
 
 

 
KONSULAARSEADUSE EELNÕU SELETUSKIRI 

 
 

I. Sissejuhatus 
 
Konsulaarseaduse eelnõu on välja töötatud tulenevalt vajadusest ajakohastada konsulaarseadus 
ning viia see kooskõlla jõustunud õigusaktide, uuenenud terminoloogia ning eelkõige 
konsulaarpraktika ja -põhimõtete arenguga pärast Euroopa Liidu ja Schengeni õigusruumiga 
liitumist. Eelnõu on välja töötanud Välisministeeriumi konsulaarseaduse muutmise töörühm 
koosseisus: 

1) Kerli Veski – konsulaarosakonna õigusbüroo direktor (637 7440, kerli.veski@mfa.ee); 
2) Kairi Künka – juriidilise osakonna rahvusvahelise õiguse ja õigusloome büroo direktor 

(637 7400, kairi.kunka@mfa.ee); 
3) Ene Luide – konsulaarosakonna dokumendibüroo direktor (637 7440, ene.luide@mfa.ee); 
4) Monika Tabor – konsulaarosakonna konsulaarabi büroo direktor (637 7440, 

monika.tabor@mfa.ee); 
5) Dea Hannust – juriidilise osakonna inimõiguste büroo direktor (637 7400, 

dea.hannust@mfa.ee); 
6) Signe Matteus – konsulaarosakonna Schengeni büroo direktor (637 7440, 

signe.matteus@mfa.ee). 
Eelnõu valmimisele on aidanud ideeliselt kaasa ka Välisministeeriumi juriidiliste ja 
konsulaarküsimuste asekantsler Aino Lepik von Wirén (637 7400, aino.lepik@mfa.ee) ning 
konsulaarosakonna peadirektor Lauri Bambus (637 7440, lauri.bambus@mfa.ee). 
Töörühma esialgseks eesmärgiks oli töötada välja kehtiva konsulaarseaduse muutmise seaduse 
eelnõu, kuid kuna muudetakse enamikku seaduse sätteid, oli otstarbekam töötada välja uus 
konsulaarseaduse eelnõu. 
Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud juriidilise osakonna keeleekspert Riina 
Martinson (637 7404, riina.martinson@mfa.ee). 
 

 
II. Seaduse eesmärk 

 
Seaduse eesmärk on uuendada konsulaarametniku koolituse ülesehitust ja sisu, viia vajadustega 
kooskõlla aukonsuli volitusi ja tegevust käsitlevad sätted, muuta ja täiendada konsulaarametniku 
ja aukonsuli konsulaartoiminguid ning lisada viisade andmise võimalus esinduslepingute 
kohaselt, samuti parandada konsulaarabi kättesaadavust nii Eesti kodanikele kui ka 
välismaalasele (kes konsulaarseaduse tähenduses on isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või 
elamisõigus Eestis  ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate 
dokumentide seaduse alusel) ning ajakohastada konsulaarametniku aruandlust ja 
konsulipatendiga seonduvat. Välismaalase definitsioon konsulaarseaduses on võrreldes teiste 
seadustega kitsam (ei sisalda välisriigi kodanikke), mistõttu on see konsulaarseaduses eraldi 
sätestatud. 
 
Konsulaarseaduse eelnõu ülesehitus on järgmine: 

1. peatükk „Üldsätted“ 
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2. peatükk „Konsulaarametnik“ 
3. peatükk „Aukonsul“ 
4. peatükk „Konsulaarteenuse osutamine“ 
5. peatükk „Konsulaarabi andmine“ 
6. peatükk „Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksuste konsulaarülesanded“ 
7. peatükk „Rakendussätted“. 

 
 

III. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 
 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 
§ 1. Seaduse reguleerimisala 
(1) Seadusega reguleeritakse: 
1) Eesti riigi, Eesti kodaniku ning Eesti juriidilise isiku huvide ja õiguste kaitset välisriigis; 
2) välismaalasele ja välisriigi kodanikule konsulaarteenuse ja konsulaarabi osutamist; 
3) konsulaarasutuse ülesandeid ja tegutsemise põhimõtteid; 
4) konsulaarametniku ja aukonsuli staatust ning nende õigusi ja kohustusi konsulaarteenuse ja konsulaarabi 
osutamisel.  
(2) Välismaalane käesoleva seaduse tähenduses on isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis  
ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel. 
(3) Välisriigi kodanik käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes ei ole Eesti kodanik ega välismaalane. 
(4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesoleva 
seaduse erisusi.  
(5) Konsulaarsuhete loomisel ja korraldamisel juhindutakse: 

1) käesolevast seadusest ja teistest Eesti õigusaktidest; 
2) konsulaarsuhete Viini konventsioonist, rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest ning 

rahvusvahelisest tavast ja praktikast; 
3) Eesti rahvusvahelistest kohustustest. 

 
Seaduse reguleerimisala on täiendatud ja täpsustatud. Endiselt reguleeritakse seadusega 
peamiselt Eesti riigi, Eesti kodaniku ning Eesti juriidilise isiku huvide ja õiguste kaitset 
välisriigis. Uueks seaduse eesmärgiks on kehtestada, et konsulaarteenust ja konsulaarabi 
osutatakse seaduse alusel ka välismaalasele ja välisriigi kodanikule. Kehtivas konsulaarseaduses 
nähakse ette vaid välismaalasele ja välisriigi kodanikule konsulaarteenuse ja konsulaarabi ning 
Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule konsulaarabi osutamise põhimõtted. Kuna tegelikkuses 
osutatakse konsulaarteenuseid ka muudele isikutele kui Eesti kodanikud ning Eestil on kohustus 
anda konsulaarabi Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule, kui asukohariigis puudub selle isiku 
kodakondsusjärgse riigi esindus, reguleerib seadus nüüdsest ka välismaalasele ja välisriigi 
kodanikule konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamist. 
Paragrahvi on lisatud lõige 5, milles nimetatakse peamised õigusaktid ja muud alused, millest 
konsulaarsuhete loomisel ja korraldamisel juhindutakse. Säte on lisatud põhjusel, et üks peamisi 
aluseid on konsulaarsuhete Viini konventsioon, mida ei ole otstarbekas konsulaarseadusesse 
ümber kirjutada. Pigem viidatakse võimaluse korral nimetatud konventsioonile, et seda 
konsulaarseaduses mitte asjatult kitsendada. Kui täpsustatakse konventsiooni põhimõtteid või 
käsitletakse konventsiooniga reguleerimata küsimusi, esitatakse regulatsioon konsulaarseaduses. 
Seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse endiselt haldusmenetluse seadust, 
arvestades konsulaarseaduse erisusi. Selles suhtes olulisi muudatusi ei ole. 
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Eelnõus kasutatakse järgmisi mõisteid: 
1) konsulaarülesanded – kõik toimingud, mida konsulaartöö raames tehakse. Ülesannete 

üldnimekiri tuleneb konsulaarsuhete Viini konventsioonist; 
2) konsulaarteenused – konsulaarseaduse 4. peatükis „Konsulaarteenuste osutamine” 

nimetatud toimingud, mille tegemise eest võetakse üldjuhul riigilõivu; 
3) konsulaarabi – konsulaarseaduse 5. peatükis „Konsulaarabi andmine” ettenähtud 

toimingud, mille tegemise eest üldjuhul riigilõivu ei võeta; 
4) konsulaartoiming – teenuse või abi osutamise raames antud akt, konkreetne tulem. 

Teenus ja abi võivad toiminguga ka mitte lõppeda, kui näiteks inimene loobub toimingust 
või soovib ainult infot, mida ei registreerita. 

 
§ 2. Konsulaarasutus ja konsulaarülesannete täitmine 
(1) Konsulaarasutus täidab konsulaarülesandeid konsulaarsuhete Viini konventsiooni artikli 5 kohaselt ning 
kooskõlas Eesti ja asukohariigi õigusaktidega.   
(2) Konsulaarasutus on peakonsulaat, konsulaat ja asekonsulaat.  
(3) Aukonsuli juhitav konsulaarasutus ei ole Välisministeeriumi struktuuriüksus. Aukonsuli juhitava 
konsulaarasutuse võib vajaduse korral nimetada aupeakonsulaadiks, aukonsulaadiks või auasekonsulaadiks. 
(4) Konsulaarasutuse avab ja suleb Välisministeerium.  
(5) Välisministeeriumi Eestis asuvad struktuuriüksused täidavad konsulaarülesandeid käesoleva seadusega 
ettenähtud ulatuses.  
(6) Eesti vabariigi suursaatkond ja erimissioon täidavad konsulaarülesandeid vastavalt välisministri kehtestatud 
põhimäärusele.  
 
Paragrahvi on muudetud ja täiendatud. Konsulaarasutuse ülesannete käsitlemisel viidatakse 
konsulaarsuhete Viini konventsiooni artiklile 5, kus on nimetatud kõik üldised 
konsulaarülesanded. Kehtivas konsulaarseaduses on konsulaarülesanded (senises sõnastuses 
„konsulaarfunktsioonid”) nimetatud §-s 4 sõnaselgelt ja seetõttu kohati kitsendavalt, mistõttu on 
parem – eriti nüüd, mil on avaldatud konventsiooni ajakohastatud tõlge – pigem viidata 
konventsiooni asjakohasele artiklile. Lisaks tuleb konsulaarasutuse ülesannete täitmisel järgida 
Eesti ja asukohariigi õigusakte. 
Aukonsuli juhitavat konsulaarasutust käsitlev säte on paigutatud eraldi lõikesse. Ennistatud on 
võimalus nimetada aukonsuli juhitav konsulaarasutus soovi korral aupeakonsulaadiks, 
aukonsulaadiks või auasekonsulaadiks. Üldjuhul tegutseb aukonsul oma nimel ning tema 
juhitavat asutust eraldi ei nimetada. Siiski on riike, kus on tavaks nimetada ka aukonsuli juhitavat 
asutust. Seega peaks selline erandlik võimalus sisalduma ka Eesti konsulaarseaduses. 
Paragrahvi lõiked 4 ja 5 on jäänud sisult endiseks. Välisministeeriumi Eestis asuvad 
struktuuriüksused täidavad konsulaarülesandeid konsulaarseaduses ettenähtud ulatuses ning 
Välisministeerium avab ja suleb konsulaarasutusi. Välisministeerium avab nii konsulaarasutuse, 
mis on Välisministeeriumi struktuuriüksus, kui ka konsulaarasutuse, mille juhiks on aukonsul. 
Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksuste konsulaarülesanded on sätestatud eelnõu 6. 
peatükis. 
Lõikes 6 on suursaatkonna kõrvale lisatud erimissioon kui välisministri määratud pädevuse 
ulatuses konsulaarülesandeid täitev välisesindus. Erimissiooni moodustab ning selle ülesanded 
määrab Vabariigi Valitsus. Erimissiooni täidetavad konsulaarülesanded määratakse täpsemalt 
kindlaks erimissiooni põhimääruses, mille kinnitab välisminister. Suursaatkond täidab 
konsulaarülesandeid samuti lähtuvalt välisministri kinnitatud põhimäärusest. 
Konsulaarülesannete täitmisel järgitakse konsulaarseadust ja konsulaarsuhete Viini 
konventsiooni. 
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Välisesinduse, diplomaatilise esinduse, suursaatkonna ja erimissiooni definitsioonid ja erisused 
tulenevad välissuhtlemisseadusest. 
 
§ 3. Konsulaarpiirkond 
(1) Konsulaarpiirkond on asukohariigi territoorium või selle haldusüksus, mille asukohariigi nõusolekul kinnitab 
konsulaarasutusele välisminister.  
(2) Eesti Vabariigi suursaatkonna ja erimissiooni konsulaarpiirkond on asukohariigi territoorium. Riigis, kus peale 
Eesti Vabariigi suursaatkonna on ka konsulaarasutus, mis on Välisministeeriumi struktuuriüksus, piirdub 
suursaatkonna konsulaarpiirkond alaga, mis jääb väljapoole konsulaarasutuse konsulaarpiirkonda. 
(3) Erakorralistel asjaoludel võib välisesindus täita konsulaarülesandeid väljaspool konsulaarpiirkonda asjaomase 
riigi välisministeeriumi nõusolekul.  
(4) Välisesindus võib täita konsulaarülesandeid välisriigis, kus puudub Eesti Vabariigi välisesindus, asjaomaste 
riikide välisministeeriumide nõusolekul. 
 
Kehtiva seadusega võrreldes on täpsustatud konsulaarpiirkonna mõistet, kuna see on 
suursaatkonna puhul olnud liiga üldsõnaline. Nimelt on suursaatkonna konsulaarpiirkond 
asukohariigi territoorium, kuid seda vaid juhul, kui selles riigis ei ole teist Välisministeeriumi 
struktuuriüksuseks olevat konsulaarasutust. Näiteks on Venemaal peale Moskva suursaatkonna 
Peterburi peakonsulaat ja selle Pihkva kantselei. Seetõttu ei kuulu Moskvas asuva saatkonna 
konsulaarpiirkonda Loode-Venemaa, mis on vaid peakonsulaadi konsulaarpiirkond.  
Kui riigis on peale Välisministeeriumi struktuuriüksuseks oleva suursaatkonna, erimissiooni või 
konsulaarasutuse ka aukonsuli juhitav konsulaarasutus, on nimetatud suursaatkonna, erimissiooni 
või konsulaarasutuse konsulaarpiirkonnaks kogu asukohariigi territoorium. Aukonsuli 
konsulaarpiirkond Välisministeeriumi struktuuriüksuseks oleva suursaatkonna, erimissiooni või 
konsulaarasutuse konsulaarpiirkonda ei kitsenda. 
Ameerika Ühendriikides ei osuta Washingtoni suursaatkond üldse konsulaarteenuseid, seega on 
New Yorgi peakonsulaadi konsulaarpiirkond praegu kogu Ameerika Ühendriikide territoorium.  
Konsulaarsuhete Viini konventsioon võimaldab täita konsulaarülesandeid ka eriolukorras ning 
väljaspool konsulaarasutuse konsulaarpiirkonda. Esimesel juhul on tegemist hädaolukorras 
toimingute tegemisega, teisel juhul konsulaarpiirkonna (alalise) laiendamisega näiteks 
naaberriiki. Lõike 4 kohaselt võib välisesindus täita konsulaarülesandeid ka riigis, kus 
välisesindus puudub, kui asjaomased riigid (riik, kus välisesindus asub, ning riik, kus tahetakse 
konsulaarülesandeid täita) annavad selleks nõusoleku. Selleks saab välisesindus nn 
kaasakrediteeringu ning õiguse ja kohustuse võimaldada selles riigis kõiki konsulaarteenuseid ja 
-abi, mida konsulaarasutus osutab.  
 
