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Розділ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 1. Громадянин Естонії 

(1) Громадянином Естонії є особа, яка на момент набрання чинності цим Законом перебуває в 

громадянстві Естонії, а також особа, яка на підставі цього Закону набула, отримала або поновила 

громадянство Естонії. 

(2) Громадянин Естонії не може одночасно перебувати у громадянстві будь-якої іншої держави, 

враховуючи особливості, встановлені статтею 3 цього Закону. 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 2. Набуття, отримання, поновлення та втрата громадянства Естонії 

(1) Громадянство Естонії: 

1) набувається за народженням; 

2) надається в порядку натуралізації; 

3) поновлюється особі, яка втратила громадянство Естонії, будучи неповнолітнім; 

4) втрачається у зв’язку з виходом з естонського громадянства, позбавленням громадянства або у 

зв’язку з прийняттям громадянства іншої держави. 

(2) Громадянство Естонії набувається, отримується, поновлюється та втрачається на умовах та в 

порядку, встановленому цим Законом. 

(3) До встановленого цим Законом адміністративного провадження застосовуються положення 

Закону про адміністративне провадження з урахуванням особливостей цього Закону. 

[RT I 2006, 29, 224 – набуло чинності з 08.07.2006] 
Стаття 21. Банк даних осіб, які отримали, поновили та втратили громадянство  Естонії 

(1) Банк даних осіб, які отримали, поновили або втратили громадянство Естонії (далі – банк 

даних), є базою даних, яка заснована відповідальним за сферу міністром, положення про ведення 

якої встановлює своєю ухвалою відповідальний за сферу міністр. 

(2) Метою ведення банку даних є забезпечення громадського порядку та державної безпеки за 

допомогою обробки даних осіб, які отримали, поновили або втратили громадянство Естонії, а 

також поданих ними клопотань. 

(3) Для виконання мети ведення банку даних під час виконання завдань, передбачених 
законодавством Європейського Союзу, міжнародною угодою, законом та постановою, 
обробляються дані осіб, які отримали, поновили або втратили громадянство Естонії, дані, отримані 
під час подання їх заяв, а також дані адміністративних актів та вчинених дій у ході відповідних 
процедур. 

(31) Під час ідентифікації та автентифікації особи згідно зі ст.15 5 Закону про документи, що 

засвідчують особу, можуть оброблятися дані ідентичності особи, які внесені до банку даних.  

[RT I, 08.07.2021, 1 – набуло чинності з 15.07.2021] 

(4) Відповідальним обробником банку даних є Департамент поліції та прикордонної охорони. 
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Уповноважений обробник призначається згідно з положенням про банк даних. 

(5) Склад та термін зберігання даних, що вносяться до банку даних, встановлюється положенням 

про банк даних. 

(51) Біометричні дані, що обробляються з метою ідентифікації або автентифікації особи, негайно 

видаляються з банку даних після проведення порівняльного дослідження.  

[RT I, 08.07.2021, 1 – набуло чинності з 15.07.2021] 
(6) Інформація про адміністративні акти та вчинені дії, яка наявна в банку даних та надана в ході 

зазначеного в частині 3 цієї статті провадження, може бути взята за основу у приватноправових та 

публічно-правових відносинах як дані про отримання, поновлення, втрату або набуття 

громадянства Естонії. 

[RT I, 13.03.2019, 2 – набуло чинності з 15.03.2019] 
Стаття 22. Державне мито 

(1) Державне мито сплачується у розмірі, встановленому в Законі про державне мито, за вчинення 

наступних дій та розгляд клопотань про видання адміністративних актів: 

1) розгляд клопотання про набуття громадянства Естонії; 

2) розгляд клопотання про поновлення громадянства Естонії; 

3) розгляд клопотання про вихід з громадянства Естонії. 
(2) У разі залишення клопотання без розгляду державне мито не повертається.  

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 23. Обробка персональних даних делікатного характеру 

У разі проваджень, передбачених цим Законом, адміністративний орган має право обробляти 
біометричні дані та дані про стан здоров’я. 
[RT I, 08.07.2021, 1 – набуло чинності з 15.07.2021] 
Стаття 24. База даних автоматичної біометричної системи ідентифікації особи 

(1) База даних автоматичної біометричної системи ідентифікації особи (далі: база даних ABIS) – 
це електронний банк даних, мета якого, згідно із цим Законом опрацьовувати біометричні дані, 
зібрані в ході проваджень з отримання або поновлення громадянства, для ідентифікації та 
автентифікації особи. 
(2) У разі проваджень, передбачених цим Законом, для ідентифікації та автентифікації особи на 
підставі Закону про документи, що засвідчують особу, Закону про консульство, Кримінально-
процесуального кодексу, Закону про тюремне ув’язнення, Закону про надання іноземцям 

міжнародного захисту, Закону про іноземців, Закону про обов’язок виїзду з країни та заборони на 
в’їзд, а також Деліктно-процесуального кодексу можуть опрацьовуватися дані, внесені до бази 
даних ABIS. 

(3) Дані, що внесені до бази даних ABIS на підставі законів, названих у частині 2 цієї статті, 
можуть оброблятися для ідентифікації і автентифікації особи з метою забезпечення громадського 
порядку та державної безпеки лише у випадку, якщо неможливо встановити особу або перевірити 
справжність особи за даними, що внесено до бази даних ABIS, на підставі цього Закону.  

(4) До обробки даних, що внесено до бази даних ABIS, застосовуються положення ст.15 5 Закону 
про документи, що засвідчують особу. 
(5) Засновує базу даних ABIS та постановою встановлює її положення Уряд Республіки. 

(6) Відповідальним обробником бази даних ABIS є Департамент поліції та прикордонної охорони. 
Уповноважений обробник призначається згідно з положенням про базу даних.  
(7) Склад даних, що вносяться до бази даних ABIS, та термін їх зберігання встановлюється 
положенням про базу даних. 
(8) Дані, що містяться у базі даних ABIS, мають обмеження доступу та призначаються для 
внутрішньовідомчого використання. 
[RT I, 08.07.2021, 1 – набуло чинності з 15.07.2021] 
Стаття 3. Особливості перебування у громадянстві кількох держав 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 

(1) Неповнолітня особа, яка, крім громадянства Естонії, набуває або отримує також громадянство 

будь-якої іншої держави, після досягнення 18-річного віку повинна протягом трьох років 

відмовитися або від громадянства Естонії, або від громадянства іншої держави. 

(2) Вимога про вихід із громадянства, що діяла до цього часу, не поширюється на особу, яка бажає 
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отримати або поновити громадянство Естонії, якщо ця особа отримала міжнародний захист від 

Естонської Республіки або іншої держави-члена Європейського союзу, ситуація в державі її 

походження значно не змінилася, і особа з цієї причини не може вийти зі свого громадянства, 

наявного у неї до теперішнього часу. 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 

Стаття 4. Свідоцтво про громадянство 

Особі, яка отримала або поновила громадянство Естонії, у встановленому цим Законом порядку 

видається свідоцтво про громадянство. 

Розділ 2 

УМОВИ НАБУТТЯ ТА ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА ЕСТОНІЇ 

Стаття 5. Набуття громадянства Естонії за народженням 

(1) За народженням громадянство Естонії набуває: 

1) дитина, на момент народження якої хоча б один із її батьків є громадянином Естонії. 

