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Siseministeeriumi ringkiri maakonna- ja linnavalitsustele ja politseiülematele.
Viimasel ajal korduvad sagedasti juhtumised, kus maakonna- ja linnavalitsused ning
politseiülemad, siseministeeriumist mööda minnes, tunnistavad isikuid E. V. koda
nikkudeks, kes endid senni väljamaalasteks pidanud ja sellekohaste dokumentide (pea
tuslubade) põhjal Vabariigi piirides elanud, kuigi neil isikutel õigus oleks olnud Maanõu
kogu 26. novembri 1918 a. määruse § 1 põhjal otsekohe peale selle määruse „R. T.” väl
jakuulutamist Eesti Vabariigi kodanikkude õigusi omandada, kui isikud, kes § 1 ettenäh
tud kolmele nõudmisele vastavad.
Silmas pidades, et eelpool tähendatud isikud, kui nad omale väljamaalaste dokumendid
(peatuslubad) muretsenud, ja teiste väljamaalastega ühesugusel alusel eesõigusi on
tarvitanud, mis väljamaalaste kohta E. V. seaduste põhjal maksvad, iseäranis vabadussõ
ja kestvusel, nagu mobilisatsioonist, sõjaväe ja kaitseliidu teenistusest vabastamine jne.,
tulevad ka edaspidi väljamaalasteks lugeda. Sarnaste isikute E. V. kodakondsusesse
vastuvõtmine võib sündida üleüldise korra järele, mis teiste väljamaalaste kohta
maksab, ja neil tuleb vastuvõtmise puhul kodanikuvanne anda.
Omavalitsus- ja politseiasutused ei ole õigustatud sarnaseid isikuid Maanõukogu mää
ruse § 1 põhjal E. V. kodanikkudeks tunnistama ega neile isikutunnistusi välja andma.
Kõik kohtadel tekkivad küsimused ja arusaamatused nende isikute kodakondsuse asjus
alluvad ainult siseministeeriumile ja sellepärast ei käi omavalitsus- ega politseiasutuste
otsustamisele.
Juhtumistest, kus ülevaltähendatud isikud, kes omale peatusluba veel peale 1. jaanuari
1920 a. muretsenud, hiljem aga omavalitsus- või politseiasutuste poolt Maanõukogu
määruse § 1 põhjal E. V. kodanikuks tunnistatud ehk neile koguni ilma tunnistamata kui
E. V. kodanikkudele isikutunnistused välja antud, tuleb siseministeeriumile kahe nädala
jooksul, selle ringkirja kättesaamise päevast arvates, nimekirjaga teatada ja ära
tähendada, mil ajal sarnased isikud on kodakondsusesse vastu võetud ehk neile E. V. ko
daniku isikutunnistused antud.
Siseministeerium paneb maakonna- ja linnavalitsustele ja politseiülematele ette,
eeltähendatud juhtnöörist kindlasti kinni pidada ja tulevikus sarnaste küsimuste ja aru
saamatuste tekkimiste kordadel kodakondsuse ja isikutunnistuste väljaandmise asjus si
seministeeriumi poole pöörata.
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