§ 4. Konsulaarasutuse tegevuse kooskõlastamine 
(1) Konsulaarasutus, mis on Välisministeeriumi struktuuriüksus, kooskõlastab oma tegevuse Eesti Vabariigi 
suursaatkonnaga asukohariigis. Kui asukohariigis puudub Eesti Vabariigi suursaatkond, kooskõlastab 
konsulaarasutus oma tegevuse Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksustega. 
(2) Aukonsuli juhitav konsulaarasutus kooskõlastab oma tegevuse Eesti Vabariigi välisesindusega asukohariigis. 
Kui asukohariigis puudub Eesti Vabariigi välisesindus, kooskõlastab aukonsuli juhitav konsulaarasutus oma 
tegevuse Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksustega. 
 
Konsulaarasutus, mis on Välisministeeriumi struktuuriüksus, kooskõlastab oma tegevuse 
asukohariigis asuva suursaatkonnaga. Kui asukohariigis suursaatkonda ei ole, siis 
Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksustega. Siin peetakse silmas üldiste poliitiliste, 
majanduslike ja muude suuniste saamist ja järgimist, mitte igapäevaste ülesannete 
kooskõlastamist. Konsulaarasutus, mis on Välisministeeriumi struktuuriüksus, on eraldiseisev 
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välisesindus oma põhimäärusega. Kui asukohariigis on ka suursaatkond, tuleb üldpoliitilist 
suhtlust koordineerida. Välisministeeriumi struktuuriüksuseks oleva konsulaarasutuse tegevus ja 
selle koordineerimine on täpsemalt sätestatud konsulaarasutuse põhimääruses.  
Aukonsuli juhitaval konsulaarasutusel põhimäärust olema ei pea ning selle puhul eeldatakse 
pigem, et välisesindus ja Välisministeerium on teadlikud aukonsuli tegevusest üldisemalt. Kuna 
aukonsul peaks oma tegevuse kooskõlastama ka juhul, kui asukohariigis asub konsulaarasutus, 
mis on Välisministeeriumi struktuuriüksus, või erimissioon või alaline esindus, on lõikes 2 
nimetatud üldiselt „Eesti Vabariigi välisesindus”, kuna see hõlmab peale suursaatkonna ja alalise 
esinduse ka konsulaarasutuse ja erimissiooni. 
 
§ 5. Konsulaarasutuse sümboolika 
Konsulaarasutus kasutab Eesti riigilippu, konsulaarasutuse asukohta tähistavat Eesti suure riigivapiga silti ja Eesti 
väikese riigivapiga pitsatit. 
 
Konsulaarasutuse sümboolika on tavapärane ning siin muudatusi ei ole. Konsulaarasutusel on 
Eesti riigilipp, suure riigivapiga silt ning väikese riigivapiga pitsat. 
 
§ 6. Konsulaarasutuse juht 
(1) Konsulaarasutust, mis on Välisministeeriumi struktuuriüksus, juhib peakonsul, konsul või asekonsul. 
Konsulaarasutust, mis ei ole Välisministeeriumi struktuuriüksus, juhib aupeakonsul, aukonsul või auasekonsul. 
(2) Peakonsuli, konsuli ja asekonsuli nimetab konsulaarasutuse juhina ametisse ja kutsub tagasi välisminister 
välisteenistuse seaduse kohaselt ning kooskõlas konsulaarsuhete Viini konventsiooniga. 
(3) Aupeakonsuli, aukonsuli ja auasekonsuli nimetab konsulaarasutuse juhiks ning tema volitused lõpetab 
välisminister käesoleva seaduse kohaselt. 
 
Täpsustatud on konsulaarasutuste juhtide erisusi, olenevalt sellest, kas konsulaarasutus on  
Välisministeeriumi struktuuriüksus või ei ole. Kui konsulaarasutus on Välisministeeriumi 
struktuuriüksus, võib juhiks olla välisministri välisteenistuse seaduse alusel ametisse nimetatud 
peakonsul, konsul või asekonsul, muul juhul juhiks (mitte ametisse) nimetatud aupeakonsul, 
aukonsul või auasekonsul. Kuna aukonsul (aupeakonsul, auasekonsul) ei ole Välisministeeriumi 
töötaja, ei saa teda ametisse nimetada ega tagasi kutsuda. Sellest ka täpsustus. Aukonsul 
nimetatakse ja tema volitused lõpetatakse konsulaarseaduse alusel.  
Konsulaarasutuse juhi ametisse nimetamisel lähtutakse välisteenistuse seadusest ning üldistest 
kandideerimis- ja määramistingimustest. Välisriigi pädevalt asutuselt tegutsemisloa taotlemisel 
järgitakse aga konsulaarsuhete Viini konventsiooni. 
 
§ 7. Konsulipatent 
(1) Konsulipatent on välisministri antud konsulaarvolikiri, mis tõendab Välisministeeriumi struktuuriüksuseks oleva 
konsulaarasutuse juhi ametisse nimetamist või aukonsuli nimetamist. 
(2) Konsulipatent antakse konsulaarasutuse juhile pärast tema ametisse nimetamist või aukonsulile pärast 
nimetamist.  
(3) Konsulipatendile märgitakse isiku nimi, tema ametikoha kategooria ja klass ning temale alluva konsulaarasutuse 
või aukonsuli konsulaarpiirkond ja asukoht.  
(4) Konsulipatendi vormi ja andmise korra kehtestab välisminister määrusega.  
 
Sätte sõnastust on muudetud, et ühtlustada see konsulaarsuhete Viini konventsiooni tõlkega: 
termin “konsulaarvolitus” on asendatud “konsulaarvolikirjaga”. Volikiri näitab, et isik on 
nimetatud juhiks. See ei anna talle õigust pakkuda teenust. Nimetatud õigus tuleneb 
õigusaktidest, mitte volikirjast. Näiteks on konsulaarametnikul, kes ei ole juht, õigus pakkuda 
konsulaarteenuseid, kuid tal ei ole õigust juhtida konsulaarasutust. 
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Konsulipatendile märgitakse tulenevalt konsulaarsuhete Viini konventsioonist isiku nimi, tema 
ametikoha kategooria ja klass ning temale alluva konsulaarasutuse konsulaarpiirkond ja asukoht. 
Kehtiva seadusega võrreldes on välja jäetud nõue, et patendile märgitakse ka ametiaeg. 
Aukonsuli ametiaeg märgitakse välisministri käskkirjas, millega aukonsul nimetatakse. Samuti 
pikendatakse ametiaega käskkirjaga. Praegu kehtiva korra kohaselt peab ametiaja muutmisel 
patendi tühistama. Kui aga jätta see patenti märkimata, ei ole vaja volituste tähtaja pikendamise 
korral uut patenti väljastada. Sellega vähendatakse nii meie kui ka asukohariigi ametkondade 
töökoormust. Aukonsuli volituste lõppemisel teavitatakse aukonsuli nimetamise ja 
tagasikutsumise korra kohaselt asukohariiki, mille järel viimane tühistab tegutsemisloa 
(eksekvaaturi).  
Täpsustatud on sätte sõnastust ka sellest seisukohast, et patent antakse kutselistest 
konsulaarametnikest vaid konsulaarasutuse juhile, kuid kõigile aukonsulitele, olenemata sellest, 
kas aukonsul saab konsulaarasutuse juhiks või mitte. Patent antakse kõigile aukonsulitele 
põhjusel, et aukonsulid ei ole Välisministeeriumi töötajad ning vajavad seetõttu eraldi kinnitust, 
et nad võivad Eestit esindada. 
 
§ 8. Tegutsemisluba 
Välisministeerium taotleb konsulaarasutuse juhile asukohariigilt konsulaarsuhete Viini konventsiooni artiklis 12 
nimetatud tegutsemisluba (eksekvaatur). 
 
Kuna tegutsemisluba taotletakse konsulaarasutuse asukohariigi asutuselt (välisministeeriumilt) 
ning see on sätestatud konsulaarsuhete Viini konventsioonis, ei ole peetud vajalikuks teise riigi 
tegevuse üksikasju sätestada veel kord ka konsulaarseaduses. Oluline on vaid märkida, et 
Välisministeerium peab selle tegutsemisloa taotlema. 
 

 
2. peatükk 

KONSULAARAMETNIK 
 
§ 9. Konsulaarametnik 
(1) Konsulaarametnik on diplomaatilisel ametikohal töötav teenistuja, kellel on konsulaarametniku kutse või 
erikutse ning kelle kantsler on volitanud täitma konsulaarülesandeid. 
(2) Diplomaatilisel ametikohal töötav teenistuja, kes on saanud konsulaarametniku koolituse, kuid kellel ei ole 
konsulaarametniku kutset ega erikutset, võib täita käesolevas seaduses määratletud konsulaarülesandeid praktika 
ajal konsulaarametniku juhendamisel. Nimetatud teenistujal on konsulaarametnikule käesoleva seaduse 2., 4. ja 5. 
peatükis antud õigused ja kohustused. 
(3) Välisesinduse diplomaatilisel ametikohal töötav teenistuja, kellel ei ole konsulaarametniku kutset ega erikutset, 
võib erandkorras anda konsulaarabi käesoleva seaduse 5. peatüki kohaselt, kui välisesinduses ei ole 
konsulaarametnikku ning teda on selleks kantsler volitanud. Nimetatud teenistuja kooskõlastab konsulaarabi 
andmise Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga. 
 
Oluliselt on muudetud konsulaarametnikku käsitlevat peatükki. Konsulaarametnik on teenistuja, 
kes töötab diplomaatilisel ametikohal (tulenevalt välisteenistuse seadusest kas diplomaat või 
diplomaadi kandidaat) ning keda on volitatud täitma konsulaarülesandeid. Konsulaarülesanded 
on täpsustatud käesolevas seaduses. Konsulaarametnikuks ei nimetata mitte ainult välisesinduses 
konsulina töötavaid diplomaate, vaid ka Välisministeeriumi konsulaarosakonnas ja 
protokolliosakonnas teatud ametikohtadel töötavaid diplomaate, kelle tööülesandeks on näiteks 
avaliku dokumendi legaliseerimine, tellimine või edastamine või Eestisse akrediteeritud 
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diplomaatidele viisa väljastamine. Nimetatud ülesanded on kehtestatud nii osakonna 
põhimääruses kui ka ametijuhendis. 
Kuna konsulaartöö eeldab väljaõpet, siis saab konsulaarülesandeid täitma volitada vaid 
teenistuja, kellel on konsulaarametniku kutse või erikutse. 
Konsulaarülesanded on täpselt sätestatud konsulaarseaduses ja muudes õigusaktides ning 
konsulaarametnik vastutab oma toimingute eest. Konsulaarametnik on riigiametnik ja diplomaat, 
kes täidab konsulaarülesandeid avaliku teenistuse eetikakoodeksist lähtudes ning kliendile 
parimal võimalikult viisil. 
Uuendusena on lisatud, et konsulaarülesandeid võib praktika ajal täita ka konsulaarametniku 
koolituse saanud isik, kes ei ole veel teinud konsulaarametniku eksamit ega saanud kutset. 
Praktika on tulevikus koolituse osa. Praegu läbitakse praktika pärast eksamit. Kuna puudub 
praktiline kogemus, tundub eksam sageli liiga raske. Seetõttu on tehtud ettepanek, mille kohaselt 
järgneb teoreetilisele õppetööle praktika esinduses juhendaja saatel ning alles siis eksam. Selleks, 
et koolituse saanud isikul oleks praktika ajal võimalik  konsulaartoiminguid teha (nagu notari 
kandidaadil notariaaltoiminguid), tuleb sätestada, et ka tema saab teha toiminguid 
(konsulaarametniku juhendamisel). 
Teise uuendusena on lisatud lõige 3, mille kohaselt võib erandkorras konsulaarabi osutada ka 
välisesinduses töötav diplomaat või karjääridiplomaadi kandidaat, kes konsulaarametniku kutset 
või erikutset ei oma. Kehtivad õigusaktid võimaldavad konsulaartoiminguid teha vaid 
konsulaarkutset omaval ametnikul. Konsulaarseadusest lähtudes võib konsulaarametniku 
äraolekul teda asendada vaid konsulaarametniku kutset omav diplomaat. Samas ei ole seni veel  
kõigil diplomaatidel konsulaarametniku kutset ega erikutset ning lähiaastate reaalsuseks jäävad 
ka kahe diplomaadiga (suursaadik + konsulaarametnik) esindused. Ka ei ole Eestist alati 
võimalik konsulaarametniku puhkuse ajaks välisesindusse konsulaarametniku kutsega asendajat 
saata. Välisesinduste puhul, kus tehakse vähe konsulaartoiminguid, ei ole viimane variant ka 
otstarbekas. 
Kui muude konsulaarteenuste puhul on võimalik nende osutamist lükata edasi, kuni 
konsulaarametnik puhkuselt naaseb, või suunata teenust vajav kodanik asukohariigis asuva 
aukonsuli või otse Eesti ametiasutuse poole, siis kohest reageerimist vajavate konsulaarabi 
juhtumite puhul on praktikas senini lähtutud põhimõttest, et Eesti riik abistab välisriigis hätta 
sattunud kodanikku ning konsulaarametniku puhkuse ajaks teda asendama määratud diplomaat 
on osutanud vajaduse korral ka konsulaarabi, nt suhelnud nii kodanike kui ka asukohariigi 
ametiasutustega kiireloomulistes küsimustes (alaealiste, haigete, kinnipeetavatega jms seotud 
juhtumid) ning on sama juhtumi raames väljastanud vajaduse korral ka 
tagasipöördumisdokumendi.  
Konsulaarabi vajav Eesti kodanik (ja Eestis elamisluba omav välismaalane) on üldjuhul 
olukorras, kus tema suunamine lähimasse Eesti välisesindusse on komplitseeritud: nt juhtumid, 
kus isikult on varastatud raha ja dokumendid, samas on olemas kehtiv lennupiletite broneering. 
Selleks, et konsulaarametniku puhkuse ajal varguse ohvriks langenud või muul põhjusel rahata ja 
isikut tõendava dokumendita jäänud kodaniku saaks suunata mõnda teise Eesti välisesindusse, 
vajab ta rahalist abi, mis konsulaarseaduse mõttes on samuti konsulaar(abi)toiming, mida saab 
osutada ainult konsulaarametniku kutset omav ametnik. 
Humaansetest kaalutlustest lähtuvalt on kaheldav ka kirstu pitseerimist ja asjaomase tõendi 
väljastamist taotleva kodaniku suunamine teise Eesti välisesindusse. 
Konsulaarabitoimingud, mis vajavad operatiivset tegutsemist, on järgmised: 

- tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljastamine; 
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- rahalise abi andmine;  
- abi andmine surmajuhtumi korral (kirstu või urni pitseerimine ja sellekohase tõendi 

väljastamine); 
- abi andmine teovõimetule isikule; 
- abi kinnipeetud Eesti kodanikule; 
- abi õnnetusjuhtumi korral ning kuriteo ohvrile.  

