Vastu võetud: 19. novembril 1938
Jõustus: 29. novembril 1938
Allikas: Riigi Teataja, 1938, 97 (29. november 1938), lk. 2220

837. Kodakondsuse seaduse teostamise määrus.
Antud Vabariigi Valitsuse poolt 19. novembril 1938.
Alus: Kodakondsuse seaduse (SK I 1938, 3, 1) § 26.
I.
1. peatükk.
Naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsusse astumine.
§ 1.

Sooviavaldus naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsusse astumiseks kirjuta
takse Vabariigi Valitsuse nimele ja esitatakse Siseministeeriumile.

§ 2.

Sooviavalduses tähendatud asjaolude tõendamiseks lisandatakse sooviavaldusele
järgmised tunnistused või nende seaduslikus korras tõestatud ärakirjad:
1)

Kodakondsuse seaduse § 11 p. 1—4 tähendatud asjaolude tõendamiseks —
meetrikad või perekonnakirjad, ning kui sooviavaldaja on lesk, siis ka tõendid
abiellumise ning abikaasa surma kohta. Juhul, kui tunnistuste või nende ära
kirjade esitamine on võimatu või raskendatud seetõttu, et vastavad perekon
naseisu muudatused on registreeritud välismaal, lisandatakse nende
asjaolude tõendamiseks politsei või vallavalitsuse tunnistus, mis välja antud
vähemalt kahe usaldusväärse tunnistaja ütluste põhjal;

2)

Kodakondsuse seaduse § 11 p. 5 tähendatud asjaolu tõendamiseks — pass või
matrikkel;

3)

Kodakondsuse seaduse § 11 p. 6—10 tähendatud asjaolude tõendamiseks —
politsei tunnistused, või kui sooviavaldaja asub välismaal, siis Kodakondsuse
seaduse § 11 p. 8—10 tähendatud asjaolude kohta Eesti diplomaatilise
esindaja või kutsekonsuli tunnistus;

4)

Kodakondsuse seaduse § 11 p. 11 tähendatud asjaolu tõendamiseks — kooli
tunnistus või maavanema, linnapea või linnavanema poolt antud tunnistus, et
sooviavaldaja saab aru eestikeelsest kõnest ja kirjast.

Kodakondsuse seaduse § 7 p. 1 tähendatud asjaolu tõendamiseks lisandatakse
sooviavaldusele vallavalitsuse tunnistus, et sooviavaldaja ise, ta isa või vanaisa on
seisnud vallakogukonna hingekirjas, või mõni muu dokument, millest selgub soo
viavaldaja eesti soost päritolu.
§ 3.

Sooviavaldusele lisandatav teadaanne senisest kodakondsusest loobumise kohta
kirjutatakse Vabariigi Valitsuse nimele.

§ 4.

Naturalisatsioonimaks tasutakse Siseministeeriumi kassasse või Eesti Panka või
selle osakonda, või kui sooviavaldaja asub välismaal, siis Eesti diplomaatilisele
esindajale või kutsekonsulile.

§ 5.

Kodakondsuse seaduse § 14 teise või kolmanda lõike alusel naturalisatsioonimak
sust vabastamise palve esitatakse Siseministrile.
Kui sooviavaldaja palub naturalisatsioonimaksust vabastamist maksuvõimetuse
tõttu, lisandatakse palvele politsei või vallavalitsuse või sooviavaldaja välismaal
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asumise korral Eesti diplomaatilise esindaja või kutsekonsuli tunnistus soovi
avaldaja varalise seisundi ja tulude kohta.
§ 6.

Kodakondsuse seaduse § 16 ettenähtud juhtudel sooviavalduse tagasiandmine või
tähtaja andmine seaduse nõuete täitmiseks toimub Siseministeeriumi korraldusel.

§ 7.

Sooviavaldused naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsusse astumiseks, mis
vastavad seaduslikele nõudeile, esitab Siseminister Vabariigi Valitsusele. Esitisele
lisandatakse vastav toimik iga sooviavaldaja kohta.

§ 8.

Vabariigi Valitsuse otsusega naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsusse vastu
võetud isikule antakse Siseministeeriumi poolt kodakondsuse tunnistus käesole
vale paragrahvile lisandatud vormis (vorm nr. 1).

§ 9.

Kodakondsuse tunnistus saadetakse isikule kätteandmiseks: Eestis — perekonna
seisuametnikud isiku elukoha järgi, välismaal — Eesti vastavale diplomaatilisele
esindajale või kutsekonsulile.
Kodakondsuse tunnistuse kätteandmisel võetakse kodakondsusse vastuvõetud
isikult ära ta senine pass või passi asendav dokument.
2. peatükk.
Eesti kodakondsusest vabastamine.

