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ETTEKIRJUTUSE NÕUE

Saaremaa Vallavalitsus

Nimeseadusega vastuolus oleva eesnime andmine
Nimeseaduse § 5 lõige 2 (eesnimi ei vasta eesti
sünni registreerimisel. Lapsele antud eesnimi ei
õigekirjutuse reeglitele) ja § 7 lõige 1.1 (võõrkeelne
vastanud eesti keele õigekirjutuse reeglitele, samuti
eesnimi ei leidnud eesnimena kasutust mõnes teises
ei leidnud nimi kasutust võõrkeelse eesnimena
riigis)
mõnes teises riigis.

Viia perekonnaseisuametnikuga läbi vestlus, mille
käigus selgitatakse ametnikule teenistusülesannete
täitmise nõudeid, oma töös õigusaktide, sealhulgas
menetlust reguleerivate sätete, järgimise kohustust
ning samuti asjaolu, et ametnik ei saa oma töös
lähtuda oma subjektiivsest hinnangust või lasta end
taotlejast mõjutada.

Rae Vallavalitsus

Nimeseadusega vastuolus oleva eesnime andmine
Nimeseaduse § 5 lõige 2 (eesnimi ei vasta eesti
sünni registreerimisel. Lapsele antud eesnimi ei
õigekirjutuse reeglitele) ja § 7 lõige 1.1 (võõrkeelne
vastanud eesti keele õigekirjutuse reeglitele, samuti
eesnimi ei leidnud eesnimena kasutust mõnes teises
ei leidnud nimi kasutust võõrkeelse eesnimena
riigis)
mõnes teises riigis.

Viia perekonnaseisuametnikuga läbi vestlus, et tagada
perekonnaseisutoimingute registreerimise
menetlustega seotud õigusaktide ja juhendmaterjalide
ülevaatamine perekonnaseisuametniku poolt.

Lääneranna Vallavalitsus

Nimeseadusega vastuolus oleva eesnime andmine
Nimeseaduse § 5 lõige 2 (eesnimi ei vasta eesti
sünni registreerimisel. Lapsele antud eesnimi ei
õigekirjutuse reeglitele) ja § 7 lõige 1.1 (võõrkeelne
vastanud eesti keele õigekirjutuse reeglitele, samuti
eesnimi ei leidnud eesnimena kasutust mõnes teises
ei leidnud nimi kasutust võõrkeelse eesnimena
riigis)
mõnes teises riigis.

Viia perekonnaseisuametnikuga läbi vestlus, mille
käigus selgitatakse ametnikule oma töös
teenistusülesannete täitmise nõudeid, õigusaktide
järgimise kohustust ning samuti asjaolu, et ametnik ei
saa oma töös lähtuda oma subjektiivsest hinnangust
või lasta end taotlejaist mõjutada.

Jõelähtme Vallavalitsus

Viia perekonnaseisuametnikuga läbi vestlus vestlus
Nimeseadusega vastuolus oleva eesnime andmine
ning selgitada ametnikule teenistusülesannete täitmise
Nimeseaduse § 5 lõige 2 (eesnimi ei vasta eesti
sünni registreerimisel. Lapsele antud eesnimi ei
nõudeid, õigusaktide, sealhulgas menetlust
õigekirjutuse reeglitele) ja § 7 lõige 1.1 (võõrkeelne
vastanud eesti keele õigekirjutuse reeglitele, samuti
reguleerivate sätete, järgimise kohustust ning samuti
eesnimi ei leidnud eesnimena kasutust mõnes teises
ei leidnud nimi kasutust võõrkeelse eesnimena
asjaolu, et ametnik ei saa oma töös lähtuda
riigis)
mõnes teises riigis.
subjektiivsest hinnangust või lasta end taotlejast
mõjutada.

Mustvee Vallavalitsus

Viia perekonnaseisuametnikuga läbi vestlus vestlus,
Nimeseadusega vastuolus oleva eesnime andmine
mille käigus selgitatakse ametnikule
Nimeseaduse § 5 lõige 2 (eesnimi ei vasta eesti
sünni registreerimisel. Lapsele antud eesnimi ei
teenistusülesannete täitmise nõudeid, oma töös
õigekirjutuse reeglitele) ja § 7 lõige 1.1 (võõrkeelne
vastanud eesti keele õigekirjutuse reeglitele, samuti
õigusaktide, sealhulgas menetlust reguleerivate sätete,
eesnimi ei leidnud eesnimena kasutust mõnes teises
ei leidnud nimi kasutust võõrkeelse eesnimena
järgimise kohustust ning samuti asjaolu, et ametnik ei
riigis)
mõnes teises riigis.
saa oma töös lähtuda oma subjektiivsest hinnangust
või lasta end taotlejast mõjutada.