2) дитина, що народилася після смерті батька, який на момент своєї смерті був громадянином 

Естонії. 

(2) дитина, знайдена на території Естонії, батьки якої невідомі, за клопотанням опікуна або 

установи опіки в судовому порядку визнається такою, що набула громадянства Естонії за 

народженням. 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(21) Неповнолітня дитина, яка є іноземцем, за письмовим клопотанням усиновлювача, який 

перебуває в естонському громадянстві, за рішенням державного закладу, уповноваженого з боку 

Уряду Республіки, визнається особою, яка набула громадянства Естонії за народженням, якщо 

усиновлювач під час народження дитини перебував в естонському громадянстві. 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(22) Неповнолітня дитина, яка є іноземцем, за письмовим клопотанням усиновлювача, який 

перебуває в естонському громадянстві, за рішенням державного закладу, уповноваженого з боку 

Уряду Республіки, визнається особою, яка набула громадянства Естонії з дня надання  громадянства 

Естонії усиновлювачу, якщо усиновлювач під час народження дитини не перебував в естонському 

громадянстві. 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(3) Громадянин Естонії не може бути позбавлений громадянства, яке було набуте за народженням. 
(4) Рішення, зазначене у частинах 21 та 22 цієї статті, приймається протягом двох місяців з дня 

подання клопотання. Про прийняття рішення має бути повідомлено усиновлювачеві негайно у 

письмовій формі. 

[RT I 2003, 18, 101 – набуло чинності з 01.03.2003] 
Стаття 6. Умови отримання громадянства Естонії 

Іноземець, який бажає отримати громадянство Естонії, повинен: 

1) досягти щонайменше 15-річного віку; 

2) мати довгостроковий дозвіл на проживання або посвідку на постійне проживання; 
 21) проживати в Естонії до дня подання клопотання щодо бажання набути громадянство Естонії не 

менш ніж вісім років на підставі посвідки на проживання або дозволу на проживання, п’ять останніх 

років з яких – постійно; 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
 22) [пункт недійсний - RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 

 23) мати зареєстроване місце проживання в Естонії; 

3) володіти естонською мовою відповідно до вимог, встановлених у статті 8 цього Закону; 

4) знати конституцію Естонської Республіки та Закон про громадянство відповідно до вимог, 

встановлених у статті 9 цього Закону; 

5) мати постійний легальний дохід; 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 

6) бути лояльним до естонської держави; 

7) скласти урочисту присягу: «Подаючи клопотання щодо громадянства Естонії, присягаю бути 

вірним конституційному порядку Естонії». 
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[RT I 2006, 29, 224 – набуло чинності з 08.07.2006] 
Стаття 7. Постійний легальний дохід 

Постійним легальним доходом вважається: 

1) законно зароблена плата на підставі трудового, службового або цивільно -правового договору, 

або на підставі членства; 

2) законно отриманий прибуток від комерційної діяльності чи власності; 

3) пенсія; 

4) стипендія; 

5) утримання; 

6) допомоги, що виплачуються на підставі закону; 

[RT I 2005, 61, 472 – набуло чинності з 01.01.2006] 

7) утримання від члена родини, який має легальний постійний дохід в Естонії. 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 

Стаття 8. Вимоги щодо володіння естонською мовою та оцінювання 

(1) Володіння естонською мовою згідно з цим Законом є навичкою володіння загальновживаною 

естонською мовою, необхідною для повсякденного життя, яка відповідає щонайменше рівню В1 

або відповідному йому рівню. 

[RT I, 02.07.2012, 7 – набуло чинності з 01.08.2012] 
(2) Вимоги щодо володіння естонською мовою для особи, яка бажає отримати громадянство 

Естонії, є наступними: 

1) могти впоратися у більшості випадків в повсякденному житті; 

2) вміти описувати досвід, події, мрії та цілі, а також коротко обґрунтовувати та висловлювати 

свою думку та плани; 

3) розуміти всю важливу інформацію на такі знайомі теми, як робота, школа та вільний час; 

4) вміти складати прості тексти на знайомі або цікаві для нього теми. 

[RT I, 02.07.2012, 7 – набуло чинності з 01.08.2012] 
(3) Володіння естонською мовою оцінюється на іспиті. Порядок проведення іспиту встановлює 

Уряд Республіки. 

(4) Особі, яка склала іспит, видається відповідне свідоцтво. 
(5) Особа, яка здобула основну, середню або вищу освіту естонською мовою, не має складати 

іспит. 

(6) Особа, зазначена в частині 3 статті 35 цього Закону, складає іспит у обсязі та у спосіб, 

передбачений рішенням експертної комісії, зазначеної в частині 7 статті 35 цього Закону.  

[RT I, 02.07.2012, 7 – набуло чинності з 01.08.2012] 
Стаття 81. Відшкодування витрат на вивчення мови 

(1) Особі, яка успішно склала іспит з естонської мови, зазначений у частині 3 статті 8 цього Закону 

та іспит на знання Конституції Естонської Республіки та Закону про громадянство, зазначений у 

частині 2 статті 9 цього Закону, відшкодовується плата за вивчення естонської мови, що була 

сплачена установі додаткового навчання, яка має ліцензію на проведення додаткового викладання 

естонської мови, спрямованого на підготовку до іспиту на рівень володіння мовою. 

Відшкодування виплачується у розмірі до 100 відсотків граничного розміру, встановленого 

Урядом Республіки. 

[RT I, 23.03.2015, 5 – набуло чинності з 01.07.2015] 
(2) Відшкодування витрат на вивчення мови організовує Департамент у справах освіти та молоді. 

[RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 
(3) Для відшкодування витрат на вивчення мови особа, яка успішно склала іспит з естонської мови 

та іспит на знання Конституції Естонської Республіки та Закону про громадянство, не пізніше 

трьох місяців після складання обох іспитів подає до Департаменту у справах освіти та молоді 

заяву, до якої додає копію документа, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує сплату 

витрат на навчання мови або його офіційно засвідчену копію. 

[RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 
(4) Департамент у справах освіти та молоді перераховує суму відшкодування витрат на навчання 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103022015001


особи, яка успішно склала іспит з естонської мови та іспит на знання Конституції Естонської 

Республіки та Закону про громадянство, на зазначений у заяві банківський рахунок не пізніше 

двох місяців після подання заяви. 

[RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 
Стаття 82. Організація навчання мови 

(1) Прикладний університет (далі також організатор навчання мови), що перебуває у сфері 
управління Міністерства внутрішніх справ, влаштовує для іноземців навчання мови для здобуття 
необхідного рівня володіння мовою для клопотання щодо громадянства Естонії. 
(2) Кількість навчальних місць для навчання мови затверджується постановою відповідального за 
цю сферу міністра. 
(3) Організація навчання включає навчання мови до рівнів A1, A2 і B1, укладення з іноземцем 
договору на навчання мови (далі договір) на умовах, передбачених цим законом, а також 
стягнення витрат на навчання і компенсації у разі порушення договору. 
(4) З метою організації навчання мови відповідальний за цю сферу міністр може укласти 
адміністративний договір, в якому обумовлено щонайменше наступне: 
1) рівень володіння мовою, що викладається, та обсяг навчального модуля; 
2) час та місце проведення навчання; 
3) регулювання укладання договору та його припинення; 
4) організація виплати відшкодування; 
5) регулювання участі у навчанні мови; 
6) регулювання провадження на вимогу витрат на навчання мови та отриманого відшкодування. 
(5) Нагляд за виконанням адміністративного договору здійснює Міністерство внутрішніх справ. 
(6) Якщо адміністративний договір припиняється в односторонньому порядку або існує інша 
причина, що перешкоджає особі, яка отримала адміністративне завдання, продовжити його 
виконання на підставі зазначеної в частині 4 цієї статті адміністративного договору, то подальше 
виконання адміністративного завдання організовує прикладний університет, що перебуває у сфері 
управління Міністерства внутрішніх справ. 

