
 

 

 

 

  

Teie  11.01.2017  nr  

 

Meie  06.02.2017  nr 7-4/170142/1700509 

Sotsiaalkindlustusameti tegevus kohtumenetlusaegse elatusabi andmise üle otsustamisel 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole kaebusega Sotsiaalkindlustusameti tegevuse peale, kuna Teie 

taotlust kohtumenetlusaegse elatisabi saamiseks ei rahuldatud.  

 

Uurisime põhjalikult Teie tõstatud küsimusi ja palusime selgitusi ka Sotsiaalkindlustusametilt. 

Teie mure ja pahameel on mõistetavad, kuid kõiki asjaolusid arvesse võttes võib öelda, et  

Sotsiaalkindlustusameti tegevus on olnud õiguspärane.  

 

Kuni 2016. a lõpuni kehtinud elatisabi seadus nägi ette võimaluse saada riigilt elatisabi, kui 

vanem ei täida kohtumenetluse kestel ülalpidamiskohustust. Selle seaduse § 5 lõike 7 järgi tuli 

elatisabi saamiseks esitada vajalikud dokumendid Sotsiaalkindlustusametile 30 päeva jooksul 

arvates kohtumääruse tegemisest. Praegu reguleerib kohtumenetlusaegse elatisabi saamist 

perehüvitiste seadus, mis näeb samuti ette tähtaja (45 päeva) Sotsiaalkindlustusameti poole 

pöördumiseks.  

 

Elatisabi taotlemisele on kehtestatud tähtaeg selleks, et aidata elatisabi maksmisega neid lapsi, 

kelle vajadus riigi rahalise toe järele on kõige pakilisem. Kui vanem pöördub lapse nimel kohtu 

poole elatise saamiseks, taotleb kohtumenetluse ajal hagi tagamist ning kohustuse mittetäitmise 

korral soovib saada elatisabi, võib eeldada, et lapse ülalpidamiseks vajalikku napib. Seega on 

lapse huvides, et vanem esitab elatisabi taotluse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui tal selleks 

õigus tekib. Nii saab laps elatisabisüsteemist maksimaalset kasu, arvestades, et elatisabi 

maksmise periood (varem 90 päeva, alates 1. jaanuarist 2017 aga 150 päeva) on üldjuhul 

ligikaudu sama pikk kui kohtumenetlus, millega elatist nõutakse.1  

 

Teie laste elatise asjas tegi [ ] Maakohus hagi tagamise määruse 11. juuli 2016. See tähendab, et 

Teil oli võimalik esitada taotlus elatisabi saamiseks kuni 10. augustini 2016. Ka [ ] Maakohtu 

hagi tagamise kohtumääruse viimases punktis selgitas kohus, et taotlus riigilt elatisabi saamiseks 

on võimalik esitada 30 päeva jooksul määruse tegemisest arvates. 

 

Pöördusite Sotsiaalkindlustusameti poole 30. augustil 2016. Sotsiaalkindlustusamet Teie taotlust 

ei rahuldanud, sest elatisabi seadus nägi taotluse esitamiseks ette 30-päevase tähtaja, mis oli aga 

Teie taotluse ajaks möödunud.  

 

                                                 
1 Perehüvitiste seaduse eelnõu seletuskiri, lk 36,  80.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106122012006
https://www.riigiteataja.ee/akt/124122016004
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5adae638-7018-4fe1-86be-b7027f2f94b4/Pereh%C3%BCvitiste%20seadus/
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Sotsiaalkindlustusameti otsust ei ole Te vaidlustanud, kuigi sellisest võimalusest andis amet 

Teile teada. Samuti ei ole Te esitanud Sotsiaalkindlustusametile põhjendusi, miks esitasite 

taotluse elatisabi saamiseks hilinenult. Seetõttu polnud Sotsiaalkindlustusametil alust Teie suhtes 

tehtud otsust ringi vaadata ega tähtaega ennistada.  

