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RESOLUTSIOON

Tunnistada põhiseadusevastaseks ja kehtetuks vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 esimene lauseosas,
mille alusel vähendatakse isiku saadavat vanemahüvitist sedavõrd, et temakogusissetulek kujuneb
väiksemaks kui talle algselt määratud vanemahüvitis.

 

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
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1.Olavi-Jüri Luigelemäärati Sotsiaalkindlustusameti Põhja Pensioniameti (SKA) 23. augusti2010. a
otsusega nr 257973 vanemahüvitis 35 316 krooni(2257 eurot 10 senti) kuus alates 4. septembrist 2010 kuni
12. novembrini2011. Tegemist oli toona vanemahüvitise maksimummääraga.

2.2010. a oktoobrisja novembris sai O.-J. Luik sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu 4800 krooni.

3.SKA võttis 7. aprillil2011 vastu otsuse nr 9.TL15.2-2/436, mille kohaselt tuleb O.-J. Luigeleenammakstud
vanemahüvitis 601 eurot 94 senti tagastada ja järgmistekalendrikuude vanemahüvitisest kinni pidada. Otsuse
peale esitatud vaide jättisSKA rahuldamata. O.-J. Luik pöördus kaebusega halduskohtusse.

 

TALLINNA HALDUSKOHTU OTSUS

4.Tallinna Halduskohustuvastas 22. veebruari 2013. aasta otsusega, et SKA oli kehtivatõigust õigesti
kohaldanud, kuid tagasinõudeni viinud vanemahüvitise seaduse(VHS) § 3 lõike 7 esimene lause on
põhiseadusega (PS) vastuolus.

5.Kohus leidis, etkehtiva õiguse kohaldamine annab silmnähtavalt ebaõiglase ja ebaloogilisetulemuse. Lisatulu
teenimise järel vähenes isiku kogusissetulek 34 155kroonini, samas kui lisatulu teenimata jätmisel oleks üksnes
vanemahüvitisestmoodustunud sissetulek olnud suurem – 35 316 krooni. Sellegarikutakse PS § 12 lõikes 1
sätestatud nõuet kõiki võrdselt kohelda.Erinevalt koheldaks maksimaalses määras vanemahüvitist saanud
isikuid, kesteenisid lisatulu 4350 krooni 1 senti kuni 5838 krooni, võrreldes teisteisikutega, kes teenisid lisatulu
kas kuni 4350 krooni või 5838 krooni 1 sentikuni 21 750 krooni.

6.Võrdsuspõhiõigus onpiiratav igal põhiseadusega kooskõlas oleval põhjusel, kuid praegusel juhul eiole
ebavõrdseks kohtlemiseks legitiimset või isegi arusaadavat põhjust. Seadusevastuvõtmisel ei nähtud kujunevat
ebavõrdset kohtlemist ette ega soovitud seda.Seetõttu ei saa õigustusena kaaluda ka riigi raha säästliku
kasutamiseargumenti.

7.Halduskohus tunnistaspõhiseaduse vastaseks ja jättis kohaldamata VHS § 3 lõike 7 esimese lauseosas, mis
annab maksimaalses määras vanemahüvitist saava isiku puhul hüvitisemäärast suurema sotsiaalmaksuga
maksustatava tulu teenimise korral tulemuse, etisiku summaarne sissetulek (korrigeeritud vanemahüvitis pluss
lisatulu) vähenebvõrreldes olukorraga, kus ta lisatulu poleks teeninud. Kuna metoodika onpõhiseaduse vastane
ja kohtul ei ole pädevust kujundada seadusandja asemelmetoodikat, siis ei ole kriteeriume, mille alusel hinnata
asja lahendamisel,kas tagasinõue võib olla mingis ulatuses põhjendatud. Seetõttu tühistas kohustagasinõude
tervikuna.

8.Tallinna Halduskohtuotsus saabus Riigikohtusse 27. veebruaril 2013.

 

MENETLUSOSALISTE ARVAMUSED

Riigikogu

9.Riigikogu onseisukohal, et VHS § 3 lõige 7 on vastuolus põhiseadusega osas, milles seeannab maksimaalses
määras vanemahüvitist saava isiku puhul hüvitise määrastsuurema sotsiaalmaksuga maksustatava tulu teenimise
korral tulemuse, et isikusummaarne sissetulek väheneb võrreldes olukorraga, kus ta lisatulu poleksteeninud.