[RT I, 21.09.2018, 1 – набуло чинності з 01.01.2019] 
Стаття 83. Участь у навчанні мови 

(1) З іноземцем, який бажає отримати громадянство Естонії, можна укласти одноразовий договір 
для проходження навчання мови. 
(2) Договір можна укласти з іноземцем: 
1) який досяг 15 років; 
2) який прожив в Естонії на підставі посвідки на проживання або дозволу на проживання 
щонайменше 5 років; 
3) який протягом останніх двох років до укладення договору не брав участі у вивченні естонської 
мови для отримання бажаного рівня, що фінансується або співфінансується з бюджету Естонської 
Республіки, та 
4) щодо якого не існує обставин, передбачених частиною 1 статті 21 цього Закону.  
(3) На укладення договору з неповнолітньою особою віком від 15 до 18 років має бути згода 
одного з його батьків або опікуна. 
(4) Виконання умов, передбачених пунктами 2 та 4 частини 2 цієї статті, контролює Департамент 
поліції та прикордонної охорони за клопотанням організатора навчання мови.  

(5) За договором іноземець бере на себе зобов’язання пройти навчання мови до досягнення рівня 
В1 щодо володіння естонською мовою, виконати передбачені статтею 6 цього Закону умови та 
подати клопотання на отримання громадянства Естонії протягом одного року після складання 
іспиту з естонської мови на рівень B1. 
(6) Якщо протягом терміну, який зазначено в частині 5 цієї статті, іноземець не виконує умови, 
передбачені пунктом 21 статті 6 цього закону, то за згодою з організатором навчання мови він може 
подати клопотання на отримання громадянства Естонії протягом трьох років після складання 
іспиту з естонської мови на рівень B1. 
(7) Іноземцю, який уклав договір і якому було надано неоплачувану навчальну відпустку на 
вивчення мови, виплачується компенсація за 20 календарних днів на кожний рівень володіння 
мовою на підставі його середньої заробітної плати в порядку, передбаченому частиною 8 статті 29 
Закону про трудовий договір. Верхньою межею розрахунку компенсації є остання середня місячна 
заробітна плата брутто за рік в Естонії, яку опубліковано Департаментом статистики. 



(8) Договір вважається виконаним, якщо іноземець виконав умови, передбачені частинами 5 та 6 
цієї статті. 
(9) Якщо іноземець не виконує договір або якщо на момент укладення договору іноземець не 
відповідав умовам укладання договору, то організатор навчання мови вимагатиме з іноземця 
повернення витрат на мовне навчання та виплачене йому відшкодування. 
(10) Іноземець зобов’язаний повернути витрати на навчання та виплачене йому відшкодування на 
підставі повідомлення про витрати на навчання мови та відшкодування, яке видається 
організатором навчання мови. Повідомлення про витрати на навчання мови та відшкодування є 
виконавчим документом згідно з пунктом 21 частини 1 статті 2 Кодексу з виконавчого 
провадження. 
(11) Організатор навчання мови може звільнити іноземця від обов’язку повертати витрати на 
навчання та відшкодування, якщо він не може виконати договір з поважної причини. 
(12) Організатор навчання мови не може стягувати з іноземця плату за організацію цього навчання 
чи адміністрування договору. 
(13) Умови та порядок укладання договору про вивчення мови, участі у вивченні мови, виплати 
відшкодування, розрахунок та повернення витрат на навчання та відшкодування, а також перелік 
персональних даних, що надаються, затверджуються постановою відповідального за дану сферу 
міністра. 
(14) Для визначення розміру витрат на навчання та відшкодування, які зазначено у частині 13 цієї 
статті, за основу береться вартість навчального модуля, кількість відвідувань у навчальному модулі 
та сума виплаченої іноземцю компенсації. 
[RT I, 21.09.2018, 1 – набуло чинності з 01.01.2019] 
Стаття 9. Вимоги до знання конституції Естонської Республіки та Закону про громадянство 

та оцінювання 

(1) Особа, яка бажає отримати громадянство Естонії, повинна знати: 

1) принципи державного ладу Естонії, встановлені в І та ІІІ розділі Конституції Естонської 

Республіки; 

2) основні права, свободи та обов’язки кожної людини, встановлені розділом II Конституції 

Естонської Республіки; 

3) повноваження Рійгікогу, Президента Республіки, Уряду Республіки та суду  відповідно до 
конституції Естонської Республіки; 

4) умови та порядок набуття, отримання, поновлення та втрати громадянства Естонії відповідно 

до Закону про громадянство. 

(2) Знання конституції Естонської Республіки та Закону про громадянство оцінюється на  

іспиті, який проходить естонською мовою. Порядок проведення іспиту встановлює Уряд 

Республіки. 

(21) Департамент у справах освіти та молоді координує складання екзаменаційних матеріалів, 

проводить іспити та видає свідоцтва.  

[RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 
(22) [Частина недійсна - RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 
(3) Особі, яка склала іспит, видається відповідне свідоцтво. 
(4) Особа, зазначена в частині 3 статті 35 цього Закону, складає іспит у обсязі та у спосіб, 

передбачений рішенням експертної комісії, зазначеної в частині 7 статті 35 цього Закону.  

[RT I, 02.07.2012, 7 – набуло чинності з 01.08.2012] 
(5) Для організації іспитів на знання Конституції Естонської Республіки та Закону про 
громадянство, а також для ведення обліку свідоцтв Уряд Республіки створює банк даних (далі – 
банк даних тестів). 
[RT I, 13.03.2019, 2 – набуло чинності з 15.03.2019] 
(6) Положення про банк даних тестів, включаючи склад даних, термін зберігання даних та права 
доступу до даних, встановлюється постановою Уряду Республіки. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – набуло чинності з 15.03.2019] 
(7) Відповідальним обробником банку даних тестів є Департамент у справах освіти та молоді, а 
уповноважений обробник призначається у положенні про банк даних. 
[RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 
(71) [Частина недійсна - RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 



(8) Особа, яка занесена до банку даних, має право доступу до даних, які є у банку даних іспитів та 

свідоцтв, і які стосуються цієї особи. Інші особи також мають право доступу для виконання 

завдань, передбачених законом або міжнародним договором. 

[RT I 2010, 12, 65 – набуло чинності з 04.04.2010] 
(9) До банку даних тестів вносяться наступні дані: 

1) дані щодо складення іспиту; 
2) дані, пов’язані з проведенням іспиту; 
3) дані про тести; 
4) дані про оцінювання; 
5) дані про оскарження результатів іспитів; 
6) дані свідоцтв; 
7) статистичні дані. 

