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Eksamil on võimalik kasutada
Eesti Vabariigi põhiseaduse
ja kodakondsuse seaduse 
eestikeelset teksti ning sõna-
raamatut. Kõik materjalid on 
eksamiruumis olemas. 

Eksamitulemus teatatakse 14 päeva jook-
sul pärast eksamit kirja või e-postiga. Eksam on 
sooritatud, kui 24 küsimusest on õigesti vasta-
tud vähemalt 18 küsimusele. Eksamitunnistus 
on  elektrooniline, seda on võimalik vaadata 
ning alla laadida riigiportaalist www.eesti.ee

Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline 
sooritama eksamit üldises korras, saab taotleda 
eksami sooritamise ulatuse või viisi muutmist. 
Selleks tuleb esitada SA-le Innove vastav taot-
lus koos eriarsti teatisega terviseseisundi kohta, 
taotluse vaatab üle ekspertkomisjon.

Eksamil osalemist saab tühistada telefonil 
735 0500 või info@innove.ee

Eesti Vabariigi 
põhiseaduse ja 
kodakondsuse 
seaduse tundmise 
eksam



Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakond-
suse seaduse tundmise eksam (edaspidi: 
eksam) on mõeldud neile, kes soovivad taotleda 
Eesti Vabariigi kodakondsust. 

Eksam toimub vähemalt 12 korda aastas 
Tallinnas, Narvas, Jõhvis ja  Tartus ning 
2 korda aastas Pärnus, Rakveres ja Valgas. 

Eksami sooritamine on tasuta.

Eksamile saab registreeruda:

• riigiportaalis www.eesti.ee;
• saates või tuues vormikohase avalduse koos 

ID-kaardi koopiaga SA-sse Innove.  Avalduse 
vorm on SA Innove kodulehel. 

Telefoni teel ei saa eksamile registreeruda.

Tasuta konsultatsioon

Enne eksamit on võimalik saada tasuta konsul-
tatsiooni. Konsultatsioonidel võivad osaleda kõik, 
kes soovivad tutvuda eksami sisu ja vormiga ning 
kontrollida oma valmisolekut eksamiks. Teade 
konsultatsioonide ning eksami toimumise aja ja 
koha kohta saadetakse registreerunutele hilje-
malt 7 päeva enne eksamit.

Eksam on kirjalik, koosnedes 24 valikvastuste-
ga küsimusest. Vastamisel tuleb igale küsimusele 
märkida üks õige vastusevariant. Kõik küsimused 
on eesti keeles. Eksami sooritamiseks on aega 45 
minutit. 

Eksami küsimused on järgmistest 
valdkondadest:

• Eesti riigikorra põhialused, mis on sätes-
tatud Eesti Vabariigi põhiseaduse I ja III 
peatükis; 

• igaühe põhiõigused, vabadused ja ko-
hustused, mis on sätestatud Eesti
Vabariigi põhiseaduse II peatükis; 

• Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi 
Valitsuse ja kohtu pädevus vastavalt Eesti
Vabariigi põhiseadusele; 

• Eesti kodakondsuse omandamise, 
saamise, taastamise ja kaotamise tin-
gimused ning kord vastavalt koda-
kondsuse seadusele. 


