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Isikut tõendavate dokumentide seaduse
ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2010

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2010, 7, 28) tehakse järgmised
muudatused:1)paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12järgmises sõnastuses:�12)
elamisloakaart;�;2)paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�§ 6. Eestis püsivalt elava välismaalase
dokumendikohustus(1) Eestis kehtiva elamisõiguse alusel püsivalt elaval Euroopa Liidu kodanikul peab
olema isikutunnistus.(2) Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt elaval kolmanda riigi
kodanikul peab olema elamisloakaart.(3) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse pärast Eestis elava
välismaalase sünni registreerimist.�;3)paragrahvi 71tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�Vanglas
kinni peetaval isikul ei pea olema isikutunnistust, elamisloakaarti ega Eesti Vabariigi poolt väljaantud
reisidokumenti.�;4)paragrahvi 91lõiget 3 täiendatakse pärast sõna �isikutunnistus� sõnadega �, digitaalne
isikutunnistus ja elamisloakaart�;5)paragrahvi 114täiendatakse lõigetega 51�53järgmises sõnastuses:�
(51) Tähtajalist elamisõigust või alalist elamisõigust omav kolmanda riigi kodanik, kelle elukoht on
rahvastikuregistri andmetel registreeritud välisriigis, välja arvatud isik, kellele on käesoleva seaduse
§ 27 alusel välja antud välismaalase pass, võib esitada elamisloakaardi väljaandmise taotluse isiklikult
Eestikonsulaarametnikule, kes edastab selle taotleja isikusamasuse kontrollimise ja biomeetriliste andmete
võtmise järel läbivaatamiseks Politsei- ja Piirivalveametile.(52) Tähtajalist elamisluba või pikaajalise elaniku
elamisluba omav kolmanda riigi kodanik, kes on registreerinud oma Eestist eemalviibimise ja kelle elukoht
on rahvastikuregistri andmetel registreeritud välisriigis, välja arvatud isik, kellele on käesoleva seaduse
§ 27 alusel välja antud välismaalase pass, võib esitadaelamisloakaardi väljaandmise taotluse isiklikult Eesti
konsulaarametnikule, kes edastab selle taotleja isikusamasuse kontrollimise ja biomeetriliste andmete võtmise
järel läbivaatamiseks Politsei- ja Piirivalveametile.(53) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 51ja 52nimetatud
kolmanda riigi kodanik on alla 15-aastane või piiratud teovõimega, pöördub ta elamisloakaardi väljaandmise
taotluse esitamiseks Eesti konsulaarametniku poole isiklikult koos seadusliku esindajaga, kes esitab taotluse
elamisloakaardi väljaandmiseks eelnimetatudkolmanda riigi kodaniku eest.�;6)paragrahvi 114lõige 6
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�(6) Biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemiseks ei pea isiklikult
Politsei- ja Piirivalveametisse, Välisministeeriumisse või Eesti konsulaarametniku poole pöörduma, kui taotleja
viimasest elamisloa, tööloa, elamisõiguse või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud
daktüloskopeerimisest ei olemöödunud üle kahe aasta ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.�;7)paragrahvi
115lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlejalt
võib tema elukohas või viibimiskohas Eestis dokumendi taotluse vastu võtta juhul, kui dokumendi taotlus
on põhjendatud, isiku reisi eesmärk on ravi saamine ja dokumendi olemasolu on välisriiki reisimiseks
vajalik.�;8)paragrahvi 115lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4
nimetatud taotlejalt võib Politsei- ja Piirivalveamet isiku kinnipidamiskohas Eestis dokumendi taotluse vastu
võtta, kui dokumendi taotlus on põhjendatud, isik vajab vanglas viibimise ajal dokumenti piiriületuse eesmärgil
väljaspool Euroopa Liitu ja isikul ei ole võimalik isiklikultdokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse
pöörduda.�;9)paragrahvi 115lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�(6) Isikult tema kinnipidamiskohas
Eestis dokumendi taotluse vastuvõtmiseks esitab vangla direktor kinnituse, mis tõendab vanglas kinni peetava
isiku vajadust ületada riigipiiri.�;10)paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu �digitaalse isikutunnistuse,�
sõnaga �elamisloakaardi,�;11)paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 12järgmises sõnastuses:�12)
elamisloakaardi;�;12)paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:�(5) Välisministeerium:
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