[RT I, 13.03.2019, 2 – набуло чинності з 15.03.2019] 
(10) На підставі положення про банк даних тестів можна уточнити склад даних, зазначених в 
частині 9 цієї статті, та порядок їх внесення до банку даних. 
[RT I, 13.03.2019, 2 – набуло чинності з 15.03.2019] 

(11) Дані, що введені в банк даних тестів, мають інформативне та статистичне значення. 

[RT I, 13.03.2019, 2 – набуло чинності з 15.03.2019] 
Стаття 10. Набуття громадянства Естонії за визначні заслуги  

(1) Умови, що встановлено у пунктах 2-4 статті 6 цього Закону, можуть не застосовуватись щодо 

особи, яка має визначні заслуги перед естонською державою. 

(2) Визначними заслугами вважаються досягнення в галузі науки, культури, спорту або в іншій 

галузі. 

(3) Громадянство Естонії за визначні заслуги може бути надано щонайбільше десяти особам на 

рік. 

(4) Пропозицію про надання громадянства Естонії за визначні заслуги може зробити член Уряду 

Республіки. 

(5) Уряд Республіки має обґрунтувати надання громадянства за визначні заслуги. Відмова у 

наданні громадянства Естонії за визначні заслуги не обґрунтовується. 

(6) Ім’я члена Уряду Республіки, який вніс пропозицію про надання громадянства, та 

обґрунтування надання громадянства публікується в офіційному виданні Riigi Teataja 

(«Державний вісник»). 

[RT I 2006, 29, 224 – набуло чинності з 08.07.2006] 
Стаття 11. Постійне перебування в Естонії 

[Стаття недійсна - RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
Стаття 12. Документи, що подаються для набуття громадянства Естонії 

(1) Для отримання громадянства Естонії особа подає клопотання, до якого додає документи, що 

підтверджують обставини, які мають значення при ухваленні рішення про надання громадянства 

Естонії. 

[RT I, 03.01.2017, 1 – набуло чинності з 18.01.2017] 
(2) При поданні клопотання про отримання громадянства Естонії особа зобов’язана підтвердити 

вихід із усіх наявних у неї дотепер громадянств, або що їх буде припинено у зв’язку з отриманням 

громадянства Естонії, або що вона визнана особою без громадянства. 

(3) Положення частини 2 цієї статті не застосовується щодо осіб, зазначених у частині 2 статті 3 

цього Закону. 

(4) Перелік даних, що подаються у клопотанні про отримання громадянства Естонії, документів, 

що до нього додаються, а також вимоги до подання клопотання встановлюються постановою 

відповідального за сферу міністра. 

[RT I, 03.01.2017, 1 – набуло чинності з 18.01.2017] 

Розділ 3 

УМОВИ ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА ЕСТОНІЇ У НЕПОВНОЛІТНЬОМУ ВІЦІ 
 

Стаття 13. Умови набуття громадянства Естонії у неповнолітньому віці 
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(1) Неповнолітня особа віком до 15 років отримує громадянство Естонії, якщо про це подають 
клопотання його батьки, які перебувають в естонському громадянстві, або один з батьків, який 
перебуває в естонському громадянстві за домовленістю з другим з батьків, що не перебуває в 
естонському громадянстві, з офіційно завіреними підписами обох, або один з батьків, який перебуває 
в естонському громадянстві та виховує дитину самостійно.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
(2) Неповнолітня особа віком до 15 років, для якої відповідно до частини 1 цієї статті подають  
клопотання про набуття громадянства Естонії, повинна постійно проживати в Естонії на підставі 
естонської посвідки на проживання або права на проживання. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(2¹) Неповнолітня особа віком до 1 року, для якої відповідно до частини 1 цієї статті подають 
клопотання про набуття громадянства Естонії, повинна перебувати в Естонії, але їй не потрібно мати 
естонську посвідку на проживання або право на проживання. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(3) Неповнолітня особа віком до 15 років, якій призначено опіку, отримує громадянство Естонії за 
клопотанням опікуна, який перебуває в естонському громадянстві, якщо неповнолітня особа постійно 
проживає в Естонії на підставі посвідки на проживання або права на проживання. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(31) Неповнолітня особа віком до 1 року, якій призначено опіку, отримує громадянство Естонії за 
клопотанням опікуна, який перебуває в естонському громадянстві, якщо неповнолітня особа перебуває 
в Естонії незалежно від наявності посвідки на проживання або права на проживання в Естонії.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(4) Неповнолітня особа віком до 15 років, яка народилася в Естонії, або яка відразу ж після народження 
починає постійно проживати в Естонії разом з одним із батьків або батьками, отримує громадянство 
Естонії в порядку натуралізації, починаючи з моменту народження, якщо її батьки або один з батьків, 
той, хто виховує його самостійно, якого жодна держава не вважає своїм громадянином на підставі 
чинних законів, на момент народження дитини законно проживали в Естонії як мінімум п’ять років. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(4¹) Неповнолітня особа, яка народилася в Естонії, або яка разом з одним з батьків або батьками, що є 
постійними жителями Естонії, відразу ж після народження починає постійно проживати в Естонії, і яка 
має посвідку на проживання довгострокового мешканця або право на постійне проживання, та одного 
з батьків, якого жодна з держав не вважає на підставі чинних законів своїм громадянином, а другий з 
батьків, який є громадянином іншої держави, отримує громадянство Естонії за клопотанням законного 
представника, якщо один з батьків  або прабатько неповнолітньої особи на момент 20 серпня 1991 року 
був жителем Естонії. 
[RT I, 07.02.2020, 7 – набуло чинності з 17.02.2020] 
(4²) Що стосується  неповнолітньої особи, названої в частині 4¹ цієї статті, яка є громадянином іншої 
держави, рішення Уряду Республіки про надання громадянства Естонії набуває чинності з наступного 
дня після того дня, коли до уповноваженої Урядом Республіки урядової установи надійде довідка про 
вихід особи з громадянства іншої держави.  
[RT I, 07.02.2020, 7 – набуло чинності з 17.02.2020] 
(5) Для відмови від наданого на підставі частини 4 цієї статті громадянства Естонії батьки або один з 
батьків, який виховує дитину самостійно, мають право подати уповноваженій Урядом Республіки 
урядовій установі заяву до того, як дитині виповниться один рік. 
[RT I, 03.01.2017, 1 – набуло чинності з 18.01.2017] 
(5¹) У випадку, зазначеному в частині 5 цієї статті, дитина з моменту народження вважається особою, 
яку жодна з держав не вважає на підставі чинних законів своїм громадянином, до набуття громадянства 
Естонії або іншої держави. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(6) Визначення осіб, встановлених у частині 4, 4¹ та 5¹ цієї статті, яких жодна держава не вважає своїми 
громадянами на підставі чинних законів, включає також осіб, які до 20 серпня 1991 року були 
громадянами СРСР і яких жодна інша держава не вважала своїми громадянами на підставі чинних 
законів.  
[RT I, 07.02.2020, 7 – набуло чинності з 17.02.2020] 
Стаття 14. Отримання громадянства Естонії неповнолітньою особою разом із одним з батьків 

