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„Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste
seaduste muutmise seaduse” rakendamiseks

vajalike Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 14.12.2010 nr 175

Määrus kehtestatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 15 lõigete 1, 6 ja 7 ning § 152lõike 1,
„Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse” § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2, „Euroopa Liidu kodaniku
seaduse” § 52 lõike 1 ning „Välismaalaste seaduse” § 224 lõike 1 punktide 1 ja 3–6, § 228 lõike 1, § 250 lõike 1
punktide 1 ja 4–7 ja § 268 lõike 1 punktide 1–5 alusel.

§ 1.Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 109 �Isikut tõendavate dokumentideandmekogu
pidamise põhimäärus� (RT I 2008, 31, 195; 2010, 60, 406) tehaksejärgmised muudatused:1)paragrahvi
6 täiendatakse punktiga 22järgmises sõnastuses:�22) elamisloakaart;�;2)paragrahvi 8 lõikeid 1 ja
2, § 9 lõikeid 1 ja 3 ning § 10 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse ennetekstiosa �digitaalse isikutunnistuse,�
tekstiosaga �elamisloakaardi,�;3)paragrahvi 8 lõike 5 punkti 4 täiendatakse pärast sõna �elamisloa�
sõnadega �võielamisõiguse�;4)paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna �isikutunnistuse�
tekstiosaga�elamisloakaardi,�.§ 2.Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruse nr 209 �Dokumendi
väljaandmisetaotlemisel fotole esitatavad nõuded� (RT I 2006, 41, 316; 2010, 60, 406) § 1täiendatakse enne
tekstiosa �digitaalse isikutunnistuse,� tekstiosaga �elamisloakaardi,�.§ 3.Vabariigi Valitsuse 26. novembri
2002. a määruses nr 361 �Isikutunnistuse, digitaalseisikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe
teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutisereisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse
väljaandmise taotlemiselesitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad� (RT I 2002,
97,571; 2010, 60, 406) tehakse järgmised muudatused:1)määruse pealkirja täiendatakse enne tekstiosa
�digitaalse isikutunnistuse,� tekstiosaga�elamisloakaardi,�;2)paragrahvi 2 täiendatakse enne tekstiosa
�digitaalse isikutunnistuse,� tekstiosaga�elamisloakaardi,�;3)paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse enne tekstiosa
�digitaalse isikutunnistuse,� tekstiosaga�elamisloakaardi,�;4)paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa
�isikutunnistuse,� tekstiosaga�elamisloakaardi,�;5)määrust täiendatakse §-ga 101järgmises sõnastuses:�§
101. Elamisloakaardi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendidTähtajalist elamisluba või pikaajalise
elaniku elamisluba omav kolmanda riigi kodanik, kes onregistreerinud oma Eestist eemalviibimise ja kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetelregistreeritud välisriigis, välja arvatud isik, kellele on �Isikut tõendavate
dokumentide seaduse�§ 27 alusel välja antud välismaalase pass, lisab taotlusele dokumendi, millest nähtub,
et taon registreerinud oma Eestist eemalviibimise.�;6)paragrahvi 133lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa
�Kui� tekstiosaga �elamisloakaardi,�;7)paragrahvi 151täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:�(6)
Tähtajalist elamisluba või pikaajalise elaniku elamisluba omav kolmanda riigi kodanik, keson registreerinud
oma Eestist eemalviibimise ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetelregistreeritud välisriigis, välja arvatud
isik, kellele on �Isikut tõendavate dokumentide seaduse�§ 27 alusel välja antud välismaalase pass, esitab
elamisloakaardi väljastamiselkonsulaarametnikule dokumendi, millest nähtub, et ta on registreerinud oma
Eestisteemalviibimise.�;8)paragrahvi 17 lõige 11sõnastatakse järgmiselt:�(11) Elamisloakaardi, Eesti kodaniku
passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi,ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või
meresõidutunnistuse taotluse esitamiselvõetakse taotleja sõrmejäljed vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud
isikut tõendavadokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.�;9)paragrahvi 17 lõige
12sõnastatakse järgmiselt:�(12) Kui elamisloakaardi, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu,
välismaalase passi,ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse taotluse
esitabseadusjärgne esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljedvastavalt
Vabariigi Valitsuse kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetlusessõrmejälgede võtmise
korrale.�;10)paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:�§ 19. Euroopa Liidu kodanikule isikutunnistuse
väljaandmise erisusEuroopa Liidu kodanikule, kelle alalise elamisõiguse registreerimise taotlus on
menetluses,antakse isikutunnistus välja elamisõiguse otsuse andmete alusel.�;11)määrust täiendatakse §-ga
191järgmises sõnastuses:�§ 191. Kolmanda riigi kodanikule elamisloakaardi väljaandmise erisusKolmanda riigi
kodanikule, kelle elamisloa, tööloa või elamisõiguse taotlus või sellepikendamise taotlus on menetluses, antakse
elamisloakaart välja elamisloa, tööloa võielamisõiguse andmise otsuse või elamisloa, tööloa või elamisõiguse
pikendamise otsuse andmetealusel.�;12)paragrahvi 25 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;13)paragrahvi 25
lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:�(4) Kui välismaalane esitab välismaalase passi väljaandmise taotluse
samaaegselt elamisloaandmise või pikendamise taotlusega või elamisõiguse andmise või pikendamise taotlusega
võinimetatud taotluse menetlemise käigus, annab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalase passi väljavõi keeldub
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nimetatud toimingu sooritamisest 30 päeva jooksul elamisloa andmise või sellestkeeldumise päevast arvates või
elamisõiguse andmise või pikendamise või sellest keeldumisepäevast arvates.�;14)määruse lisa kehtestatakse
järgmises sõnastuses:

§ 4.Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2009. a määruses nr 86 �Dokumendi taotlejalt sõrmejälgedevõtmise kord�
(RT I 2009, 32, 201) tehakse järgmised muudatused:1)määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:�Elamisloa
ja tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendiväljaandmise menetluses
sõrmejälgede võtmise kord�;2)määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:�Määrus kehtestatakse �Isikut
tõendavate dokumentide seaduse� § 15 lõike 6 ja § 401lõigete 1, 2 ja 4 ning �Välismaalaste seaduse�
§ 224 lõike 1punktide 3�5, § 250 lõike 1 punktide 4�6 ja § 268 lõike 1punktide 2�4 alusel.�;3)paragrahv 1
sõnastatakse järgmiselt:�§ 1. Reguleerimisala(1) Määrusega kehtestatakse elamisloa ja tööloa menetluses,
elamisõiguse menetluses ning isikuttõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise
kord.(2) Määrusega kehtestatud korras võetakse sõrmejäljed elamisloa ja tööloa taotlejalt,elamisõigust
taotlevalt Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmelt ning elamisloakaardi, Eestikodaniku passi, diplomaatilise
passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutisereisidokumendi, pagulase reisidokumendi ja
meresõidutunnistuse väljaandmise taotlejalt(edaspidi taotleja).�;4)paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:�
(2) Määrusega kehtestatud korras võetavad sõrmejäljekujutised peavad vastamasõrmejäljekujutiste isikut
tõendavasse dokumenti kandmiseks esitatavatele nõuetele.�;5)paragrahvi 3 lõigetest 1 ja 2 ning §-st 5 jäetakse
välja sõna �dokumendi�;6)paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõna �dokumenti� sõnadega �vastavasse
andmekogusse�.§ 5.Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 162 �Pagulase ja täiendava kaitse
saajaning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetukstunnistamise kord,
elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloaandmete isikutunnistusele kandmise
kord� (RT I 2006, 34, 263; 2010, 45, 272)tehakse järgmised muudatused:1)määruse pealkirjas asendatakse sõna
�isikutunnistusele� sõnaga �elamisloakaardile�;2)määruse 4. peatükk sõnastatakse järgmiselt:�4. peatükk
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