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1. Ma ei nõustu üldkogu enamuse seisukohaga, et samast soost isikute kooselu tuleb lugeda 
perekonnaks põhiseaduse (PS) §-de 26 ja 27 tähenduses. Seetõttu ei ole ma ka nõus üldkogu 
otsuse resolutsiooni ning põhjendustega. 

1.1. Üldkogu enamus põhjendab eelnimetatud seisukohta eelkõige Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsiooni) art-ga 8 ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
(EIK) praktika seisukohtadega (vt üldkogu otsuse p-d 47-53). Selliselt toimides on üldkogu 
enamus konventsioonile viidates jätnud vaikimisi kohaldamata Eesti Vabariigi seaduste 
sätted, mis määratlevad perekonna mõiste, eelkõige perekonnaseaduse (PKS) § 1 lg 1, mis 
sätestab üksteisega suguluses mitteolevate isikute perekondliku liidu - abielu - mõiste, milleks 
saab (eelviidatud sättest tulenevalt) olla üksnes perekondlik liit mehe ja naise vahel. 

Konventsiooni otsekohaldamine ning Eesti Vabariigi seaduse sätete mittekohaldamine juhul, 
kui Eesti Vabariigi seaduse sätted on vastuolus konventsiooni ja selle kohaldamispraktikaga, 
on võimalik PS § 123 lg-st 2 tulenevalt. Viimati nimetatud sätte järgi kohaldatakse juhul, kui 
Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu ratifitseeritud välislepinguga, 
välislepingu sätteid. Riigikohus on ka varem PS § 123 lg 2 alusel konventsiooni kohaldades 
(arvestades ka selle kohaldamispraktikat) jätnud Eesti õigusakti sätted kohaldamata, kuid 
sellistel juhtudel on ta niisugust tegevust selgelt väljendanud.[1] Praeguses kohtuasjas aga on 
üldkogu PS § 123 lg-le 2 viitamata sisuliselt jätnud PKS § 1 lg-s 1 sätestatu kohaldamata, 
ilma et ta oleks seda sätet üldse käsitlenud ning selle sätte sisu ja mõtet avanud. Samas on 
üldkogu enamus öelnud, et ta kasutab konventsiooni ja selle kohaldamispraktikat PS §-de 26 
ja 27 tõlgendamisel (vt üldkogu otsuse p-d 50-52). Minu meelest aga ei saa välislepingu, 
sh konventsiooni, tõlgendamise teel jätta kohaldamata Eesti õigusakti sätet, praegusel juhul 
PKS § 1 lg-t 1. Kohaldada oleks saanud PS § 123 lg-t 2. 

1.2. Iseenesest pole kahtlust, et üldkogu otsuses viidatud EIK praktikast tulenevalt hõlmab 
terminiga „perekonnaelu“ tähistatud mõiste konventsiooni art 8 järgi ka samast soost inimeste 
kooselu juhul, kui tegemist on samasooliste isikute püsiva faktilise partnerlusega. Kohaldades 
aga EIK eelviidatud seisukohta ning jättes kohaldamata PKS § 1 lg-s 1 sätestatu, oleks 
üldkogu pidanud minu arvates võtma PS § 152 lg 1 järgi seisukoha, kas konventsiooni art 8 
osas, milles see EIK praktika järgi loeb perekonnaks ka samasooliste isikute kooselupaare, on 
kooskõlas PS-ga, eelkõige preambuli ning aluspõhimõtetega. Nimelt sätestab PS § 152 lg 1, et 
kohus jätab kohtuasja lahendamisel kohaldamata mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see 
on vastuolus põhiseadusega. Selle sätte mõttes on õigusaktiks ka Eesti Vabariigi ratifitseeritud 
välisleping.[2] 