§ 10. Sooviavaldus Eesti kodakondsusest vabastamiseks kirjutatakse Vabariigi Valitsuse
nimele ning esitatakse Siseministeeriumile. Tegelikus sõjaväeteenistuses olev isik
esitab sooviavalduse sõjaväeliste ülemate kaudu alluvuskorras.
Kui abielunaine soovib Eesti kodakondsusest lahkuda ühes mehega, esitavad mõ
lemad abikaasad Eesti kodakondsusest vabastamiseks ühise sooviavalduse.
§ 11. Sooviavalduses tähendatakse:
1)

sooviavaldaja nimi ja perekonnanimi;

2)

sünniaeg;

3)

perekonnaseis;

4)

naise ja alla 18 aastaste laste nimed ja sünniajad;

5)

elukoht;

6)

missuguse riigi kodakondsusse soovitakse astuda.

§ 12. Sooviavaldusele lisandatakse:
1)

perekonnaseisu-tunnistus;

2)

Maksude Talituse tunnistus, et sooviavaldaja ei võlgne riigimakse;

3)

omavalitsuse tunnistus sooviavaldaja elukoha järgi, et sooviavaldaja ei võlgne
omavalitsusmakse;

4)

meeskodanike kohta tunnistus sõjaväes ajateenistuse täitmise kohta, või kui
see täitmata, siis 17—35-aastaste meeskodanike kohta Sõjavägede Staabi
nõusolek isiku lahkumiseks Eesti kodakondsusest;

5)

alla 18 aastaste isikute kohta vanemate või eestkostjate nõusolek.

§ 13. Kui sooviavalduse esitaja soovib lahkuda Eesti kodakondsusest ühes oma alla 18
aastaste lastega, tähendatakse sellest sooviavalduses ja lisandatakse sooviaval
dusele laste ema nõusolek laste lahkumiseks Eesti kodakondsusest.
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§ 14. Vabariigi Valitsuse otsusega Eesti kodakondsusest vabastatud isikule, kes esitab
Siseministeeriumile tõendi, et ta on teise riigi kodakondsusse vastu võetud, annab
Siseministeerium Eesti kodakondsusest vabastamise tunnistuse käesolevale para
grahvile lisandatud vormis (vorm nr. 2).
Kodakondsusest vabastamise tunnistuse kätteandmisel täidetakse Eesti koda
kondsusest vabastatu kohta küsimusleht Riigi Statistika Keskbüroo jaoks ning ko
dakondsusest vabastatult võetakse ära Eesti Vabariigi isikutunnistus või välispass.
§ 15. Kodakondsusest vabastamisest teatab Siseministeerium vastavale perekonnasei
suametnikule kodakondsusest vabastatu perekonnakirjade sulgemiseks ning vas
tavale sõjaväeringkonna staabile, kui vabastatu seisab reservlaste arvel.
§ 16. Teise riigi kodanikuga abiellunud Eesti naiskodanik, kes soovib vabaneda Eesti
kodakondsusest, esitab Eesti kodakondsusest vabastamise palve harilikus korras.
3. peatükk.
Eesti kodakondsusest väljaheitmine.
§ 17. Eesti kodakondsusest väljaheitmise ettepaneku esitab Vabariigi Valitsusele Sise
minister.
§ 18. Kodakondsusest väljaheitmisest teatab Siseministeerium vastavale perekonnasei
suametnikule kodakondsusest väljaheideni perekonnakirjade sulgemiseks ning
vastavale sõjaväeringkonna staabile, kui väljaheidetu seisab reservlaste arvel.
4. peatükk.
Eesti kodakondsusse tagasiastumine teadaande korras.
§ 19. Eesti kodakondsusse tagasiastumise teadaanne esitatakse isiku elukoha järgi vas
tava maavanema, linnapea või linnavanema nimele, isiku välismaal viibimise kor
ral aga Eesti diplomaatilise esindaja, kutsekonsuli või Siseministri nimele.
Teadaande korras võivad tagasi astuda Eesti kodakondsusse ka need endised Ees
ti naiskodanikud, kes endise kodakondsuse seaduse põhjal on vabanenud Eesti ko
dakondsusest abiellumisega.
§ 20. Eesti kodakondsusse tagasiastumise teadaandes tähendatakse:
1)

teadaande esitaja nimi ja perekonnanimi;

2)

sünniaeg;

3)

perekonnaseis;

4)

naise ja alla 18 aastaste laste nimed ning sünniajad;

5)

kodakondsus;

6)

millal ja millistel asjaoludel vabastatud Eesti kodakondsusest või kaotanud
Eesti kodakondsuse;

7)

elukoht.

