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Kinnitan
14. mail 1921.
A. Piip.
Juhtkiri meie konsulitele.
Väljamaa passide ja passide viseerimise kohta.
1)

Passide väljaandmise ja viseerimise juures on konsulil A. V. sellekohane määrus
(Riigi T. 1918 №4 ja Riigi T. 1919 №16) juhtnööriks võtta kui ka järgmine juhtkiri:
I. Passidest.

2)

Konsulitel on Välisministeeriumi loaga õigus väljamaa passisi välja anda. Niisugus
tel passide omanikkudel on kõik õigused, mis Väljamaa passid Eesti koda
nikkudele annavad.

3)

Kõik, kes Väljamaa passi saada soovivad, annavad konsulile sellekohase palve
ühes kodakondsust tõendavate dokumentidega ja päevapiltidega Välisminis
teeriumi edasisaatmiseks sisse.

4)

Palujale, kelle dokumendid oletada lasevad, et temal õigus on E.V.R. kodakondsuse
peale, võib konsul oma äranägemise järele seniseks, kui järelpärimine kestab, aju
tise isikutunnistuse (Certificate of Nationality) välja anda; erakorralistel juhtu
mistel võib seda ka teha ustava isikutunnistuse ehk tema enese vandelise
tõenduse põhjal, mida protokolleeritakse. See tunnistus on ainult seni maksev,
kuni vormilik pass antud ehk keeldud.

5)

Ajutise isikutunnistuse annab konsul Eesti kodanikkudele ainult kas: 1) elamiseks
selles riigis, kus konsul asub, 2) sõiduks kodumaale või meremeestele ka sõiduks
teistesse väljamaa riikidesse. Ajutise isikutunnistuse väljaandmisest teadustab
konsul kohe Välisministeeriumi.

6)

Pass uuendatakse või isikutunnistus antakse soovijale siis välja, kui mitte miskit
riiklist põhjust ei ole, mis teda kohustada võiks tagasi sõita Vabariiki, nagu väetee
nistuse kohustuse täitmine jne. On seesugused põhjused olemas, siis jääb pass
uuendamata ja konsuli sellekohase tunnistusega peab kodanik Vabariiki tagasi
sõitma oma kohustetäitmisele (mobilisatsiooni osakonna registreerimiseks).

7)

Pass ei või isikutel väljaantud saada, kes kohtu poolt kaelakohtulises asjus
vastutusele võetud, või kelle vastu sellekohane uurimine käimas, kui kohtuvõimud
sellest konsulile teatanud on ehk konsulil see teisel viisil teada on.

8)

Passid antakse välja 6 kuu peale selle eest 2000 E.M. Eesti rahas ehk kohalises va
luutas võttes. Passisi võib pikendada Vämini lubaga 6 kuu peale. Iga pikenduse
eest tuleb samuti 2000 Emk. võtta. Ajutine isikutunnistus on maksuta.

9)

Niisugustel kordadel, kui konsulil mingisugust kahtlust ei ole, võib ta ise ilma luba
küsimata passi pikendada, millest ta Väminile teatab.
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10)

Väljamaa koolides õppivatele Eesti kodanikkudele antakse passid välja ja pikenda
takse passisi ühe aasta peale selle eest 1000 Emk. võttes.

11)

Passi peale võib sissekantud saada passisaaja abielu naine, kui viimane mehe
juures elab. Mõlemast soost passisaajate passidesse võib nende sellekohasel soovil
sissekanda järgmisi nende juures elavaid isikuid:
1)

pojad ja mees, sugulasi, kasupojad ja meeste soost isikuid, kes nende eest
kostmise all, kui nad 18 aastad vanad ei ole,

2)

alla 21 aastat vanad mitte abielus tütreid, naissugulasi ja kasutütreid, kui nad
neiud ja eestkostmise all on, ja

3)

isikuid, kes kõrge vanaduse või tervislise seisukorra tõttu ei saa mitte läbi
kõrvalise abita ja hooleta.