Erisusena senisest praktikast lähtudes peaks konsulaarabitoiminguid tegema volitatud isik, sellise 
volituse annab asendamiskäskkirjaga kantsler. Sellisel juhul võiks tagasipöördumistunnistuse või 
tagasipöördumise loa andmiseks isiku tuvastada ja dokumendi konsulaarosakonna (konsulaarabi 
büroo) nõusolekul ja abil väljastada välisesinduse juht või välisesinduse teine diplomaat, kes siis 
dokumendile ka alla kirjutab ning osutab vajadusel rahalist abi või abi surmajuhtumi puhul. 
Siinkohal tuleb rõhutada, et need on vaid väga erandlikud juhtumid (keskmiselt 10-15 juhtumit 
aastas, tuginedes senisele praktikale). 
Õigus nimetatud konsulaarabi toimingute teostamiseks peaks olema vaid juhul, kui 
konsulaarametnik on asukohariigist lahkunud või ei võimalda tervislikud põhjused tal 
ametikohustusi täita. Kui konsulaarametnik viibib asukohariigis, ent on ametikohustusi täitmas 
välisesindusest väljas (koosolek või lähetus asukohariigis), tegutseb ta olukorrast lähtudes ja 
abivajaja huve arvestades, st katkestab lähetuse vms. 
Kooskõlastus tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljastamiseks, rahalise abi 
andmiseks ning abi andmiseks surmajuhtumi korral tuleb igal üksikjuhtumil saada 
konsulaarosakonnast (konsulaarabi büroolt), kes kannab toimingu ka konsulaarametniku 
ametitoimingute raamatusse vastava märkega, et konsulaarabi on osutatud volitatud isiku poolt. 
 
§ 10. Konsulaarametniku kutse ja erikutse 
(1) Konsulaarametniku kutse ja erikutse on konsulaarteenuse ja -abi osutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, 
vilumuste, väärtushinnangute ja hoiakute kogum. 
(2) Konsulaarametniku kutse omandamise eelduseks on konsulaarsuhteid reguleerivate välislepingute ja 
konsulaarvaldkonna õigusaktide tundmine ning oskused ja teadmised konsulaarabi andmise ja konsulaarteenuse 
osutamise kohta käesoleva seaduse kohaselt. 
(3) Konsulaarametniku erikutse omandamise eelduseks on peale eelmises lõikes nimetatu  juriidiline kõrgharidus. 
(4) Konsulaarametniku kutse ja erikutse omandatakse asjakohase koolituse saamise ja eksami sooritamisega. 
 
Konsulaarametniku kutse ja erikutse mõiste sisu on avatud samamoodi kui kehtivas seaduses. 
Kutse on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushinnangute ja hoiakute kogum, mille 
omandamine võimaldab teha õiguspäraselt konsulaartoiminguid. 
Konsulaarametniku erikutse saamiseks peab lisaks eespool nimetatule olema ka juriidiline 
kõrgharidus. Peamiseks erinevuseks kutse ja erikutse vahel on, et erikutsega konsulaarametnikud 
võivad teha ka notariaaltoiminguid tõestamise vormis (praktikas tõestatakse peamiselt volikirju). 
Konsulaarametniku kutse või erikutse saadakse pärast asjakohast koolitust ning eksami 
sooritamist. Selline kord kehtib ka praegu. 
 
§ 11. Konsulaarametniku koolitus 
(1) Konsulaarametniku koolitus toimub Välisministeeriumi kantsleri kinnitatud õppekava alusel ning see koosneb 
teoreetilisest osast ja praktikast välisesinduses. Konsulaarametniku koolituse eesmärgiks on konsulaarametniku 
kutse või erikutse saamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.  
(2) Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra 
ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vormi kehtestab välisminister määrusega.  
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Eelnõusse on lisatud säte konsulaarametniku koolituse kohta. Kehtiva seaduse kohaselt on 
koolitus reguleeritud välisministri määrusega. Kuna aga koolitataval tekib õigus teha praktika 
ajal konsulaartoiminguid (kooskõlas eelnõu § 9 lõikega 2), on oluline ka seaduse tasemel näha 
praktika ette koolituse osana ning määratleda, mida konsulaarametniku koolitusena käsitatakse. 
Uus on ka nõue, et õppekava peab kinnitama kantsler. Seni on õppekava koostanud 
konsulaarosakond, lähtudes praktikast. Kuna aga koolituse vorm ja sisu muutuvad ametlikumaks, 
peaks õppekava (teemade kaupa) ka kantsleri tasemel kinnitama. 
 
§ 12. Konsulaarteenuste ja konsulaarabi registreerimine 
Konsulaarametniku konsulaarteenuse ja konsulaarabi osutamise toimingud registreeritakse ametitoimingute 
raamatus. Konsulaarametniku ametitoimingute raamatut peetakse digitaalse andmekoguna. Andmekogu asutab ja 
selle pidamise korra kehtestab välisminister määrusega. 
 
Eelnõus on konsulaarteenuse ja konsulaarabi registreerimine sätestatud konsulaarametnikule ja 
aukonsulile erinevalt, seetõttu on asjakohane regulatsioon paigutatud kahte peatükki. Sama 
kehtib ka teenistusliku järelevalve ning arhiveerimise kohta (vt järgmisi paragrahve). 
Konsulaarametniku konsulaarteenuste ja -abi toimingud registreeritakse konsulaarametniku 
ametitoimingute raamatus, mis on digitaalne andmekogu. Nimetatud andmekogu peetakse alates 
2004. aastast ning see on olnud konsulaarametnike töös suureks abiks. Lisaks võimaldab see teha 
statistikat ning selle põhjal analüüsida, milliseid toiminguid ja mis põhjusel tehakse ühes või 
teises esinduses rohkem ja milliseid vähem ning milline on tendents. 
 
§ 13. Teenistuslik järelevalve 
Välisminister teostab teenistuslikku järelevalvet konsulaarteenuse ja konsulaarabi osutamisel antud haldusakti ja 
konsulaartoimingu õiguspärasuse üle või paneb selle ülesandeks Välisministeeriumi kantslerile. 
 
Konsulaarteenuse ja -abi osutamisel antud haldusakti ja konsulaartoimingu õiguspärasuse üle 
teostab teenistuslikku järelevalvet välisminister. 
Konsulaaraudit on ka välisesinduse kompleksauditi üks osa, mille käigus kontrollitakse 
konsulaartoimingute ja haldusaktide õiguspärasust. 
 
§ 14. Arhiveerimine 
Konsulaarametniku konsulaarülesannete täitmise käigus loodud või saadud arhivaale säilitatakse arhiiviseaduse 
kohaselt. 
 
Konsulaarametniku konsulaarülesannete täitmise käigus loodud ja saadud arhivaale säilitatakse 
arhiiviseaduse kohaselt. Konsulaardokumentide loetelu ja säilitamise tähtajad on kehtestatud iga 
dokumendiliigi säilitamise võimalikkusest (olenevalt sellest, kas esinduses üldse talletatakse 
mõne toimingu kohta dokumente ja nende koopiaid) ja vajadusest lähtudes. 
 

 
3. peatükk 

AUKONSUL 
 
§ 15. Aukonsul ja tema pädevus 
(1) Aukonsul on oma pädevuse piires konsulaarülesandeid täitev isik, kelle välisminister nimetab tähtajaliselt või 
määramata ajaks. Iga aukonsuli pädevuse määrab välisminister käskkirjaga. 
(2) Aukonsulina käsitatakse käesolevas seaduses ka aupeakonsulit ja auasekonsulit.  
(3) Aukonsul võib olla välisriigi kodanik.  
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(4) Aukonsul ei ole välisteenistuses.  
(5) Aukonsul ei või ilma välisministri nõusolekuta täita teise riigi aukonsuli ülesandeid.  
(6) Aukonsul annab nimetamisel järgmise kirjaliku ametivande: «Tõotan kohusetundlikult ja Eesti seadusi järgides 
täpselt täita ülesandeid, milleks mulle usaldatud amet mind kohustab.»  
(7) Aukonsul ei saa oma ülesannete täitmise eest Eesti riigilt töötasu.  
 
Aukonsuli institutsioon tuleneb konsulaarsuhete Viini konventsioonist ning on Eestile 
asendamatu võimalus olla esindatud üle maailma. Seda nii riikides, kus on Eesti välisesindus, 
kuid eriti riikides, kus seda ei ole. 2008. aasta juunikuu seisuga on Eestil 104 aukonsulit 50 riigis. 
Aukonsul täidab samuti konsulaarülesandeid, mis tulenevad konsulaarsuhete Viini 
konventsioonist, kuid mis on täpsemalt loetletud konsulaarseaduses. Aukonsuli nimetab 
tähtajaliselt või tähtajatult välisminister ning tema pädevuse sätestab samuti välisminister. Kui 
aukonsuli tegevusele kitsendusi ei seata, täidab ta konsulaarülesandeid konsulaarseaduse 
kohaselt. 
Aukonsul võib olla nii Eesti kui ka muu riigi kodanik. Aukonsul ei ole välisteenistuses, st ta ei 
ole võetud Välisministeeriumi teenistusse ega ole diplomaat. 
Et aukonsul ei tegutseks samal ajal Eesti ja sellise riigi huvides, mis võib Eesti esindamise 
keerukaks muuta, tuleb aukonsulil välisministrile teada anda oma soovist esindada Eesti kõrval 
ka muud riiki.  
Kuna aukonsul ei ole Välisministeeriumi teenistuses, ei saa ta Eesti riigilt töötasu. Aukonsul on 
üldjuhul asukohariigis kõrgelt austatud ja heal järjel inimene, kellel on oskus täita 
konsulaarülesandeid ning võimalus pidada aukonsuli juhitavat konsulaarasutust oma vahenditest. 
 
§ 16. Aukonsuli tegevuse korraldamine 
Välisminister kehtestab määrusega aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli 
kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste 
lõppemise korra.  
 
Selleks, et sätestada täpsemalt aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, 
aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks 
nimetamise ning volituste lõppemise kord, antakse välisministrile volitus need määrusega 
kehtestada. Eesmärk on täpsustada aukonsuliks saamise eri etapid, võttes arvesse praktikas 
tekkinud probleeme ja väljakujunenud lahendusi.  
 
§ 17. Aukonsulikandidaadile esitatavad nõuded 
(1) Aukonsulikandidaadiks (edaspidi kandidaat) võib olla asukohariigi ühiskonnaelus või majandus-, kultuuri- või 
muus valdkonnas tuntud ja hea mainega isik, kes on võimeline täitma konsulaarülesandeid ning vajaduse korral 
juhtima konsulaarasutust.  
(2) Kandidaat ei või olla riigiteenistuses, välja arvatud akadeemiline tegevus õppe- või teadusasutuses.  
 
Kõik aukonsulid ei juhi konsulaarasutust. Ühes piirkonnas töötavad aukonsulid võivad 
konsulaarasutuse moodustada ka koos. Sellisel juhul on üks aukonsul konsulaarasutuse juht, 
teine mitte. Enamasti on aga aukonsul ka konsulaarasutuse juht, mistõttu peab 
aukonsulikandidaadil peale hea maine olema ka oskus ja võimalus juhtida konsulaarasutust. 
Kandidaat ei või olla riigiteenistuses, et ei tekiks huvide konflikti. 
 
§ 18. Aukonsuli konsulaarülesanded ja nende täitmine 
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(1) Aukonsul täidab käesoleva seaduse ja konsulaarsuhete Viini konventsiooni kohaselt konsulaarülesandeid 
välisministri määratud ulatuses ning Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksuste ja asukohariigis asuva 
välisesinduse juhiseid järgides. 
(2) Välisministri määratud isik teostab järelevalvet aukonsuli konsulaarteenuse osutamisel antud akti ja 
konsulaartoimingu õiguspärasuse üle. 
(3) Aukonsul esitab Välisministeeriumile konsulaarteenuse ja konsulaarabi osutamisel tehtud toimingutest ning 
muude konsulaarülesannete täitmisest aruande Välisministeeriumi juhiste kohaselt. 
(4) Aukonsuli konsulaarülesannete täitmise käigus loodud või saadud arhivaale säilitatakse arhiiviseaduse kohaselt. 
 
Uudsena on eristatud aukonsuli konsulaarülesanded ja haldusülesanded. Konsulaarülesandeid 
täidab aukonsul välisministri määratud ulatuses ning Välisministeeriumi või asukohariigis asuva 
Eesti välisesinduse juhiste kohaselt. Aukonsul tegutseb küll iseseisvalt, kuid kooskõlastab oma 
tegevuse ja hoiab sidet kas Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksustega või riigis asuva 
Eesti välisesindusega.  
Olenemata asjaolust, et aukonsul ei ole Välisministeeriumi teenistuses, annab ta siiski Eesti riigi 
esindajana välja tõendeid ning teeb toiminguid. Seetõttu on oluline, et tema konsulaartegevuse 
üle saaks teostada järelevalvet. 
Aruandeid on seni olnud kohustus esitada üks kord kuus, mis on osutunud põhjendamatult 
sagedaseks, kuna enamikul aukonsulitel ei ole iga kuu statistilisi aruandeid esitada. Samas on 
aruanne parim viis saada teavet, milliseid konsulaar- või muid toiminguid aukonsul on teinud. 
Kavas on aruandeid nõuda harvem, kuid näha ette uuendatud juhised, et seal kajastuksid enam ka 
aukonsuli muud Eesti esindamisega seotud toimingud (nt kultuuri-, haridus-, ärivaldkonnas). 
Konsulaarülesannete täitmise käigus loodud või saadud arhivaale säilitatakse arhiiviseaduse 
kohaselt. Selliseid arhivaale ei ole aga palju, sest aukonsuli konsulaarülesannete maht on piiratud 
ning mitmest toimingust aukonsulile arhivaale ei jää. 
 
