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1. Nõustun otsuse resolutsiooniga, kuid ei nõustu osaliselt otsuse põhjendustega. 

2. Konkreetselt ei nõustu ma üldkogu enamusega eelkõige selles, et samasoolistele 
registreeritud paaridele kohaldub PS § 27 lg 1, mille järgi perekond rahva püsimise ja 
kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. 

Juba nii selle normi grammatiline tõlgendus kui ka põhiseadusandja ajalooline tahe ei 
võimalda laiendada seda normi samasoolistele paaridele n-ö klassikaliselt perekonnalt, kellele 
riik peaks andma erilise kaitse, mida saaks lugeda ühiskonna ning rahva püsimise ja 
kasvamise aluseks. Üldkogupoolne PS § 26 esimese lause ja § 27 lg 1 mehaaniline 
kokkupanek nn perekonnapõhiõigusena ja automaatne laiendamine samasoolistele paaridele 
(otsuse p-d 47 ja 52) ei ole sisuliselt millegagi põhjendatud. Perekonna mõiste meelevaldsel 
laiendamisel tekib kohe ka nt küsimus, kas ka selline n-ö laiendatud perekond peab 
hoolitsema oma abivajavate liikmete eest (PS § 27 lg 5). Ka ei õigusta PS § 27 kohaldamist 
üldkogu otsuses viidatud EIK praktika EIÕK art 8 lg 1 kohta (vt otsuse p 50), mis on sisuliselt 
meie PS § 26 esimese lause analoog. 

Puudub ka alus väita, et ühiskondlikud suhted ja üldised arusaamad on põhiseaduse 
vastuvõtmisest alates sedavõrd muutunud, et põhiseaduse sätted tuleks ümber tõlgendada. 
Selline laiendav tõlgendus pigem suurendab ühiskonnas samasooliste paaride 
õigusküsimustes olevat lõhet, mida näitab kujukalt juba kooseluseaduse ja selle 
rakendamisega seonduv, kus jäädi seadusandlikult n-ö poolele teele. 

3. Minu jaoks on vähemasti küsitav laiendada registreeritud samasoolistele paaridele ka 
PS § 26 esimest lauset, mis annab igaühele õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele, 
vähemasti osas, mis puudutab perekonnaelu puutumatust. Aktsepteeritav võinuks ehk olla 
eraelu puutumatusele tuginemine. 

4. Minu arvates tulnuks vaidlusalune regulatsioon tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks 
ainuüksi PS §-le 12 tuginedes põhjendamatu ebavõrdse kohtlemise tõttu. Kuigi seadusandjal 
ei ole minu arvates kohustust kehtestada samasoolistele paaridele abieluga võrreldavat 
registreeritud kooselu vormi, on seadusandja seda kooseluseaduse näol siiski teinud. Seda 
tehes ei ole õigustust kohelda põhilistes õigussuhetes registreeritud kooselupaare mõjuva 
põhjuseta oluliselt erinevalt abielupaaridest. See puudutab ka elamisloa andmist elama 
asumiseks kooselupartneri juurde, mille puhul ei näe ma samasooliste paaride erinevat 
kohtlemist õigustavat põhjust. 

Selliselt polnuks vajadust asja lahendamisel üldse avada PS §-de 26 ja 27 kohaldamise 
temaatikat. Ainuüksi asjaolu, et EIK on sisustanud EIÕK art 8 lg 1 laialt (vt üldkogu otsuse 
p 50), ei tähenda, et Riigikohus peaks sama tegema Eesti põhiseadust tõlgendades, kui EIK 
praktika järgi soovitava tagajärjeni jõutakse teist teed pidi. Samas on üldkogu otsuse p-s 51 
viidatud EIK praktikas tuginetud esmajoones just diskrimineerimise argumendile. 
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