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Välisministri määruse „Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord“ eelnõu 
SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Eelnõus sätestatakse:
	aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu;
	aukonsuli kandidaadiks tunnistamise kord;
	aukonsuli nimetamise ja aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning 
	aukonsuli volituste lõppemise kord.


Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo direktor Kerli Veski (637 7440, kerli.veski@mfa.ee) ja sama büroo lauaülem Maiga Võsu (637 7440, maiga.vosu@mfa.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Välisministeeriumi juriidilise osakonna keeleekspert Riina Martinson (637 7404, riina.martinson@mfa.ee).

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu ülesehitus on järgmine:

peatükk „Aukonsuliks kandideerimine“
§ 1. Aukonsuliks kandideerimine 
§ 2. Aukonsuli kandidaadiks tunnistamine 
§ 3. Lisadokumentide esitamine 
§ 4. Dokumentide läbivaatamine ja kandidaadi vestlusele kutsumine
§ 5. Vestlus kandidaadiga
peatükk „Aukonsuliks nimetamine“
§ 6. Kandidaadi aukonsuliks ja konsulaarasutuse juhiks nimetamine
§ 7. Kandidaadi menetluse lõpetamine ja menetluse pikendamine
§ 8. Asukohariigilt nõusoleku küsimine
§ 9. Konsulipatent ja tegutsemisluba
§ 10. Aukonsuli volituste algus, avalikkuse teavitamine 
peatükk „Aukonsuli volituste kehtivus“
§ 11. Aukonsuli volituste kehtivus
§ 12. Aukonsuli volituste peatamine ja taastamine
§ 13. Aukonsuli volituste pikendamine
§ 14. Konsulipatendi kehtetuks tunnistamine
§ 15. Aukonsuli volituste lõppemisest teavitamine
§ 16. Aukonsuli arhiivi üleandmine
peatükk „Rakendussätted“
§ 17. Määruse jõustumine 

Määruse eelnõu põhisisu lähtub seni kehtinud välisministri 17. detsembri 2003. a määrusest nr 9 „Aukonsuli nimetamise ja tagasikutsumise kord“, mis kaotab kehtivuse, kuna tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus, mille asemel jõustub uus.

Eelnõu on kooskõlas uue konsulaarseadusega ja teiste õigusaktidega, sealhulgas konsulaarsuhete Viini konventsiooniga, milles käsitletakse ka aukonsuli institutsiooni.

Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 16 alusel.

Määruse 1. peatükis „Aukonsuliks kandideerimine“ ja 2. peatükis „Aukonsuliks nimetamine“ nähakse ette aukonsuliks kandideerimise ja aukonsuliks nimetamise menetlemise kord:
	aukonsuliks kandideerija esitab konsulaarosakonnale oma elulookirjelduse ja avalduse;
	avaldus ja elulookirjeldus registreeritakse konsulaarosakonnas ning edastatakse tutvumiseks asjaomastele Välisministeeriumi struktuuriüksustele;
	esitatud andmete põhjal tehakse otsus, kas tunnistada isik aukonsulikandidaadiks või mitte;
	aukonsulikandidaadil palutakse esitada määruses sätestatud lisadokumendid;
	lisadokumentide põhjal teevad asjaomased struktuuriüksused otsuse kandidaat vestlusele kutsuda või kandidaadi menetlus lõpetada;
	kandidaadiga läbiviidud vestlus protokollitakse ning selle põhjal tehakse ministrile ettepanek kandidaat aukonsuliks nimetada või lõpetatakse kandidaadi menetlus või pikendatakse seda;
	minister nimetab kandidaadi aukonsuliks käskkirjaga;
	seejärel küsitakse asukohariigilt esialgne nõusolek aukonsuli juhitava konsulaarasutuse avamiseks ja nimetatud aukonsuli määramiseks;
	nõusoleku saamisel kirjutab välisminister alla konsulipatendile;
	konsulipatent edastatakse asukohariigile ja palutakse väljastada tegutsemisluba (eksekvaatur);
	tegutsemisloa saamisel võib aukonsul tegutsema hakata;
	konsulaarasutus avatakse võimalust mööda pärast tegutsemisloa väljastamist.


