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Vabariigi valitsuse poolt 2. detsembril 1921 a. vastuvõetud

Määrus Vabariigi piirides viibivate väljamaalaste kohta.

1. Iga  väljamaalane,  kes  Eesti  Vabariiki  sisse  sõidab  (ehk  siin  juba  elab),  peab 
natsionaalpassiga varustatud olema.

Märkus. Väljamaalased,  kes  Vabariigi  piirides  elavad  ja  kellel  poliitilistel 
põhjustel  võimata  kodakondsuse  järele  passi  muretseda,  varustatakse 
kohaliste  politseiülemate poolt  ajutiste  isikutunnistustega.  Selleks peavad 
nad sellekohase kirjaliku palvega esinema 2 päevapilti juurdelisades ja do
kumentide  ehk  teiste  tõenduste  varal  oma  isiku  kindlaks  tegema  ning 
tõendusi  muretsema,  et  neil  poliitilistel  põhjustel  võimata on  natsionaal
passi saada. Ajutine isikutunnistus elamiseloa (peatusloa) aset ei täida.

2. Sissesõitjatel  peab pass sissesõiduks viseeritud olema Eesti  Välisministeeriumi, 
saatkonna ehk konsulaadi poolt.

3. Üle piiri sisse ja välja sõita võib ainult selleks määratud piiripunktide kaudu.

4. Piiri peal peab väljamaalane oma passi piiripolitsei ametnikule ette näitama, kes 
passi peale vastava pealkirja teeb, sissesõidu päeva ära märkides.

5. Väljamaalane,  kel  viisum  ainult  läbisõiduks,  ei  või  Vabariigi  piirides  mitte  üle 
48 tunni viibida.

6. Väljamaalased, kes Vabariigi piirides üle 48 tunni peatavad, peavad oma elukohale 
vastava maakonna (Tallinnas, Tartus ja Narvas linna-) politseiülema juures endid 
5 päeva  jooksul,  üle  piiri  tuleku  päevast  arvates,  registreerima  ja  peatusload 
muretsema.

Märkus 1. Siseministril jääb õigus teisi temale alluvaid ametiasutusi volitada 
peatuslubasid välja andma ja registreerimist toimetama.

Märkus 2. Väljamaalased, kes selle määruse jõusseastumise päeval juba Va
bariigi piirides elavad, registreerivad endid uue peatusloa saamise juures.

7. Registreerimise juures peab väljamaalane kaks päevapilti  nii  oma kui  ka teiste 
tema perekonna liikmete kohta, kes tema passis märgitud ning kes temaga ühes 
sõidavad, peale laste alla 12 aastat, ära andma ning vastava küsimuslehe täitma. 
Registreerimise kulude katmiseks peab väljamaalane maksma 50 E. mrk.

8. Peatusload  märgitakse  passidele,  kusjuures  ära  tähendatakse  peatusloa  välja
andmise ja selle maksvuse aeg, maksusumma, nummer ning peatusloa andja allki
ri.

9. Diplomaatiliste passide omanikud registreerivad endid ja saavad peatusload välis
ministeeriumist. Ministeriaal- (amet-) ja kulleripasside omanikud registreerivad 
endid ja saavad peatusload välisministeeriumist ainult siis, kui nad asuvad ekster
ritoriaalsetes välisesituste ruumides.

10. Peatuslubade andmise juures võetakse maksu vastavate kulude katmiseks järgmi
selt: 1) väljamaalastelt, kes enne 1. jaanuari 1919 a. Eesti Vabariigi piiridesse ela
ma asunud ning siin päriselt elavad, à 10 marka nädalas, 2) kes peale seda aega 
asunud, à 20 marka nädalas.



Vabariigi valitsuse määrus Vabariigi piirides viibivate väljamaalaste kohta (1921)

Märkus 1.  Selle maksu alla käivad ka kõik passiomaniku passi peal olevad 
perekonnaliikmed, kes üle 18 aasta vanad.

Märkus 2. Peatusloa maksu võetakse sissesõidu päevale järgnevast päevast 
arvates.

Märkus 3. Registreerimine ja peatuslubade andmine välisministeeriumis on 
maksuta.

11. Maksust  on  vabastatud:  a) ministeriaal- (amet-)  ja  kulleri-passide  omanikud, 
b) valitsusasutuste poolt väljakutsutud eriteadlased ja nende ülevalpidamisel ole
vad perekonnaliikmed,  c) isikud,  kes vastava  akti  ehk protokolli  põhjal  maksu
jõuetuteks  tunnistatud,  d) välisriikidest  sissesõitnud  ajakirjanikud,  kes  selle
kohased tõendused ette näitavad, e) kõigi riikide Punase Risti esitajad ja välisriiki
dest  komandeeritud  teiste  heategevate  asutuste  esitajad,  f) supelushooajal  — 
1. maist  kunni  15. septembrini —  need  supelusvõõrad-väljamaalased,  kes  Eesti 
supelusasutustesse  terviseparandamise otstarbel  väljamaalt  on sisse  sõitnud ja 
g) välisriikidest tulnud ekskursioonide liikmed, kui ekskursioonid mitte üle 2 nä
dala ei kesta.

12. Väljasõidu puhul on kõik väljamaalased, väljaarvatud diplomaatiliste, ministeriaal- 
ja kulleri-passide omanikud, kohustatud, kui nad rohkem kui 5 päeva Vabariigi pii
rides on peatanud, vastava maakonna (Tallinnas, Tartus ja Narvas linna-) politsei
ülemalt väljasõidu viisumi võtma, missugune viisum peale tema väljaandmist viie 
päeva jooksul maksev on.

13. Väljamaalased, kes ilma elamisloata ehk iganenud elamisloaga Vabariigis asuvad, 
võetakse vastutusele politseilises korras Vabariigi Valitsuse poolt 6. sept. 1920 a. 
vastuvõetud ajutise seaduse, „R. T.” nr 147/148 — 1920 a. (R. N. S. § 61), põhjal.

14. Siseministeeriumil  on õigus keelata  väljamaa alamate asumist  teatavatesse  Va
bariigi  maakohtadesse  ja  linnadesse,  niisama  elamislubade  andmist  üksikutele 
väljamaalastele.

15. Peatuslubade andmise juures võetavad maksud tulevad renteidesse maksta riigi 
sissetulekute arvele. Registreerimise maks läheb siseministeeriumi politsei peava
litsuse kantselei kuludeks, viimasest ülejääk ka riigi sissetulekute arvele.

16. See määrus astub jõusse 1. jaanuarist 1922 a.

17. Selle määruse jõusseastumisega kaotavad oma maksvuse: Vabariigi Valitsuse mää
rus  18. jaan.  1921 a.  §§ 1–8  („R. T.”  nr. 7),  politsei  peavalitsuse  teadaanne 
15. veebr. 1921 a. („R. T.” nr. 13) ja Vabariigi Valitsuse täiendav määrus 17. juunist 
1921 a. („R. T.” nr. 55).

Riigivanema aset.: G. Vestel.

Siseministri eest min. abi: E. Kübarasepp.

Riigisekretäär: K. Terras.
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