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Toila valla sünnitoetus
Lugupeetud Roland Peets
Õiguskantsleril paluti hinnata Toila Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise kord“ (edaspidi määrus) § 3 lõike 1 punkti 1. Avaldaja
hinnangul viitab sätte sõnastus isade ja emade ebavõrdsele kohtlemisele.
Määruse § 3 lõike 1 punkti 1 kohaselt makstakse sünnitoetust ühele lapsevanemale (reeglina
emale) lapse sünni puhul, kui lapsevanema ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks
elukohaks on Toila vald.
Leian, et määruse § 3 lõike 1 punkt 1 võimaldab sünnitoetust maksta nii emale kui ka isale. Siiski
on sättes eraldi rõhutatud ema õigust sünnitoetusele. Toetuse maksmise kord peab olema
õigusselge ehk piisavalt arusaadav (põhiseaduse § 13 lg 2) ja arvestama võrdse kohtlemise
nõudega (põhiseaduse § 12 lg 1). Seetõttu soovitan Toila Vallavolikogul muuta määruse § 3 lõike 1
punkti 1 selliselt, et määruses ei eelistataks üht vanemat teisele ning määrus oleks toetuse taotlejale
üheselt mõistetav.
Toila abivallavanem põhjendas määruse sõnastust asjaoluga, et laps registreeritakse
rahvastikuregistrisse ema elukoha aadressi järgi (rahvastikuregistri seaduse § 71 lg 1). Eeldatavalt
võib lapse elukoha aadress siiski kattuda mõlema vanema elukoha rahvastikuregistris märgitud
aadressiga.
Sarnases olukorras olevaid inimesi võib erinevalt kohelda, kuid selleks peab olema mõistlik ja
eesmärgipärane põhjendus. Toila Vallavalitsuse esindaja kinnitas, et sünnitoetust on õigus saada
ka isal, kui isa ja laps on rahvastikuregistri järgi Toila valla elanikud. Seda kinnitas ka
õiguskantsleri poole pöördunud vallaelanik. Vald oli talle kui lapse isale sünnitoetust maksnud.
Seega ei ole põhjust ema õigust määruses eraldi rõhutada, see võib sellisel kujul olla toetuse
taotlejale ka eksitav. Samuti ei ole selline rõhutamine vajalik, sest oluline on üksnes asjaolu, et
laps ja üks tema vanematest oleksid Toila valla elanikud.
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Palun andke teada, kuidas olete määruse § 3 lõike 1 punkti 1 muutnud. Ootan Teie vastust
29. novembriks.
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