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Vastuskiri
Lugupeetud härra Schultz
Pöördusite Siseministeeriumi poole teabenõudega, milles soovite teada, missuguseid kriteeriume
silmas pidades kontrollib Siseministeerium rahvusnimekirja vastavust seadusele.
Vastavalt vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusele (edaspidi VRKAS) on vähemusrahvusesse
kuuluval isikul õigus säilitada oma etniline kuuluvus, kultuuritavad, emakeel ja usutunnistus. Selleks
on
vähemusrahvusesse
kuuluvatel isikutel õigus moodustada kultuuriomavalitsusi neile
põhiseadusega antud kultuurialaste õiguste teostamiseks. Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse
taotlemise aluseks on vähemusrahvuse rahvusnimekiri.
Vabariigi Valitsuse 01.10.1996 määrusega nr 238 „Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest
tuleneva õigusakti kinnitamine“ kinnitatud vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja
kinnitamise korra (edaspidi kord) kohaselt kantakse isik rahvusnimekirja tema kirjaliku avalduse
alusel. Rahvusnimekirja kantavate andmete koosseis on loetletud VRKAS §-s 8.
Samuti on eelnimetatud korras sätestatud isiku rahvusnimekirjast kustutamise alused, milleks on,
lisaks isiku enda kirjalikule avaldusele, tema loobumine Eesti kodakondsusest või välisriiki alaliselt
elama asumine või isiku surm. Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsus on kohustatud iga aasta esimese
kvartali jooksul kontrollima ja täpsustama rahvusnimekirju. Täpsustused ja muudatused tehakse
rahvusnimekirjas pärast andmete kontrollimist Siseministeeriumi poolt ja kinnitamist kultuuriministri
poolt.
Tagamaks, et rahvusnimekirja kantud isikute puhul ei esine nende nimekirjast kustutamise aluseid,
kontrollib Siseministeerium iga rahvusnimekirja kantud isiku puhul tema kodakondsust,
rahvastikuregistrisse kantud elukohta ning isiku olekut rahvastikuregistris (elus/surnud).
Eelnevast tulenevalt märgime, et Siseministeerium ei kontrolli andmeid isiku rahvuse ja emakeele kohta,
kuna VRKAS ei seo isiku rahvusnimekirja kandmist või sealt kustutamist tema kohta rahvastikuregistrisse
kantud rahvuse või emakeele andmetega. Ühtlasi juhime Teie tähelepanu asjaolule, et rahvastikuregistri
seaduse § 21 lõike 1 punkti 18 kohaselt on andmed isiku rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta
statistilisel eesmärgil rahvastikuregistrisse kogutavad ja isiku vabal tahtel antud, mistõttu ei pruugi need
andmed kõigi isikute kohta olla registrisse kantud. Isiku usutunnistus aga ei kuulu rahvastikuregistrisse
kantavate andmete koosseisu.
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