Võrreldes kehtiva määrusega on toiminguid täpsustatud ning lisatud on otsuste tegemise pädevus ja kohustus. Kuna kandidaadi menetlus võidakse lõpetada eri menetlusetappides, on kindlaks määratud, kellel ja kuidas on asjakohase (kirjaliku) otsuse tegemise õigus ja kohustus. Aukonsul on Eesti esindaja asukohariigis, seetõttu on oluline, et aukonsulikandidaadi sobivust hinnataks võimalikult kõrgel tasandil Välisministeeriumis ning et tegemist oleks konsulaarosakonna, asjakohase poliitikaosakonna ja välisesinduse ühisotsuse või -ettepanekuga.

3. peatükis „Aukonsuli volituste kehtivus“ sätestatakse samamoodi kui senises korras, et aukonsuli volitused on üldjuhul tähtajatud, kui aukonsuli nimetamisel või volituste pikendamisel ei ole otsustatud teisiti. Viimastel aastatel on saanud kombeks, et aukonsuliks nimetamisel määratakse volituste tähtajaks algul 5 aastat ning kui koostöö sujub hästi, pikendatakse volitusi edaspidi juba tähtajatult. Täiendusena on määruses reguleeritud ka aukonsuli volituste pikendamist, mis samuti seni puudus. Sisuliselt oleks pikendamise menetluse puudumise tõttu vaja olnud alustada aukonsuli kandidaadi menetlusega algusest peale.

Uudsena nähakse konsulaarseaduses ja ka määruses ette aukonsuli volituste peatamine ja taastamine. Seni volitusi peatada ei olnud võimalik, kuigi see on praktikas osutunud vajalikuks. Peamised juhud on seotud aukonsuli tähtajaliselt riigiteenistusse asumisega, mistõttu tuleks tema aukonsuli volitused selleks ajaks peatada. 

Aukonsuli volituste lõppemisel olulisi muudatusi protseduuris ei ole. Konsulaarseadusega on aga lisandunud võimalus lõpetada aukonsuli volitused, kui aukonsuli järele on vajadus ära langenud.

Eelnõu §-s 1 loetletakse aukonsuliks kandideerimise alusdokumendid. Aukonsuliks võib kandideerida isik, kes vastab „Konsulaarseaduse“ §-s 17 ettenähtud nõuetele ning kes esitab Välisministeeriumi konsulaarosakonnale eesti või inglise keeles avalduse ja elulookirjelduse. Lõigetes 3–6 määratakse kindlaks andmed, mis tuleb avalduses ja elulookirjelduses esitada.
Nõuetekohase avalduse ja elulookirjelduse esitamise järel registreerib Välisministeeriumi konsulaarosakond aukonsuliks kandideeriva isiku, avab tema toimiku ning edastab info asjakohasele Eesti Vabariigi välisesindusele ja Välisministeeriumi poliitikaosakonnale tutvumiseks. 

Eelnõu §-s 2 sätestatakse, et avalduse ja elulookirjelduse põhjal teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga kirjaliku otsuse isiku aukonsulikandidaadiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta. Tegemist on kehtiva korra uuendusega, kuna seni määrusega ei kehtestatud, et otsus tuleb teha kirjalikult. Samas on see arhiivi ja edasise menetluse jaoks oluline otsus, mis kajastub kirjalikus vormis.

Eelnõu §-s 3 nähakse ette, et kui isik on tunnistatud kandidaadiks, palub konsulaarosakond tal kuue kuu jooksul esitada eesti või inglise keeles lisadokumendid. Lisadokumentide nimekirja on praktika põhjal muudetud ning osa dokumente on nimekirjast välja jäetud. Lisatud on punkt 5, mille kohaselt võib kandidaadilt küsida lisadokumente, kui selleks on otsene vajadus. Näiteks puudub sageli vajadus saada kirjalik kinnitus selle kohta, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud (eriti kui on tegemist asukohariigis austatud ja tuntud inimesega). Kui aga isik on vähem tuntud, saab Välisministeerium siiski paluda see tõend esitada.

