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Välisministri määruse „Urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused, kord ja tõendi vorm“ eelnõu
SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse:
	urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused;
	urni või kirstu sisu tuvastamine;
	urni või kirstu pitseerimine ja pitseerimise registreerimine;
	urni või kirstu pitseerimise tõendi vorm.


Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo nõunik Eero Viil (637 7440, eero.viil@mfa.ee" eero.viil@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:

§ 1.Urni või kirstu pitseerimine 
§ 2. Urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused 
§ 3. Urni või kirstu sisu tuvastamine
§ 4. Urni pitseerimine 
§ 5. Kirstu pitseerimine 
§ 6. Urni või kirstu pitseerimise tõend 
§ 7. Urni või kirstu pitseerimise tõendi andmise registreerimine
§ 8. Määruse jõustumine

Määruse eelnõu sisu ja ülesehitus lähtub seni kehtinud välisministri 17. detsembri 2003. a määrusest nr 12 „Urni või kirstu pitseerimise tingimused ja kord ning tõendi vorm“, mis kaotab kehtivuse põhjusel, et tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus, mille asemel jõustub uus. 
Eelnõu on kooskõlas konsulaarseadusega ning rahvusvaheliste tavadega, mis puudutavad põrmuga urni või kirstu pitseerimist.

Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 59 lõike 3 alusel. 

Eelnõu §-s 1 sätestatakse, et põrmuga urni või kirstu võib pitseerida konsulaarametnik või aukonsul. Üldjuhul pitseerib urni või kirstu ja väljastab pitseerimise kohta tõendi välisesinduse konsulaarametnik, kuid seda võib kooskõlas konsulaarseaduse eelnõu § 66 lõike 1 punktiga 10 ja konsulaarseaduse §-ga 70 teha ka Välisministeeriumi Eestis asuva struktuuriüksuse konsulaarametnik, kes „pitseerib välisriiki saadetava kirstu või urni seda saatva isiku kirjalikul taotlusel pärast kirstu või urni sisu õiguspärasuses veendumist ning tingimusel, et Eestis puudub sihtriigi välisesindus“. 
Tulenevalt mõne veoettevõtte nõudest paigutada kirst selle veoks transpordikasti nähakse ette võimalus pitseerida mitte kirst, vaid kirstu transpordikast. 
Eelnõu §-s 2 nähakse ette urni või kirstu pitseerimise tingimused. Urni või kirstu pitseerimise taotlejal tuleb konsulaarametnikule või aukonsulile esitada isiklikult taotlus urni või kirstu pitseerimiseks. Taotluses esitab taotleja kohustuslike andmetena oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, samuti surnud isiku, kelle põrmuga urni või kirstu pitseerimist taotletakse, ees- ja perekonnanime ning surmakuupäeva. Taotleja allkirjastab taotluse, kinnitades selles esitatud andmete õigsust. Taotlusele tuleb lisada taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia. Kuna põrmuga urni või kirstu pitseerimine on aluseks tõendi väljastamisele, mis on riigilõivuga maksustatav toiming, siis tuleb taotlusele lisada kviitung riigilõivu tasumise kohta. Aukonsul võib võtta põrmuga kirstu või urni pitseerimise tõendi väljastamise eest teenustasu riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses. Taotlusele lisatakse surmatunnistus. Silmas on peetud originaaldokumenti, mis pärast koopia tegemist taotlejale tagastatakse. Urni pitseerimise taotlemisel on kohustuslik taotlusele lisada asukohariigi pädeva asutuse tõend surnukeha kremeerimise kohta. 

Eelnõu §-ga 3 kohustatakse konsulaarametnikku ja aukonsulit tuvastama enne urni või kirstu pitseerimist selles kõrvaliste esemete puudumise. Kõrvalisteks esemeteks ei loeta tavalisi matusemanuseid. Tavaliste matusemanuste kasutamine lähtub kultuurilisest ja religioossest kombestikust ning seetõttu nende koosseisu kirjeldamine ja kasutamise detailne õiguslik reguleerimine nn kirstumatuse puhul ega kirstu piiriülesel veol ei ole otstarbekas. Nimetatud seisukohast lähtuti nii praegu kehtiva kui ka varasema, nüüdseks kehtivuse kaotanud välisministri 31. mai 1999. a määrusega nr 13 kinnitatud „Urni või kirstu pitseerimise kord“ eelnõu koostamisel.
Tuvastamisel hindab pitseerimist läbiviiv ja asukohariigi kombestikku tundev konsulaarametnik või aukonsul, kas tegemist on tavaliste, traditsiooniliste matusemanustega või mitte.

Eelnõu §-s 4 sätestatakse urni pitseerimise kord. Urni ja urni kaane ühenduskohale kleebitakse vähemalt 5 cm laiune paberlint, millele on lisatud (Välisministeeriumi konsulaarosakonna, välisesinduse või aukonsuli) vapipitsati jäljend. Urn pitseeritakse selliselt, et urni kaane avamine ilma sellele kleebitud paberlinti ja pitsatijäljendit vigastamata oleks välistatud.

Eelnõu §-ga 5 reguleeritakse tekstiilkattega kirstu pitseerimise ja puitkattega või metallist kirstu pitseerimise erisused. Pitseerimise viisiks on kas paberlindiga ümbritsemine ja vabade otste kinniklammerdamine või kokkukleepimine või kirstu ja kirstu kaane ühenduskohale paberlintide kleepimine. Konsulaarametnik valib pitseerimise viisi kirstu materjalist lähtudes.
Kuna kirstu pitseerimise eesmärgiks on vähendada takistusi põrmu veol üle riigipiiride ja matusetseremooniaks üldjuhul pitseerimisvahendid kirstult eemaldatakse, siis konsulaarametnik valib pitseerimise meetodi, lähtudes vajadusest mitte rikkuda kirstu valmistamiseks kasutatud materjali. Eelnõus on loobutud kehtiva määruse § 5 lõigetest 3 ja 4, millega nähti ette kasutada pitseerimismaterjalidena nööri, pehmet traati ja kirjalakki, kuna kirjalakiga pitseerimine osutus paljudel juhtudel, eriti välitingimustes, raskendatuks. 

Eelnõu §-ga 6 kehtestatakse urni või kirstu pitseerimise tõendi vorm eesti ja inglise keeles. Pitseeritud urni või kirstu piiriülese veo võimalikult sujuvaks laabumiseks on praktikas osutunud vajalikuks vormistada urni või kirstu pitseerimise tõend ka vene keeles. Seetõttu nähakse määruses ette võimalus väljastada tõend ka eesti ja vene keeles, kui see on otstarbekas ja konsulaarametnik või aukonsul valdab piisavalt vene keelt.

Eelnõu §-s 7 nähakse ette urni või kirstu tõendi väljaandmise registreerimine konsulaarametniku ametitoimingute raamatus.

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. 

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.

Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemi e-Õigus kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele. Rahandusministeerium kooskõlastas märkustega, millega on osaliselt 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. 
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