Kolmandas punktis tähendud isikud kantakse teise isiku passi peale ainult nende
sellekohase soovi põhjal.
Kõigile 1-s ja 2-s punktis nimetatud isikutele võib iseseisvaid passe väljaanda nen
de vanemate või eestkostjate sellekohasel soovil.
12)

Passid ja muud isikutunnistused, mille vastu uus pass antakse, tulevad omaniku
käest ära võtta, kui nende peale seesuguseid tõendusi või märkusi tehtud pole, mis
uue passi peale üleviia võimalik ei ole. Äravõetud kui ka tagasiantud passidele tu
leb märkus peale teha, et vana pass annuleeritud ja uus pass antud, kuupäeva ja
konsulaadi nimetusega.
Märkus: Isiku kodakondluse kindlaks tegemise juures peab silmas pidama Maa
nõukogu määrust 26. novembrist 1918 a. Eesti demokraatlise Vabariigi kodakond
suse kohta (Riigi T. 1918 №4) ja Siseministeeriumi juhtnöörid 6. veebruarist
1919 a. Eesti demokraatlise Vabariigi kodakondsuse vastuvõtmise kohta
(Riigi T. 1919 a. №16, II), samuti ka Tartu rahulepingu artikel IV ja XIII.
II. Viisadest.

13)

Konsuli ülesandeks on ka passisid sissesõiduks Eesti Vabariiki viseerida.

14)

E.V.R. kodanikkudele, kellele passid Välisministeeriumist ehk konsulaadist Välis
ministeeriumi loaga antud on, võib konsul ilma Välisministeeriumist järgipärimata
Eestisse viseerida.

15)

Kõik teised isikud peavad oma sooviavalduse konsulaati sisse andma, kus nemad
„küsimuse lehe” täidavad ja päevapildiga varustavad. Sissesõidu luba annab Välis
ministeerium.

16)

Küsimuse lehtede peale teeb konsul oma märkuse, kus näha on, kas isik soovitav
on Eestisse lubada, või mitte. Kui firmad ehk isikud soovitavad, siis ära tähendada,
kas soovitajad soliidsed ja usaldusväärt on.

17)

Sissesõitu võib ka telegraafiliselt paluda, telegramm ja ka vastus mõlemad paluja
kulul. Telegrammis peab äramärgitud olema kodakondsus, rahvus, vanadus, mis
otstarbel sõidab, soovitajad ja konsulaadi märkus.

18)

Teated, mis mitte Eesti, Prantsuse, Inglise, Saksa ehk Vene keeli pole kirjutatud,
tulevad Eesti keelse tõlkega Välisministeeriumi saata.
Märkus: Ainult iseäranis hädalistel tingimistel võib konsul Saatkonna nõusolekul,
kus saatkond on, või omal isiklikul vastutusel, kus teda mitte ei ole, väljamaalase
passi viseerida, ilma Välisministeeriumilt sissesõidu luba ära ootamata. Konsuli
kohuseks on sellest viibimata Välisministeeriumi teatada.
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19)

Ilma järgipärimata võib viseerida nende isikute passisid, kellel vastava riigi Välis
ministeeriumi ehk Kaubandusministeeriumi soovitus on ühes palvega isikud Ees
tisse lubada sõita. Niisugused passid viseeritakse ainult viie päeva peale, kus
juures omanikkudele seletada tuleb, et nad Eestisse jõudes Siseministeeriumist
peatusluba muretsema peavad.

20)

Ilma Välisministeeriumist järgipärimata võib viseerida diplomaatilisi, ministeriaal
ja kurjeeri passisi.

21)

Kõikide maade kodanikkudelt kõigis maades võta viisa eest Eestisse 10 (kümme)
kuld Franki, kui vastav maa meie kodanikult kõrgemat maksu ei võta. Ameerikas
tuleb erandina võtta sama maksu, mida võtavad meie naabririigid.
Märkus: 1) Maades, kus meil alamatelt rohkem võetakse, kui 10 kuld franki, mak
su vastastikusel alusel võtta.
2) Iga kuu esimesel päeval 10 kuld frangi väärtus vastavas valuutas kind
laks teha ja seda hinda terve kuu võtta.

22)

23)

Viisa maksust vabastatakse järgmistesse passide omanikud:
1)

Diplomaatilised passid,

2)

Kurjeeri passid,

3)

Ministeriaal passid,

4)

Rahvusvahel. Punase Risti Esitajad,

5)

Ajakirjanikud,

6)

Sõjapõgenejad,

7)

Välisriikide abiandmise komisjonide liikmed,

8)

Väljasaadetud,

9)

E.V.R. kodanikud (igakord eraldi konsuli otsuse järel).

Konsulitel on õigus ilma Välisministeeriumist järelküsimata kõikidele Eestist läbi
sõidu viisat anda, kui viisa soovijal lõpusihi viisa olemas on. Viisale tuleb peale
kirjutada „kõlbab peatamata läbisõiduks Eestist”. Viisa saajate nimed Välisminis
teeriumile teatada.

Tallinnas, 10. mail 1921 a.
Passi osakonna juhataja: [Allkiri: Jak Tillo]
Sekretär: [Allkiri]
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