[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(1) Неповнолітня особа віком до 15 років отримує громадянство  Естонії разом з тим із своїх батьків, 



який подає клопотання щодо громадянства Естонії, за клопотанням батьків або одного з батьків, що 
виховує самостійно неповнолітнього, якщо неповнолітня особа постійно проживає в Естонії на підставі 
посвідки на проживання або права на проживання в Естонії. 
(2) Неповнолітня особа віком до 1 року отримує громадянство Естонії разом з тим із своїх батьків, який 
подає клопотання щодо громадянства Естонії, за клопотанням батьків або одного з батьків, що виховує 
самостійно неповнолітнього, якщо неповнолітня особа перебуває в Естонії незалежно від посвідки на 
проживання або права на проживання в Естонії.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 14¹. Один з батьків, який виховує неповнолітню дитину самостійно 

Одним з батьків, що самостійно виховує неповнолітню дитину, вважається один з батьків, якщо:  
1) у регістрі народонаселення відсутні дані про другого з батьків дитини або дані були записані зі слів 
одного з батьків;  
[RT I 2009, 30, 177 - набуло чинності з 01.07.2010] 
2) другий з батьків був повністю позбавлений батьківських прав; 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
3) другого з батьків оголошено у розшук у порядку, встановленому законом, та він значиться у розшуку 
вже протягом року; 
4) другий з батьків має обмежену дієздатність чи зник безвісти;  
[RT I 2002, 53, 336 – набуло чинності з 01.07.2002]  
5) другий з  батьків помер;  
6) шлюб між батьками не був укладений або дитина при розірванні шлюбу батьків залишилася жити з 
одним з батьків, який проживає в Естонії, причому другий з батьків не живе в Естонії, і втратив контакт 
з дитиною та із тим з батьків, який виховує дитину.  
Стаття 15. Документи, що подаються для набуття громадянства неповнолітньою особою 

(1) Перелік даних, що подаються в клопотанні для отримання неповнолітньою особою громадянства 
Естонії у випадках, встановлених у статтях 13 та 14 цього Закону, та документів, що додаються до 
клопотання, а також вимоги до подання клопотання встановлює своєю постановою відповідальний за 
сферу міністр.  
[RT I, 07.02.2020, 7 – набуло чинності з 17.02.2020] 
(2) [Частина недійсна RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(3) [Частина недійсна RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
 
 
 

Розділ 4 
УМОВИ ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА ЕСТОНІЇ 

Стаття 16. Право на відновлення громадянства Естонії 

(1) Кожен, хто втратив громадянство Естонії у неповнолітньому віці, має право на його відновлення.  
(1¹) В якості особи, яка втратила громадянство Естонії в неповнолітньому віці, визнається також особа, 
щодо якої за бажанням батьків або одного з батьків, який виховує неповнолітню особу самостійно, 
застосовано положення, встановлене в частині 5 статті 13 та частині 2 статті 36³ цього закону.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(2) Особа, яка бажає відновити громадянство Естонії, повинна постійно проживати в Естонії на підставі 
посвідки на проживання або права на проживання в Естонії. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 17. Документи, що подаються на відновлення громадянства Естонії 

(1) Особа, яка бажає відновити громадянство Естонії, подає клопотання, до якого додає документи, що 
підтверджують обставини, які мають значення при відновленні громадянства Естонії.  
[RT I, 03.01.2017, 1 - набуло чинності з 18.01.2017] 
 (2) При поданні клопотання щодо відновлення громадянства Естонії особа зобов’язана довести вихід 
із усіх наявних у неї дотепер громадянств, або якщо їх буде припинено через отримання громадянства 
Естонії, або вона визнана особою без громадянства. 
(3) Стосовно особи, названої у статті 3 цього Закону, не застосовується положення, встановлене у 
частині 2 даної статті. 
(4) Перелік поданих у клопотанні про відновлення громадянства Естонії даних та документів, що 
додаються, а також вимоги до подання клопотання встановлює своєю постановою відповідальний за 
сферу міністр. 



[RT I, 03.01.2017, 1 – набуло чинності з 18.01.2017]  
 

Розділ 5 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА ЕСТОНІЇ 
Стаття 18. Подання документів 

(1) Особа подає документи, необхідні для отримання або відновлення громадянства Естонії, до 
уповноваженої Урядом Республіки урядової установи.  
(2) За неповнолітню особу віком до 15 років або за повнолітню особу з обмеженою дієздатністю 
документи, зазначені в частині 1 цієї статті, подає та здійснює всі встановлені цим Законом дії її батько 
або опікун, який перебуває в естонському громадянстві.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
Стаття 19. Реєстрація документів, поданих для отримання або відновлення громадянства Естонії, та 
провадження щодо них 

(1) Заява про набуття або відновлення громадянства Естонії реєструється та приймається у 
провадження в уповноваженій Урядом Республіки урядовій установі, якщо особа подає разом із заявою 
про набуття громадянства усі передбачені у частині 4 статті 12, неповнолітня особа віком до 15 років 
– передбачені у статті 15 та для відновлення громадянства – передбачені у частині 4 статті 17 цього 
Закону документи. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(2) Уповноважена Урядом Республіки урядова установа видає особі довідку про реєстрацію та 
прийняття до провадження її клопотання, форма довідки встановлюється постановою відповідального 
за сферу міністра. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(3) Уповноважена Урядом Республіки урядова установа доставляє клопотання про набуття 
громадянства Естонії разом з обґрунтованою пропозицією Уряду Республіки для вирішення питання 
про надання громадянства Естонії протягом шести місяців, рахуючи з моменту реєстрації клопотання 
та прийняття його до провадження. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(4) Уповноважена Урядом Республіки урядова установа доставляє клопотання про набуття 
громадянства Естонії неповнолітній особі віком до 15 років разом з обґрунтованою пропозицією Уряду 
Республіки для вирішення питання про надання громадянства Естонії протягом трьох місяців, рахуючи 
з моменту реєстрації клопотання. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(4¹) [Частина недійсна - RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(5) Уповноважена Урядом Республіки урядова установа доставляє клопотання про поновлення 
громадянства Естонії разом з обґрунтованою пропозицією Уряду Республіки для вирішення питання 
про надання громадянства Естонії  протягом шести місяців, рахуючи з моменту реєстрації клопотання. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(6) [Частина недійсна - RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 20. Прийняття рішення про надання чи відновлення громадянства Естонії 

(1) Рішення про надання або відновлення громадянства Естонії приймається Урядом Республіки, за 
винятком випадку, коли особа отримує громадянство Естонії на підставі частини 4 статті 13 цього 
Закону. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016]  
(2) Розпорядження Уряду Республіки про надання або відновлення громадянства Естонії набуває 
чинності в день підписання, якщо самим розпорядженням не встановлено інший строк. 
(3) Відповідно до розпорядження Уряду Республіки про надання чи відновлення громадянства Естонії 
особі, яка виявила відповідне бажання, уповноважена Урядом Республіки урядова установа видає 
свідоцтво про громадянство. 
Стаття 21. Відмова від надання чи відновлення громадянства Естонії 