§ 19. Aukonsuli haldusülesanded 
(1) Aukonsuli juhitaval konsulaarasutusel on iseseisev asjaajamine ja teenustasude arvestus.  
(2) Aukonsul katab konsulaarasutuse kulud.  
(3) Aukonsul kehtestab tema juhitava konsulaarasutuse töökorralduse ning tagab väärika teeninduse. Välisministri 
nõudmise korral on aukonsul kohustatud oma kulul võimaldama eestikeelse asjaajamise.  
(4) Aukonsul tagab, et Välisministeeriumile on antud teada konsulaarasutuse õiged kontaktandmed ja 
lahtiolekuajad, ning kooskõlastab Välisministeeriumiga konsulaarasutuse asukoha muutmise. 
 
Aukonsuli haldusülesanneteks on konsulaarasutuse juhtimisel asjaajamine ja teenustasude üle 
arvestuse pidamine. Aukonsul kehtestab oma konsulaarasutuse töökorralduse ning tagab väärika 
teeninduse. Välisministri nõudmise korral peab aukonsul tagama oma kulul eestikeelse 
asjaajamise. Seda näeb ette ka kehtiv kord. Kõige olulisem on, et aukonsul või tema töötajaskond 
oskaks inglise või muud laialdaselt kõneldavat keelt, et abivajaja saaks temaga suhelda. 
Eestikeelset asjaajamist Eestit esindava isikuga eeldatakse pigem riikides, kus on suur 
eestlaskond. 
Konsulaarasutuse kulud katab aukonsul oma vahenditest. Uudse nõudena peab aukonsul tagama, 
et Välisministeeriumile on antud teada konsulaarasutuse õiged kontaktandmed ja lahtiolekuajad, 
ning kooskõlastama asukoha muutuse.  
 
§ 20. Välisministeeriumi kohustused 
(1) Välisministeerium korraldab konsulaarasutuse sümboolika tellimise ja saatmise aukonsulile ja konsulaararhiivi 
üleandmise Välisministeeriumi määratud isikule ning vajaduse korral kannab diplomaatilise posti kulud. 
(2) Välisministeerium võib aukonsuli kasutusse anda tema juhitava konsulaarasutuse tegevuseks vajalikku vara.  
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(3) Välisministeerium annab aukonsulile konsulaarülesannete õiguspäraseks täitmiseks vajalikku teavet ja 
suuniseid. 
 
Välisministeeriumi kohustuseks on korraldada aukonsulile konsulaarasutuse sümboolika 
tellimine ja saatmine ning aukonsuli konsulaararhiivi üleandmine. Põhjendatud vajaduse korral 
katab Välisministeerium ka diplomaatilise posti kulud, kuid see ei ole tavapärane. Lisaks on 
Välisministeeriumi kohustuseks anda aukonsulile tööks vajalikku teavet ja suuniseid. Viimane 
on küll iseenesest mõistetav, kuid samas on see Välisministeeriumile oluline kohustus, et pidada 
aukonsulitega korrapärast sidet ning hoida neid kursis päevakohase informatsiooniga ja anda 
õiguspäraseid suuniseid edasiseks tööks. 
 
§ 21. Aukonsuli äraolek 
(1) Kui aukonsul lahkub konsulaarpiirkonnast või ei saa muul põhjusel ajutiselt täita temale pandud ülesandeid, 
teatab ta sellest viivitamata Välisministeeriumi pädevale ametnikule. 
(2) Aukonsuli äraolekul konsulaarteenust ja konsulaarabi ei osutata.  
 
Kui aukonsul lahkub konsulaarpiirkonnast ega saa ajutiselt konsulaartoiminguid teha, ei või ta 
konsulaarülesandeid kellelegi teisele täita anda. Aukonsuli äraoleku ajal selles 
konsulaarpiirkonnas konsulaarteenust ega -abi ei osutata (välja arvatud juhul, kui samas 
piirkonnas on määratud mitu Eesti aukonsulit). Oluline on, et aukonsul teavitaks äraolekust ka 
asukohariigis asuvat Eesti välisesindust või Välisministeeriumi konsulaarosakonda. Kehtiva 
seaduse kohaselt tuleb teavitada välisministri määratud ametnikku, kuid see ei ole otstarbekas. 
Peamine on informatsiooni edastamine välisesindusele või Välisministeeriumile, et 
Välisministeerium saaks teavitada ka kodanikke. 
 
§ 22. Aukonsuli volituste peatamine ja taastamine 
Aukonsuli volitused peatab ja taastab välisminister aukonsuli avalduse alusel. Volitused peatatakse kuni 5 aastaks. 
 
Uuendusena nähakse eelnõus ette aukonsuli volituste peatamine ja taastamine. Volitused võib 
peatada kuni 5 aastaks, kui lõpetamine ei ole asjakohane ning aukonsul on näiteks valitud 
tähtajaliselt ametikohale, mis eeldab aukonsuli volituste peatamist. Selliseks kohaks võib olla 
asukohariigi parlament või riigiamet.  
 
§ 23. Aukonsuli tähtajaliste volituste pikendamine 
Aukonsuli tähtajalisi volitusi pikendatakse välisministri käskkirjaga. 
 
Kuna üldjuhul määratakse aukonsul vähemalt esimesel korral tähtajaliselt (5 aastaks), tuleks 
kehtestada ka võimalus volitusi pikendada (tähtajaliselt või tähtajatult). Kehtiva seaduse kohaselt 
ei ole volitusi pikendada võimalik ning pärast volituste lõppemist tuleks alustada aukonsuli 
määramise menetlust algusest peale, st küsida asukohariigi nõusolekut, väljastada uus patent jne. 
See ei ole aga otstarbekas, kuna tähtaeg on sageli oluline vaid Eesti seisukohast. Patendil 
tähtaega märgitud ei ole ning uut patenti ei peaks volituste pikendamisel väljastama.  
 
§ 24. Aukonsuli volituste lõppemine 
(1) Aukonsuli volitused lõpevad: 
1) konsulipatendi kehtetuks tunnistamisega; 
2) volituste tähtaja lõppemisega või 
3) aukonsuli surmaga.  
(2) Välisminister tunnistab konsulipatendi käskkirjaga kehtetuks, kui: 
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1) aukonsul esitab sellekohase avalduse; 
2) seda taotleb konsulaarasutuse asukohariik; 
3) aukonsul on kaotanud usalduse; 
4) aukonsul ei ole välisministri hinnangul võimeline täitma temale pandud ülesandeid; 
5) aukonsuli suhtes on kriminaalasjas jõustunud süüdimõistev kohtuotsus; 
6) muutub aukonsuli nimi, tema ametikoha klass, konsulaarasutuse piirkond või asukoht;  
7) volituste peatamisest on möödunud 5 aastat ning neid ei ole taastatud või 
8) vajadus aukonsuli järele on ära langenud.  
(3) Välisministeerium teatab aukonsuli volituste lõppemisest aukonsulile ja konsulaarasutuse asukohariigile. 
 
Aukonsuli volitused lõpevad, kui konsulipatent tunnistatakse kehtetuks, volituste tähtaeg lõpeb ja 
seda ei soovita pikendada või kui aukonsul sureb. Välisminister tunnistab konsulipatendi 
kehtetuks järgmistel alustel: 

1) seda soovib aukonsul – aukonsulina ei saa jätkata, kui isik seda ei soovi; 
2) seda soovib asukohariik – aukonsulina ei saa jätkata, kui asukohariik on tema vastu; 
3) aukonsul on kaotanud usalduse – aukonsulina ei saa jätkata, kui Eesti enam aukonsulit ei 

usalda ega saa kindel olla tema eesmärkides ja püüdlustes; 
4) aukonsul ei ole võimeline oma ülesandeid täitma – kui aukonsul ei oska täita talle pandud 

aukonsuli ülesandeid, ei saa aukonsulina jätkata; 
5) aukonsuli suhtes on jõustunud kriminaalasjas süüdimõistev otsus – aukonsulil peab olema 

asukohariigis hea maine; 
6) muutub aukonsuli nimi, tema ametikoha klass, konsulaarasutuse piirkond või asukoht – 

tegemist on tehnilist laadi põhjusega. Nime, ametikoha klassi, konsulaarasutuse piirkonna 
või asukoha muutumise korral antakse välja uus patent või kui uus asukoht ei ole 
konsulaarasutuse juhtimiseks enam sobilik, siis tema volitusi ei pikendata; 

7) volitused on peatatud, kuid neid ei ole 5 aasta möödudes taastatud – kuna volitused ei saa 
olla peatatud igavesti, on 5 aastat optimaalne aeg, mille järel lõpevad aukonsuli volitused, 
kui neid ei ole taastatud; 

8) vajadus nimetatud  aukonsuli järele on Eestil ära langenud – tegemist on vajaliku sättega, 
kui Välisministeerium leiab, et nimetatud aukonsuliga või nimetatud asukohas 
aukonsuliga enam jätkata ei soovita. Riigil peab olema võimalus ka ilma negatiivse või 
aukonsulist tuleneva põhjuseta volitused lõpetada. Näiteks saadeti Kairosse ja Tel Avivi 
erimissioon, mille tulemusel nendes linnades aukonsulit enam vaja ei ole. 

 
§ 25. Aukonsuli kohustused volituste peatamise ja lõppemise korral 
Volituste peatamise või lõppemise korral annab aukonsul Välisministeeriumi määratud isikule üle konsulaarasutuse 
asjaajamise, sealhulgas konsulaararhiivi, sümboolika ning konsulaarasutusele kasutada antud vara. 
 
Aukonsuli volituste peatamise ja lõppemise korral peab aukonsul andma üle konsulaarasutuse 
asjaajamise, sealhulgas arhiivi, sümboolika ja Välisministeeriumi poolt kasutada antud vara. 
Oluline on tagada arhiivi säilimine ning sümboolika ja vara seaduslik kasutamine. 
Volituste peatamise korral peetakse silmas pikemaajalist peatamist. Lühiajalisel riigist äraolekul 
aukonsuli volitusi ei peatata ning siis ei ole ka otstarbekas arhiivi ja sümboolikat ajutiselt hoiule 
anda. Kui aga volitused peatatakse näiteks aastaks, tuleb siiski valmis olla ka olukorraks, kus 
volitusi enam ei taastata. Siis võib aga olla keeruline sümboolikat ja arhiivi kätte saada, kuna 
side võib olla katkenud. 
 

 

13 
 



 
 

4. peatükk 
KONSULAARTEENUSE OSUTAMINE 

 
§ 26. Konsulaarteenus 
Konsulaarteenus on avalik teenus, mida konsulaarametnik ja aukonsul osutavad õigusaktide kohaselt.  
 
4. peatükk on pühendatud konsulaarteenustele. Konsulaarteenus on avalik teenus, mida 
konsulaarametnik ja aukonsul osutavad õigusaktide kohaselt. Nii konsulaarteenuste kui ka 
konsulaarabi peatükis on selgelt välja toodud, milliseid toiminguid võivad teha nii aukonsulid 
kui ka konsulaarametnikud ning milliseid vaid konsulaarametnikud. 
Mitme konsulaarteenuse eest näeb riigilõivuseadus ette ka riigilõivumäära. Kuna 
konsulaarametnik esindab välisriigis nii Välisministeeriumi, Siseministeeriumi valitsemisala 
asutusi kui ka teisi ametiasutusi, on riigilõiv konkreetse toimingu eest ära toodud 
riigilõivuseaduse asjakohases peatükis: 

1) 11. peatükk „Siseministeeriumi valitsemisala toimingud“ – eri toimingud 2.– 4. jaos; 
2) avaliku dokumendi tellimine – riigilõiv dokumendi tellimise eest välisesinduse kaudu (§ 

275) ning lisaks riigilõiv sõltuvalt tellitavast dokumendist (nt §-d 233, 282, 300, 301); 
3) 13. peatükk „Välisministeeriumi valitsemisala toimingud“. 

Seetõttu nähakse konsulaarseaduses ette, milliseid toiminguid konsulaarametnik teeb, kuid 
riigilõivu võtmise õigus kajastatakse vaid nende toimingute puhul, mis tulenevad otseselt 
konsulaarseadusest. Ülejäänud konsulaarteenuste eest võetav riigilõiv on riigilõivuseaduses 
kindlaks määratud ja paigutatud selle järgi, millise asutuse pädevusse taotluse menetlemine 
kuulub. 
Konsulaarteenuste peatükk on üles ehitatud nn tähtsuse põhimõtte kohaselt. Kõigepealt on 
loetletud teenused, mida osutatakse vaid Eesti kodanikele, edasi lisanduvad teenused 
välismaalastele ning siis välisriigi kodanikele. 
 
§ 27. Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ning passi ja isikutunnistuse 
väljastamine 
(1) Konsulaarametnik edastab Eesti kodaniku passi  ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse menetlusse võtmiseks 
Kodakondsus- ja Migratsiooniametile isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.  
(2) Konsulaarametnik või aukonsul väljastab Eesti kodaniku passi välisriigis viibivale Eesti kodanikule isikut 
tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.  
(3) Konsulaarametnik väljastab isikutunnistuse välisriigis viibivale Eesti kodanikule isikut tõendavate dokumentide 
seaduse kohaselt. 
 
Välisesinduse kaudu on võimalik taotleda Eesti kodaniku passi ja isikutunnistust ning samuti 
need kätte saada. Seda nii esmaste kui ka korduvate dokumentide puhul. Seni on 
konsulaarametniku õigus võtta vastu isikutunnistuse taotlusi ja väljastada isikutunnistusi 
konsulaarseaduses käsitlemata, kuigi praktikas juurdunud. 
Aukonsul võib Eesti kodaniku passi isikule kätte anda, kuid ei võta vastu taotlusi. 
Siseministeeriumi ettepanekul ei ole antud aukonsulile pädevust Eesti kodanikule isikutunnistust 
kätte anda. Seetõttu võib välisriigis viibiv Eesti kodanik Eesti kodaniku passi kätte saada 
lähimalt Eesti aukonsulilt, kuid isikutunnistusele tuleb järele minna lähimasse Eesti 
välisesindusse või Eestisse. 
Isikut tõendavaid dokumente väljastatakse teiste Euroopa Liidu riikide välisesinduste kaudu vaid 
konsulaarabi raames, mis tähendab erakorralist ja ühekordset palvet dokument väljastada, 
mistõttu Eesti ei saa siin teiste riikide esindustele oma kohustusi alaliselt peale panna. 
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§ 28. Valimisõiguse teostamise korraldamine 
Konsulaarametnik või aukonsul korraldab konsulaarpiirkonnas valimisi Riigikogu valimise seaduse  ja Euroopa 
Parlamendi valimise seaduse kohaselt.  
 
