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Ajutise Valitsuse määrus väljamaa passide, passide viserimise ja sõidulubade 
väljaandmise kohta.

Kinnitatud 26. novembril 1918.

I. Väljamaa passidest.

1) Väljamaa passid vabariigi kodanikkudele antakse kuni edaspidiseni Tallinnas sise
ministeriumi juures olevast passiosakonnast.

Kui  tarvidus nõuab,  võib siseminister korraldada ilma iseäralise volituseta  väl
jamaa passide väljaandmist ka teistes kohtades.

2) Väljamaa passide saamiseks on tarvilik ette näidata:

a) pass või muu isikutunnistus;

b) tunnistus väeteenistuse kohta täisealiste meestesoost isikute käest;

c) kohalisest miilitsast (maal ka vallavalitsustest) tunnistus, et takistavaid põh
jususeid ei ole väljasõiduks;

d) tõendus, et sõit tarvilik;

e) kaks päevapilti.

3) Väljamaa pass antakse välja mitte enam kui kuue kuu peale.

4) Passi pealt võetakse maksu 20 marka.

5) Isikud, kes väljamaa passi pikendust soovivad,  peavad sellekohase teadaandmi
sega passiosakonda pöörama.

Passi pikenduse eest on niisamasugune maks kui uue passi eest.

II. Väljamaalaste passiviserimisest.

6) Iga väljamaalane, kes vabariigi piiridesse ilmub, peab oma passi viserimiseks sise
ministeriumi passiosakonnas ette näitama.

Siseministril  on  õigus  passide  viserimist  ka  teistes  piiriäärsetes  linnades  sisse 
seada.

7) Iga viserimise eest võetakse maksu 5 m.

8) Selle viisaga on väljamaalastel õigus vabariigi piiridest takistamata läbisõitmiseks.

9) Kui väljamaalane enam kui 5 päeva vabariigi piirides peatama jääb, peab tema sel
leks passiosakonnast luba võtma.

Luba eest on maksta 1 mark nädala eest, aga mitte enam kui 20 marka.

Selle luba näitab tema kohalikule miilitsavalitsusele ette sissekirjutamiseks.
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III. Ajutised sõidulubad

10) Vabariigi  kodanikud ja väljamaalased,  kellel  vabariigi  piirides elamise-õigus on, 
võivad saada sõidulubasid edasi ja tagasi sõiduks oma elamisekohtadest endise 
Liivi kubermangu nelja Läti maakonda ja linna. Need sõidulubad on lühikeseaja
lised, mitte enam kui 4 nädala peale.

11) Iga nädala aja eest võetakse maksu 1 mark.

12) Seesuguseks lubasaamiseks peab kohaliku miilitsavalitsuse poolt tunnistuse ette 
näitama, et takistusi sõiduks ei ole.

13) Lühikeseajalised sõidulubad antakse välja passiosakonnast siseministeriumist või 
Ajutise Valitsuse usaldusmeeste käest, kuni uute sellekohaste määrusteni.

IV.

Siseministrile antakse õigus selle määruse maksmapanekuks kõik sellekohased sammud 
ette võtta ja avatakse kredidid tarvilikus määras.

V.

Passiosakonnas sissetulnud summad jäävad siseministeiumi tarvituseks.
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