Sünni registreerimine
Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist
Sünni võib registreerida e-rahvastikuregistris või esitada vastav avaldus Narva
Linnavalitsusele
E-rahvastikuregistris võivad lapse vanemad sünni registreerimise avalduse esitada, kui
tervishoiuteenuse osutaja on sünnitõendi rahvastikuregistrisse esitanud.
e-teenust saavad kasutada ka vanemad, kes ei ole abielus ning üksikvanemad.
Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul pärast
registreerimisavalduse saamist.
Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või
lapse vanemad on Eesti kodanikud.
Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele.
Kui lapse isa teab ette, et tal pole võimalik sünni registreerimise või isaduse omaksvõtu
avaldust selle aja jooksul esitada, võib ta vastava tahteavalduse esitada juba enne lapse
sündi. Sel juhul peab ta andma nõusoleku ka lapsele antava nime osas.
Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks.
Samas on ka siis vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta.
Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, on sünni registreerimisel vajalik mõlema vanema
kohalolek.

Isaduse omaksvõtt
Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, tuleb esitada isaduse omaksvõtu avaldus
isiklikult kohale ilmudes sünni registreerimise avaldusel märgitud kohas või notariaalselt
tõestatud vormis, isaduse omaksvõtt toimub vastavalt perekonnaseadusele. Sünni
registreerimisel koos isaduse omaksvõtuga on vajalik mõlema vanema kohalolek.
Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel või pärast seda.
Erandjuhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi
võimatuks või raskeks, saab seda teha ka naise raseduse ajal.

Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni
registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis
täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.
Kui lapse isa ei ole lapse emaga abielus olev mees, peavad abikaasad esitama selle kohta
lapse sünni registreerimisel põlvnemise välistamise avalduse, mille võib
esitada notariaalselt kinnitatuna. Sellisel juhul ei kanta lapse isa andmeteks ema abikaasa
andmeid ning on võimalik teha isaduse omaksvõttu lapse tegeliku isa poolt.
Vastuvõtuajad esmaspäev 10.00-14.00, neljapäev 12.00-16.00
Vajalikud dokumendid:
- vanema(te) isikut tõendavad dokumendid
- abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse
- vajadusel tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (nt kodusünnitus)

Surma registreerimine
Alates 01.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord. Tervishoiuteenuse osutaja
ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab ise surma
kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt.
Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses surma registreerida. Esmase
surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja (perearst, haigla jms). Surmatõendi
olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.
Erandjuhul registreeritakse surm Eesti perekonnaseisuasutuses. Need olukorrad on
järgmised:
•

inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei saanud edastada surma andmeid
rahvastikuregistrisse ning anda surnu lähedasele paberil surmateatist (nt ajutised tehnilised
tõrked).

•

inimene suri välisriigis ja tema viimane elukoht oli Eestis või oli tal Eesti kodakondsus (NB!
Surm ei tohi olla registreeritud välisriigis).

•

Eestis sureb inimene, kellel ei olnud Eesti isikukoodi (nt teisest riigist ajutiselt siia saabunud
välisriigi kodanik)

Sellisel erandjuhtumil võib avalduse esitada ükskõik millisele maakonnakeskuse
perekonnaseisuasutusele või Tallinna Perekonnaseisuametile seitsme päeva jooksul pärast
inimese surma või tema surmast teadasaamist.
Avalduse esitamiseks tuleb minna perekonnaseisuasutusse isiklikult
kohale. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse
saamisest.
Surma registreerimiseks tuleb esitada:
•

arstlik surmateatis;

•

avaldaja isikut tõendav dokument.

•

selle olemasolul surnu isikut tõendav dokument.

Abielu lahutamine
Perekonnaseisuasutuses saab abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel.
Abielu lahutamise avaldus esitatakse isiklikult ühiselt perekonnaseisuasutuses, kus
soovitakse abielu lahutada.
Kui üks abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks perekonnaseisuasutusse
tulla, võib ta esitada notari või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks
tema kohalolekuta. Kui lahutamise avaldust soovitakse esitada vanglas, tuleb vanglasse
kohale kutsuda notar, tegemist on notariaalselt tõestatud avaldusega ja vangladirektor seda
kinnitada ei saa.
Lahutajatel peab olema Eesti elukoht kogu abielu lahutamise menetluse jooksul.
Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse
avalduse esitamisest.
Vajalikud dokumendid:
- ühine kirjalik avaldus
- abielu sõlmimist tõendav dokument (juhul kui rahvastikuregistris kanne puudub)
- isikuttõendavad dokumendid
Enne abielulahutuse avalduse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 50 eurot.

Makse saaja: Rahandusministeerium
Tasuda saab järgmistes pankades:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Selgitus abielulahutuse kande tegemine
Viitenumber 10294002000037
NB! Riigilõivu saab tasuda pangakontoris, internetipangas, postkontoris. Koha peal riigilõivu
tasuda ei saa.

