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JUHATUSKIRI

EESTI KODAKONDSUSSE ASTUMISE KOHTA.

I. Võimalus Eesti kodakondsusse astuda on kõigil neil, kes ise, ehk kelle vanemad on 
olnud praegust Eesti riiki moodustaval territooriumil kogukondade või seisusliste 
asutuste  hingekirjus.  Sellekohased  sooviavaldused  peavad  kuni  15 veebruarini 
1921 sisse antud olema.

Eesti  kodakondsusse  vastuvõetud isikud peavad ühe aasta  jooksul,  vastuvõtmise 
päevast arvates, Vene riigi piiridest lahkuma.

Lahkujail kodanikel on õigus oma liikuvat varandust kaasa võtta ja nad hoiavad alal  
õigused liikumata varanduste peale.

II. Isik,  kes  Eesti  kodakondsusse  tahab  astuda,  peab  sellekohase  teadaande  2-es 
eksemplaris Eesti esitusele Moskvas ehk Petrogradis ära andma kas isiklikult ehk 
postiga. Ta võib seda teha ka kubermangu täidesaatva komitee kaudu (губиспол
ком) ja Petrogradis ning Moskvas linna nõukogu (горсовет) kaudu. Silmaspidades 
posti olusid ja võimalikke puudusi dokumentide juures, on soovitav, et teadaanded 
volinike kaudu saadetaks.

On soovitav, et Petrogradi, Pihkva, Novgorodi, Arhangeli, Vologda ja Olonetsi kuber
mangude elanikud omad teadaanded äraannaks Eesti esitusele Petrogradis, muude 
kubermangude elanikud aga Moskvas.

Ühel ajal tähendatud teadaande äraandmisega peab soovija teise teadaande kohali
ku kubermangu täidesaatvale komiteele (губисполком) andma, Moskvas ja Petro
gradis linna nõukogule (горсовет).

Märkus. Teadaande lehed ja nende vorm on valmis trükitult Eesti esituselt saada.

III. Teadaandel, mis Eesti esituse jaoks määratud, peab ligi olema üks järgmistest do
kumentidest või kinnitatud ärakirjad neist:  pass,  isikutunnistus või  ristimisetäht. 
Nende puudusel  võivad muud dokumendid (ehk kinnitatud ärakirjad neist)  olla, 
nagu  kooli  diploom,  teenistusleht  (послужной  список),  väeteenistuse  tunnistus 
(отношение к воинской повинности), mis selgeks teeks, et soovija isik ehk tema 
vanemad tõesti Eestimaalt pärit on, tähendab praegust Eesti riiki moodustaval ter
ritooriumil kogukondade või seisusliste asutuste hingekirjus olid.

Vanemate dokumendil  peavad ülestähendatud olema kõik alla  18 aasta  vanused 
lapsed, kes vanematega ühes Eestisse lähevad, kus juures ka laste vanadus peab 
äratähendatud olema. Kui lapsed ei ole üleval vanemate dokumendil, siis peab kom
petentsest ametasutusest tunnistuse võtma, et need lapsed tõesti nende vanemate 
lapsed on. Naise ühesminemiseks mehega peab mehe dokumendil olema naise nimi,  
ehk  naise  dokumendil  mehe  täielik  nimi,  selle  puudumisel  peab  kompetentsest 
ametasutusest samuti tunnistuse võtma, mis näitab, et opteerija tõesti selle mehe 
naine on.  Kui  naine üksinda opteerib,  peab temal  selleks mehe käest  ametlikult 
kinnitatud luba olema.

Samade dokumentide kinnitatud ärakirjad peavad Vene asutustele määratud tea
daandel ligi olema.
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Juhatuskiri Eesti kodakondsusse astumise kohta

Märkus.  Kinnitamist  toimetavad rahvanotaariused,  rahvakohtunikud,  ja  valla  ko
miteed.

Ka  siis,  kui  ühtegi  dokumenti  käepärast  ei  ole,  võib  teadaannet  ära  anda,  kuid 
tähendatagu  teadaandes  see  asjaolu  ära  ja  palutagu  Eesti  esitusele  määratud 
eksemplaris, et tarvilikud tõendused Eestist päritoleku kohta välja võetakse asutus
test (vallavalitsus, linna maksuvalitsus j. n. e.), mille soovija ära näitab.

IV. Teadaandes, mis Vene asutustelle määratud, peavad järgmised teated sees olema: 
vanadus, perekonna liigete nimed ja nende vanadus, elukoht, amet, teenistuse koht 
ja elu ülespidamise peaallikas, nii oma kui ka perekonna liigete kohta.

V. Eesti  Vabariigi  esitusele  antav  teadaanne  peab  sama  sisuline  olema.  Teadaande 
jaoks on eraldi küsimusleht olemas, mille täitmine soovitav.

Küsimuslehti saab Eesti esituselt.

Eksituste eemaldamiseks võib dokumentides ette tulevate isikute, koha ja asutuste 
nimesid ka Vene keeles kirjutada.

VI. Eesti esitusele antava teadaande juurde tuleb tempelmaksuks 500 Vene nõukogude 
rubla lisada.

VII. Kui  isik  on  Eesti  esituse  ja  Vene  valitsuse  poolt  Eesti  kodanikuks  tunnistatud, 
saadab Vene  Sisekomissariaat  vastavatesse  Губисполком’idesse  ehk  Moskvas  ja 
Petrogradis Горсовет’idesse tunnistused, mille järele Губисполком’id Горсовет’id 
nendele isikutele välja annavad väljamaalaste isikutunnistused Venemaal ühe aasta 
jooksul elamiseks ja Eesti esitus kodakondsuse tunnistuse.

VIII. Eesti  kodanikkudeks tunnistatutele,  kes kodumaale sõitmiseks valmis ja  ei  sõida 
selleks määratud esheloonidega, vaid üksikult, annab Eesti esitus väljamaa passid; 
esheloonidega sõitjatest seatakse Eesti esituse poolt kokku nimestikud. Nii passid, 
kui  ka  nimestikud  viseeritakse  Venemaalt  väljasõiduks  Vene  Väliskomissariaadi 
poolt.

IX. Punases  väes  teenivad  isikud  talitavad  kõiges  muus  sama  viisi,  kuid  Vene  va
litsusele määratud opteerimise teadaande annavad nad ära diviisi ülemale ehk sõja
väe ringkonna valitsusele. Enne kui neile kubermangu täidesaatvast komiteest väl
jamaalase pass kätte antakse, vabastatakse neid väeteenistusest, mis otsekohe peab 
sündima, niipea kui kohalisele sõjaülemusele teade Eesti kodanikuks tunnistamise 
kohta kätte on jõudnud.

X. Soovitav on, I) et isikud, kes teadaanded Губисполком’i ehk Горсовет’i ära on an
nud, sealt kviitungid teadaande vastuvõtmise kohta võtaksid.

Eesti  esituse adress:  Eesti  Kontroll-Opteerimise Kommisjon Moskvas (Эстонская 
Правительственная Контрольно-Оптационная Комиссия в Москве)

ja Eesti Kontroll-Opteerimise Kommisjoni osakond Petrogradis (Отделение Эстон
ской Правительственной Контрольно-Оптационной Комиссии в Петрограде).
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