
Riigikohtunik Jaak Luige eriarvamus Riigikogu üldkogu otsuse kohta kohtuasjas nr 5-18-5 

Leian, et käsitletav Riigikohtu üldkogu otsus ei taga samasooliste kooselupaaride õiguste 
kaitset kooseluseaduses sätestatud ulatuses. Samas pean ilmseks liialduseks üldkogu väidet, et 
samasooliste paaride kooselu edendab rahva püsimise ja kasvamise eesmärki ning ühiskonna 
alusena peab olema riigi kaitse all (vt üldkogu otsuse p 47). Kas ühiskonnas absoluutses 
vähemuses olev samasooliste kooselu saab ikka märkimisväärselt kaasa aidata rahva 
püsimisele ja kasvamisele? Minu arvates tagab PS §-s 26 sätestatud igaühe õigus eraelu 
puutumatusele samasooliste kooselupartnerite õiguse elada koos ning hoida omavahelisi 
sidemeid kõige laiemas tähenduses. 

1. Üldkogu nõustus Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 10. aprillil 2018 
asjas nr 5-17-42/9 tehtud määruse punktis 32 väljendatud seisukohaga kooseluseaduse 
jõustumise kohta 1. jaanuaril 2016 (vt üldkogu otsuse p 45). Selle seisukoha järgi KooS § 26, 
mis sätestab, et kooseluseadus jõustub 1. jaanuaril 2016, nägi ette kooseluseaduse jõustumise 
tähtaja, seadmata seaduse jõustumist sõltuvusse rakendusaktidest. Kuidas seda mõista? 

2. Poliitilise filosoofia suurkuju Quentin Skinneri käsituse järgi on nii üksiklausetel kui ka 
terviktekstidel lisaks tähendusele veel ka pragmaatiline mõõde, mis väljendub nendega 
sooritatavates tegudes. 

3. Kooseluseaduse eelnõu seletuskirjas väidetaks, et eelnõus esitatakse terviklik sooneutraalne 
regulatsioon, mis hõlmab kooselulepingu sõlminud isikute (registreeritud elukaaslaste) 
omavahelisi õigussuhteid ja õigussuhteid kolmandate isikutega. See väide aga ei vasta 
tegelikkusele. Kooseluseadus hõlmab ka kooselust tulenevaid suheteid avaliku võimuga. Nii 
näeb KooS § 3 lg 4 ette kooselulepingu andmete kandmist rahvastikuregistrisse 
perekonnatoimingute seaduses sätestatud korras ning poolte varasuhte valiku kandmist 
varasuhteregistrisse varasuhteregistri seaduses sätestatud korras. 

Niisiis eeldab poolte varasuhte valiku kohta kande tegemine varasuhteregistri seaduse 
olemasolu. Sellist seadust aga ei ole. Ma ei ole leidnud kõige kaudsematki vihjet nimetatud 
seaduse väljatöötamise kavatsuse kohta. Abieluvararegistrisse lubab seadus kanda üksnes 
abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade varalised õigused 
(vt AVRS § 1). 

Kaebaja I ja tema Eesti kodanikust samast soost elukaaslane sõlmisid 2016. aasta mais Eestis 
kooselulepingu kooseluseaduse alusel (üldkogu otsuse p 1). Seadusest tulenevalt saab Eestis 
kooselulepingu sõlminud isik registreeritud elukaaslase staatuse pärast rahvastikuregistrisse 
vastava kande tegemist. Kuid kehtiv perekonnatoimingute seadus ei sätesta alust 
kooselulepingu andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Perekonnaseisukanne on 
perekonnasündmuse kohta rahvastikuregistrisse kantavate andmete kogum. Sooneutraalse 
kooselu sõlmimist aga perekonnasündmuste loetelus ei ole nimetatud (vt PKTS § 2). Seetõttu 
leian, et üldkogu käsitas kaebajat I ja tema elukaaslast õigusliku aluseta registreeritud 
elukaaslastena. 

4. Riigikogu VIII istungjärgu 08. oktoobri 2014 stenogrammist nähtuvalt kinnitas Neeme 
Suur kooseluseaduse teisel lugemisel õiguskomisjoni ettekandjana, et kooseluseadus saab 
jõustuda üksnes rakendusaktide olemasolu korral. Vaatamata rakendusaktide puudumisele 
ning teadmisele, et neid ei pruugi tulla, võttis Riigikogu 40 poolthäälega kooseluseaduse 
järgmisel päeval vastu. Samal päeval kuulutas Vabariigi President seaduse välja. 



Sellest sündmusest vapustatuna teatas vabamüürlaste endine suurmeister Raido Rüütel avaliku 
kirjaga, et lahkub vennaskonnast, kuna ei suuda austada kooseluseaduse vastu võtnud 
riigikogulasi ja seaduse välja kuulutanud presidenti, nimetades kooseluseaduse vastuvõtmise 
poolt hääletanud Riigikogu liikmeid reeturiteks, kes tulistasid rahvale selga (vt Delfi, 
15. november 2014). Kas selline hinnang on õiglane? 

5. Tema Pühaduse dalai-laama arvates on igal meie teol universaalne mõõde. Seetõttu on 
eetiline distsipliin ja kõlbeline käitumine sisuka ja õnneliku elu hädavajalikud koostisosad. 
Õiglus on seotud nii tõe kui ka universaalse vastutustunde mõistega. Õiglus hõlmab vajadust 
ebaõiglust märgates tegutseda. Mittetegutsemine võib olla lausa vale. Oluline on mõista, et 
üksikinimesel ja ühiskonnal on sama soov ja õigus mitte olla petetud. Tõearmastuse ja sellest 
tuleneva aususega aitame vähendada väärarusaamu, kahtlusi ja hirmu kogu ühiskonnas. 

6. Ma ei jaga üldkogu hinnangut, et kooseluseaduse vastuvõtmine olukorras, kus 
perekonnaelu (sh abielu) on reguleeritud perekonnaseaduses, on tõlgendatav seadusandja 
selge soovina eristada abielu ja registreeritud kooselu instituute (vt üldkogu otsuse p 57). 
Tõsiasi, et seadusandja ei ole suvatsenud praeguseni kooseluseaduse rakendusakte ja 
varasuhteregistri seadust vastu võtta, veenab mind vastupidises. Korporatiivse eliidi hulka 
kuuluvatele poliitikutele näib pakkuvat mängulusti hoopiski võimalus seadustada kohtuvõimu 
toel samasooliste kooselu abieluna. 

7. Mul on siiralt kahju sellise teguviisiga lõhestatud ühiskonnast ja petta saanud 
samasoolistest paaridest. Samas ei ole mul mitte mingisugust kahtlust, et KooS § 26, mis ei 
sea kooseluseaduse jõustumist 1. jaanuaril 2016 sõltuvusse rakendusaktidest, on 
põhiseadusega vastuolus osas, mis ei võimalda rakendusaktide puudumise tõttu 
kooseluseadust rakendada. See on aga uus lugu. 

8. Teemat kokkuvõtvalt: nutikalt koostatud lausete ja tekstidega on võimalik sooritada üsnagi 
kaalukaid poliitilisi tegusid. 

  

Jaak Luik 
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