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Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2003. a otsusega nr 346

§ 1. Kodakondsuse seaduses(RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323; 2001, 93, 565;
2002, 53, 336; 62, 376; 90, 518) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21, 22ja 4 järgmises sõnastuses:

« (21) Eesti kodakondsuses oleva lapsendaja kirjalikul taotlusel loeb Vabariigi Valitsuse poolt volitatud
valitsusasutus oma otsusega välismaalasest alaealise lapse Eesti kodakondsuse sünniga omandanuks, kui
lapsendaja oli lapse sündimise ajal Eesti kodakondsuses ja laps ei ole muu riigi kodakondsuses või on tõendatud,
et ta vabastatakse muu riigi kodakondsusest seoses Eesti kodakondsuse omandamisega.

(22) Eesti kodakondsuses oleva lapsendaja, kes ei olnud lapse sünni ajal Eesti kodanik, kirjalikul taotlusel
loeb Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus oma otsusega välismaalasest alaealise lapse Eesti
kodakondsuse omandanuks lapsendajale Eesti kodakondsuse andmise päevast arvates, kui laps ei ole muu
riigi kodakondsuses või on tõendatud, et ta vabastatakse muu riigi kodakondsusest seoses Eesti kodakondsuse
omandamisega.»

« (4) Käesoleva paragrahvi 21. ja 22. lõikes nimetatud otsus tehakse kahe kuu jooksul taotluse esitamisest
arvates. Otsus tehakse lapsendajale viivitamata kirjalikult teatavaks.»;

2)paragrahvi 32 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 32. Kodakondsuse andmine ekslikult Eesti kodaniku passi saanud isikule»;

3)paragrahvi 32 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Isik, kelle Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus määratles Eesti kodaniku passi väljaandmise
otsustamisel alusetult Eesti kodanikuna varem kehtinud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 26.
veebruari otsusega «Kodakondsuse seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 7, 109; 1993, 13, 204) rakendatud
kodakondsuse seaduse § 3 või 4 järgi, loetakse Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuse poolt Eesti
kodakondsuse omandanuks vastavalt sünniga või hilisema seadusliku toiminguga, välja arvatud juhul, kui
on tuvastatud, et Eesti kodaniku pass väljastati võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi või teadvalt
valeandmete esitamise tõttu.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõiget rakendatakse ka isiku suhtes, kes määratleti ekslikult Eesti kodanikuna
käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud isiku järgi.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõiget kohaldatakse ka enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud § 32 2. ja 3.
lõike alusel Eesti kodakondsuse saanud isikute suhtes.»

§ 2.Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.
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