10.Kehtiva õigusekohaldamine annab ebaloogilise ja ebavõrdse tulemuse. Selline olukord ei olnudseaduse
eesmärk. Seadusandja eesmärk oli võimaldada lisatulu teenimisegasuurendada kogusissetulekut.

11.Selline viga seadusesei oleks põhiseadusega vastuolus, kui see ei tooks kaasa erinevateisikugruppide
ebavõrdset kohtlemist. Enamikul juhtudel ei too lisatuluteenimine kaasa kogusissetuleku vähenemist. Erinevalt
koheldakse maksimaalsesmääras vanemahüvitist saanud isikuid, kes teenisid lisatulu vahemikus 4350 krooni 1
senti kuni 5835 krooni, võrreldes isikutega, kes teenisid lisatulu kaskuni 4350 krooni või 5838 krooni 1 senti
kuni 21 750 krooni. Üle21 750 krooni lisatulu teeninud isikud ei moodusta võrreldavatgruppi, kuna seaduse
kohaselt neile vanemahüvitist ei maksta.

12.Sellisele ebavõrdselekohtlemisele ei ole põhiseaduslikku õigustust. Seetõttu on norm
põhiseadusegavastuolus.

 

O.-J. Luik

13.O.-J. Luik leiab,et VHS § 3 lõike 7 esimene lause on halduskohtu otsuses viidatud ulatusespõhiseadusega
vastuolus.

14.PS § 12 lõige 1keelab kahe isikute grupi ebavõrdse kohtlemise, kui selline kohtlemine onmeelevaldne.
Praegusel juhul koheldakse isikuid ebavõrdselt tulenevalt nendeeelnevast sissetulekust, mis on vanemahüvitise
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arvutamise aluseks. Kui isikteenib seejuures kuus 450 krooni rohkem, kui tohiks, on isiku sissetulekväiksem
kui esialgne vanemahüvitis. Võrdsuse põhimõtet rikutakse olukorras, kuskaebaja lõppsissetulek on 450 krooni
„liialtteenimise" tõttu u 6000 krooniväiksem kui võrreldaval isikul.

 

Sotsiaalkindlustusamet

15.SKA on seisukohal, etVHS § 3 lõike 7 esimese lause kujundamisel on seadusandja kasutanud omaavarat
diskretsiooniõigust, nagu kogu vanemahüvitise seaduse puhul.

16.Vanemahüvitis on riigitagatud lisatoetus väikelast kasvatavale vanemale, kes ei saa töötada lapsekasvatamise
tõttu. See ei ole vajaduspõhine toetus.

17.Avarat otsustusõigustarvestades on seadusandja loonud erinevad alused, millest lähtub
vanemahüvitisesuurus. Samuti on lähtuvalt avarast otsustusõigusest loodud kolm erinevat reeglitsõltuvalt
vanemahüvitise saaja lisatulu teenimisest. Kuni vanemahüvitise määrasuuruse lisatulu teenimisel vanemahüvitist
ei vähendata. Kui isiku saadav tuluon suurem kui viiekordne hüvitise määr, talle vanemahüvitist ei
maksta.Vahepealse summa puhul vähendatakse vanemahüvitise suurust valemi alusel.Kõikide gruppide siseselt
koheldakse isikuid ühetaoliselt.

 

Õiguskantsler

18.Õiguskantslerihinnangul on VHS § 3 lõike 7 esimeses lauses sisalduv vanemahüvitiseümberarvutamise
valem vastuolus PS § 12 lõikega 1.

19.Vaidlusalune sätekohtleb põhjendamatult ebavõrdselt sama suurt vanemahüvitist saavaid isikuidsõltuvalt
juurdeteenitava lisatulu suurusest. Kuigi halduskohus jättis VHS § 3lõike 7 esimese lause kohaldamata
osas, mis puudutab maksimaalses määrashüvitise saajaid, on säte põhiseadusega vastuolus ka
maksimumilähedastevanemahüvitiste puhul.

20.Valemi rakendumineselliselt, et isiku kogusissetulek väheneb, on vastuolus vanemahüvitise
seaduseeesmärkidega. Vanemahüvitise seaduse eelnõu seletuskirjas on märgitud, etvanemal ei tohiks puududa
motiiv tööle asuda selle tõttu, et saadav tasukujuneks väiksemaks kui hüvitis ja lastehoiu kulud kokku. Asjaolul,
et ebavõrdseltkoheldakse väheseid inimesi, ei ole sätte põhiseaduspärasuse hindamiseltähtsust.