Kehtiva seadusega võrreldes on lisatud, et valimisi korraldatakse ka Euroopa Parlamendi 
valimise seaduse alusel. 
 
§ 29. Rahvahääletuse korraldamine 
Konsulaarametnik või aukonsul korraldab rahvahääletuse konsulaarpiirkonnas rahvahääletuse seaduse kohaselt.  
 
Konsulaarametnik ja aukonsul korraldavad rahvahääletuse seaduse kohaselt ka rahvahääletuse 
oma konsulaarpiirkonnas. 
 
§ 30. Tõestamistoiming 
(1) Konsulaarametnik võib teha isiku taotlusel tõestamisseaduse 3. peatüki 2. jaos nimetatud tõestamistoiminguid 
kinnitamise vormis, kui selle tegemiseks Eesti Vabariigi välisesinduses on põhjendatud vajadus ning toiming on 
vahetult seotud Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga. 
(2) Erikutsega konsulaarametnik võib peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu teha isiku taotlusel 
tõestamistoiminguid tõestamise vormis, kui selle tegemiseks Eesti Vabariigi välisesinduses on põhjendatud vajadus 
ning toiming on vahetult seotud Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga. Erikutsega 
konsulaarametnik võib tõestada tehinguid ja tahteavaldusi ning teha notariaadiseaduse § 29 lõike 1 punktis 2 ning 
§-s 32 nimetatud toiminguid, välja arvatud hääletamise, loosimise ja liisuheitmise tulemuste tõestamine.  
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 nimetatud toiminguid tehakse tõestamisseaduse kohaselt, arvestades järgmisi 
erisusi: 
1) tõestamisseaduse § 2 lõiget 2 ei kohaldata; 
2) tõestamisseaduse § 3 lõike 1 punkti 4 ei kohaldata; 
3) registriseisu tõendeid väljastatakse ja väljatrüki õigsust kinnitatakse juhul, kui konsulaarametnikul on 
arvutivõrgu kaudu registrile juurdepääs; 
4) notariaadiseaduse §-s 32 nimetatud toiming tehakse juhul, kui vannutatav on Eesti kodanik; 
5) surma puhuks tehtavate korralduste ning pärimisega seotud tahteavalduste tõestamisel kohaldatakse täiendavalt 
pärimisseaduse vastavaid sätteid.  
(4) Konsulaarametnikule kohaldatakse ametisaladuse hoidmise kohustust notariaadiseaduse § 3 kohaselt.  
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 nimetatud toimingul on samasugune tähendus kui notariaalsel 
tõestamistoimingul. 
 (6) Tõestamistoimingu eest tuleb tasuda riigilõivu. 
 
Tõestamistoiminguid käsitlevaid sätteid on sõnastatud täpsemalt, kuna kehtiva seaduse paragrahv 
on andnud mitmeti tõlgendamise võimaluse ning kitsendanud erikutseta konsulaarametnike 
õigust teha tõestamistoiminguid kinnitamise vormis. 
Igasuguseid tõestamistoiminguid (nii kinnitamise kui ka tõestamise vormis) võib 
konsulaarametnik teha vaid siis, kui see on põhjendatud ning toiming on vahetult seotud Eesti 
kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga. Muudel juhtudel tuleb volikirju tõestada, 
tõlget, allkirja või ärakirja notariaalselt kinnitada kas asukohariigi notari või Eesti notari või 
vandetõlgi juures. 
Konsulaarametnik võib teha tõestamistoiminguid kinnitamise vormis tõestamisseaduse kohaselt. 
Tõestamistoiminguid tõestamise vormis võib teha vaid erikutsega konsulaarametnik, erikutse 
saamise eelduseks on juriidiline kõrgharidus ja erikutse koolitus. Kuna erikutsega 
konsulaarametniku koolitus ei ole samasugune nagu notari kandidaadil, peaks erikutsega 
konsulaarametnik tegema tõestamistoiminguid tõestamise vormis vaid äärmise vajaduse korral. 
Peamiselt tegeldaksegi praktikas volikirjade ja avalduste tõestamise ning pärimisküsimustega.  
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Erinevalt notarist teeb konsulaarametnik tõestamistoiminguid väljaspool Eesti Vabariigi 
territooriumi (sh asukohariigi kinnipidamisasutuses). Üldjuhul eeldatakse siiski, et 
notariaaltoiminguid tehakse asukohariigi või Eesti notari juures. Teise erisusena on välja toodud, 
et konsulaarametnik võib teha tõestamistoiminguid ka selle isiku suhtes, kellega tal on ühised 
ametiruumid (silmas peetakse kõiki välisesinduse töötajaid, kellega ühiseid välisesinduse ruume 
võiks muidu tõlgendada kui ühiseid ametiruume notaribüroode mõistes). 
Lisaks saab konsulaarametnik vaid siis registriseisu tõendeid väljastada ja väljatrüki õigsust 
kinnitada, kui välisesindus on arvutivõrgu kaudu registriga ühenduses. Peamiselt on 
asjakohasteks registriteks viisaregister, konsulaarametniku ametitoimingute register, 
rahvastikuregister, äriregister ja kinnistusregister. 
 
§ 31. Tõestamistoiming Välisministeeriumi kooskõlastusel 
(1) Erikutseta konsulaarametnik võib teha käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud tõestamistoimingu 
erandkorras juhul, kui seda taotleb kirjalikult Eesti kodanik, kes viibib välisriigi kinnipidamisasutuses või kelle 
tervislik seisund ei võimalda välisriigist lahkuda või pöörduda teenuse saamiseks asukohariigi notari poole. Selline 
tõestamistoiming kooskõlastatakse Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga. 
(2) Tõestamistoimingu tegemise ja Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga kooskõlastamise korra kehtestab 
välisminister määrusega. 
(3) Tõestamistoimingu eest Välisministeeriumi kooskõlastusel tuleb tasuda riigilõivu. 
 
Selleks, et hädavajaduse korral saaks ka erikutseta konsulaarametnik teha tõestamistoiminguid 
tõestamise vormis, on juba kehtivas seaduses ette nähtud tõestamistoiming Välisministeeriumi 
kooskõlastusel. Nimetatud toimingut saab teha vaid sellise Eesti kodaniku põhjendatud soovil, 
kes viibib välisriigis kinnipidamisasutuses või kelle tervislik seisund ei võimalda välisriigist 
lahkuda või pöörduda asukohariigi notari poole. Praktikas ongi üksikutel juhtudel seda võimalust 
kasutatud, et teha volikiri kinnipidamisasutuses.  
Kuna tõestamistoiming tõestamise vormis Välisministeeriumi kooskõlastusel toimub kindla 
korra kohaselt, on see sätestatud välisministri määruses. 
 
§ 32. Tõlketeenuse osutamine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul võib teha tõlke välisriigis või Eestis antud avalikust dokumendist juhul, kui ta 
valdab piisavalt mõlemat keelt ning kui selle tegemiseks on põhjendatud vajadus ning toiming on vahetult seotud 
Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga. 
(2) Konsulaarametnik vastutab tõlke õigsuse eest riigivastutuse seaduse kohaselt.  
(3) Aukonsul vastutab tõlke õigsuse eest isiklikult.  
(4) Tõlketeenuse osutamise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib tõlketeenuse osutamise eest võtta teenustasu 
riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses. 
 
Täpsemalt on sätestatud, et tõlketeenust osutatakse vaid juhul, kui: 

1) konsulaarametnik või aukonsul valdab piisavalt mõlemat keelt; 
2) tegemist on avaliku dokumendiga; 
3) tõlke tegemiseks on põhjendatud vajadus; 
4) tõlke tegemine on vahetult seotud Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva 

varaga. 
Konsulaarametnikul ja aukonsulil lasub vastutus tehtud tõlgete eest.  
Kehtiva seaduse tõlketeenuse osutamise sätet on kitsendatud tulenevalt konsulaarseaduse eelnõu 
§-st 30. Nimelt on §-s 30 täpsustatud, et ka tõestamistoiminguid kinnitamise vormis võib teha 
vaid juhul, kui see on vahetult seotud Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eesti asuva 
varaga. Üldjuhul ei ole isikul vaja lihtsalt suulist või kinnitamata tõlget. Sellest tulenevalt tuleb 
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piirata ka tõlketeenuse saajate ringi, sest vastupidisel juhul võib konsulaarametnik küll 
tõlketeenust osutada, kuid ta ei tohi seda tõlget notariaalselt kinnitada. Kinnitamata tõlget aga ei 
saa kasutada ametlikus suhtluses, seega ei ole inimesel sellest teenusest abi ning 
konsulaarametniku tõlgitud dokumenti ei saa kinnita ka keegi teine. 
Aukonsuli tehtavaid tõlkeid on sarnaselt piiratud, kuna aukonsulil ei saa olla suuremaid õigusi 
kui konsulaarametnikul. 
 
§ 33. Perekonnaseisutoiming 
(1) Konsulaarametnik võib põhjendatud vajaduse korral koostada perekonnaseaduse kohaselt Eesti kodaniku sünni- 
või surmaakti tingimusel, et sünd või surm ei ole registreeritud välisriigis. 
(2) Konsulaarametnik võib põhjendatud vajaduse korral koostada perekonnaseaduse kohaselt Eesti kodanike 
abieluakti Välisministeeriumi konsulaarosakonna nõusolekul ja tingimusel, et see tegevus on asukohariigis lubatud. 
(3) Konsulaarametnik muudab, parandab, tühistab ja taastab isiku taotlusel Eesti Vabariigi välisesinduses 
koostatud perekonnaseisuakti ning annab välja tunnistusi ja perekonnaseisuakti ärakirju perekonnaseaduses ja selle 
alusel antud õigusaktis sätestatud korras. 
(4) Perekonnaseisuakti koostamise, kannete muutmise või parandamise, perekonnaseisuakti taastamise või 
tühistamise ning korduva perekonnaseisutunnistuse taotluse vormi kehtestab välisminister määrusega, mis on 
kooskõlastatud regionaalministriga. 
(5) Abieluakti koostamise, perekonnaseisuakti kande muutmisega seoses uue tunnistuse väljastamise eest ja 
perekonnaseisuakti koostamise kohta kordustunnistuse väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu. 
 
Kuna Riigikogu menetluses on uus perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu, on § 33 jäänud 
üldjoontes endiseks ning seda muudetakse pärast uue perekonnaseisutoimingute seaduse 
jõustumist. Peamine muudatus on praegu tehtud lõikes 3: senised esindustes koostatud 
perekonnaseisuaktid antakse üle Siseministeeriumile, et tagada andmete alaline säilimine ning 
ühtne asukoht. Rakendussäte on rakendussätete peatükis. 
Sätte sõnastus pärast uue perekonnaseisutoimingute seaduse jõustumist oleks järgmine: 
“Perekonnaseisutoiming  
(1) Konsulaarametnik teeb järgmiseid perekonnaseisutoiminguid perekonnaseisutoimingute 
seaduses sätestatud tingimustel ja korras: 

1) registreerib põhjendatud vajaduse korral Eesti kodaniku sünni või surma eeldusel, et 
sünd või surm ei ole registreeritud asukohariigis; 

2) põhjendatud vajaduse korral valmistab ette Eesti kodanike abielu sõlmimise, kinnitab 
abielu sõlmimise ja teeb abielukande eeldusel, et see tegevus on asukohariigis lubatud; 

3) annab abieluvõimetõendeid;  
4) väljastab perekonnaseisuandmetest väljavõtteid; 
5) parandab sama välisesinduse poolt rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmeid; 
6) teeb andmehõivekandeid välisriigis koostatud perekonnaseisudokumentide alusel. 

(2) Abielukande tegemise, perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise ja 
abieluvõimetõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.“  
Vastavad riigilõivuseaduse muudatused on kirjeldatud rakendussätete peatükis. 
 
§ 34. Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamine 
Konsulaarametnik või aukonsul väljastab Eesti juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa või duplikaadi 
välisriigis viibivale Eesti kodanikule liiklusseaduse kohaselt. 
 
Kuna juhilube on ametiabi korras väljastatud ning Eesti Autoregistrikeskusel on huvi, et see 
võimalus jätkuks ning saaks õigusliku aluse – mitte enam ametiabi korras, vaid tavalise 
toiminguna –, on konsulaarseaduses nimetatud võimalus Eesti kodanikele ette nähtud. Juhiloa 
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taotluse vastuvõtmist ei pea Välisministeerium välisesindustes aga võimalikuks, kuna see 
eeldaks konsulaarametnike täiendavat väljaõpet ning kulutusi tehnilisele varustatusele. Samas ei 
ole välisriigis juhilubade taotlemine toiming, mida peaks igal juhul saama välisesinduse kaudu 
teha. Lisaks soodustab see välisriigi õigusaktide eiramist, üldjuhul nähakse neis ette, et kui 
inimene on riigis elanud üle ühe aasta, tuleb juhiluba taotleda elukohajärgsest riigist. 
Peale konsulaarseaduse tuleb täiendada ka liiklusseaduse alusel kehtestatud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrust „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse 
andmise eeskiri ning juhiloa vormid”, kus on kehtestatud ka juhilubade väljastamine. 
 
§ 35. Kodakondsusest vabastamine 
(1) Konsulaarametnik edastab püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku Eesti kodakondsusest vabastamise taotluse 
ja muud nõuetekohased dokumendid menetlusse võtmiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kodakondsuse 
seaduse kohaselt.  
(2) Konsulaarametnik väljastab kodakondsusest vabastamist taotlenud isikule seadusega ettenähtud dokumendid, 
võtab tagasi Eesti kodakondsust tõendavad dokumendid ning edastab need Kodakondsus- ja Migratsiooniametile 
kodakondsuse seaduse kohaselt.  
 
Kodakondsuse seadusest tulenevalt on täpsustatud, et välisesinduses saab esitada Eesti 
kodakondsusest vabastamise taotluse vaid siis, kui isik elab püsivalt välisriigis. Ajutiselt 
välisriigis viibides tuleb kodakondsusest vabastamise taotlus esitada siiski riigisiseselt 
Kodakondsus- ja Migratsiooniametile. Kehtivas seaduses on kasutatud mõistet “välisriigis elav”, 
kuid see eristub tavaliselt kasutatavatest mõistetest “ajutiselt viibiv” ja “püsivalt elav” ning 
võimaldab erinevaid tõlgendusviise. 
 