Eelnõu §-s 4 sätestatakse uuendus, et kandidaadi toimiku põhjal teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga kirjaliku otsuse kandidaadi Välisministeeriumisse vestlusele kutsumise või menetluse lõpetamise kohta. Seni sellist toimingut kirjeldatud ei ole, kuigi lisadokumentide alusel saab teha edasise otsuse, kas üldse kutsuda kandidaat vestlusele või mitte. Näiteks võib lisadokumentide põhjal selguda, et selle kandidaadiga ei soovita enam jätkata. Otsuse teeb taas konsulaarosakonna peadirektor koostöös asjakohase poliitikaosakonna direktori ja välisesinduse juhiga.

Kui otsustatakse kandidaat vestlusele (§ 5) kutsuda, kohtuvad temaga Välisministeeriumi  eri valdkondade juhid või siis neid asendavad teenistujad. Nende osakondade nimekiri, kes peaks aukonsulikandidaadiga kohtuma, on kujunenud välja praktika käigus ning on ennast seni õigustanud. Nii saavad aukonsul ja ka asjakohased osakonnad ülevaate aukonsulist kui võimalikust konsulaar-, kultuuri-, majandus- ja poliitikaesindajast asukohariigis. Vestlused protokollitakse ning nende põhjal koostatakse koondülevaade. Kui arvamus on positiivne, tehakse ministrile ettepanek nimetada kandidaat aukonsuliks.

Kirjaliku esildise kandidaadi aukonsuliks nimetamise kohta teeb välisministrile konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga (§ 6). Kui aga vestluse ja dokumentide põhjal kandidaati aukonsuliks nimetada ei soovita, teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga kirjaliku otsuse kandidaadi aukonsuliks nimetamata jätmise või menetluse pikendamise kohta. 

Kandidaadi aukonsuliks nimetamisel koostab konsulaarosakond välisministri käskkirja, milles märgitakse aukonsuli ametikoha kategooria ja klass, konsulaarpiirkond, aukonsuli pädevus ja volituste tähtaeg. Kui kavandatavas konsulaarpiirkonnas puudub aukonsuli juhitav konsulaarasutus või kui vahetub konsulaarasutust juhtiv aukonsul, saab kandidaat aukonsuliks nimetamisel ka konsulaarasutuse juhiks. Selle kohta eraldi käskkirja ei vormistata.

Uudsena nähakse ette kandidaadi menetluse pikendamine (§ 7), kui pärast vestlust ei olda veel valmis lõplikku otsust kandidaadi kohta tegema. Sellisel juhul võidakse otsustada, et kandidaadi juurde tullakse tagasi mingi aja pärast (nt 6 kuu pärast) ning vahepeal üritatakse leida kas uus kandidaat või lisaandmeid kandidaadi sobivuse kohta.

Eelnõu §-s 8 sätestatakse tavapärane praktika, et pärast käskkirja allkirjastamist küsib konsulaarosakond noodiga asukohariigi välisministeeriumilt nõusolekut (agrément) näidatud piirkonnas aukonsuli juhitava konsulaarasutuse avamiseks ning aukonsuli nimetamiseks. Kui nimetatud piirkonnas asub juba aukonsuli juhitav konsulaarasutus, küsitakse nõusolek uue aukonsuli nimetamiseks. Nõusoleku saamisel väljastatakse konsulipatent. Konsulaarosakond saadab konsulipatendi ja selle mitteametliku tõlke noodiga asukohariigi välisministeeriumile ning taotleb aukonsulile tegutsemisluba (exequatur) (§ 9). Asukohariigi välisministeerium väljastab tegutsemisloa aukonsulile. 

Eelnõu § 10 kohaselt algavad tegutsemisloa väljastamisega ja konsulipatendi jõustumisega aukonsuli volitused asukohariigis. See on ka kehtiva korra kohaselt nii. Volituste jõustumisel saadetakse aukonsulile vajalik sümboolika, et ta saaks ka praktikas tegevusega algust teha ning panna oma konsulaarasutusele üles riigivapi kujutisega kilbi ja heisata riigilipu.

