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745. Rahvusse kuuluvuse aluste määramise seadus.
Antud Riigivanema poolt dekreedina 29. oktoobril 1934.
§ 1.

Kodanikud, kes ise või kelle isa või isaisa on seisnud vallakogukonna hingekirjas,
loetakse kuuluvaks eesti rahvusse seni, kui ei ole esitatud vastupidiseid tõendusi.
Erandi moodustavad Siseministri vastavas määruses loendatud vähemusrahvuse
enamusega vallakogukondade hingekirjades seisnud kodanikud.

§ 2.

Kodanikud, kes on võetud Eesti Vabariigi kodakondsusse lihtsustatud korras põh
jendusel, et nad on eesti soost, loetakse eesti rahvusse kuuluvaks, kuigi nad hiljem
on määranud oma rahvuseks mõne vähemusrahvuse.

§ 3.

Vanemate kahte rahvusse kuuluvusel loetakse lapsed kuuluvaks eesti rahvusse,
kui isa on eesti rahvusest.
Kui ema on eesti rahvusest, määratakse laste rahvuseks vanemate kokkuleppel isa
või ema rahvus. Kui kokkuleppele ei jõuta, loetakse lapsed kuuluvaks isa rahvusse;
kui aga isa on surnud, või tema elukoht teadmata, loetakse lapsed kuuluvaks eesti
rahvusse.

§ 4.

Vähemusrahvustesse kuuluvate vanemate alla 18-aastaste laste rahvuseks on
vanemate rahvus. Vanemate kahte vähemusrahvusse kuuluvusel määratakse laste
rahvuseks vanemate kokkuleppel isa või ema rahvus. Kui kokkuleppele ei jõuta
või kui kokkuleppe saavutamine pole võimalik mõnel muul põhjusel, loetakse lap
sed kuuluvaks isa rahvusse.

§ 5.

Vallaslapsed loetakse kuuluvaks ema rahvusse.

§ 6.

Leidlapsed loetakse kuuluvaks eesti rahvusse.

§ 7.

Üle 18-aastased vähemusrahvusse kuuluvad kodanikud võivad oma rahvuseks
määrata kas eesti või vanemate või ühe vanema rahvuse.

§ 8.

Vähemusrahvusteks käesoleva seaduse mõttes tunnustatakse saksa, vene ja rootsi
rahvus ning need Vabariigi piires elutsevad vähemusrahvused, kelle üldarv Va
bariigis ületab kolm tuhat.

§ 9.

Tunnistusi kodaniku kuuluvuse kohta eesti või mõnesse vähemusrahvusse annab
Siseministeerium.

§ 10. Rahvuse määramise sooviavaldused otsustab Siseminister.
§ 11. Kodanik, kes on määranud oma rahvuseks eesti rahvuse, ei saa oma rahvust muu
ta.
§ 12. Kodanikud, kes käesoleva seaduse maksmahakkamisel seisavad mõne vähemus
rahvuse kultuuromavalitsuse rahvusnimekirjas, loetakse kuuluvaks vastavasse
vähemusrahvusse kuni rahvuse muutmiseni käesolevas seaduses nähtud korras
või kuni lahkumiseni kultuuromavalitsusest. Viimasel juhul rahvusse kuuluvuse
määramisel talitatakse käesoleva seaduse alustel.
§ 13. Siseministril on õigus anda määrusi ja juhtnööre käesoleva seaduse teostamiseks.
Tallinnas, 29. oktoobril 1934.
K. Päts
Peaminister Riigivanema ülesannetes.
K. Einbund
Siseminister.