§ 36. Eesti laeva suhtes tehtavad toimingud 
(1) Konsulaarametnik registreerib konsulaarpiirkonna sadamasse saabunud Eesti riigilipu all sõitva laeva kapteni 
teated laeva ja laevapere kohta.  
(2) Konsulaarametnik väljastab Eesti laevale ajutise liputunnistuse ning pikendab laevadokumente laeva lipuõiguse 
ja laevaregistrite seaduse kohaselt. 
(3) Ajutise liputunnistuse väljastamise ja laevadokumentide pikendamise eest tuleb tasuda riigilõivu. 
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soovil on eelnõusse jäetud konsulaarteenusena 
ajutise liputunnistuse väljastamine ning laevadokumentide pikendamine laeva lipuõiguse ja 
laevaregistrite seaduse kohaselt. Seni on teenust kasutatud vaid üksikutel kordadel (kõigi 
välisesinduste kohta 4 aasta jooksul 6 korral) ning peamiselt rahalise soodustuse tõttu. Eesti 
esindusi on maailmas vähe ning juhul, kui ajutist liputunnistust on vaja riigis, kus Eesti esindust 
ei ole, peab dokumendid ikkagi saama kas Eesti Veeteede Ametist või asukohariigist.  
Praktikas ei ole seni vaja olnud hädaolukorras registreerida kapteni teateid laeva ja laevapere 
kohta, kuid kuna tegemist on pigem siiski abi osutamise teenusega, on mõistlik see 
konsulaartoiminguna endiselt ette näha. 
Samuti jäävad laevapereliikmetele kehtima kõik teised konsulaarteenuste ja -abi võimalused, 
sealhulgas isiku tuvastamine ja kaotatud isikut tõendava dokumendi asemel uue väljastamine. 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul on eelnõust välja jäetud riiklik 
järelevalve Eesti riigilipu all sõitvate laevade üle, kuna see eeldab erialast ettevalmistust ning 
raske on ette näha juhust, mil oleks vajadust see kohustus konsulaarametnikule panna. 
Meresõiduohutuse seaduse § 76 lõige 10, mis sätestab, et nimetatud kohustuse võib 
välisesindusele panna Vabariigi Valitsuse eraldi korraldusega, tunnistatakse seetõttu samuti 
kehtetuks.  
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§ 37. Välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul registreerib välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või 
välismaalase tema taotlusel.  
(2) Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase registreerimise korra ja 
registreerimistaotluse vormid kehtestab välisminister määrusega, mis on kooskõlastatud regionaalministriga. 
 
Suurendatud on konsulaarametniku õigust ja kohustust registreerida peale tema 
konsulaarpiirkonnas viibivate Eesti kodanike ka üldse välisriigis asuvaid Eesti kodanikke ja 
välismaalasi. Sellega võimaldatakse sellises riigis viibivatel Eesti kodanikel või välismaalastel, 
kus Eesti esindust ei ole, registreeruda lähima Eesti välisesinduse juures. Tegemist on Eesti 
kodaniku ja välismaalase ajutise registreerimisega välisreisi ajaks. Seni on ajutiselt registreeritud 
Eesti kodanikke peamiselt Välisministeeriumi konsulaarosakonnas enne reisi algust. Kitsendus ei 
ole aga põhjendatud. 
Alalise välisriigis viibimise ehk püsiva elukoha registreerimise kohaldamine ka välismaalastele 
aitab parandada rahvastikuregistris elukohaandmete õigsust.  
 
§ 38. Rahvastikuregistritoiming 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul kannab või edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase 
andmed Eesti rahvastikuregistrisse rahvastikuregistri seaduse kohaselt. 
(2) Konsulaarametnik kontrollib Eesti kodanikule ja välismaalasele konsulaarteenuse osutamisel Eesti 
rahvastikuregistrisse isiku kohta kantud andmeid ning parandab ja täiendab neid esitatud alusdokumentide põhjal 
või edastab alusdokumendid või nende kinnitatud ärakirjad kannete parandamiseks ja täiendamiseks Eesti 
rahvastikuregistrisse rahvastikuregistri seaduse kohaselt. 
 
Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku ja välismaalase elukoha andmed edastatakse 
rahvastikuregistri seaduse kohaselt rahvastikuregistrile. Kuna eeldatavalt saavad 
konsulaarametnikud tulevikus võimaluse ka ise elukohaandmeid rahvastikuregistrisse kanda, on 
sätestatud, et konsulaarametnik kas edastab või kannab ise andmed rahvastikuregistrisse. Selle 
toimingu puhul lähtutakse rahvastikuregistri seadusest. 
Uuendusena on lisatud lõige 2, millega nähakse konsulaarametnikule ette kohustus kontrollida 
konsulaarteenuse osutamisel Eesti kodaniku ja välismaalase andmeid ka Eesti 
rahvastikuregistrist. Juhul, kui konsulaarametnik märkab, et andmed on registris puudulikud või 
valed, on tal võimalus küsida isikult registri kande tegemiseks alusdokumente ning see kanne kas 
ise parandada või edastada dokumendid Siseministeeriumile kande tegemiseks. Kõige enam 
puutub konsulaarametnik puudulike andmetega kokku Eesti kodaniku passi korduval taotlemisel. 
Sageli on rahvastikuregistris puudulikud nii elukohaandmed kui ka perekonnaseisuaktide 
andmed. Kuna Eesti rahvastikuregistril on üha suurem tähtsus ka õiguslike andmete kajastamisel, 
on oluline, et iga riigiametnik, kes Eesti rahvastikuregistris kandeid teeb või neid kontrollib, 
annaks endast parima, et neid andmeid täiendada ning ajakohastada. Seetõttu on see kohustus 
nüüd lisatud ka konsulaarametniku toimingutesse. Praktikas on mitmed konsulaarametnikud 
kannete parandamiseks alusdokumente Siseministeeriumile juba edastanud, kuid seni on seda 
tehtud pigem isiku palve tõttu ja isiklikust initsiatiivist, mitte seaduse alusel. 
 
§ 39. Tõendi andmine 
(1) Konsulaarametnik võib anda isiku kirjalikul taotlusel tõendi talle teada olevate asjaolude kohta. 
(2) Aukonsul võib põhjendatud vajaduse korral ja isiku kirjalikul taotlusel välja anda tõendi talle teada olevate 
asjaolude kohta, kooskõlastades tõendi andmise Eesti Vabariigi välisesinduse või Välisministeeriumi 
konsulaarosakonnaga. Aukonsul vastutab isiklikult tõendi õigsuse eest. 
(3) Tõendi andmise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib tõendi andmise eest võtta teenustasu 
riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses. 
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Konsulaarametnik võib anda välja tõendeid talle teadaolevate asjaolude kohta. Käsitlevad need 
reeglina mõnda Eestiga seotud fakti. Näiteks karistusregistri teatise alusel tõend selle kohta, et 
isik ei ole kantud Eestis karistusregistrisse, või tõend selle kohta, et “Tallinn” on sama linn mis 
NSVLi aegsel sünnitunnistusel “Tallin”. Oluline muudatus on, et kui seni on olnud seaduslik 
alus tõendeid väljastada vaid Eesti kodanikule, siis eelnõu kohaselt võib tõendi väljastada ka 
välisriigi kodanikule või välismaalasele. Praktikas on sellist vajadust võrdlemisi palju ette tulnud 
ning alati ei ole ka võimalik lahendada olukorda Eestist dokumendi tellimise ja selle tõlkimisega. 
Aukonsulil on õigus tõend väljastada vaid kooskõlastatult asukohariigis asuva Eesti 
välisesinduse (konsulaarametnikuga) või Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga. Tõendi 
õigsuse eest vastutab ta isiklikult. Välisministeerium vastutab selle info eest, mis ta aukonsulile 
kooskõlastades annab. 
Oluline täiendus on ka see, et tõendi andmisele peab eelnema isiku kirjalik taotlus, et oleks selge 
isiku soov. Kuna seni ei ole kirjalikku taotlust nõutud, on tulnud ette olukordi, kus inimene 
hiljem väidab, et konsulaarametnik ei saanud temast aru ning andis välja tõendi, mis teda ei 
rahulda. 
 
§ 40. Ametlik kinnitamine 
Konsulaarametnik kinnitab ametlikult allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsust haldusmenetluse seaduse 
kohaselt.  
 
Haldusmenetluse seaduse kohaselt kinnitab konsulaarametnik ametlikult nii allkirja, ärakirja, 
väljatrüki kui ka väljavõtte õigsust. Erisuseks teiste haldusasutustega võrreldes on, et 
konsulaarametnik kinnitab ametlikult ka teiste Eesti haldusasutuste avalike dokumentide 
ärakirju, kui need on mõeldud esitamiseks Eesti haldusasutusele. Allkirja kinnitatakse ametlikult, 
kui allkirjastatud avaldus esitatakse Eesti haldusasutusele. Erinevalt notariaalsest kinnitamisest 
on toiming isikule tasuta ning seetõttu talle lihtsam ja soodsam. 
 
§ 41. Avaliku dokumendi tellimine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul tellib isiku kirjalikul taotlusel avaliku dokumendi Eesti ametiasutuselt.  
(2) Avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud andmete loetelu kehtestab välisminister määrusega, kui 
välislepinguga või seaduse alusel ei ole ette nähtud teistsugust korda ja vormi. 
(3) Avaliku dokumendi välisesinduse kaudu tellimise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib avaliku dokumendi 
tellimise eest võtta teenustasu riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses. 
 
Nii välisesinduste kui ka Välisministeeriumi konsulaarosakonna kaudu tellitakse aastas 
tuhandeid dokumente. Sageli on kindlam ja lihtsam tellida dokument välisesinduse vahendusel 
kui asutusest otse. Pealegi võib juhtuda, et otse saadetud taotlus ei jõua adressaadini jms. Kui 
dokument tellitakse Eestist, tasutakse riigilõivu nii välisesinduse kaudu tellimise toimingu kui ka 
konkreetse tellitava dokumendi eest. Kui dokument tellitakse välisriigist, tasutakse 
Välisministeeriumile tellimuse vahendamise eest, kuid asjakohane tasu dokumendi eest sõltub 
riigist, kust dokument tellitakse. Võimalik, et dokument väljastatakse tasuta, kuid võib ka 
juhtuda, et selle eest peab isik maksma eraldi riigilõivu. Välisministeeriumi konsulaarosakonna 
kaudu võib dokumenti välisriigist tellida eelnõu 6. peatüki alusel, milles sätestatakse 
Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksuste pädevus konsulaarteenuste osutamisel. 
Tellimistaotlused on paljude dokumentide puhul riigisiseselt soovituslikud ning on oluline, et 
taotluses oleksid esitatud vajalikud andmed, millest lähtuvalt saaks tellimust täita. Seetõttu 
nähakse ka eelnõus ette volitusnorm välisministrile määrata, millised andmed tuleb taotluses 
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esitada, kuid taotluse vormid kehtestatakse soovituslikud. Erandiks on vormid, mis on muu 
õigusaktiga juba kehtestatud või mis tulenevad sihtriigi nõuetest. Kui dokument tellitakse riigist, 
mille andmetöötluse tase ei vasta isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud tingimustele, võib 
andmeid edastada vaid isiku sõnaselgel nõusolekul või Andmekaitse Inspektsiooni loal. Kuna 
dokumenti soovib saada isik, kes selle tellib, on otstarbekas dokumendi tellimise taotlusel ette 
näha andmeväli ka nõusoleku andmiseks selle kohta, et isiku andmed edastatakse välisriiki. 
 
§ 42. Avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul tellib isiku kirjalikul taotlusel Eesti ametiasutuselt avaliku dokumendi 
tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise 
konventsiooniga ühinemise seaduse kohaselt. 
(2) Avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib 
avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimise eest võtta teenustasu riigilõivuseadusega 
kehtestatud riigilõivumäära ulatuses. 
 
Uudse teenusena nähakse konsulaarseaduse eelnõus ette võimalus tellida välisriigis olles Eestist 
avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamine. Teenus on lisatud konsulaarteenuste 
hulka praktilisest vajadusest lähtuvalt, kuna mitmes riigis on Eesti välisesindustest seda teenust 
palutud põhjusel, et rahvusvahelist riigilõivu ülekannet on kas võimatu teha või see on ülemäära 
kallis. Teiseks põhjuseks on efektiivsus ja loogilisus, kuna juhul, kui Eestist tellitakse avalik 
dokument, ei saa seda rahvusvaheliselt kasutada, kui see on nõuetekohaselt kinnitamata. Seetõttu 
on inimesele abiks, kui ta saab välisesinduse kaudu tellida ühel ajal nii dokumendi kui ka selle 
kinnitamise (küll kahe eraldi toiminguna, kuid siiski inimese jaoks ühel ajal ning ilma liigse 
vaevata). 
 
§ 43. Avaliku dokumendi legaliseerimine 
(1) Avaliku dokumendi legaliseerimisel kinnitab konsulaarametnik avalikul dokumendil oleva allkirja ja vajaduse 
korral pitseri või  templi ehtsust. 
(2) Konsulaarametnik legaliseerib välisriigis antud avaliku dokumendi, mida kasutatakse Eestis, ja Eestis antud 
avaliku dokumendi, mida kasutatakse välisriigis.  
(3) Konsulaarametnik legaliseerib avaliku dokumendi, kui tal 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. 
(4) Konsulaarametnik ei legaliseeri avalikku dokumenti, kui: 
1) avalik dokument on võltsitud; 
2) välisriigis antud originaaldokument ei ole legaliseeritud rahvusvahelise tavaõiguse kohaselt; 
3) avaliku dokumendi sisu ei vasta tõele; 
4) avalik dokument on välislepingu kohaselt kehtiv muu tõestuseta; 
5) asjaolud viitavad avaliku dokumendi esialgse sisu ebapädevale muutmisele; 
6) avalik dokument on rikutud; 
7) tähtajaline avalik dokument on kehtetu; 
8) on alust arvata, et avaliku dokumendi kinnitanud isikul puudus sellekohane pädevus; 
9) avalik dokument on legaliseeritud kasutamiseks teises riigis või 
10) avaliku dokumendi on legaliseerinud teine Eesti konsulaarametnik.  
(5) Avaliku dokumendi legaliseerimise korra ja taotluse vormi kehtestab välisminister määrusega.  
(6) Avaliku dokumendi legaliseerimise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu. 
 