Nagu eespool öeldud (vt p 1.1), märkis üldkogu enamus oma otsuses, et üldkogu kasutas 
konventsiooni ja selle kohaldamispraktikat PS §-de 26 ja 27 tõlgendamisel. Kuna Eesti õigus 
on perekonna mõiste sisustamise osas konventsiooniga vastuolus (vt eespool p 1.1), siis 
vaatamata sellele, et üldkogu enamus ei viidanud PS § 123 lg-le 2, oleks ta konversiooni ja 
EIK praktikat eeskujuks võttes Eesti õigusega arvestamata jätmisel pidanud minu meelest 
enne ikkagi andma konventsioonile ja EIK praktikale hinnangu PS § 152 lg 1 järgi, mitte aga 
kasutama konventsiooni ja EIK praktikat põhiseaduse tõlgendamisel tingimusteta. Küsimus 
on minu meelest põhimõtteline, sest konventsioon on riigikogu ratifitseeritud välisleping, 
millel on küll eelisseisund Eesti õigusaktide, kuid mitte põhiseaduse ees. Praegusel juhul aga 
võib üldkogu otsusest järeldada, et üldkogu enamus peab konventsiooni põhiseadusest kas 



lausa tähtsamaks või siis sellega võrdväärseks, jättes tähelepanuta PS § 152 lg-s 1 sätestatu. 
Samas ei tähenda mingi seadusesätte vastuolu konventsiooniga iseenesest seda, et see säte on 
vastuolu ka põhiseadusega. 

Seega, kuna konventsioon ei ole minu meelest põhiseadusega võrdväärse jõuga ega sellest ka 
tähtsam, leian, et EIK praktika seisukohad ei saa iseenesest olla Eesti Vabariigi jaoks 
kohustuslikud küsimuses, kuidas sisustada Eesti Vabariigi põhiseadust, sh § 26 ja 27. Leian, 
et EIK seisukohta, et „perekonnaelu“ konventsiooni art 8 järgi võib hõlmata ka samast soost 
inimeste kooselu, tuleks käsitada autonoomselt, st lahus põhiseaduse sätetest, mis 
reguleerivad perekonnapõhiõigust. 

2. Olukorras, kus üldkogu enamus tugines konventsiooni art-le 8 ja EIK eelviidatud 
seisukohtadele selle artikli kohta, pidanuks üldkogu loogiliselt võttes PS § 123 lg 2 alusel 
kohaldama konventsiooni ka osas, milles EIK on tõlgendanud konventsiooni art-s 14 
sätestatud diskrimineerimiskeelu rikkumise koosseisu. Nimelt leidis EIK 30. juunil 2016 
kohtuasjas Taddeucci ja McCall v.s Italy tehtud otsuses, et kaebajaid, kes olid samasoolised 
kooselupartnerid, ei koheldud küll erinevalt abieluväliselt kooselavast heteroseksuaalsest 
paarist, kuid Itaalia Vabariik rikkus konventsiooni art-t 14 sellega, et ta kohtles kahte 
eelnimetatud erinevat gruppi ühesuguselt, seades mõlemale Itaalias elamisloa saamise 
eelduseks abielus oleku, samas võimaldamata kaebajatel abielluda (vt selle otsuse p-d 81-99). 

Seega on EIK tõlgendanud konventsiooni art-t 14 selliselt, et isikute lubamatu ebavõrdne 
kohtlemine seisneb mh selles, et samasoolistele paaridele ei anta võimalust abielluda, kuid 
samas seatakse kooselupartneri juurde sellesse riiki elamisloa saamise üheks vältimatuks 
eelduseks abielus olemine sama isikuga. 

Üldkogu on küll EIK sellele lahendile viidanud, kuid on jätnud tähelepanuta EIK 
eelnimetatud seisukohad art 14 kohta (vt üldkogu otsuse p-d 50, 51 ja 68). Leian, et üldkogu 
enamus oleks, tulenevalt PS § 123 lg-st 2 pidanud konventsiooni art 14 eelnimetatud 
kohtuasjas antud tõlgendusega arvestama, kuid samas oleks ta pidanud PS § 152 lg 1 järgi 
enne hindama selles osas konventsiooni kooskõla põhiseadusega (vt selle kohta käesoleva 
eriarvamuse p 1.2). 