 

Vahepeal esitasite ringkonnakohtule kaebuse hagi tagamise määruse peale, mille tõttu võis 

tunduda, et on tekkinud uus alus elatisabi nõudmiseks. Võimalik, et seetõttu pöördusite uue 

taotlusega Sotsiaalkindlustusameti poole 17. novembril 2016. Kahjuks on elatisabi saamisel 

määrav vaid see, kas kohus on rahuldanud hagi tagamise taotluse. Seda oli [ ] Maakohus teinud 

juba suvel. Seega kuna samas asjas oli Sotsiaalkindlustusamet Teie taotluse kord juba läbi 

vaatamata jätnud põhjusel, et see polnud esitatud tähtaegselt, ei saanud ta ka Teie 17. novembri 

avaldust menetlusse võtta. Kahetsusväärselt kulus Sotsiaalkindlustusametil Teie kirjale 

vastamiseks aega 23. detsembrini 2016, kuid see asjaolu üksi ei anna alust heita 

Sotsiaalkindlustusametile ette hea halduse tava rikkumist.  

 

Põhjust, miks Te 30 päeva möödudes hagi tagamise määruse tegemisest 

Sotsiaalkindlustusametile poole ei pöördunud, ei ole Te välja toonud ka õiguskantsleri esitatud 

avalduses. Kui mõjuv põhjus on siiski olemas, võite Sotsiaalkindlustusametile sellest teada anda 

ja paluda tähtaja ennistamist haldusmenetluse seaduse § 34 mõttes. Seda, kas põhjus oli mõjuv, 

kaalub Sotsiaalkindlustusamet konkreetseid asjaolusid arvesse võttes. Arvestades aga, et hagi 

tagamise määruse tegemisest on möödunud palju aega, ja et tähtaja mööda laskmise põhjus ei 

selgunud ka Teie 17. novembri 2016 kirjast, tuleb Teil arvestada, et Sotsiaalkindlustusametil ei 

pruugi olla kohustust tähtaega ennistada, isegi kui selleks on olemas mõjuv põhjus.2 

 

Avaldasite ka nördimust, et  kohtumenetlus Teie laste elatise asjas on kestnud juba rohkem kui 

15 kuud. Paraku on mõni kohtumenetlus pikem kui teine, kuna lõpplahendini jõudmiseks kuluv 

aeg sõltub konkreetsest asjast. Kohtumenetluse pikkus on seotud nii asja keerukusega kui ka 

sellega, kuidas kohtumenetluse pooled menetluse ajal käituvad, mh milliseid taotlusi nad kohtule 

esitavad. Samuti mõjutab kohtumenetluse pikkust see, kuidas kohus menetlust juhib ja kas kohtu 

tegevuses esineb põhjendamatuid viivitusi. Kohtumenetluse poolel, kes on rahulolematu kohtu 

tegevuse suhtes, on võimalik kaaluda, kas on alust kohtumenetluse kiirendamise taotluse 

esitamiseks. Nimelt annab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3331 kohtumenetluse poolele 

võimaluse taotleda kohtult sobiva abinõu tarvitusele võtmist eesmärgiga viia kohtumenetlus 

kiiremini lõpuni, kui tsiviilasi on olnud kohtu menetluses vähemalt üheksa kuud ja kui kohus 

pole mõjuva põhjuseta teinud vajalikku menetlustoimingut. 

 

Loodetavasti on need selgitused abiks ja aitavad leevendada tunnet, et Teie suhtes on tehtud 

ebaõiglane otsus. Edastame selle kirja ka Sotsiaalkindlustusametile, pannes ametile südamele, et 

edaspidi ei viibiks põhjuseta nende poole pöördunud isikutele vastamine.  

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 
Angelika Sarapuu  693 8427 Angelika.Sarapuu@oiguskantsler.ee 

                                                 
2 Haldusmenetluse seaduse § 34 lõikest 2 tulenevalt ei ole haldusorgan kohustatud tähtaega ennistama, kui takistava 

põhjuse ära langemisest on möödunud rohkem kui kaks nädalat, kuid tähtaja ennistamist pole palutud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122016022

