Välisministri määruse „Avaliku dokumendi legaliseerimise kord ja taotluse vorm“ eelnõu
SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse:
	Avaliku dokumendi (edaspidi dokument) legaliseerimise pädevus;

dokumendi legaliseerimise taotlemise tingimused;
	dokumendi legaliseerimise vormistamine;
dokumendi legaliseerimise kehtetuks tunnistamise tingimused;
dokumendi legaliseerimise taotluse vormid.

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna II sekretär Indrek Sootak (637 7440, indrek.sootak@mfa.ee) ja sama büroo referent Signe Pedaru (637 7440, signe.pedaru@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. Avaliku dokumendi legaliseerimine
§ 2. Konsulaarametniku volitused dokumendi legaliseerimisel
§ 3. Dokumendi legaliseerimise taotlemine
§ 4. Legaliseerimise vormistamine
§ 5. Dokumendi legaliseerimise tähtajad
§ 6. Legaliseeritud dokumendi väljastamine
§ 7. Taotluse menetlusse võtmisest keeldumine
§ 8. Legaliseerimise registreerimine
§ 9. Legaliseeritud dokumendile kantud andmete kehtetuks tunnistamine
§ 10. Määruse jõustumine

Määruse eelnõu lähtub seni kehtinud välisministri 17. detsembri 2003. a määrusest nr 11 „Avaliku dokumendi legaliseerimise kord ja taotluse vorm”, mis kaotab kehtivuse, kuna jõustub uus konsulaarseadus. Uue määruse eelnõuga laiendatakse konsulaarametniku pädevust dokumentide legaliseerimisel, täpsustatakse legaliseerimise mõistet ja ajakohastatakse legaliseerimise taotluse vormi.

Dokumendi legaliseerimise institutsioon põhineb rahvusvahelisel tavaõigusel ja see on määratletud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduses (jõustunud 23.11.2000). Nimetatud konventsioonis tähendab legaliseerimine ainult formaalsust, mille kohaselt selle riigi diplomaatilised või konsulaaresindajad, kus dokumenti soovitakse esitada, kinnitavad allkirja ning vajaduse korral ka dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust ja allakirjutanud isiku pädevust. Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 43 alusel.

Määruse eelnõu §-s 1 täpsustatakse konsulaarametniku tegevust legaliseerimisel ning tuuakse välja Eesti ja välisriigi dokumendi legaliseerimise erisus. Eesti dokument legaliseeritakse, kui konsulaarametnikul on sellele allakirjutanud isiku allkirja näidis ja vajaduse korral pitseri- või templinäidis või pädeva asutuse kinnitus, mille põhjal on konsulaarametnik veendunud, et dokumendi väljastanud isik on tegutsenud oma pädevuse piires. Välisriigi dokumendi legaliseerimisel võrreldakse omavahel dokumendi allkirjastanud või legaliseerinud välisriigi ametiisiku allkirja ja allkirjanäidist ning vajaduse korral pitserit ja pitserinäidist või templit ja templinäidist või lähtutakse pädeva asutuse kinnitusest, et dokumendi on välja andnud või legaliseerinud pädev isik. 
§ 1 lõige 3 tuleneb uue konsulaarseadusega kehtestatavast võimalusest, et legaliseerimiseks ei pea olema senise korra kohaselt diplomaatilisel või ametlikul teel saadud allkirja-, pitseri või templinäidist, vaid piisab ka pädeva asutuse kinnitusest, et dokumendi väljastanud isik on tegutsenud oma pädevuse piires. Pädeva asutusena peetakse siinkohal silmas nii Eesti kui ka välisriikide ametiasutusi või diplomaatilisi ja konsulaaresindusi.

Eelnõu § 2 lõikega 3 laiendatakse välisesinduses töötava konsulaarametniku pädevust välisriigi dokumendi legaliseerimisel. Senise korra kohaselt võis konsulaarametnik legaliseerida: a) Eesti dokumenti; b) tema konsulaarpiirkonnas välja antud dokumenti; 3) tema konsulaarpiirkonnas asuvas välisesinduses legaliseeritud dokumenti. Lõikega 3 antakse konsulaarametnikule pädevus legaliseerida ka väljaspool tema konsulaarpiirkonda välja antud dokumenti (ehk siis kolmandast riigist pärit dokumenti), kuid sellele seatakse kaks tingimust: legaliseerimine peab olema seotud Eesti kodaniku huvidega ning legaliseerimisele peab Välisministeeriumi konsulaarosakond andma iga kord nõusoleku. 
Praktikas on vaja kolmandast riigist pärit dokument legaliseerida eelkõige Eesti passi taotlemisel. Näiteks soovib Eesti sünnijärgne kodanik mõnest Lõuna-Ameerika riigist esitada passitaotluse Eesti suursaatkonnas Pariisis. Seni pidi ta oma kodakondsust tõendavate dokumentide legaliseerimist taotlema Välisministeeriumilt, tasudes seega ka riigilõivu Välisministeeriumile Eestis. Konsulaarametnikule pädevuse andmine võimaldab dokumendid legaliseerida passi taotlemise kohas ilma rahvusvahelise rahaülekandeta ja hõlbustab passi taotlemist. Dokumendi legaliseerimise võimalikkuse kontrollimine, st allkirja-, pitseri või templinäidise võrdlemine ja vajaduse korral hankimine jääb konsulaarosakonna õigusbüroo hooleks, konsulaarametnik sellega tegelema ei pea.

Eelnõu §-s 3 täpsustatakse legaliseerimise taotluses esitatavaid andmeid, erinevalt senisest korrast võib taotluse esitada ka juriidiline isik. Eraisik ei pea enam taotlemisel esitama oma isikukoodi või sünniaega ega märkima sugu, sest nendel andmetel ei ole dokumendi legaliseerimisel tähtsust. Lõikes 3 täpsustatakse ka, et dokumendi väljaandjana peetakse silmas riiki ning et taotlemisel tuleb märkida dokumendi liik. Legaliseerimise taotlus nähakse ette eesti- või ingliskeelsena.

Eelnõu § 5 lõikes 4 ei määrata erinevalt varasemast täpset viisi, kuidas taotlejat teavitatakse dokumendi legaliseerimise menetlusse võtmisest. Taotlejat võib teavitada suuliselt, kirjalikult või elektronpostiga. 

§-s 7 viidatakse õiguskindluse ja selguse huvides konsulaarseaduse § 43 lõikele 4, milles loetletakse dokumendi legaliseerimisest keeldumise tingimused.

§-s 8 kirjeldatakse legaliseerimise registreerimist konsulaarametniku ametitoimingute raamatus; erinevalt senisest korrast ei loetleta siin enam dubleerivalt andmevälju, vaid viidatakse registreerimist reguleerivale määrusele.

§ 9 lõikes 2 täpsustatakse puudulikult või ebapädevalt legaliseeritud dokumendi kannete kehtetuks tunnistamist. Seda võib teha edaspidi nii Välisministeeriumi konsulaarosakonnas kui ka välisesinduses.



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

Määruse mõjud
Määrus põhineb suures osas seni kehtinud dokumentide legaliseerimise korral, tehakse mõned täpsustused ja parandused, mis muudavad legaliseerimise ajakohasemaks ja paindlikumaks ning ühtlustavad selle väljakujunenud praktikaga.

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Lisakulusid määruse vastuvõtmisega ei teki. Koolitusi ei ole vaja läbi viia.

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 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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