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Nõustun üldkogu otsuse resolutsiooni ja enamiku põhjendustega, sh kandva põhjendusega, 
mille järgi on ka samast soost isikute registreeritud kooselu perekonnapõhiõiguse kaitsealas. 
Ma ei nõustu põhjendustega, mis on esitatud üldkogu otsuse punktides 67 kuni 71. 

Üldkogu leidis, et välismaalasele temaga samast soost Eesti kodanikust registreeritud 
elukaaslase juurde Eestisse elama asumiseks tähtajalise elamisloa andmise välistamise 
legitiimne eesmärk on tagada sisemise rahu kaitse ja eesti rahvuse säilimine. Mul on raske ette 
kujutada, et Eesti kodanike samast soost registreeritud elukaaslastele elamisloa andmine võiks 
kuidagigi ohustada Eesti riigi sisemist rahu ja eesti rahvuse säilimist. Eesti kodanike 
registreeritud samast soost elukaaslaste arv on ju Eestis elavate eestlaste arvuga võrreldes 
marginaalne. Sellist legitiimset eesmärki ei ole minu arvates võimalik leida ka seepärast, et 
pärast kooseluseaduse jõustumise on elamisloa andmikseks vajaliku õigusliku regulatsiooni 
puudumise esimeseks silmnähtavaks põhjuseks see, et Riigikogu menetlusse võetud 
kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu ei lülitatud Riigikogu päevakorda ilmselgelt 
õiguse välistel põhjustel. Puudus poliitiline tahe võtta vastu seadus, mis sätestaks jõustunud 
kooseluseaduse toimimiseks hädavajalikke mehhanisme. Minu arvates ei tule sellises 
olukorras üldse hakata välja mõtlema seadusandja tegevusetuse legitiimset eesmärki. Üldkogu 
leitud legitiimne eesmärk ja järgnev proportsionaalsuse testi tõsimeeli läbiviimine on minu 
jaoks arusaamatud ka järgnevatel põhjustel. Samast soost isikule, kes on välismaal sõlminud 
abielu eestlase, Eesti kodaniku või Eestis elamisloa alusel elava välismaalasega, mida tuleb 
rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 55 lg 3 ja § 7 järgi Eestis tunnustada, ei saa välismaalaste 
seaduse § 115 p-de 1 ja 2 järgi elamisloa andmisest keelduda sisserände piirarvu täitumise 
tõttu. Neile ei saa sama seaduse § 141 järgi elamisloa andmisest keelduda ka põhjendusega, et 
välismaalase Eestis viibimine võib ohustada kõlblust või teiste isikute õigusi või huve. Arvan, 
et registreeritud samasooliste elukaaslaste arv ei tohiks drastiliselt erineda samasooliste 
abikaasade arvust. 

Arvan, et välismaalasele, kes on registreeritud kooselus temaga samast soost Eesti 
kodanikuga, oma kooselupartneri juurde Eestisse elamiseks tähtajalise elamisloa andmiseks 
vajaliku õigusliku regulatsiooni puudumisel polegi legitiimset eesmärki. Regulatsiooni 
puudumine tulnuks tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks legitiimse eesmärgi 
puudumise tõttu. 
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