Samas oleks ringkonnakohus juhul, kui tema arvates oli konventsiooni art 14 (EIK 
tõlgenduses) kooskõlas PS-ga, pidanud kohtuasjades, mille menetlemise käigus ta käesoleva 
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatas, kohaldama PS § 123 lg-st 2 tulenevalt 
konventsiooni art-t 14 ning jätma kohaldamata välismaalaste seaduse (VMS) sätted, mis ei 
võimaldanud otsustada kaebajatele oma kooselupartnerite juurde Eestisse elama asumiseks 
tähtajalise elamisloa andmist. See tähendab, et ringkonnakohus oleks eelnimetatud juhul 
pidanud kohtuasju lahendama ilma põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlusi algatamata. 
Üldkogu oleks juhul, kui ka tema oleks leidnud, et konventsiooni art 14 (EIK tõlgenduses) on 
kooskõlas PS-ga, pidanud jätma ringkonnakohtu taotluseed tunnistada vaidlusalused VMS 
sätted põhiseadusega vastuolus olevateks ja kehtetuteks rahuldamata põhjusel, et 
vaidlusalused VMS sätted ei olnud ringkonnakohtu menetluses olnud kohtuasjades, mille 
menetlemisel käesolevad põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjad algatati, 
asjassepuutuvad.[3] 

3. Leian ka, et üldkogu otsuse resolutsioon on ebaselge, mistõttu on vaieldav, missuguses osas 
VMS alates üldkogu otsuse avalikuks tegemiseta kehtib. 



3.1. Esiteks pole üldkogu otsuse resolutsiooni sõnastuse järgi selge, kas kaebajasse I puutuva 
kohtuasja, mille menetlemise käigus ringkonnakohus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasja 
algatas, tulemusel saaks kaebajale I anda tähtajalise elamisloa Eesti Vabariigis viibimiseks. 
Seda põhjusel, et üldkogu otsuse resolutsioonis kasutatakse samast soost registreeritud 
elukaaslase mõistet, ning kuigi kaebaja I on küll sõlminud kooselulepingu kooseluseaduse 
järgi, ei ole selle seaduse rakendusseaduste puudumise tõttu tema kooselu oma 
kooselupartneriga perekonnaseisutoiminguna kantud rahvastikuregistrisse (vt ka allpool 
p 3.4). 

Üldkogu otsuse põhjendustest võib kaudselt järeldada, et ta mõistab registreeritud elukaaslaste 
all kooselulepingu pooli kooseluseaduse tähenduses (vt üldkogu otsuse p 62) nagu see tuleneb 
kooseluseaduse § 7 lg-st 1. Leian aga, et olukorras, kus kooseluseaduse rakendamise sätted, 
mis võimaldaksid kooselulepinguga tekkinud kooselusuhet registreerida, puuduvad, oleks 
tulnud üldkogu otsuse resolutsioonis kasutada mitte registreeritud elukaaslase, vaid 
kooselulepingust nähtuva elukaaslase mõistet. 

3.2. Teiseks on minu meelest ebaselge, kas üldkogu otsuse resolutsioonist tulenevalt saab 
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) otsustada, kas kaebajale II tuleks anda tähtajalise elamisloa 
Eesti Vabariigis viibimiseks. Arvestades asjaolu, et kaebaja II oli oma kooselu väidetavalt 
registreerinud Saksa Liitvabariigis, oleks olnud mõistlik, et üldkogu oleks oma otsuse 
resolutsioonis sellise kooselu registreerimise koha ka nimetanud ning täpsustanud otsuse 
põhjendustes, missugust liiki kooselusuhte registreerimist, mis võiks Eesti Vabariigis kehtida, 
silmas peetakse (vt üldkogu otsuse p-d 77 ja 78). 