(1) Громадянство Естонії не надається та не відновлюється особі, яка: 
1) поданням неправдивих даних при клопотанні про громадянство Естонії приховала обставини, що 
виключають надання чи відновлення їй громадянства Естонії; 
[RT I, 02.07.2012, 1 – набуло чинності з 01.08.2012] 
2) не дотримується конституційного порядку Естонії або не виконує закони Естонії; 
3) вчинила дії, спрямовані проти держави та її безпеки; 
4) вчинила злочин, за який вона покарана позбавленням волі на строк більше одного року, і судимість 



якої не погашена, або яка була неодноразово покарана у кримінальному порядку за умисні злочини; 
5) перебувала або перебуває на розвідувальній службі чи службі безпеки іноземної держави;  
6) служила в якості кадрового військовослужбовця у збройних силах іноземної держави, звільнена з 
них у запас або у відставку, а також дружині, яка прибула до Естонії у зв’язку з направленням 
військовослужбовця на місце служби, зарахуванням його у запас або звільненням у відставку. 
(1¹) Громадянство Естонії може бути як виняток надано або відновлено особі, яка була неодноразово 
покарана в кримінальному порядку за умисні злочини та судимість якої погашена, з урахуванням 
обставин скоєння злочину та особи винного. 
[RT I 2006, 29, 224 – набуло чинності з 08.07.2006] 
(2) Громадянство Естонії може бути надано або відновлено звільненій у відставку із збройних сил 
іноземної держави особі, яка перебувала не менше 5 років у шлюбі з особою, яка набула громадянства 
Естонії за народженням, якщо цей шлюб не розірваний. 
(3) Громадянство Естонії не надається особі, чий батько або опікун під час подання клопотання про 
надання йому громадянства Естонії надав неправдиві відомості, які мають значення при винесенні 
рішення про надання громадянства Естонії. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
 

Розділ 6 

УМОВИ І ПОРЯДОК ВТРАТИ ГРОМАДЯНСТВА ЕСТОНІЇ 
Стаття 22. Втрата громадянства Естонії  

Громадянство Естонії втрачається: 
1) у зв’язку з  припиненням громадянства Естонії; 
2) у зв’язку з позбавленням громадянства Естонії; 
3) у зв’язку з прийняттям громадянства будь-якої іншої держави. 
Стаття 23. Документи, що подаються для звільнення від громадянства Естонії 

(1) Для звільнення від громадянства Естонії особа подає клопотання, до якого додає документи, що 
підтверджують обставини, які мають значення для прийняття рішення про звільнення від громадянства 
Естонії. 
[RT I, 03.01.2017, 1 - набуло чинності з 18.01.2017]  
(2) Перелік даних, які необхідно вказати у клопотанні про звільнення від громадянства Естонії, та 
документів, що додаються до клопотання, а також вимоги до подання клопотання встановлює своєю 
постановою відповідальний за сферу міністр.  
[RT I, 03.01.2017, 1 – набуло чинності з 18.01.2017] 
Стаття 24. Подання документів 
(1) Документи, необхідні для звільнення від громадянства Естонії, подаються уповноваженій Урядом 
Республіки урядовій установі або представництву Естонії в іноземній державі, якщо особа постійно 
проживає за кордоном. 
(2) За неповнолітню особу віком до 15 років або за повнолітню особу з обмеженою дієздатністю 
документи, зазначені в частині 1 цієї статті, подає один з її батьків або опікун.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
Стаття 25. Реєстрація документів, поданих для звільнення від громадянства Естонії, та 
провадження щодо них 

(1) Документи, подані для звільнення від громадянства Естонії, реєструються та приймаються до 
провадження в уповноваженій Урядом Республіки урядовій установі. 
(2) Уповноважена Урядом Республіки урядова установа видає особі відносно реєстрації та прийняття 
до провадження її документів довідку, форма якої встановлюється постановою відповідального за 
сферу міністра. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(3) Уповноважена Урядом Республіки урядова установа подає документи особи у річний термін з дня 
їх реєстрації Урядом Республіки для ухвалення рішення про припинення громадянства Естонії. 
Стаття 26. Обмеження у звільненні від громадянства Естонії  

Особу можуть не звільняти від громадянства Естонії, якщо: 
1) це призводить до безгромадянства; 
2) у особи залишаються невиконані перед естонською державою обов’язки; 
3) [пункт недійсний - RT I, 10.07.2012, 3 – набуло чинності з 01.04.2013] 
Стаття 27. Прийняття рішення про звільнення від громадянства Естонії  
Рішення про звільнення від громадянства Естонії приймає Уряд Республіки. 



Стаття 28. Позбавлення громадянства Естонії  

(1) Громадянства Естонії розпорядженням Уряду Республіки позбавляють особу, яка: 
1) [Частина недійсна - RT I, 04.08.2022, 3 – набуло чинності з 14.08.2022] 
2) [Частина недійсна - RT I, 04.08.2022, 3 – набуло чинності з 14.08.2022] 
3) намагалася насильницьким шляхом змінити конституційний лад Естонії;  
4) при отриманні або відновленні громадянства Естонії шляхом надання неправдивих даних приховала 
обставини, що виключають надання або відновлення їй громадянства Естонії; 
5) перебуває у громадянстві будь-якої іншої держави, але не звільнена від громадянства Естонії. 
(1¹) Громадянства Естонії розпорядженням Уряду Республіки можуть позбавити особу:  
1) щодо якої набрав законної сили обвинувальний вирок за скоєння злочину проти людяності чи 
злочину агресії, або скоєння злочину, передбаченого ст. 232, 234², 237 -237³ або ст. 237⁵ 
Пенітенціарного Кодексу; 
2) яка поступила на державну чи військову службу, або на розвідувальну службу чи службу безпеки 
іноземної держави, або організацію, що володіє зброєю і має військову організацію чи займається 
військовими навчаннями, якщо це створює загрозу громадському порядку чи державній безпеці. 
[RT I, 04.08.2022, 3 – набуло чинності з 14.08.2022] 
(2) Ніхто не може бути позбавлений громадянства Естонії через його переконання.  
(3) Положення частин 1 і 1¹ цієї статті не поширюються на осіб, які набули громадянства Естонії за 
народженням.  
[RT I, 03.12.2020, 1 – набуло чинності з 13.12.2020] 
 (4) Стосовно особи, яка отримала громадянство Естонії, будучи неповнолітнім, застосовується також 
положення, встановлене у пункті 5 частини 1 цієї статті, враховуючи особливість, встановлену в 
частині 1 статті 3 цього Закону.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 29. Втрата громадянства Естонії у зв’язку з прийняттям громадянства будь-якої іншої держави 

або відмовою від громадянства Естонії 

(1) Уповноваженою Урядом Республіки державною установою особа вважається такою, що втратила 
громадянство Естонії,  у зв’язку з прийняттям громадянства будь-якої іншої держави або відмовою від 
громадянства Естонії на користь громадянства іншої держави. 
(2) Стосовно особи, яка отримала громадянство Естонії, будучи неповнолітньою, застосовується також 
положення, встановлене в частині 1 цієї статті, враховуючи особливість, встановлену в частині 1 статті 
3 цього закону.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 30. Повернення документів, що підтверджують громадянство Естонії  

Особа, яка втратила громадянство Естонії, повертає документи, що підтверджують громадянство 
Естонії, уповноваженій Урядом Естонії урядовій установі. 
 