Senise praktika kohaselt legaliseerib välisesinduse konsulaarametnik vaid selle välisesinduse 
konsulaarpiirkonnas välja antud dokumente. Kuna legaliseerida on vaja ka nende riikide 
dokumente, kus Eestil esindust ei ole ja mis ei ole ühinenud legaliseerimise tühistamise 
konventsiooniga, sätestatakse välisministri määruse eelnõus, et konsulaarametnik võib 
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legaliseerida ka asukohariigis välisesinduses legaliseeritud dokumente. See tähendab, et 
legaliseerimist vajav dokument võib olla välja antud mujal riigis, kuid kuna dokumendi on 
legaliseerinud asukohariigis asuv välisesindus ja selle ehtsust on kerge tuvastada, on otstarbekas, 
et ka välisesinduse konsulaarametnik võiks dokumendi omakorda legaliseerida. 
 
§ 44. Dokumendi edastamine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul edastab isiku kirjalikul taotlusel dokumendi Eesti ametiasutusele või isikule, kui 
välislepinguga või seaduse alusel ei ole ette nähtud teistsugust korda. 
(2) Dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu kehtestab välisminister määrusega. 
(3) Dokumendi edastamise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib dokumendi edastamise eest võtta teenustasu 
riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses. 
 
Dokumendi edastamise toimingut taotlevad kõige sagedamini ametiasutused, sealhulgas 
välisesindused ise, kes edastavad näiteks Siseministeeriumi rahvastikuregistri toimingute 
osakonnale ärakirja välisriigis elava rahvastikuregistrisse kantud isiku perekonnaseisuaktist 
rahvastikuregistrisse kandmiseks. 
Kui dokumendi edastamise teenust taotleb füüsiline isik või juriidiline isik, edastab 
konsulaarametnik dokumendi selle sisusse süüvimata, kuna tegemist on põhjendatud juhul 
diplomaatilise posti kasutamise teenusega, mitte sisulise menetlusega. 
 
§ 45. Viisa andmine 
Konsulaarametnik menetleb viisataotlust ja annab viisa välismaalaste seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt.  
 
Viisataotluse menetlus on täpselt reguleeritud välismaalaste seaduses ja selle alusel antud 
õigusaktides. Lisaks kohaldatakse nüüd viisamenetlusele ka Schengeni õigustikku. 
 
§ 46. Viisa andmine välislepingu või Euroopa Liidu õigusakti kohaselt 
Eesti Vabariigi välisesindus võib välislepingu või Euroopa Liidu õigusakti kohaselt menetleda ja anda viisa teise 
Schengeni liikmesriiki sõiduks asukohariigi teadmisel ning tingimusel, et asukohariik ei ole esitanud vastuväiteid. 
Schengeni liikmesriigi välisesindus võib välislepingu või Euroopa Liidu õigusakti kohaselt menetleda viisataotlust ja 
anda viisa Eestisse sõiduks asukohariigi teadmisel ning tingimusel, et asukohariik ei ole esitanud vastuväiteid.  
 
Kuna Eestil on väike välisesinduste võrk, on otstarbekas kasutada võimalust, et Schengeni 
liikmesriigi välisesindus esindaks viisamenetluses Eestit riikides, kus meil välisesindus puudub. 
Esindamises lepitakse eraldi kahepoolselt kokku ning peale selle on esindamise võimalus ette 
nähtud ka Schengeni õigustikus ja ühtsetes konsulaarjuhistes. Et võimaldada tulevikus 
esindamist ka ilma kahepoolse kokkuleppeta, näiteks Schengeni ühtsete viisareeglite alusel, on 
seaduses antud võimalus esindada ka Euroopa Liidu õigusakti kohaselt. 
 
§ 47. Elamisloa ja tööloa taotluse edastamine ning elamisloa väljastamine 
(1) Konsulaarametnik edastab välisriigi kodaniku elamisloa ja vajadusel tööloa taotluse menetlusse võtmiseks 
Kodakondsus- ja Migratsiooniametile välismaalaste seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse kohaselt. 
(2) Konsulaarametnik kannab elamisloa andmed isiku kehtivasse reisidokumenti ning väljastab isikutunnistuse 
välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt. 
 
Elamisloa taotlusi võtavad konsulaarametnikud ka praegu vastu. Uudsena on antud võimalus 
väljastada välisriigi kodanikule elamisloa kleebise asemel isikutunnistus. Aukonsulil ei ole 
õigust väljastada välisriigi kodanikule Eesti elamisluba. 
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Tööloa taotluse edastamine on eelnõusse jäetud Siseministeeriumi ettepanekul. Tööluba taotleb 
isik, kellele Eesti on elamisloa juba väljastanud ning kes on seega juba Eestisse elama asunud. 
Kui ta Eestis elades soovib tööle asuda, esitab ta tööloa taotluse reeglina riigisiseselt 
Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.  
 
§ 48. Dokumendi väljastamine ametiabi korras 
Konsulaarametnikul või aukonsulil on õigus väljastada ametiabi korras teisi seaduse alusel väljaantud dokumente 
ja teha vajalikke toiminguid halduskoostöö seaduse kohaselt. 
 
Ametiabi korras on seni väljastatud juhilube ja väikelaeva juhi tunnistusi. Juhilubade 
väljastamise kohta on eelnõus kehtestatud eraldi säte, kuid ka muul juhul võib ametiabi korras 
dokumente väljastada. Eelnõu kohaselt on õigus väljastada ametiabi korras ka muu kui isikut 
tõendavate dokumentide seaduse alusel väljaantud dokumenti.  
 
§ 49. Tõendite kogumine ja menetlusdokumentide kättetoimetamine 
(1) Konsulaarametnik võib välisriigis Eesti kohtu korraldusel koguda tõendeid menetlusseadustes ettenähtud 
korras, muu hulgas kuulata üle tunnistajaid, kui see ei ole välisriigi õiguse järgi keelatud. Samuti võib 
konsulaarametnik Eesti kohtu korraldusel toimetada kätte menetlusdokumente välisriigis, kui see ei ole välisriigi 
õiguse järgi keelatud. 
(2) Tõendi kogumise või kättetoimetamise kohta koostab konsulaarametnik dokumendi ja edastab kohtule. 
 
Paragrahv 49 põhineb tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 241 lõikes 5 ja 316 lõikes 4 tehtud 
muudatustel, mis on hetkel Riigikogu menetluses. Nimetatud norm ei pane konsulaarametnikele 
otseselt uusi kohustusi, kuid annab õigusliku aluse võimaluse korral nende abi kasutamiseks, et 
saavutada tsiviilvaidluse lahendamine. 
 
§ 50. Laeva- ja lennuloa taotlemine 
(1) Konsulaarametnik võtab vastu välisriigi õhusõidukile lennuloa saamise taotluse ning edastab selle 
lennundusseaduse ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse kohaselt Eesti pädevale asutusele. Vastuse edastab 
konsulaarametnik välisriigi asutusele.  
(2) Konsulaarametnik võtab vastu välisriigi laevale laevaloa saamise taotluse ja edastab selle riigipiiri seaduse 
kohaselt Eesti pädevale asutusele. Vastuse edastab konsulaarametnik välisriigi asutusele. 
 
Laeva- ja lennuloa taotlemise üldmenetlus on välja kujunenud diplomaatilise tavana. 
Riigisiseselt on pädevad asutused määratud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja 
lennundusseadusega. 
 

 
5. peatükk 

KONSULAARABI ANDMINE 
 
§ 51. Konsulaarabi andmine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul nõustab ja abistab konsulaarpiirkonnas viibivat hädasolijat ühenduse võtmisel 
perekonna või teiste lähedastega, Eestisse tagasipöördumisel, tema õiguste kaitsmisel ning haiglaravi või muu 
hädavajaliku korraldamisel.  
(2) Hädasolijaks käesoleva seaduse tähenduses on Eesti kodanik või välismaalane, kes on sattunud ajutisse 
hädaolukorda õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo ohvriks langemise või muu asjaolu tõttu ega ole ise võimeline 
olukorrast välja tulema. 
(3) Hädasolijaks ei ole välismaalane, kes on samal ajal asukohariigi kodanik või asukohariigis dokumenteeritud 
määratlemata kodakondsusega isik või asukohariigi resident.  
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(4) Kui hädasolijalt on võetud ebaseaduslikult vabadus, teatab konsulaarametnik sellest konsulaarpiirkonna ja Eesti 
pädevatele asutustele, vahendab hädasolija, tema perekonna, teiste lähedaste ja konsulaarpiirkonna asutuste 
suhtlemist ning jälgib küsimuse lahendamist konsulaarpiirkonna asutustes.  
 
Eesti kodanikele osutatava konsulaarabi kohta muudatusi ei ole. Oluliselt on muutunud 
välismaalastele konsulaarabi andmise regulatsioon. Kehtiva seaduse kohaselt osutatakse 
välismaalasele konsulaarabi rahvusvahelise tava järgi, mis jätab ebaselgeks, mida 
konsulaarametnik peaks tegema või tohiks teha. Praktikas osutatakse välismaalasele sageli 
konsulaarabi samal määral kui oma kodanikule, kuna välismaalasel ei ole kuhugi mujale abi 
saamiseks pöörduda. Eestis alaliselt elavad välisriigi kodanikud võivad pöörduda oma 
kodakondsusjärgse riigi välisesinduse poole, kuigi ka siis tuleb ette olukordi, kus 
kodakondsusjärgne riik ei soovi konsulaarabi anda ning suunab inimese elukohajärgse riigi, st 
Eesti välisesinduse poole (kahjuks vahel ka juhul, kui Eesti elamisloaga välisriigi kodanik on 
hätta sattunud oma kodakondsusjärgses riigis). Välisriigi kodanikule võib konsulaarabi osutada 
konsulaarseaduse §-de 52 ja 53 alusel. 
 
Konsulaarabi tähendab, et konsulaarametnik või aukonsul annab konsulaarpiirkonnas viibivale 
hädasolijale nõu ning aitab tal võtta ühendust perekonnaga, Eestisse tagasi pöörduda, tema õigusi 
kaitsta ning korraldada haiglaravi või muid vajalikke asju. Hädasolijaks on Eesti kodanik või 
välismaalane, kes on sattunud ajutisse hädaolukorda õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo ohvriks 
langemise või muu asjaolu tõttu ega ole ise võimeline sellest välja tulema. Kui inimene vajab 
asukohariigis pidevat arstiabi või sotsiaaltoetust, ei ole see enam konsulaarabi juhtum ning 
sellega tegelemine kuulub asukohariigi või elukohariigi asutuste pädevusse. Lisaks ei ole 
Välisministeeriumil Eestis võimalik isikutele konsulaarabi osutada, kuna kuriteo ohvriks 
langemise korral pöördub isik politseisse, arstiabi vajamisel meditsiiniasutusse jne. Praktikas on 
olnud juhtumeid, kus inimene pöördub Eestis Välisministeeriumi poole selliste küsimuste 
lahendamiseks, mille puhul välisriigis osutataks konsulaarabi, kuid mitte Eesti territooriumil.  
Sarnaselt teiste riikide praktikale topeltkodakondsusega isikute suhtes on lisatud säte, mille 
kohaselt Eesti konsulaarametnik ei osuta konsulaarabi juhul, kui välismaalane on samal ajal 
asukohariigi kodanik või dokumenteeritud määratlemata kodakondsusega isik või asukohariigi 
resident, kuna ta peaks saama abi ja tuge välisriigi seaduste alusel. Kahjuks tuleb praktikas ette 
olukordi, kus Eesti on isiku dokumenteerinud kui määratlemata kodakondsusega isiku, kuid 
hiljem on ta saanud teise riigi kodanikuks. Kuna isik ei ole oma uuest kodakondsusest Eestit 
teavitanud, on ta Eesti rahvastikuregistris endiselt registreeritud kui määratlemata 
kodakondsusega isik. 
Eesti kodanikku abistab konsulaarametnik või aukonsul, vaatamata asjaolule, et ta võib olla 
mitme riigi kodanik. Oluline on, et seda võimaldaks asukohariigi õigus ja praktika. 
Kui Eesti kodanikult või välismaalaselt võetakse ebaseaduslikult vabadus, teeb konsulaarametnik 
kõik seaduste kohaselt selleks, et ebaseaduslik käitumine lõpetataks. 
 
§ 52. Konsulaarabi andmine Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule 
(1) Eesti Vabariigi välisesindus kaitseb Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku huve, kui Euroopa Liidu liikmesriigil, 
kelle kodanikuks isik on, ei ole asukohariigis välisesindust, ning kui asukohariigil ei ole vastuväiteid.  
(2) Euroopa Liidu liikmesriigi taotlusel antakse konsulaarabi, kui selle riigi kodanik on hädaolukorras, kinni peetud 
või kannab karistust, samuti surmajuhtumi ning muu ettenägematu ja erakorralise asjaolu korral.  
 
Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul on õigus saada konsulaarkaitset iga Euroopa Liidu 
liikmesriigi konsulaarasutuses, seda juhul, kui asukohariigis ei ole tema kodakondsusjärgse riigi 
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esindust ega aukonsulit. Samamoodi on ka Eesti kodanikul õigus pöörduda riigis, kus ei ole Eesti 
välisesindust, mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse poole konsulaarabi saamiseks. 
 
§ 53. Konsulaarabi andmine välislepingu kohaselt 
Eesti Vabariigi välisesindus võib välislepingu kohaselt anda konsulaarabi välisriigi kodanikule asukohariigi 
teadmisel ning tingimusel, et asukohariigil ei ole vastuväiteid. Välisriigis, kus Eestil ei ole välisesindust, võib 
välisriigi välisesindus anda välislepingu kohaselt Eesti kodanikule konsulaarabi asukohariigi teadmisel ning 
tingimusel, et asukohariigil ei ole vastuväiteid.  
 
Olenemata konsulaarkaitsest, mis tuleneb Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele Euroopa 
Liidu õigusaktidest, on võimalik osutada konsulaarabi ka välislepingu kohaselt. Näiteks kehtib 
endiselt Eesti, Läti ja Leedu sõlmitud konsulaarabi osutamise kokkulepe. Vajadus selliste 
lepingute järele on kahanenud, kuid kuna mingil ajal võib nende sõlmimine siiski vajalikuks 
osutuda, jäetakse seadusesse sellekohane võimalus. 
 
