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Välisministri määruse „Avaliku dokumendi tellimise ja dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu“ eelnõu 
SELETUSKIRI 

Sissejuhatus
Määruse eelnõus sätestatakse:
	avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud andmete loetelu, kui välislepinguga või seaduse alusel ei ole ette nähtud teistsugust korda ja vormi, ning
	dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu.


Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo direktor Kerli Veski (637 7440, kerli.veski@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. Määruse reguleerimisala
§ 2. Avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud üldandmete loetelu
§ 3. Avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud lisaandmete loetelu
§ 4. Dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu
§ 5. Dokumendi tellimise või edastamise taotluse täitmine
§ 6. Määruse jõustumine

Määruse eelnõu lähtub seni kehtinud välisministri 17. detsembri 2003. a määrusest nr 13 „Dokumendi tellimis- ja edastamistaotluse vorm”, mis kaotab kehtivuse, kuna tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus, mille asemel jõustub uus. Erinevuseks on eesmärk sätestada senise tellimus- ja edastamistaotluse vormi asemel nende andmete loetelu, mida dokumendi tellimise või edastamise taotlus peab sisaldama (kui vormi ei ole kehtestatud muu õigusakti alusel). Taotluse enda võib esitada vabas vormis (või soovituslikus vormis, mille Välisministeerium ka välja töötab).

Peamine põhjus, miks on otstarbekam kehtestada vormide asemel andmete loetelu, on soov anda taotlejale võimalus esitada taotlus ka vabas vormis, kui see sisaldab kõiki vajalikke andmeid. Teiseks põhjuseks on asjaolu, et senine tellimistaotluse vorm ei ole ennast õigustanud. Selle taotluse alusel ei saa ühtki tellimust täita ilma, et tuleks täita veel kas vabas või soovituslikus vormis lisaküsimustik/avaldus või lisataotlus (mis on kehtestatud mõne muu õigusakti alusel), mis sisaldaks tellimust täita võimaldavaid andmeid. See tähendab aga sisuliselt kahe taotluse täitmist, millest üks (kehtestatud vormis tellimistaotlus) jääb välisesindusse või konsulaarosakonda vaid arhiivi tarbeks ning teine (lisaküsimustik või muu õigusaktidega kehtestatud taotlus) edastatakse tellimuse täitmiseks pädevale asutusele. Kuna konsulaarametniku ametitoimingute raamat, mida peetakse elektroonselt, sisaldab kõiki vajalikke andmeid tellimuse tegemise kohta, ei ole enam vaja tellimistaotlust eraldi paberkandjal välisesinduses või konsulaarosakonnas säilitada.

Eelnõu on kooskõlas uue konsulaarseaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja teiste õigusaktidega. 

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 41 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning see on kooskõlas sama seaduse §-dega 68 ja 70.

Eelnõu §-s 1 sätestatakse eelnõu reguleerimisala.
Eelnõu §-s 2 kehtestatakse avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud andmete loetelu. Avaliku dokumendi tellimise taotluses tuleb esitada järgmised üldandmed:
	taotleja ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi;
	taotleja Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
	taotleja kodakondsus;
	taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
	taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
	tellitava dokumendi liik;
	tellitava dokumendi tüüp (tunnistus, tõend, ärakiri jms);
	asutus, kellelt dokument tellitakse;
	dokumendi tellimise põhjus;
	taotluse esitamise kuupäev.

Kui avalikku dokumenti ei tellita enda kohta, tuleb lisaks esitada isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, järgmised andmed:
	füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi;
	Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
	seos isikuga.

Üldjuhul taotletakse dokumenti teise isiku kohta siis, kui tegemist on lähisugulastega. Näiteks on isikul vaja esitada vanemate abielutõend, sünnitõend või surmatunnistus, et mingit fakti tõendada.

Taotluse allkirjastab taotleja või juriidilise isiku esindaja isiklikult, kinnitades taotluses esitatud andmete õigsust.

Lisaks sätestatakse eelnõu § 2 lõikes 2, et kui avalik dokument tellitakse konsulaarseaduse § 68 kohaselt välisriigist, peab taotlus sisaldama taotleja nõusolekut, et tema isikuandmeid võib taotluse täitmiseks edastada välisriigi pädevatele asutustele. Nõue tuleneb isikuandmete kaitse seaduse § 18 lõike 5 punktist 1, mille kohaselt võib isikuandmeid edastada välisriiki, mis ei vasta sama paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusele, Andmekaitse Inspektsiooni loata, kui andmesubjekt on andnud selleks isikuandmete kaitse seaduse § 12 kohase nõusoleku.

Eelnõu § 3 lõigetes 1–9 loetletakse eri dokumendiliikide puhul vajalikud lisaandmed, mida taotlus peab sisaldama, et seda oleks võimalik täita. Sama paragrahvi lõike 10 kohaselt võib taotleja esitada veel ka omal soovil lisateavet. See võimalus on antud eelkõige juhuks, kui inimesel on arhiividokumendi asukoha kohta ebatäpset informatsiooni, kuid millest võiks dokumendi leidmisel siiski abi olla. Haridus- ja töötamist tõendava dokumendi puhul tuleb ka silmas pidada, et isik esitab tavaliselt need asutuse andmed (nime ja aadressi), mis kehtisid sel ajal, kui taotleja seal õppis või töötas. Need ei pruugi aga vastata enam tänapäevasele nimele ega aadressile, lisaks võib asutus olla juba likvideeritud. Sellisel juhul on kõik isikule teadaolevad asjaolud abiks, et tuvastada selle asutuse arhiivi praegune asukoht ning et õige dokument sealt ka leida.

Eelnõu §-s 4 sätestatakse dokumendi edastamise taotluses esitatavate andmete loetelu: 
	füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi;
	Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
	edastatava dokumendi liik;
	asutus, kellele dokument edastatakse;
	taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
	taotluse esitamise kuupäev.

Taotluse allkirjastab taotleja või juriidilise isiku esindaja isiklikult, kinnitades taotluses esitatud andmete õigsust.

Dokumendi edastamise taotluse andmetes võrreldes kehtiva korraga olulisi muudatusi tehtud ei ole, kuna senine vorm sisaldas edastamise taotluse täitmiseks vajalikke andmeid. Kuna enam ei kehtestata edastamise taotluse vormi, on võimalik taotlus esitada ka vabas vormis.

Eelnõu §-s 5 nähakse ette, et nii avaliku dokumendi tellimise kui ka dokumendi edastamise taotluse võib esitada kas eesti, vene või inglise keeles. Kui dokument tellitakse välisriigist, on sageli välislepinguga või välisriigi õigusaktiga kehtestatud vorm, mis tuleb täita. Sellisel juhul on ka sätestatud, mis keeles peab taotlus täidetud olema. 

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
Määruse rakendamisega uusi eelarvelisi kulutusi ega tulusid ei teki. Avaliku dokumendi tellimise ja dokumendi edastamise võimalust on ka seni välisesinduste ning Välisministeeriumi konsulaarosakonna vahendusel pakutud.

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

Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemi e-Õigus kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele ning Andmekaitse Inspektsioonile. 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                                                                                      

