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EELNÖU

Perekonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

§ l. Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduses tehaksejärgmised muudatused:

l)seaduse l. osa ja l. osa l. peatuki pealkirjad sönastataksejärgmiselt:

,,1. osa

ABIELU JA KOOSELU

l. peatukk

ABIELU JAKOOSELULEPINGU SÖLMIMINE";

2)seadust täiendatakse §-dega l1 ja 12järgmises sönastuses:

„§ l1. Kooselulepingu sölmimise eeldused

(l) Kooselulepingu vöivad sölmida kaks ftiusilist isikut, kellest vähemalt uhe elukoht on
Eestis.

(2) Kooselulepingu vöivad sölmida teovöimelised täisealised isikud.

(3) Piiratud teovöimega täisealine isik vöib kooselulepingu sölmida iiksnes jiihul, kui ta saab
piisavalt aru kooselulepingu öiguslikest tagajärgedest. Kui isikule on määratud eestkostja,
eeldatakse, et isik ei saa am kooselulepingu öiguslikest tagajärgedest, väljä arvatud juhul, kui
eestkostja nimetamise määrusest tuleneb teisiti.

§ l2. Abielu sätete kohalduvus kooselule

(l) Kooselulepingut sölmida kavatsevatel ja selle sölminud pooltel (edaspidi registreeritud
elukaaslased) on samad öigused ja kohustused nagu abielluda kavatsevatel ja abiellunud
pooltel, kui käesolevas voi muus seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Kooselulepingule, selle sölmimisele ja löpetamisele nmg registreeritud elukaaslasele
kohaldatakse käesolevas seaduses ja teistes seadustes abielu, selle sölmimise ja lahutamise
ning abikaasa kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses voi muus seaduses ei ole sätestatud
teisiti.";

3)paragrahv 4 sönastataksejärgmiselt:

„§ 4. Mitme samaaegse abielu voi kooselulepingu sölmimise keeld3; Riigikogu Kantselej
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l

Abielu voi kooselulepingut ei voi sölmida isikute vahel, kellest vähemalt uks onjuba abielus
voi sölminud kooselulepingu.";

4)paragrahvi 6 tekst loetakse löikeks l ja paragrahvi täiendatakse löikega 2 järgmises
sönastuses:

,,(2) Vaimulik ei kinaita kooselulepingu sölmimist.";

5)paragrahvi 7 löiget l' täiendatakse teise lausegajärgmises sönastuses:

,,Vaimulik ei ole perekonnaseisuametnik kooselulepingu sölmimist puudutavas osas.";

6)paragrahvi 9 täiendatakse löikega l 1 järgmises sönastuses:

,,(11) Käesoleva paragrahvi löike l punkti 7 ei kohaldata kooselulepingule.";

7)paragrahvi 10 tekst loetakse löikeks l ja paragrahvi täiendatakse löikega 2 järgmises
sönastuses:

,,(2) Käesoleva paragrahvi löike l punkti l ei kohaldata kooselulepmgule.";

8)seaduse 5. peatuki l. jagu täiendatakse §-ga 711 järgmises sönastuses:

„§ 711.Kooselulepingu löppemise erisused

(l) Kooseluleping löppeb lisaks käesoleva seaduse §-s 63 sätestatud alustele ka siis, kui
registreeritud elukaaslased solmivaa omavahel abielu.

(2) Kooselulepmgu löppemise aeg on lisaks käesoleva seaduse §-s 66 sätestatule ka
registreeritud elukaaslaste omavahel abielu sölmimise korral abielu sölmimise hetk.

(3) Abielu sölmimisest alates kohaldatakse registreeritud elukaaslaste vahelistele suhetele
käesolevas seaduses abikaasadevaheliste suhete kohta sätestatut.;

9)paragrahvi 143 täiendatakse löikega 41järgmises sönastuses:

9-),,(41) Registreeritud elukaaslasel, kes ei ole teise registreeritud elukaaslase lapse vanem, on
kooselulepingu kehtivuse ajal ja pärast kooselulepingu löppemist öigus suhelda teise
registreeritud elukaaslase lapsega käesoleva paragrahvi löike 4 alusel.";

10)seaduse 2. osa täiendatakse peatukiga llljärgmises sönastuses:

,,111. peatukk
LAPSENDAMINE KOOSELULEPINGU KORRAL

§ 1701. Registreeritud elukaaslase öigus lapsendada



(l) Kooselulepingu kehtivuse ajal vöib registreeritud elukaaslane lapsendada ainult teise
registreeritud elukaaslase lapse käesoleva seaduse 11. peatukis sätestatud korras.

(2) Registreeritud elukaaslane vöib lapsendada lapse, kelle:
l) bioloogiline vanem on teine registreeritud elukaaslane voi
2) vanem oli teine registreeritud elukaaslane enne kooselulepingu sölmimist.

(3) Registreeritud elukaaslane vöib kooselulepingu kehtivuse ajal lapsendada kolmanda isiku
lapse voi lapse, kelle vanem ei olnud enne kooselulepingu sölmimist teine registreeritud
elukaaslane, kui käesoleva paragrahvi löigetes l ja 2 sätestatud piirangud oleksid
registreeritud elukaaslaste suhtes äärmiselt ebaöiglased.";

ll)seadusttäiendatakse §-ga2172järgmises sönastuses:

„§ 2172. Kooseluseaduse alusel solmitud kooselulepingud

(l) Käesolev seadus laieneb köigile kooseluseaduse alusel sölmitud kooselulepingust
tekkinud perekonnaöiguslikele suhetele, mis on tekkinud kooseluseaduse kehtetuks
turmistamise hetkeks, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Asjaolule voi toimingule, mis on tekkinud voi tehtud eime kooseluseaduse kehtetuks
tmmistamist, kohaldatakse asjaolu tekkimise voi toimingu tegemise ajal kehtinud seadust, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.".

§ 2. Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 löiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises
sönastuses:

,,Käesoleva löike esimest lauset ei kohaldata kooselulepingu sölmimisele.".

§ 3. Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamme

Kooseluseadus tunnistatakse kehtetuks.

Henn Pölluaas

Riigikogu esimees

Tallinn, 2021
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