Tallinna Linnavalitsus

Nimeseadusega vastuolus oleva perekonnanime
andmine sünni registreerimisel. Lapsele anti sünni
registreerimisel vanema kahest nimest koosnev
perekonnanimi, mille vanem sai nime muutmise
korras.

Nimeseaduse § 8 lõige 2 (lapsele ei või
perekonnanimeks anda vanemale perekonnanime
muutmise korras antud kahest nimest koosnevat
perekonnanime)

Sündi registreerinud ametnik peab osalema vestlusel
Siseministeeriumi ametnikega, et selgitada välja
rikkumise põhjused
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19.05.2020
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07.09.2020

Sillamäe Vallavalitsus

Alutaguse VV

Rae VV

Tallinna Linnavalitsus

Rae Vallavalitsus

Rae Vallavalitsus

Selgituskohustuse rikkumine lapse sünni
registreerimisel.

Perekonnaseisutoimingute seaduse § 29 lõige 2
(vanemad, kes ei ole abielus, märgivad isaduse
omaksvõtu avaldusel, kas nad soovivad teostada Sündi registreerinud ametnik peab menetlusoalistele
hooldusõigust ühiselt või jätta see ühele vanemale), uuesti selgitama lapse hooldusõiguse võimalikke
perekonnaseaduse § 117 (kui vanemad ei ole abielus, valikuid, et vanemad saaksid teha teadliku otsuse
on neil lapse suhtes ühine hooldusõigus, kui isaduse
omaksvõtu avalduses ei ole märgitud teisiti)

Nimeseadusega vastuolus oleva perekonnanime
andmine sünni registreerimisel. Nimeseaduse
kohaselt antakse lapele sünni registreerimisel
vanemate perekonnanimi või erinevat
Nimeseaduse § 8 lõige 1 punkt 1 ja punkt 2
perekonnanime kandvate vanemate puhul ühe
vanema perekonnanimi. Lapsele ei saa anda ühe
vanema kahest perekonnanimest üht
perekonnanime.
Nimeseadusega vastuolus oleva eesnime andmine
Nimeseaduse § 5 lõige 2 (eesnimi ei vasta eesti
sünni registreerimisel. Lapsele antud eesnimi ei
õigekirjutuse reeglitele) ja § 7 lõige 1.1 (võõrkeelne
vastanud eesti keele õigekirjutuse reeglitele, samuti
eesnimi ei leidnud eesnimena kasutust mõnes teises
ei leidnud nimi kasutust võõrkeelse eesnimena
riigis)
mõnes teises riigis.
Sünnikande kehtetuks tunnistamisel oluliste
kaalutlusvigade tegemine

Kehtetuks tunnistamise otsuses ei ole arvestatud
perekonnaseaduse § 89 lõiget 1 ning § 90 lõiget 2

Nimeseaduse § 5 lg 2 kohaselt peab eestikeelse
isikunime kirjapilt vastama eesti õigekirjutuse
Sünni registreerimisel anti lapsele nimeseadusega
reeglitele, võõrkeelse isikunime kirjapilt aga
vastuolus olev võõrkeelne eesnime andine
asjaomase keele õigekirjutuse reeglitele. NS § 7 lg 11
alusel peab võõrkeelne eesnimi olema teises riigis
kasutusel eesnimena.

Sünni registreerimisel anti lapsele vanema kahest
osast koosnev perekonnanimi

Viia ametnikuga läbi vestlus, mille käigus selgitatakse
ametnikule nimeseaduse nõudeid, sünni
registreerimisel antava nime nõuetele vastavuse
kontrollimise võimalusi ning ametniku kohustust
juhinduda oma tegevuses seaduse nõuetest;

Viia ametnikuga läbi vestlus, mille käigus selgitatakse
ametnikule nimeseaduse nõudeid ja sünni
registreerimisel antava nime nõuetele vastavuse
kontrollimise võimalusi.
Ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna
Perekonnaseisuameti otsus sünnikande kehtetuks
tunnistamise kohta
Viia ametnikuga läbi vestlus, mille käigus selgitatakse
ametnikule nimeseaduse nõudeid ja sünni
registreerimisel antava nime nõuetele vastavuse
kontrollimise võimalusi.

Ametnik peab läbima veebkeskkonnas
Nimeseaduse 8 lõike 2 kohaselt ei anta lapsele
perekonnaseisuametnikele loodud koolituse talle
perekonnanimeks vanema kahest nimest koosnevat antud õiguste mahus. Koolituse läbimiseks peab
perekonnanime, mille vanem on saanud abiellumisel ametnik iseseisvalt läbi töötama koolituskeskkonnas
või perekonnanime muutmise korras.
olevad materjalid ning lahendama enesekontrolli
ülesanded.