Tegevusse asudes annab aukonsul ametivande ning sobival ajal avab konsulaarasutuse ametlikult kas Eesti kõrge riigijuht või Välisministeeriumi kõrge ametnik. Aukonsuli tegevuse alustamisest teavitatakse ka avalikkust.

Määruses on pikemalt kajastatud aukonsuli volituste temaatikat. Eelnõu § 11 sätestab, et aukonsuli volitused on tähtajatud, kui aukonsuli ametisse nimetamisel või volituste pikendamisel ei ole otsustatud teisiti. Aukonsuli volitused lõpevad välisministri käskkirjas ettenähtud tähtaja möödumisel, konsulipatendi kehtetuks tunnistamisel või aukonsuli surmaga. 

Eelnõu § 12 kohaselt teeb välisministrile aukonsuli volituste peatamise ja taastamise kohta kirjaliku esildise konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase välisesinduse juhi ja poliitikaosakonna peadirektoriga. Aukonsuli volitused peatab ja taastab välisminister käskkirjaga, mille koostab konsulaarosakond. Konsulaarosakond teavitab aukonsuli volituste peatamisest ja taastamisest aukonsulit ja asukohariigi välisministeeriumi.

Eelnõu §-s 13 nähakse ette aukonsuli tähtajaliste volituste pikendamine. Selleks teeb konsulaarosakonna peadirektor kooskõlastatult asjakohase poliitikaosakonna peadirektori ja välisesinduse juhiga välisministrile kirjaliku esildise hiljemalt kuus kuud enne tähtajaliste volituste lõppemist. Aukonsuli volituste pikendamine vormistatakse välisministri käskkirjaga, mille koostab konsulaarosakond. Aukonsuli volituste pikendamisest teavitab konsulaarosakond aukonsulit. Kuna tähtajalised volitused kajastuvad vaid välisministri käskkirjas ning see on Eesti riigisisene otsus, millest asukohariigi välisministeeriumi ei teavitata, siis puudub ka vajadus teavitada asukohariigi välisministeeriumi volituste pikendamisest. Asukohariigilt küsitakse juba algselt nõusolek tähtajatult, mistõttu ei kajastu ka konsulipatendis, kui pikaks ajaks aukonsulile volitused on antud.

Kui aukonsuli volitused lõpevad või need lõpetatakse, antakse sellest juba teada nii asukohariigile, aukonsulile kui ka avalikkusele (§ 15).

Aukonsuli volituste peatamisel ja lõppemisel annab aukonsul oma konsulaarasutuse arhiivi üle Välisministeeriumi määratud isikule (§ 16).

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõul ei ole kokkupuudet Euroopa Liidu õigusega. 

Määruse mõjud
Kuna määrus põhineb seni kehtinud samalaadsel välisministri määrusel, ei kaasne uue määruse vastuvõtmisega uudseid sotsiaalseid tagajärgi ega mõjusid riigi julgeolekule. Küll on aga aukonsulitel oluline roll täita Eesti rahvusvahelistes suhetes, sealhulgas majandus-, kultuuri- ja haridussuhete arendamisel, mistõttu on oluline kandidaati hoolikalt hinnata enne tema aukonsuliks määramist.  Määrus täpsustab Välisministeeriumi eri struktuuriüksuste pädevust kandidaadi menetlusetapis.

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Lisakulusid määruse vastuvõtmisega riigieelarvele ei teki, kuna põhimenetlus ja alused kehtiva korraga võrreldes ei muutu.

Määruse jõustumine
Määrus jõustub uue konsulaarseaduse jõustumisel 1. juulil 2009.a.

Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemi e-Õigus kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele. Rahandusministeerium kooskõlastas märkustega, millega on arvestatud. Kuna teised ministeeriumid ei ole ettenähtud tähtajaks eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kandnud kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult mittenõustumise kohta ning ei ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse eelnõu heakskiidetuks tulenevalt Vabariigi Valitsuse reglemendi punktist 253. 

 


Urmas Paet
Välisminister                                                                                      


