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Vabanemistoetusest elatisnõude täitmine 
 

 

Austatud avaldaja 

 

 

Vangistusseaduse (VangS) § 44 lg 2 sätestatud vabanemistoetus toetab kinnipeetava 

õiguskuulekale teele suunamist ja kaitseb õiguskorda, kuna aitab kinnipeetaval uut 

õigusrikkumist toime panemata hakkama saada vahetult vabanemise järel. VangS § 44 tagab 

tasakaalustatult erinevate oluliste huvide (lapse õigus saada elatist, kinnipeetava 

taasühiskonnastumine) arvestamise kinnipeetava isikuarvele laekuva raha omandiõiguse 

piiramisel. Õiguskantsler on VangS § 44 osas varem korduvalt asunud seisukohale, et see on 

kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.1 Teie argumendid ei ole küllalt veenvad, et muuta juba 

kujundatud arvamust. Neile tuleb lisada vaid mõningaid Teie avalduses toodud väidetest 

tulenevaid põhjendusi. 

 

Kinnipeetava soov tema vastu esitatud nõudeid ja eeskätt lapsele elatisnõuet täita on igati 

tervitatav. Samas on võlgniku vanglas viibimisel kaalul erinevad avalikud ja erahuvid. VangS § 

44 reguleerib neid tasakaalustatult ega anna põhjust kahelda sh vabanemistoetuse eesmärgis, 

selle proportsionaalsuses, hoiustatud raha kasutamispiirangutes ega ülemäärases osakaalus 

võrreldes vanglasisese isikuarve muude osistega.  

 

VangS § 44 lg 2 võimaldab nõuda kinnipeetava isikuarvel olevatest summadest 50 protsendi 

ulatuses sisse isiku vastu esitatud nõudeid (sh elatist). Seejuures tagab täitemenetluse seadustiku 

(TMS) § 110 koosmõjus § 65 lõikega 4 võlgniku vastu esitatud nõuete täitmisel lapse parimate 

huvide järgimise seeläbi, et asetab lapse elatisnõude teistest nõuetest ettepoole.  

 

VangS § 44 lg 2 jätab osa rahast tingimusteta (igal juhul 30 protsenti) kinnipeetavale 

vanglasiseseks kasutamiseks. Arvesse peab võtma, et kinnipeetavale tagatakse vangistuse ajal 

esmavajalikud teenused (nt majutus, toitlustus, ravi) tasuta. Seega on kinnipeetaval soovi korral 

võimalik kasutada vanglasiseseks kasutamiseks jäetud raha lähendaste sh oma lapse toetamiseks.  

 

                                                 
1 Nt õiguskantsleri seisukoht nr 6-1/070925/0704515. 
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20 protsendi ulatuses hoiustatav vabanemistoetus teenib selgelt kinnipeetava õiguskuulekale 

käitumisele suunamise ja õiguskorra kaitsmise eesmärke. See võimaldab isikul hakkama saada 

kõige kriitilisemal ajal vahetult pärast vabanemist. Kinnipeetava õigus oma rahalisi vahendeid nn 

vabanemisfondist vabalt vallata, kasutada ja käsutada on piiratud vaid vangistuse ajaks. 

Hoiustatud vabanemistoetus makstakse välja kinnipeetava vabastamisel. Samuti seab VangS § 

44 lg 3 vabanemistoetuse hoiustamisele ülemmäära, mille täitumisel suureneb kinnipeetava 

vanglasiseseks kasutamiseks jäetava summa osakaal. Seda saab kinnipeetav VangS § 44 lg 4 

järgi kasutada sh tema vastu esitatud nõuete täitmiseks (st suuremas osas kui kohustislik 50 

protsenti) või saata perekonnaliikmetele. Ülemmäära tõttu ei saa vabanemistoetuseks hoiustatav 

summa kasvada ülemäära suureks võrreldes kinnipeetava vastu esitatud nõuetega. 

 

Niisamuti on kinnipeetaval pärast vabanemist vaba voli otsustada vabanemistoetuse kasutamise 

üle. Kui kinnipeetaval on vabanemise hetkel õiguskuuleka elu alustamiseks vajalik korraldatud 

(nt on olemas elukoht, töökoht, sissetulek jne), on tal võimalik kasutada vabanemistoetusena 

saadud raha tema vastu esitatud nõuete hüvitamiseks, sh maksta lapsele tagantjärgi elatist. 

 

Lisaks võib vanglas viibides tasuda lapsele elatist ka oma vanglavälistest vahenditest (nt 

vanglaväliselt kontolt) või realiseerida oma väljaspool vanglat olevat vara. Niisamuti on 

kinnipeetaval võimalik leppida oma lähedastega või muude isikutega kokku, et nemad aitavad 

kinnipeetaval vanglas olles elatisnõuet täita nt tingimusel, et kinnipeetav hüvitab nende 

kulutused pärast vanglast vabanemist.  

 

Tähele tuleb panna, et ka vabaduses viibiva võlgniku sissetulekule ei pöörata sissenõuet 

sissetuleku täies ulatuses, vaid arvestatakse seejuures TMS §-s 131 ja 132 sätestatud 

piirangutega.  
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