
Kristjan Tuul 

03.01.2016 

Kooseluseaduse jõustumine kui perekonnaõiguse probleem 

 

Esimene jaanuar 2016 jõudis kätte päev, millal kodanikud võivad soovi korral registreerida 

omavahelise suhted ning sõlmida kooselulepingu. Seadus on vastuoluliselt jõustunud (seadus 

ise sätestab, et jõustub koos rakendusaktidega) ja sisaldab rakendusaktide mittejõustumisega 

rohkesti vasturääkivusi.  

Ühe probleemina tooksin välja partnerite tehingud kooselu jooksul, mis võivad jääda 

nähtamatuks. Nimelt puudub praegu partneritel võimalus muuta oma kooselu ja varasuhe 

nähtavaks. 

Kooselulepingu sõlmimine on kujundatud lepingu- ja registreeringupõhise mudeli 

segaversioonina. Lepingu tõestab notar, kellel on piisavad õigusteadmised lepingu 

koostamiseks ning kes tagab poolte õiguste kaitse nõustamis- ja selgitamisfunktsiooni täites. 

Kooseluseaduse paragrahv 3 lg 4 sätestab, et kooselulepingu andmed kantakse 

rahvastikuregistrisse perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud korras ning poolte 

varasuhte valik kantakse varasuhteregistrisse varasuhteregistri seaduses sätestatud korras.  

Tuntud väljend “teoorias on kõik ilusam kui praktikas” saab oma tõelise sisu just 

kooseluseadust analüüsides. Nimelt seisame olukorra ees, kus pooled vararegistrikannet teha 

ei saa, kuna puuduvad selleks vajalikud sätted. Seega ei saa pooled lahusvara kannet registrisse 

teha ning mõlema partneri nimel olevad varad loetakse ühisvaraks. 

Kooseluseaduse § 12 ja 13 reguleerivad registreeritud elukaaslaste vastutust. Kooseluseaduse 

eelnõu seletuskirjas on välja toodud seadusesätte mõte järgnevalt /…/ registreeritud 

elukaaslaste huvides tehtud tavapäraste tehingute eest vastutavad mõlemad registreeritud 

elukaaslased, olenemata sellest, et lepingu sõlmis näiteks üksnes üks registreeritud 

elukaaslane või et tulenevalt valitud lahusvararežiimist nad üldiselt vastutust ei jaga. 

Sõltumata varasuhte valikust on registreeritud elukaaslased kooselu korraldamiseks või 

tavapäraste vajaduste katmiseks tehtavate tehingute puhul vastavalt solidaarvõlausaldajad või 

solidaarvõlgnikud.1 Sarnaselt perekonnaseaduse paragrahvile 19 on ka kooseluseaduses 

                                                 

1 Seletuskiri kooseluseaduse eelnõu juurde, lk 18-19 



toodud välja lisatingimus, et registreeritud elukaaslane vastutab juhul, kui tehingu suurus ei 

ületa registreeritud elukaaslaste elamistingimuste kohast mõistlikku määra. Antud tingimus 

aitab tagada registreeritud elukaaslaste solidaarvastutuse kaudu võlausaldajate kaitse 

tehingutes, mis on tehtud kooselu korraldamiseks või tavapäraste vajaduste katmiseks. Seega 

tekib partneritel ühine vastutus vaid teatud tehingute tagajärjel, teatud eelduste täitmisel.  

Solidaarkohustuse tekkimiseks peab olema täidetud kaks tingimust: tehing peab olema tehtud 

kooselu vajaduste katteks ning see ei tohi ületada registreeritud elukaaslase elutingimuste 

kohast mõistlikku määra. Selliste tehingute tegemise õigus tuleneb partnerite vastastikusest 

esindusõigusest ning teenib õiguskäibe hõlbustamise eesmärki. Samas on määratlemata 

mõisted “kooselu vajaduste katteks”, “mõistlik määr” tekitanud probleeme ja sellele on ka 

viidanud notarid, kes soovisid normis sisalduvate mõistete täpsemat sisustamist 2, mitte jätta 

probleem tähelepanuta ja kohtupraktika sisustada. 

Kooseluseadusest tulenevalt, kui leidub olukord, et üks pool sõlmib suuremahulise 

laenulepingu näiteks kinnisasja või auto ostmiseks, on kindlalt vajalik ka teise poole nõusolek, 

vastasel juhul on tehing tühine. Ilmselt ei ole see aga tõene, sest perekonnaseaduse § 31 lg 1 

kohaselt on tühised ühisvara hulka kuuluvate esemetega tehtud mitmepoolsed tehingud. 3 Kui 

teine pool tahab vastutusest vabaneda, ei tohiks suuremahulist tehingut tõlgendada kooselu 

korraldamise huvides tehtud tehinguna. Kui see paraku aga nii on, siis peaks poolte 

solidaarkohustuse tekkimise vältimiseks tehing ületama registreeritud elukaaslaste 

elutingimuste kohast mõistlikku määra. Samas kui üks registreeritud pooltest ostab liisingut 

kasutades sportauto, võib öelda, et liisingulepingust tulenevate maksete tasumise eest vastutab 

lepingu pooleks olev partner üksi, kuna see ei ole seotud kooselu huvidega. Samas kui ostetakse 

liisinguga auto, mida kasutavad mõlemad pooled, siis selle liisingulepingu järgsete maksete 

tasumise eest vastutavad mõlemad registreeritud pooled. 

Seega saab öelda, et jõustunud kooseluseaduses esineb puudusi, mida peaks kindlasti 

analüüsima  enne, kui asuda kooselulepingut sõlmima. Olukord, kus üks partnerites võtab laenu 

ning teise partneri vara selle eest vastutama hakkab, päädib olukorraga, mis tekitab 

lisakoormust kohtutele, kuid üldplaanis riigile. 

 

                                                 

 
2 Notarite Koja arvamused ja ettepanekud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) kohta, lk 6. 

3 RKTK 13.11.2013, 3-2-1-127-13 p 22. 


