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1. Me ei nõustu üldkogu otsusega. Leiame, et perehüvitiste seaduse (PHS) § 6 lg 1 teine lause 
on põhiseadusega kooskõlas ning Sotsiaalkindlustusamet (SKA) ei ole rikkunud kaebaja ega 
laste õigusi peretoetuste määramisel. 

2. Kõigepealt märgime, et PHS § 6 lg 1 pole asjassepuutuv selle tõttu, et kaebaja taotluse 
rahuldamist ei välista üksnes see säte. 

PHS § 6 lg 1 reguleerib perehüvitiste taotlemist. Perehüvitised on PHS § 3 lg 2 kohaselt 
üldmõiste, mis hõlmab peretoetusi, vanemahüvitist ja elatisabi. Praeguses asjas on vaidluse all 
kahte liiki peretoetuste - lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse – määramine, mille taotlemist 
vaidluse faktilistest asjaoludest tulenevalt reguleerivad erinormidena PHS § 25 lg 2 ja § 26 
lg 3. Viidatud erisätted näevad ette, et juhul, kui laps kasvab võrdselt mõlema vanema juures, 
arvatakse ta vanemate kokkuleppel ühe vanema pere koosseisu ning selle pere vanemal on 
õigus toetust taotleda. 

PHS § 6 lg 1 teine lause sätestab, et kui vanemad soovivad hüvitise saamise õigust kasutada 
kordamööda, esitab hüvitise uus taotleja taotluse, millel on seni hüvitist saanud isiku 
nõusolek. Eeltoodu tähendab peretoetuste puhul seda, et vanemad peavad olema sõlminud 
PHS § 26 lg 3 järgi kokkuleppe, et laps kasvab (elab) kordamööda kummagi vanema peres. 
Käesolevat vaidlust pole üldkogu näidatud viisil võimalik lahendada, kui PHS § 26 lg 3 jääb 
kehtima. Kui laps on arvatud ema perekonna koosseisu, on toetuse saamise õigus PHS § 25 
lg 2 alusel lapse emal seni, kuni ta nõustub lapse arvamisega isa perekonna koosseisu ja SKA 
toetuse ümber määrab. 

3. Perehüvitiste seadus jõustus 1. jaanuaril 2017 ning koondas ühte seadusse varem 
eriseadustes reguleeritud peretoetuste, vanemahüvitise ja elatisabi andmise. Seaduse 
peaeesmärgiks oli seaduseelnõu seletuskirja (Riigikogu XIV koosseis, 217 SE) kohaselt ette 
valmistada perehüvitiste seadus, millega sätestatakse perehüvitiste liigid, eesmärgid, ulatus, 
saamise tingimused ja kord. Eelnõu üheks lisaeesmärgiks oli sellekohase menetlusõiguse 
ühtlustamine teiste sotsiaalvaldkonna seaduste menetlusõigusega, arvestades SKA info-
süsteemi arendamist ja vajadust toetuste määramise tegevusi automatiseerida. Leiti, et SKA 
töökorraldus on ebaefektiivne ja kulukas, sotsiaal- ja tervishoiukulud ulatuvad juba pea 
pooleni riigieelarvest, kuid riigil on vastutus korraldada nende valdkondade teenuste haldus 
maksimaalselt säästval moel. 

4. Praeguseks ongi toetuste andmine Sotsiaalministeeriumi vastuse kohaselt automatiseeritud 
ja üldjuhul ei ole vanematel vaja toetust taotleda, SKA teeb vanematele hüvitise pakkumise 
ning selle esimesena aktsepteerinud vanemale määratakse kõik perel saadaolevad 
perehüvitised (PHS § 5 ja § 28). Niisugune kord lähtub eeldusest, et ühise hooldusõiguse 
puhul (perekonnaseaduse (PKS) § 116) on sellise aktsepti aluseks vanemate kokkulepe. 

5. Nõustume üldkogu seisukohaga, et vanemaid ei kohelda perehüvitiste seaduse alusel 
võrdselt, sest perehüvitisi saab taotleda vaid üks vanem. Kui vanemad elavad ühe perena, on 
selline riive pea olematu, sest pere majandab ühiselt. Lahus elavate vanemate puhul eeldab 
seadus vanemate kokkulepet selles, kummal vanemal tekib hüvitise saamise õigus. Sellisel 
juhul saab ühe vanema pere küll osa lapse kasvamise rõõmust, kuid lapsega seotud hüvitised 
lähevad teise vanema käsutusse. 



Samas on vanematel võimalik viimati kirjeldatud juhul tekkivat ebavõrdset kohtlemist 
lihtsasti vältida. Lahus elavatel ja ühist lapse hooldusõigust omavatel vanematel tuleb ühiselt 
kanda ka lapsega seotud kulud. Seega on võimalik peretoetuste summa lapsega seotud kulude 
hüvitamisel arvesse võtta ning selle võrra, palju üks vanem saab riigilt toetusi, annab 
toetustest loobunud vanem lapsele ülalpidamist vähem. Kuna perehüvitised on PHS § 3 lg 1 
kohaselt riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu finantseeritavad rahalised hüvitised, mida 
makstakse lastega perede heaolu tagamiseks, tagab peretoetustest loobunud vanemale rohkem 
kätte jäänud raha tema pere heaolu võrdselt perega, kelle eelarvesse lisanduvad peretoetused. 
Kui vanemad kokkuleppele ei jõua, on vanemal võimalik nõuda kohtu kaudu lapsele elatist. 