3.3. Kolmandaks ei nähtu üldkogu otsuse resolutsioonist, missugused VMS sätted ja 
missuguses ulatuses on alates üldkogu otsuse avalikuks tegemisest kehtetud. Kuna VMS-s 
puudub regulatsioon, missugustel tingimustel võib samasooliste isikute kooselupaari liikmele 
anda tähtajalist elamisluba, ning ei ole mõeldav, et üldkogu otsuse resolutsiooni saaks 
tõlgendada nii, et mingeid piiranguid elamisloa saamiseks ei ole, siis on, vaatamata üldkogu 
otsuse resolutsioonile, VMS-s lünk. Sellise lünga olemasolu takistab minu meelest 
kohtuasjade, mille menetlemise käigus ringkonnakohus käesoleva põhiseaduslikkuse 
järelevalve kohtuasjad algatas, lahendamist. Seetõttu oleks olnud mõistlik, kui üldkogu oleks 
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 58 lg 3 järgi lükanud oma otsuse 
resolutsiooni jõustumise edasi, andes sellega Riigikogule võimaluse kehtestada puuduv 
regulatsioon (vt selle sätte kohaldamise kohta nt Riigikohtu üldkogu 25. jaanuari 2018. a otsus 
kohtuasjas nr 2-15-17249/49). Üldkogu otsuse jõustumise edasilükkamine oleks olnud 
mõistlik selleks, et vältida olukorda, kus tekkinud seaduselünka võidakse hakatakse täitma 
erinevalt (vt käesoleva eriarvamuse p 4). 

3.4. Neljandaks näen probleemi selles, et kuna üldkogu otsuse põhjendusest tulenevalt piisab 
tähtajalise elamisloa taotlemise jaoks üksnes lepingu sõlmimisest (st et kooselusuhe ei pea 
olema kantud rahvastikuregistrisse või muusse registrisse, vt eespool p 3.1), siis on pärast 
üldkogu otsuse avalikult teatavaks tegemist minu meelest õiguslik olukord selline, et PPA on 
kohustatud sisuliselt menetlema, kohaldades ka rahvusvahelise eraõiguse seaduse sätteid 
(vt üldkogu otsuse p-d 25.1, 53, 77, 78), väga erinevatel alustel tekkinud samasooliste kooselu 
juhtumitest tingitud tähtajalise elamisloa saamise taotlusi. 

4. Ma ei ole nõus ka üldkogu enamuse seisukohaga, et kuni kohase õigusliku aluse 
kehtestamiseni saab täitevvõim tähtajalise elamisloa taotluste läbivaatamisel lähtuda VMS-s 
abikaasa juurde elama asumiseks tähtajalise elamisloa andmise kohta sätestatust (vt üldkogu 



otsuse p 71). Üldkogu enamuse see seisukoht on vastuolus VMS §-dega 137-1491, mis 
reguleerivad välismaalasest abikaasale tähtajalise elamisloa taotlemise eeldusi, tingimusi ja 
korda. Leian, et selleks, et neid sätteid saaks kaebajate suhtes kohaldada, oleks üldkogu 
pidanud tunnistama need sätted põhiseaduse vastasteks ja kehtetuteks osas, milles need ei ole 
kohaldatavad samasoolise kooselupaari välismaalasest liikme suhtes. 

Samas ei ole üldkogu eelnimetatud seisukoht kaebajate avaldusi menetlevale PPA-le ega ka 
kohtutele, sh Riigikohtule, kohustuslik. Nimelt ei ole üldkogul pädevust kehtestada 
põhiseadusega vastuolus oleva seaduselünga (seadusandja tegevusetuse) korral õiguslikku 
regulatsiooni selle lünga täitmiseks. Seega võivad PPA ja kohtud üldkogu otsuse tõttu 
tekkinud seaduselünka täita muul viisil, kui leidis üldkogu. Ka Riigikogul on võimalik 
üldkogu tuvastatud ja põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistatud seaduselünk täita muul 
viisil. 

