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Kollektiivne pöördumine
„Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“
Austatud pöördumise algataja

Erakond Eestimaa Rohelised esitas 15.05.2021 Riigikogule 35805 allkirjaga petitsiooni
perekonnaseaduse muutmiseks. Erakond Eestimaa Rohelised ja teised petitsioonile
allakirjutanud tegid Riigikogule ettepaneku muuta samast soost paare diskrimineerivat
perekonnaseadust ja tagada nende põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele. Allakirjutanud
paluvad Riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise
liiduna sõltumata nende soost.
Riigikogu juhatus võttis kollektiivse pöördumise menetlusse 20.05.21 ja määras selle
õiguskomisjoni menetlusse.
Õiguskomisjon arutas petitsiooni 14.06.2021 istungil, millest võttis algatajate esindajana osa
Erakond Eestimaa Rohelised kaasjuht, esinaine Züleyxa Izmailova, kes tutvustas pöördumise
sisu ja eesmärki ning vastas komisjoni liikmete küsimustele. Toimunud arutelu tulemusena
pidas õiguskomisjon vajalikuks selgitada välja kõigi Riigikogu fraktsioonide seisukoht
kõnealuses küsimuses, et seejärel laiemale konsensusele tuginedes võtta vastu otsus.
Teist korda toimus komisjoni arutelu 09.11.21 istungil, kus komisjoni liikmed tutvustasid
fraktsioonide seisukohti ja võtsid vastu otsuse kooskõlas RKKTS § 15213 sätestatuga.
Toimunud arutelude tulemusena leiab õiguskomisjon konsensusega, et Eestis kehtiv
perekonnaseadus on põhiseadusega kooskõlas ega ole kellegi suhtes diskrimineeriv.
Abieluvõrdus on Eestis nii sisult kui vormilt ühetaoliselt tagatud kõigi abieluvõimeliste
isikute jaoks. Oluline on siinkohal märkida, et Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve
kohtuna ega ükski teine riiklik institutsioon pole perekonnaseaduses tuvastanud
diskrimineerivaid sätteid, samuti ei ole Eestile tehtud sellekohaseid etteheiteid rahvusvaheliste
organisatsioonide poolt.
Õiguskomisjon juhib ühtlasi tähelepanu asjaolule, et seadusandja tööorganina ei saa me kaasa
minna sisult tasakaalustamatute poliitiliste algatustega, mis ainult suurendavad ühiskondlikku
lõhet ja ei paku rahuldavaid lahendusi. Samasooliste isikute registreeritud kooselu abielu
institutsioon tõepoolest ei hõlma. See ei ole täna perekonnaseaduse reguleerimisobjekt ning
selleks on oma kaalukad põhjused juurtega ajaloolises traditsioonis, mis avalduvad selgelt
ühiskonnaliikmete enamuse väljakujunenud väärtushinnangutes, ja mida arusaadavalt pole
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võimalik üheski ühiskonnas, eriti aga demokraatlikus õigusriigis, lihtviisiliselt otsustuskorras
muuta. Kõik ühiskondlikud protsessid, eriti aga väljakujunenud väärtushinnangutega
seonduvad, vajavad kvalitatiivse muutuse tekkeks evolutsioonilist arengut, mitte suhete
revolutsioonilist ümberkorraldamist, lähtuvalt sellest, kellel on parasjagu parlamendis 51
poolthäält. Selline lähenemine oleks vastutustundetu ja otseselt ühiskonnaohtlik, mistõttu
õiguskomisjon seda toetada ei saa.
Praegu on Riigikogu menetluses 19 Riigikogu liikme algatatud perekonnaseaduse ja teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu 314 SE, mille juhtivkomisjoniks on samuti õiguskomisjon.
Mainitud eelnõu kohaselt laieneks kooselulepingule ja abielule samasugune õiguslik režiim ka
kõikides teistes kehtivates ja tulevikus kehtima hakkavates seadustes. Eelnõu eesmärgiks on
seega seatud, et kõiki ühel või teisel moel registreeritud perekondi kaitstakse võrdselt ja
ühetaoliselt. See võiks teoreetiselt pakkuda tasakaalustatud edasiminekut kõnealuses teemas.
Eeltoodule tuginedes ja juhindudes RKKTS § 15213 p. 6 otsustas õiguskomisjon (häältega
6 :1 :0) käsitleda kollektiivses pöördumises esitatud probleemi menetlusökonoomiat ja
otstarbekust silmas pidades Riigikogu menetluses oleva perekonnaseaduse ja teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu 314 SE raames ja mitte algatada uut eelnõud. Komisjoni hinnangul
ei ole muud RKKTS-s ettenähtud võimalused käesoleva kollektiivse pöördumise üle
otsustamisel sobivad.
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