Розділ 7 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 31. Згода на надання неповнолітній особі громадянства Естонії, його поновлення або 

припинення громадянства Естонії  

Для надання або поновлення неповнолітній особі віком 15-18 років громадянства Естонії, чи її 
звільнення від громадянства Естонії потрібна згода одного з її батьків або опікуна.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
Стаття 32. Надання громадянства особі, яка є помилково визначеною громадянином Естонії  

[RT I, 02.07.2012, 1 – набуло чинності з 01.08.2012] 
(1) Особа, яку уповноважена Урядом Республіки урядова установа помилково визнала громадянином 
Естонії в процесі видачі документа, що посвідчує особу громадянина Естонії, з урахуванням положень 
частин 2 і 3 цієї статті, вважається уповноваженою Урядом Республіки урядовою установою такою, що 
набула громадянство Естонії на тій правовій підставі, на якій вона помилково була визнана 
громадянином Естонії. 
(2) Уповноважена Урядом Республіки урядова установа може виключити особу, яка помилково була 
визнана зазначеною установою громадянином Естонії у провадженні з видачі документа, що посвідчує 
особу громадянина Естонії, з числа тих, хто набув громадянства Естонії на підставі частини 1 цієї 
статті, якщо  стосовно особи є обставина, встановлена у пунктах 2-6 частини 1 статті 21 або у пункті 3 
частини 1 статті 28, або частині 1¹ цього Закону. 
[RT I, 04.08.2022, 3 – набуло чинності з 14.08.2022] 



(3) Особа, яку уповноважена Урядом Республіки урядова установа у провадженні з видачі документа, 
що посвідчує особу, помилково визнала громадянином Естонії може бути не визнана зазначеною 
установою особою, яка набула громадянства Естонії відповідно до частини 1 цієї статті, якщо 
встановлено, що у провадженні з видачі документа, що посвідчує особу, її помилково визнали 
громадянином Естонії внаслідок пред’явлення підробленого чи такого, що містить неправдиві дані 
документа або подання свідомо неправдивих даних. 
(4) Частина 1 цієї статті застосовується, а частини 2 і 3 цієї статті не застосовуються щодо особи, 
визнаної уповноваженою Урядом Республіки урядовою установою громадянином Естонії через іншу 
особу, яку зазначеною установою, у провадженні з видачі документа, що посвідчує особу громадянина 
Естонії, було помилково визнано як громадянина Естонії. 
(5) За клопотанням особи, яка досягла 15-річного віку, уповноважена Урядом Республіки урядова 
установа може не застосовувати щодо неї частину 1 цієї статті. 
(6) Стосовно особи віком до 15 років та повнолітньої особи з обмеженою дієздатністю, уповноважена 
Урядом Республіки урядова установа може не застосовувати частину 1 цієї статті за клопотанням її 
законного представника. 
(7) Стосовно особи, яка є громадянином іншої держави, вказане в частині 1 цієї статті рішення 
уповноваженої Урядом Республіки урядової установи щодо визнання громадянином Естонії набирає 
чинності з наступного дня після прийняття рішення, якщо особа надає в уповноважену Урядом 
Республіки урядову установу довідку про те, що вона звільнена від громадянства іншої держави. 
(8) Рішення про надання особі громадянства Естонії в порядку натуралізації, посвідки на проживання 
або права на проживання в Естонії визнається недійсним з дня набуття чинності вказаного у частині 1 
цієї статті рішення про визнання її такою, що набула громадянства Естонії.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
(9) Якщо до особи застосовуються положення частини 1 цієї статті, то до прийняття на цій підставі 
рішення про визнання особи такою, що набула громадянства Естонії, права та обов’язки особи, які 
виходили з її правового статусу особи, яка отримала громадянство Естонії в порядку натуралізації, або 
як іноземець, вважаються законно набутими.  
[RT I, 02.07.2012, 1 – набуло чинності з 01.08.2012] 
Стаття 33. Особливі умови прийняття документів та розрахунок періоду  

Стосовно особи, яка оселилася в Естонії до 1 липня 1990 року або народженої в Естонії особи, яка 
подає клопотання про громадянство Естонії, не застосовується встановлена пунктом 2 статті 6 цього 
Закону вимога про наявність довгострокової посвідки на проживання або права на постійне 
проживання. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 34. Особливі вимоги до знання естонської мови  

(1) Особа віком як мінімум 65 років, яка подає клопотання про набуття громадянства Естонії, на іспиті 
на знання естонської мови звільнена від вимог, зазначених у пункті 4 частини 2 статті 8 цього Закону. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015]  
(2) [Частина недійсна - RT I 2000, 51, 323 – набуло чинності з 10.07.2000] 
(3) [Частина недійсна - RT I 2000, 51, 323 – набуло чинності з 10.07.2000]  
(4) [Частина недійсна - RT I 2000, 51, 323 – набуло чинності з 10.07.2000] 
Стаття 35. Особливі умови набуття громадянства Естонії 

(1) Повнолітні особи з обмеженою дієздатністю, що подають клопотання про набуття громадянства 
Естонії, звільнені від виконання умов, наведених у пунктах 3-7 статті 6 цього Закону. 
(2) Від умов, вказаних у пунктах 3 та 4 статті 6 цього Закону, звільняються особи, які через стан 
здоров’я не мають можливості виконати необхідні вимоги. 
(3) Особа, яка не може за станом здоров’я повністю виконувати умови, встановлені у пунктах 3 та 4 
статті 6 цього Закону, складає іспит, зазначений у статтях 8 та 9 цього Закону, у такому обсязі та у 
такий спосіб, який дозволяє йому його стан здоров’я. 
(31) Стосовно особи, яка, після досягнення 15-річного віку, подає клопотання про набуття громадянства 
Естонії і яка, до досягнення 15-річного віку перебувала в Естонії щонайменше вісім років, незалежно 
від того, чи мала вона у цей період посвідку на проживання або право на проживання, чи ні, і яка не 
відповідає умовам, встановленим у пунктах 2, та 2¹ статті 6 цього Закону, замість названих умов 
застосовуються такі умови: 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01. 2016] 
1) вона не переселилася на постійне проживання до іншої держави; 
2) на момент надання громадянства Естонії вона має діючу посвідку на проживання або право на 



