
EESTI VÄLISPASSI TAOTLEMISE 

KORD 

Rootsis asuvail eestlastel on võimalus endale hankida Eesti 
välispasse E. V. saatkonnalt Londonis. 

Konsulaarseaduse § 60 põhjal (RT 97-1933): „Konsul annab 
Eesti kodanikele välispasse ja pikendab nende maksvuse täht
aega vastavais seadustes ettenähtud korras". 

Välispassi taotlemise kord on järgmine: tuleb täita üks passi 
sooviavalduse blankett isiku kohta ja sellele lisada juurde kaks 
päevapilti isikust ning üks Eesti kodakondsusse kuuluvust tõen
dav dokument. Tõendavaks dokumendiks võib olla kas isikutun
nistus, perekonnaseisu-, sünni-, abiellumise-, kooli-, sõjaväe- või 
mõni poolametlik tunnistus. Kui ei leidu ühtegi eesti päritoluga 
dokumenti, siis tuleb küsimuslehel punkt 13 all märkida oma 
rootsi främlingspassi number ning väljaandmise koht ja aeg; üht
lasi lasta kahe eestlase poolt oma allkirjadega küsimuslehe lõpul 
kinnitada esitatud andmed. Lapsed kuni 18 a. võib kanda ühe 
vanema (mitte mõlemi) passile, kusjuures ka laste kohta tuleb 
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ka eraldi passi. Esitatud dokumendid saadetakse hiljem koos 
välispassiga passiomanikule tagasi. 

Passimaks tuleb tasuda sooviavalduse esitamisel. Passimaksu 
suurus on (alus Vabariigi Valitsuse määrus RT 55 - 1930 ja Sise
ministri määrus RT 87 - 1931) ühe aasta eest f l.- (kurss 14.50) 

= Rkr. 14.50, kahe aasta eest f 1.18.8 = Rkr. 28.03. Meremeestele 
on passima_ks ühe aasta eest 14/8 d. = Rkr. 10.63, kahe aasta eest 
2- 1.8.- = Rkr. 20.30. 

Passi tähtaja pikendamise maks on ühe aasta eest 18/8 d. 
= Rkr. 13.53, kahe aasta eest f 1.17.4 = Rkr. 27.06; meremeestel 
ühe aasta eest 13/4 d. = Rkr. 9.67, kahe aasta eest f 1.6.8 
= Rkr. 19.33. 

Eesti välispasse vahendab E. V. saatkonnalt Londonis end. 
Stokholmi Eesti saatkonna atashee Aksel Linkhorst, postiaadress 

Karlavägen 20, IV, Stockholm., 

telefon 20 88 41. V astuvõtt iga päev kl. 12-14-ni Sturegatan 
58-B, IV, Stockholm, telefon 62 88 98, ning muul ajal kokkuleppel. 



Sooviavaldused ühes ülalnimetatud lisadega või pikendami
sele kuuluvad pas:id tuleb koos passimaksuga saata vahendaja 
kätte, kes need toimetab edasi saatkonnale Londonis. Siinsed 
posti- ja asjaajamiskulud on Rkr. 5.- igalt esitatud sooviavaldu
selt või pikendamisele saadetud passilt. 

„Praegustes oludes on tunnustatud Eesti Vabariigi välisesin
duste poolt väljaantud või nende poolt pikendatud välispass ainu
keseks selliseks Eesti seaduste kohaseks isikut ja kodakond
sust tõestavaks dokumendiks, mis on a'endamatu. Eesti välispass 
ei leia küll enam tunnustamist Rootsis, kuid on 'iiski igal juhul 
legaalseks Eesti kodakondsust tõestavaks dokumendiks ning on 
kehtiv kõikides neis riikides, kes endiselt tunnustavad Eesti 
Vabariiki." 
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TEATED EESTI PASSI SAAMISEKS. 

l. Perekonnanimi (abielus, lahutatud ja 
lesknaised tähendavad ka neiupõlve
nime) 

2. Eesnimi (kui mitu, siis kõik) 

3. Sündimisaeg ja -koht 

4. Elukutse 

5. Perekonnaseis (kui passile tuleb mär
kida ka lapsed, siis näidata nende sün
dimisaeg ja -koht) 

6. Vahekord sõjaväeteenistusega (kutse
aasta, vabastamistunnistus, nr. nr.) 

7. Kas on olnud teise riigi kodanik, mis 
ajani 
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8. Mis ajast kodumaalt ära 
l 

9. Missuguse aja peale passi soovitakse - -l
l

10. Kas on Eestis sugulasi (ainult lähemad) l 
11. Alaline või viimane elukoht Eestis 

12. Praegune elukoht, mis ajast elab seal 

13. Isikut ja Eesti kodakondsust tõendavad 
dokumendid (väljaandmise aeg ja koht, 
nr. nr.) 

14. Kas on varem Eesti välispass olnud 
(millal, kelle poolt välja antud, nr., mil-
1&1, kelle poolt pikendatud, kui ära kao
tatud, siis kuidas) 

15. Tundemärgid: pikkus: 
juuksed: 
silmad: 
iseäralised märgid: 
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