5. Ma ei nõustu üldkogu enamusega ka selles, et kõnealuse piirangu legitiimseks eesmärgiks 
on mh eesti rahvuse säilimine (vt üldkogu otsuse p-d 67 ja 70). Samas on PS preambulis on 
märgitud ka eesti keele ja kulutuuri säilimise eesmärk, mis minu meelest on ka 
välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmise piirangute kehtestamise üheks legitiimseks 
eesmärgiks. 

Põhiõiguste riive proportsionaalsust oleks tulnud hinnata kõikide nende legitiimsete 
eesmärkide aspektist, mida seadusandja on silmas pidanud välismaalastele elamislubade 
andmise piirangute kehtestamisel. Seetõttu oleks üldkogu ka viimati nimetatud eesmärgist 
tulenevalt pidanud andma hinnangu kaebajate põhiõiguste väidetava riive proportsionaalsuse 
kohta. 

6. Märkimata ei saa jätta ka seda, et põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi ja üldkogu 
viimase aja praktika järgi tuleb nn individuaalse normikontrolli menetluses põhiõiguse riive 
proportsionaalsust hinnata mitte abstraktselt, vaid kindlaks tuleb teha, kas riive on just 
konkreetse isiku jaoks proportsionaalne (vt nt Riigikohtu üldkogu 1. juuli 2015. a otsus 
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 3-4-1-2-15, p-d 53 ja 61; Riigikohtu 
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 16. novembri 2016. a otsus põhiseaduslikkuse 
järelevalve kohtuasjas nr 3-4-1-2-16, p-d 83-85, 122-138; Riigikohtu üldkogu 11. juuni 
2019. a otsus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 5-18-8/19, p-d 56, 57, 66-70). 

Käesoleval juhul aga ei ole kohtud põhiõiguste riive proportsionaalsust kaebajate olukorrast 
lähtudes, vaid abstraktselt (vt üldkogu otsuse p-d 64-71, 77, 78). Samas ei ole üldkogu 
enamus öelnud, et ta muudab oma varasemat seisukohta põhiõiguste riive proportsionaalsuse 
kindlakstegemise põhimõtete kohta. Minu meelest ei ole põhjendatud eri liiki 
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjades hinnata põhiõiguste riive proportsionaalsust 
erinevate põhimõtete alusel. 

Eeltoodust lähtudes oleks üldkogu mh pidanud võtma selleks, et tunnistada VMS 
põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks kaebajat II puudutavas osas seisukoha, kas 
kaebaja II ja tema Eesti Vabariigis elava väidetava samasoolise elukaaslase Saksa 
Liitvabariigis registreeritud kooselu on Eesti Vabariigis kehtiv, arvestades mh rahvusvahelise 
eraõiguse seaduse sätteid (vt ka üldkogu otsuse p-d 25 ja 53). Ebaõige oli selles küsimuses 
lähtuda ringkonnakohtu antud hinnangust (vt üldkogu otsuse p 78). 



Märgin seejuures, et ringkonnakohus ei ole kaebajat II puudutavas kohtuasjas tehtud lahendis 
(nr 3-17-51) andnud põhjendatud hinnangut selle kohta, kas kaebaja II ja tema väidetava 
elukaaslase kooselu on Eesti vabariigis kehtiv. Ringkonnakohus märkis üksnes seda, et PPA 
ei ole tõstatanud küsimust, kas kaebaja II ja tema väidetava elukaaslase Saksamaal 
registreeritud kooselu saaks alates 1. jaanauarist 2016. a tunnustada samaväärseks Eesis 
sõlmitud kooselulepinguga (vt ringkonnakohtu otsuse p 11). 

Samas põhjendas ringkonnakohus kaebajate esitatud mittevaralise kahju hüvitamise nõuete 
rahuldamata jätmist mh sellega, et kaebajate õigust elada Eestis perekonnaelu ei ole riivatud 
kuigi intensiivselt (vt kaebajat I puudutavas kohtuasjas (nr 3-16-1903) tehtud ringkonnakohtu 
otsuse p 24 ja kaebajat II puudutavas kohtuasjas (nr 3-17-51) tehtud ringkonnakohtu otsuse 
p 22). 
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