проживання, і  
3) вона прожила в Естонії на підставі посвідки на проживання або права на проживання шість місяців 
з дня, що настає після дня реєстрації заяви про бажання отримати громадянство Естонії.  
[RT I, 20.06.2014, 1 – набуло чинності з 30.06.2014]  
(4) [Частина недійсна - RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(5) [Частина недійсна - RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(6) Стосовно особи, вказаної у частині 2 цієї статті, експертна комісія виносить рішення, яке звільняє 
особу від виконання вимог, зазначених у пунктах 3 та 4 статті 6 цього Закону. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(7) Стосовно особи, вказаної в частині 3 цієї статті, для складання іспитів, зазначених у статтях 8 та 9 
цього Закону, експертна комісія виносить рішення, в якому зазначаються можливий спосіб складання 
іспиту особою та частина іспиту, від складання якої вона звільняється.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
(8) Особи, вказані у частинах 2 та 3 цієї статті, подають експертній комісії довідку від лікаря, в якій він 
підтверджує повну або часткову неможливість виконання особою вимог, зазначених у пунктах 3 та 4 
статті 6 цього Закону, через стан його здоров’я.  
[RT I, 02.07.2012, 7 – набуло чинності з 01.08.2012] 
(9) Вказане у частинах 6-8 цієї статті рішення експертної комісії може бути оскаржене в 
адміністративному суді протягом тридцяти днів, розраховуючи з дня отримання рішення.  
[RT I, 02.07.2012, 7 – набуло чинності з 01.08.2012] 
(10) Обсяги іспиту на знання естонської мови та Конституції Естонської Республіки для осіб, які 
подають клопотання про отримання громадянства Естонії, способи складання іспиту, а також умови та 
порядок звільнення від такого іспиту встановлюються Урядом Республіки. 
(10¹) Обслуговування експертної комісії, названої у частинах 6–9 цієї статті, організовує Департамент 
освіти та у справах молоді. 
[RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2012]  
(10²) [Частина недійсна - RT I, 16.06.2020, 1 – набуло чинності з 01.08.2020] 
(11) Склад експертної комісії, вказаної в частинах 6-9 цієї статті, а також порядок її роботи 
затверджуються розпорядженням міністра науки та освіти після погодження з міністром соціальних 
справ. 
[RT I, 02.07.2012, 7 – набуло чинності з 01.08.2012] 
Стаття 36. Право на звернення до адміністративного суду 

[Недійсна - RT I 2002, 62, 376 – набуло чинності з 01.08.2002] 
Стаття 36¹. Застосування положень про відшкодування витрат на вивчення мови 

(1) До 31 грудня 2005 року особі, яка успішно склала іспит з естонської мови, а також іспит на знання 
Конституції Естонської Республіки та Закону про громадянство, відшкодовується до 50 відсотків плати 
за навчання від межі розмірів оплати, затвердженої Урядом Республіки, виплаченої приватній школі, 
яка має ліцензію на освітню діяльність, за вивчення естонської мови. 
(2) Особі, які успішно склала іспит з естонської мови, а також іспит на знання Конституції Естонської 
Республіки та Закону про громадянство, яка почала вивчати естонську мову до 1 січня 2004 року, 
відшкодовується плата за вивчення естонської мови і в тому випадку, якщо навчальний заклад, що 
проводить навчання, не має ліцензії на освітню діяльність.  
[RT I 2003, 82, 550 – набуло чинності з 01.01.2004] 
(3) Вимога, встановлена частиною 1 статті 8¹ цього Закону щодо того, що на відшкодування плати за 
навчання естонської мови можна претендувати у разі, якщо навчальний заклад підвищення кваліфікації 
отримав ліцензію на проведення навчання естонської мови з метою підготовки до складання рівневого 
іспиту, поширюється на навчання естонської мови, розпочате після 30 червня 2016 року. У випадку 
навчання естонської мови, розпочатого до набрання чинності цим положенням, застосовуються вимоги 
щодо відшкодування витрат, які діяли до набрання чинності цим положенням. 
[RT I, 23.03.2015, 5 – набуло чинності з 01.07.2015] 
Стаття 36². Провадження за заявою про бажання отримати або відновити громадянство Естонії, 

поданою до 1 січня 2016 року 
(1) Стосовно осіб, які подали заяву про бажання отримати або відновити громадянство Естонії до 
1 січня 2016 року, застосовуються умови набуття чи відновлення громадянства Естонії, які набули 
чинності з 1 січня 2016 року. 
(2) Якщо особа подала заяву про бажання отримати громадянство Естонії в період з 30 червня по  
31 грудня 2015 року, то уповноважена відомча установа Уряду Республіки передає заяву на розгляд 



Уряду Республіки для прийняття рішення протягом дев’яти місяців з дня прийняття заяви до 
провадження або усунення недоліків. 
 [RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 36³. Отримання громадянства Естонії неповнолітньою особою, яка народилася до  

1 січня 2016 року 

(1) Неповнолітня особа віком до 15 років, яка народилася в Естонії до 1 січня 2016 року, отримує 
громадянство Естонії в порядку натуралізації, починаючи з 1 січня 2016 року, якщо: 
1) один з її батьків, який виховує дитину самостійно, або обоє батьків, яких жодна держава не вважає 
своїми громадянами на підставі чинних законів, які законно прожили в Естонії як мінімум п’ять років; 
2) неповнолітня особа віком до 15 років постійно проживає в Естонії. 
(2) Вказана у частині 1 цієї статті неповнолітня особа не отримує громадянства Естонії у разі виконання 
умов, вказаних у частині 1 цієї статті, якщо її батьки, або той з батьків, який виховує дитину самостійно, 
до 1 січня 2017 року подадуть уповноваженій Урядом Республіки установі клопотання про відмову 
дитини від громадянства Естонії.  
(3) Передбачене пунктом 1 частини 1 цієї статті визначення осіб, яких жодна держава не вважає своїми 
громадянами на підставі чинних законів, також стосується осіб, які до 20 серпня 1991 року були 
громадянами СРСР і яких жодна держава не вважала своїми громадянами на підставі чинних законів.  
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 01.01.2016] 
Стаття 36⁴. Провадження по втраті громадянства Естонії особою віком до 18 років у зв’язку з 
прийняттям громадянства будь-якої іншої держави або відмовою від громадянства Естонії  

(1) Розпочате уповноваженою Урядом Республіки урядовою установою на підставі статті 29 цього 
Закону провадження про визнання особи такою, що втратила громадянство Естонії внаслідок 
прийняття громадянства іншої держави або відмови від громадянства Естонії на користь громадянства 
іншої держави, призупиняється до 1 січня 2016 року щодо неповнолітніх, які не досягли 18 -річного 
віку. 
(2) Після 1 січня 2016 року провадження, вказані в частині 1 цієї статті, припиняються. 
[RT I, 03.02.2015, 1 – набуло чинності з 13.02.2015] 
Стаття 36⁵. Обробка біометричних даних, зібраних до 1 липня 2022 року.  

(1) Фотографії та зображення обличчя осіб, внесені до інформаційно-технологічної бази даних осіб, які 
отримали, відновили або втратили громадянство Естонії, будуть внесені до бази даних ABIS не пізніше 
30 червня 2022 року. 
(2) Фотографії та зображення обличчя осіб, внесених до інформаційно-технологічної бази даних осіб, 
які отримали, відновили або втратили громадянство Естонії до 1 липня 2022 року, можуть зберігатися 
одночасно з даними, що зберігаються в базі даних ABIS, але не довше, ніж до 30 червня 2025 року. 
(3) Після створення бази даних ABIS і до остаточної дати введення в дію перехідних положень бази 
даних ABIS, фотографії та зображення осіб можуть оброблятися в інформаційно-технологічній базі 
даних осіб, які отримали, відновили або втратили громадянство Естонії.  
[RT I, 08.07.2021, 1 – набуло чинності з 15.07.2021] 
Стаття 37. Визнання недійсними раніше прийнятих правових актів  

[Виключено з цього тексту.]  
Стаття 38. Набуття  чинності Законом 

Цей закон набуває чинності з 1 квітня 1995 року. 
 


