava lapsevanema nõusolek.

otsustab minna tagasi oma koduriiki, mistõttu 
tuleb lapsi kasvatada kahe riigi vahel.

Tihti ei saa lapsevanemad aru, et see kujutab 
endast lapseröövi ning et neid võidakse 
vastutusele võtta nii tsiviil- kui ka kriminaalkorras 
järgi.