§ 21. Teadaandele lisandatakse:
1)

tõendid käesoleva määruse § 20 p. 1—5 tähendatud asjaolude kohta vastavalt
käesoleva määruse § 2 eeskirjadele;
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2)

otsus või akt, mille alusel teadaande esitaja on vabanenud Eesti kodakond
susest või kaotanud Eesti kodakondsuse, või seaduslikus korras tõestatud
ärakiri tähendatud dokumentidest;

3)

teadaande esitaja tõend, et ta loobub oma senisest kodakondsusest.

Käesoleva paragrahvi esimese lõike p. 3 tähendatud tõend kirjutatakse Kodakond
suse seaduse § 25 ettenähtud ametiisikute nimele teadaande kujul, et allakirjutaja
loobub oma senisest kodakondsusest.
§ 22. Kui esitatud teadaanne vastab seaduslikele nõudeile, annavad Kodakondsuse
seaduse § 25 tähendatud ametiisikud teadaande esitajale kodakondsuse tun
nistuse käesolevale paragrahvile lisandatud vormis (vorm nr. 3).
Kui Eesti kodakondsusse tagasiastumise teadaanne on esitatud Siseministrile,
annab kodakondsuse tunnistuse Siseministeerium.
Kodakondsuse tunnistuse kätteandmisele kohaldatakse käesoleva määruse § 9
eeskirju.
§ 23. Eesti kodakondsusse tagasiastunud isikule antud kodakondsuse tunnistusest
saadetakse ärakiri Siseministeeriumile.
II.
Käesolev määrus jõustub avaldamisega.
Käesoleva määruse jõustumisega kaotavad kehtivuse Juhtnöörid kodakondsuse seaduse
kohta (RT 1922, 148/149).
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Lisa § 8 juurde.
Vorm nr. 1.
Eesti Vabariigi Kodakondsuse Tunnistus.
Vabariigi Valitsuse otsusega (otsuse kuupäev ja aasta, Vabariigi Valitsuse koosoleku
protokolli number) on (nimi ja perekonnanimi, abielus, lesk või vallaline, abielu- ja lesk
naistel ka vallaspõlve perekonnanimi), kes sündinud (sünniaeg), omandanud Kodakond
suse seaduse § … põhjal Eesti kodakondsuse käesoleva tunnistuse väljaandmise päevast
arvates.
Samast ajast on ühes (nimi ja perekonnanimi) omandanud Eesti kodakondsuse (naise
nimi ja sünniaeg, laste nimed ja sünniajad).
Käesoleva tunnistuse vastu on ülaltähendatud isikutel õigus saada Eesti Vabariigi isi
kutunnistust või välismaal viibides välispassi.
(Pitser)

(Allkirjad)
Lisa § 14 juurde.
Vorm nr. 2.
Eesti Vabariigi Kodakondsusest Vabastamise Tunnistus.

Vabariigi Valitsuse otsusega (otsuse kuupäev ja aasta, Vabariigi Valitsuse koosoleku
protokolli number) on (nimi ja perekonnanimi), kes sündinud (sünniaeg ja aasta), ühes
naise (nimi ja sünniaeg) ja lastega (nimed ja sünniajad), Kodakondsuse seaduse § 19
ja 20 põhjal vabastatud Eesti kodakondsusest arvates (kuupäev ja aasta) ……… koda
kondsusse astumiseks.
Eesti kodakondsusest vabastamise otsus kaotab kehtivuse, kui (nimi ja perekonnanimi)
jääb Eestisse elama vähemalt üheks aastaks käesoleva tunnistuse väljaandmise päevast
arvates.
(Pitser)

(Allkirjad)
Lisa § 22 juurde.
Vorm nr. 3.
Eesti Vabariigi Kodakondsuse Tunnistus.

Kodakondsuse seaduse § 25 põhjal on (nimi ja perekonnanimi, abielus, lesk või vallaline,
abielu- ja lesknaistel ka vallaspõlve perekonnanimi), kes sündinud (sünniaeg),
omandanud teadaande korras Eesti kodakondsuse käesoleva tunnistuse väljaandmise
päevast.
Samast ajast on ühes (nimi ja perekonnanimi) omandanud Eesti kodakondsuse (naise
nimi ja sünniaeg, laste nimed ja sünniajad).
Käesoleva tunnistuse vastu on ülaltähendatud isikutel õigus saada Eesti Vabariigi isi
kutunnistust või välismaal viibides välispassi.
(Pitser)

(Allkirjad)

Tallinnas, 19. novembril 1938.
Peaminister K. Eenpalu.
Siseminister Rich. Veermaa.
Riigisekretär K. Terras.
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