6. Lisaks on vanemal võimalus nõuda maakohtult teise vanema PHS § 26 lg-s 3 ja § 6 lg-s 1 
näidatud nõusoleku asendamist tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 68 lg 5 ja täitemenetluse 
seadustiku § 184 lg 1 esimese lause alusel (vrd Riigikohtu 19. aprilli 2011. a otsus asjas  
nr 3-2-1-12-11, p 30). Selline vajadus võib tekkida juhul, kui laps elab vaheldumisi kummagi 
vanema juures, kuid peretoetusest loobunud vanem leiab, et teisele vanemale makstavad 
peretoetused on sedavõrd suured, et ületavad kulutusi, mida tema lapse ülalpidamiseks teeb 
ajal, kui laps elab tema juures. Sellisel juhul võib olla vajadus kasutada PHS § 6 lg 1 teises 
lauses ettenähtud võimalust saada peretoetusi kordamööda. 

7. Üldkogu otsuses ettenähtud lahendus seab SKA-le eraõiguslike vaidluste lahendaja rolli, 
kusjuures selline vaidlus läbib üldjuhul neljaastmelise menetluse – kõigepealt kogub 
haldusorgan vanematelt ja kohalikelt omavalitsustelt tõendeid ning lahendab vaidluse, kas 
laps elab ligikaudu võrdse ajavahemiku kummagi vanema juures, seejärel tegelevad sama 
küsimusega arvatavasti veel kolm kohtuastet. Kuna halduskohtumenetluses ei saa kohus 
haldusorgani eest otsust teha ning peab vigade korral haldusakti tühistama, ei pruugi vaidlus 
esimese ringi järel lõppeda ning SKA peab taotluse uuesti lahendama. Pärast SKA uue 
haldusakti andmist võidakse alustada uus kohtuvaidlus. 

Halduskohtud ei pruugi anda kaebajale ka esialgset õiguskaitset, kui kaebuse lahendamiseks 
vajalikud faktilised asjaolud on ebaselged ja vaieldavad. Probleeme tekitab kindlasti üldkogu 
otsuse resolutsioonis kasutatud sõna „ligikaudu” sisustamine. Seega ei pruugi selline vaidlus 
laheneda kiirelt ja odavalt ning kindel pole, et lastele tehtud kulutuste hüvitamiseks mõeldud 
raha jõuab pereni kiiremini, kui kasutada praegu kehtiva regulatsiooni tingimustes 
maakohtusse pöördumist. 

8. Üldkogu enamus leidis, et SKA-l on selliste vaidluste lahendamiseks võimekus olemas 
(vt otsuse p 33). Üldkogu enamus tugines sellele, et praeguses asjas püüdis SKA vanemate 
vaidlust lahendada ja nõudis kohalikelt omavalitsustelt välja arvamused lapse eluolu kohta. 
Üldkogu pole arvestanud Siseministeeriumi arvamuses toodud seisukohaga, et SKA-l selline 
võimekus suurema hulga taotluste lahendamiseks puudub ning selline lahendus tingiks kogu 
üles ehitatud süsteemi kuluka ümberkorraldamise. Nagu käesoleva eriarvamuse punktis 3 
viidatud, üritati 2017. aastal jõustunud uue perehüvitiste regulatsiooni toel vähendada 
riigieelarve kulutusi SKA töökorraldusele. Toetuste kasuteguri arvutamisel mängib suurt rolli 
see, kui palju tuleb riigil kulutada toetuste administreerimisele. Praegune üldkogu pakutud 
lahendus suurendab selliseid kulutusi märkimisväärselt, sest vanemate vaidluste lahendamine 
küsimuses, kelle juures ja kui palju laps elab, on keerukas. Eriti raskeks teeb asja see, et 
vaidlusse kaasatakse ilmselt lapsed, nagu praeguselgi juhul. Seega administreerimise raskus ja 
kulukus oleksid praegu pidanud olema veel üheks kaalukeeleks, miks jätta võrdsuspõhiõiguse 
rikkumine tuvastamata olukorras, kus vaidlust on võimalik lahendada maakohtusse 
pöördumisega (vt käesoleva eriarvamuse p-d 5-7). 



9. Lisaks märgime, et kärgpere mudeleid ja erinevaid võimalusi, kui palju aega lapsed 
kasvavad ühe või teise vanema peres, on väga palju. Kõik need juhud oleks võimalik 
lahendada, kui võtta elatise maksmisel arvesse peretoetusi. Lapsele elatise määramisel tuleb 
maakohtul nagunii kindlaks teha mõlema vanema varaline panus lapse ülalpidamiseks ja 
sellest sõltuvalt lapse kasuks elatis põhjendatud suuruses välja mõista. Sellise juhul oleks 
tegemist ühe rahalise vaidluse lahendamisega kohtus, kellel on vanemate ja lastega seotud 
vaidluste lahendamiseks olemas pädevus ja võimekus. 

Üldkogu otsuse põhjendus, et perehüvitiste vaidluste üksnes halduskohtutes lahendamise 
kasuks räägib mh asjaolu, et sellist liiki vaidluste korral tuleb (lisaks lapse elukoha kohta 
hinnangu andmisele) lahendada ka mitmeid avalik-õiguslikke küsimusi (vt üldkogu otsuse 
p 32), ei ole veenev, sest halduskohtutes pole selliste asjaolude üle meie teada vaidlusi peetud. 

  

(allkirjastatud digitaalselt) 