Abielu sõlmimine
Abielu sõlmimiseks peavad mees ja naine esitama ühise kirjaliku avalduse
perekonnaseisuasutuses, notari või vaimuliku juures, kellel on õigus abielu sõlmida.
Abieluavalduse ja lisadokumentide esitamiseks peavad mõlemad abiellujad koos tulema
Narva Linnavalitsusse.
Enne abiellumisavalduse esitamist peavad abielluda soovijad tasuma riigilõivu.
Riigilõiv: 30 eurot
Makse saaja: Rahandusministeerium
Tasuda saab järgmistes pankades:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Selgitus abielukanne, abiellujate perekonnanimed
Viitenumber 10294002000037
NB! Riigilõivu saab tasuda pangakontoris, internetipangas, postkontoris. Koha peal riigilõivu
tasuda ei saa.
Abielu sõlmimiseks esitatakse:
•

ühine kirjalik avaldus;

•

isikut tõendavad dokumendid;

•

sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;

•

varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse
kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise
kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;

•

abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla
kuue kuu;

•

välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa
Liidu kodanikuga. Välisriigi elanik peab esitama ka abieluvõime tõendi selle kohta, et
tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi;

•

riigilõivu tasumist tõendav dokument;

•

vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta
(abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta
nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga
seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks);

•

vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui
välisleping ei näe ette teisiti. See nõue ei kehti järgmiste riikide dokumentidele: Austria,
Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Makedoonia,
Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits,
Türgi, Ukraina ja Venemaa.
Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul,
kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse
koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Sellist dokumenti, kus on kajastatud üksnes isiku perekonnaseis või, et mingil perioodil isikul
puuduvad andmed tema abielu kohta, või notari poolt kinnitatud omakäeline deklaratsioon
takistuste puudumise kohta, ei käsitleta abieluvõimetõendina.
NB! Kui välisriigis ei väljastata abieluvõimetõendit, on Teil Perekonnaseisutoimingute seaduse § 39 lg
5 alusel õigus pöörduda kohtusse ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita.
Perekonnaseisutoimingute seadus § 39 lg 5 sätestab: „Välisriigi kodanikule, kelle elukoht on välisriigis
või kes on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kes mõjuval

põhjusel ei saa abieluvõimetõendit esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu
sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita. Luba kehtib kuus kuud“.

Abielu sõlmimisel võib inimene valida uue perekonnanime või säilitada senise. Uus
perekonnanimi võib:
olla abikaasaga ühine perekonnanimi (ühe abikaasa abielu eel viimati kantud

•

perekonnanimi);
koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele sidekriipsuga

•

järgnevast abikaasa perekonnanimest.
Peale abielu sõlmimist tehakse abielukanne rahvastikuregistris.

Perekonnaseisutõendite väljastamine
Narva Linnavalitsus väljastab järgmisi tõendeid:
•

abieluvõimetõend;

•

perekonnasündmuse tõend;

•

perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõte;

•

rahvastikuregistri väljavõte.

Eesti perekonnaseisuasutuses toimunud perekonnasündmuse kohta väljastatakse isikule (isikut
tõendava dokumendi esitamisel) tema enda, tema alaealise lapse või eestkostetava kohta kinnitatud
väljavõttena tõend.

Korduva tõendi väljastab Narva Linnavalitsus isiku esitatud perekonnasündmuse tõendi väljastamise
avalduse alusel. Avalduse võib esitada ka esindaja kaudu. Esindusõigus antakse kirjaliku volitusega.
Enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate kohta saab korduvat perekonnasündmuse tõendit
taotleda ka e-teenuse www.rahvastikuregister.ee kaudu.

Eesti perekonnasündmuse tõend
Kui teie perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, lahutuse, nimemuutmise) andmed on
kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea te esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse
asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie
perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Tõendeid väljastatakse sünni ja surma registreerimisel ning abielu sõlmimisel ja lahutamisel.
Tõendil kajastuvad perekonnaseisuandmed sündmuse toimumise ajal olnud seisuga (nt
nimed), väljavõttel selle väljastamise hetke seisuga.
Enne tõendi või väljavõtte taotlemist peate täpsustama, millise perekonnasündmuse või
andmete tõendamiseks te väljavõtet soovite.
Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit (inglise,
saksa, prantsuse keeles) või perekonnaseisuaktide mitmekeelset väljavõtet (CIEC tõend,
kehtib kindlates riikides, ei vaja esitamisel lisaformaalsusi). Vaata
lisainfo http://vm.ee/et/avaliku-dokumendi-legaliseerimine
Riigilõivud dokumentide väljastamisel
Perekonnaseisutoimingute teostamisel tuleb tasuda riigilõiv vastavalt Riigilõivuseadusele.
Riigilõiv tuleb tasuda:
• paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse
tõendi,
nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine - riigilõiv 10 eurot;
• korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi,
nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine 5 eurot.
• perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või
kinnitatud koopiana väljastamine (perekonnaseisuakt, perekonnakiri) 10 eurot,
elektrooniliselt 5 eurot
• mitmekeelse perekonnaseisutõendi standardvormi väljastamine 20 eurot, elektrooniliselt
10 eurot
• CIEC rahvusvahelise perekonnaseisutõendi väljastamine 10 eurot.
Makse saaja: Rahandusministeerium
Tasuda saab järgmistes pankades:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Selgitus Tõendi väljastamine/abieluvõimetõendi väljastamine
Viitenumber 10294002000037
NB! Riigilõivu saab tasuda pangakontoris, internetipangas, postkontoris. Koha peal riigilõivu
tasuda ei saa.