21.Puudub legitiimneeesmärk, mis tingiks vajaduse kohelda ebavõrdselt sama suurt vanemahüvitistsaavaid
isikuid, kes teenivad lisatulu, mis jääb allapoole hüvitise määra (278 eurot2 senti) või vahemikku 373 eurot
10 senti kuni 1390 eurot10 senti, võrreldes vanematega, kes teenivad lisatulu vahemikus 278 eurot2 senti kuni
373 eurot 10 senti.

 

Justiitsminister

22.Justiitsministerleiab, et VHS § 3 lõike 7 esimene lause on põhiseadusega vastuolus osas, misannab
maksimaalses määras vanemahüvitist saava isiku puhul hüvitise määrastsuurema sotsiaalmaksuga maksustatava
tulu teenimise korral tulemuse, et isikusissetulek väheneb võrreldes olukorraga, kus ta lisatulu ei oleks saanud.

23.VHS § 3 lõige 7on asjassepuutuvaks sätteks. Riivatavaks põhiõiguseks on PS § 12 lõikes 1sätestatud
võrdsuspõhiõigus. VHS § 3 lõike 7 esimese lause rakendamiseltekib olukord, kus erinevalt koheldakse isikuid,
kellele on määratudmaksimaalne vanemahüvitis ning kes teenivad kuni hüvitise määra suurust võihüvitise
määrast oluliselt suuremat (kuni viiekordse hüvitise määra suurust)lisatulu, võrreldes isikutega, kellele on
määratud maksimaalne vanemahüvitis,kuid kes teenivad juurde natuke üle lubatud määra. Esimesesse gruppi
kuuluvatelisikutel on võimalik teenida tulu juurde, teise gruppi kuuluvad isikud kaotavadoma kogusissetulekus.
Teise gruppi kuuluvaid isikuid koheldakse erinevalt janende võrdsuspõhiõigus on riivatud.

24.Vaidlusalune säte onformaalselt põhiseaduspärane. Materiaalse põhiseaduspärasuse mõttes puudubriivel
legitiimne eesmärk. Valemi kehtestamisel oli seadusandja eesmärk võimaldadateatud ulatuses lisatulu teenimist.
Seadusandja eesmärgiks ei olnud isikuidebavõrdselt kohelda. Ebavõrdseks kohtlemiseks puudub mõistlik ja
arusaadavpõhjus.

 

Sotsiaalministeerium
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25.Sotsiaalministeerium leiab, et kui pidada aktsepteeritavaks, et viiekordsest hüvitise määrast enam lisatulu
teenivale vanemahüvitise saajale hüvitist ei maksta, siis ei peaks asuma seisukohale, et vanemahüvitist
maksimummääras saava isiku põhiõigused on rikutud, kui tema kogusissetulek muutub pisut väiksemaks kui
talle määratud vanemahüvitis.

26.VHS § 1 lõikest 1 tulenevalt on seaduse eesmärkideks lapse kasvatamise tõttu mittetöötavale vanemale
sissetuleku tagamine ning töö- ja pereelu ühitamise toetamine. Tööturugasideme säilitamisel on raha ainult üks
võimalik ajend. Tööturuga sideme hoidmine ei ole vanemahüvitise süsteemi peamine eesmärk.

27.Tegemist ei olekindlustusskeemiga, isik ei ole teinud hüvitise saamiseks sihtotstarbelisisissemakseid.
Isikutele makstakse erinevaid summasid, kuna eesmärgiks on tagadavarasem sissetulek. Kõigi lisatulu saajate
vanemahüvitisele rakendatakseümberarvestamise valemit ühte moodi.

28.Olukord, kus maksimaalsesmääras vanemahüvitise saajal väheneb hüvitise määrast suurema tulu
teenimiselkogusissetulek, on tingitud hüvitise ülempiiri kiirest kasvust ja hüvitisemäära märksa aeglasemast
kasvust võrreldes vanemahüvitise seaduse jõustumiseajaga. Enamikul juhtudel ei too lisatulu teenimine kaasa
kogusissetulekuvähenemist.

 

PÕHISEADUSEGA VASTUOLUS OLEVAKS TUNNISTATUD SÄTE

29.VHS § 3 lõike 7esimene lause sätestab:
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