§ 54. Abi andmine loodusõnnetuse, katastroofi, terroriakti, sõja ja relvastatud konflikti korral 
(1) Välisriigi territooriumil hädasolija elu või julgeolekut ohustava loodusõnnetuse, katastroofi, terroriakti, sõja või 
relvastatud konflikti korral püüab konsulaarametnik või aukonsul hoida hädasolijaga pidevat sidet ning aidata 
hädasolijal Eestisse tagasi pöörduda või kriisipiirkonnast lahkuda.  
(2) Vajaduse korral korraldab Vabariigi Valitsus Välisministeeriumi ettepanekul hädasolija Eestisse 
tagasipöördumise või tema kriisipiirkonnast lahkumise.  
 
Sättesse on lisatud, et loodusõnnetuse, katastroofi, terroriakti, sõja või relvastatud konflikti korral 
püüab konsulaarametnik või aukonsul aidata ka välismaalast. Seni on sätestatud vaid Eesti 
kodaniku aitamise kohustus, mis ei ole aga õigustatud. Ükski välismaalane ei ole küll seni oma 
välismaal viibimist konsulaarasutuses registreerinud, kuid kui välismaalane hädaolukorras 
esinduse poole pöördub, ei tohiks abist keelduda, sest tal ei ole ühegi teise esinduse poole 
pöörduda. 
Täpsustatud on, et kriisiolukorras ei püüa konsulaarametnik või aukonsul hädasolijaga üksnes 
sidet hoida, vaid aitab võimaluste piires tal ka Eestisse tagasi pöörduda või kriisipiirkonnast 
lahkuda. 
 
§ 55. Kuriteo ohvri abistamine 
Konsulaarametnik või aukonsul aitab kuriteo ohvriks langenud hädasolijal saada arsti- ja õigusabi. Vajaduse korral 
vahendab konsulaarametnik või aukonsul hädasolija ja asukohariigi õiguskaitseasutuste suhtlemist. 
 
Lisatud on välismaalase abistamise kohustus kuriteo ohvriks langemise korral. 
 
§ 56. Abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul korraldab hädasolija vigastusest või haigusest viivitamatu teavitamise isiku 
perekonnale või teistele lähedastele ning Välisministeeriumile. 
(2) Kui hädasolija tuleb tema seisundi tõttu tuua Eestisse, nõustab ja abistab konsulaarametnik või aukonsul 
perekonda või teisi lähedasi selle korraldamisel.  
 
Lisatud on välismaalase abistamise kohustus õnnetusjuhtumi ja haiguse korral. 
 
§ 57. Abi surmajuhtumi korral 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul korraldab Eesti kodaniku või välismaalase surmast viivitamatu teavitamise isiku 
perekonnale või teistele lähedastele ning Välisministeeriumile. 
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(2) Kui põrm tuleb tuua Eestisse, nõustab ja abistab konsulaarametnik või aukonsul perekonda või teisi lähedasi 
selle korraldamisel.  
 
Lisatud on välismaalase surmast teavitamise kohustus, kui see info on konsulaarametnikule või 
aukonsulile teada. 
 
§ 58. Põrmu Eestisse saatmine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul pitseerib Eestisse saadetava kirstu või urni seda saatva isiku kirjalikul taotlusel 
pärast kirstu või urni sisu õiguspärasuses veendumist. 
(2) Konsulaarametnik või aukonsul annab urni või kirstu saatvale isikule tõendi, millega kinnitab urni või kirstu 
pitseerimist.  
(3) Urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused, korra ja tõendi vormi kehtestab välisminister määrusega. 
(4) Põrmuga kirstu ja urni pitseerimise tõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib võtta 
põrmuga kirstu või urni pitseerimise tõendi väljastamise eest teenustasu riigilõivuseadusega kehtestatud 
riigilõivumäära ulatuses. 
 
Täpsustatud on, et konsulaarametnik või aukonsul pitseerib kirstu või urni pärast seda, kui ta on 
veendunud, et selles ei ole kõrvalisi esemeid (nt relvi, narkootikume). Kehtivat seadust võib 
tõlgendada nii, et tuleb veenduda kirstu või urni õiguspärases saatmises Eestisse, kuid see ei ole 
päris õige. Saatmise korraldamine on juba saatva isiku kanda ning asjaolu, et Eestis ei ole veel 
matmiskohta, ei anna alust pitseerimisest keelduda. 
 
§ 59. Piiratud teovõimega isiku huvide kaitsmine 
Konsulaarametnik või aukonsul kaitseb konsulaarpiirkonnas viibiva piiratud teovõimega hädasolija õigusi ja 
seaduslikke huve tema seadusliku esindaja puudumise ajal ilma volituseta. 
 
Lisatud on, et kaitstakse ka piiratud teovõimega välismaalase õigusi ja huve. 
 
§ 60. Kinnipeetud või karistust kandva isiku õiguste kaitse 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul kohtub konsulaarpiirkonnas kinnipeetud või karistust kandva Eesti kodaniku või 
välismaalasega tema enda, tema volitatud esindaja, perekonna või teiste lähedaste põhjendatud taotlusel.  
(2) Konsulaarametnik või aukonsul esindab kinnipeetud või karistust kandvat Eesti kodanikku või välismaalast 
konsulaarpiirkonna asutuses tema taotlusel ja põhjendatud juhtudel.  
(3) Konsulaarametnik või aukonsul jälgib, et kinnipeetud või karistust kandva Eesti kodaniku või välismaalase 
põhiõigused oleksid tagatud. 
 
Lisatud on, et konsulaarametnik ja aukonsul kohtuvad soovi korral ka kinnipeetud 
välismaalasega. Samuti on lisatud säte, mille kohaselt konsulaarametnik või aukonsul jälgib, et 
kinnipeetud või karistust kandva Eesti kodaniku või välismaalase põhiõigused oleksid tagatud.  
Konsulaarametnik või aukonsul esindab kinnipeetud või karistust kandvat Eesti kodanikku või 
välismaalast konsulaarpiirkonna asutustes üksnes isiku põhjendatud taotlusel. See ei tähenda 
isiku esindamist kohtus advokaadina, vaid pigem suhtlust asukohariigi asutustega isikut ja tema 
õigusi puudutavates küsimustes.  
 
§ 61. Tagasipöördumistunnistuse andmine 
Konsulaarametnik või aukonsul annab Eesti kodanikule tagasipöördumistunnistuse isikut tõendavate dokumentide 
seaduse kohaselt.  
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Tagasipöördumistunnistus väljastatakse juhul, kui välisriigis on isiku reisidokument hävinenud,  
kaduma läinud või varastatud. Peale selle ka juhul, kui reisidokument on aegunud, et võimaldada 
isikul Eestisse naasta. 
 
§ 62. Tagasipöördumise loa andmine 
Konsulaarametnik või aukonsul annab välismaalasele tagasipöördumise loa isikut tõendavate dokumentide seaduse 
kohaselt. 
 
Tagasipöördumise luba antakse välismaalasele, kellel on juba Eesti elamisluba käesoleva 
seaduse  § 1 lõike 2 definitsioonist tulenevalt, seetõttu on kehtiva seadusega võrreldes välja 
võetud täpsustus, et tagasipöördumise luba antakse välismaalasele, kes elab Eestis elamisloa 
alusel. 
 
§ 63. Rahalise abi andmine 
(1) Konsulaarametnik või aukonsul korraldab tagatise olemasolu korral ja hädasolija kirjaliku avalduse alusel 
rahalise abi andmist. 
(2) Kui tagatis puudub, võib konsulaarametnik anda rahalist abi hädasolija põhjendatud vormikohase taotluse 
alusel ja Välisministeeriumi kooskõlastusel. 
(3) Hädasolijale antud tagatiseta rahaline abi tuleb 90 päeva jooksul rahalise abi saamise kuupäevast arvates 
riigile tagasi maksta, kui käesolevas seaduses ei ole ette nähtud teisiti. 
(4) Kui lõike 2 alusel tagatiseta rahalist abi saanud isik ei tagasta raha tähtaja jooksul, teeb välisminister 
ettekirjutuse selle tagastamiseks. Välisministri ettekirjutus kuulub sundtäitmisele täitemenetluse seadustiku kohaselt.  
(5) Põhjendatud taotluse alusel võib välisminister isiku vabastada talle tagatiseta rahalise abi korras antud raha 
tagasimaksmisest või tagasimakstavat summat vähendada, kui: 
1) abisaanu tõendab oma maksejõuetust või 
2) seda taotleb Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus.  
(6) Rahalise abi andmise ja tagastamise korra ning tagatiseta rahalise abi taotluse vormi kehtestab välisminister 
määrusega. 
(7) Konsulaarametniku või aukonsuli otsust tagatiseta rahalise abi andmise või sellest keeldumise kohta ning 
välisministri otsust tagasimaksmisest vabastamise või tagastatava summa vähendamise kohta ei saa vaidlustada 
vaidemenetluse korras.  
 
Rahalise abi andmise sätteid on muudetud ja täpsustatud. Nii konsulaarametnik kui ka aukonsul 
korraldavad tagatise olemasolul rahalise abi andmise nii Eesti kodanikule kui ka välismaalasele. 
Tagatise puudumise korral saab konsulaarametnik anda rahalist abi vaid Välisministeeriumi 
kooskõlastusel. Aukonsulilt tagatiseta rahalise abi andmist nõuda ei saa. 
 
§ 64. Tagatiseta rahalise abi andmisest keeldumine 
Konsulaarametnik võib keelduda tagatiseta rahalise abi andmisest, kui: 
1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid, moonutanud või varjanud teavet; 
2) taotleja ei ole varem saadud rahalist abi kasutanud sihipäraselt või 
3) taotleja ei ole tagastanud varem saadud rahalist abi välisministri kehtestatud korras ja tema suhtes ei ole tehtud 
otsust rahalise abi tagasimaksmisest vabastamise kohta.  
 
Paragrahvis sätestatakse kehtivale korrale sarnaselt rahalise abi andmisest keeldumise alused. 
Täpsustatud on, et tegemist on just tagatiseta rahalise abi menetlusega, kuna juhul, kui tagatis on 
antud, ei ole konsulaarametnikul õigust jätta raha välja maksmata. Välja on jäetud punkt, mille 
kohaselt keeldutakse tagatiseta rahalise abi andmisest, kui taotleja on varem saanud 
õigustamatult rahalist abi. Õigustamatult rahalise abi saamine eeldab, et isik on taotlemisel 
esitanud valeandmeid või varjanud olulist teavet või ei ole saadud abi sihipäraselt kasutanud. 
Mõlemad juhud on käsitletud punktides 1 ja 2. 
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§ 65. Rahalise abi andmine Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule 
(1) Rahalist abi antakse Eesti Vabariigi välisesindusse pöördunud Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule ainult 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse loal.  
(2) Tagasimaksmise kohustus vormistatakse dokumendina, mille Välisministeerium edastab asjaomase Euroopa 
Liidu liikmesriigi pädevale asutusele.  
(3) Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule rahalise abi andmise korra kehtestab välisminister määrusega. 
 
Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule annab konsulaarametnik rahalist abi vaid asjaomase 
liikmesriigi pädeva asutuse loal, et see liikmesriik tagaks raha tagasimaksmise. 
 

 
6. peatükk 

VÄLISMINISTEERIUMI EESTIS ASUVATE STRUKTUURIÜKSUSTE 
KONSULAARÜLESANDED  

 
§ 66. Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksuste konsulaarülesanded 
(1) Välisministeeriumi Eestis asuvad struktuuriüksused täidavad oma pädevuse piires järgmisi konsulaarülesandeid: 
1) abinõude rakendamine Eesti riigi, Eesti kodaniku ja Eesti juriidilise isiku huvide ja õiguste kaitseks välismaal; 
2) abinõude rakendamine välismaalasele ja välisriigi kodanikule konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamisel 
välisriigis; 
3) Eesti kodaniku ja välismaalase välisriigis ajutise viibimise ja püsiva elukoha registreerimine; 
4) rahvastikuregistritoiming; 
5) avaliku dokumendi tellimine; 
6) avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine; 
7) avaliku dokumendi legaliseerimine; 
8) dokumendi edastamine; 
9) viisa andmine; 
10) põrmu välisriiki saatmine; 
11) tagasipöördumistunnistuse väljastamine; 
12) tagasipöördumise loa andmine; 
13) laeva- ja lennuloa taotlemine; 
14) teised õigusaktidest tulenevad konsulaarülesanded. 
(2) Välisministeeriumi Eestis asuvad struktuuriüksused osutavad konsulaarteenuseid käesoleva seaduse 4. peatüki 
kohaselt ja konsulaarabi käesoleva seaduse 5. peatüki kohaselt, arvestades käesoleva peatüki erisusi. 
 
Välisministeeriumi konsulaarülesandeid on täiendatud ja täpsustatud. Peale üldiste ülesannete, 
nagu õiguste ja huvide kaitse välismaal, abinõude rakendamine välismaalastele ja välisriigi 
kodanikule konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamisel välisriigis, ning üldiste 
konsulaarküsimuste koordineerimise ja edendamise osutab Välisministeerium ka konkreetseid 
konsulaarteenuseid, näiteks dokumentide tellimine ja edastamine ning dokumendi 
legaliseerimine. Kui konsulaarametnik osutab konsulaarteenust või -abi, on tal samad õigused ja 
kohustused nagu välisesinduses konsulaarametnikul (§ 2 lg 5) ning ülesandeid täidetakse 
konsulaarseaduse 4. ja 5. peatüki ning teiste asjakohaste õigusaktide kohaselt. 
Nimekiri ei ole kehtestatud ammendavalt, kuna eriolukordades võib vajalikuks osutuda, et 
Välisministeeriumil oleks õigus täita ka teisi konsulaarülesandeid, näiteks saata kriisipiirkonda 
konsulaarametnik, et aidata seal hätta sattunud Eesti kodanikke ja välismaalasi Eestisse naasta. 

 
§ 67. Avaliku dokumendi tellimine  
Konsulaarametnik tellib isiku kirjalikul taotlusel avaliku dokumendi välisriigi ametiasutuselt, kui see on kooskõlas 
kahe riigi praktikaga või kui selleks on välisriigi nõusolek. 
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Eestis olles saab isik taotleda dokumenti välisriigist, pöördudes selleks Välisministeeriumi 
konsulaarosakonna poole. Kuna konsulaarosakond ei saa aga igast riigist dokumente tellida, 
lähtutakse dokumendi tellimise taotluse vastuvõtmisel senisest riikidevahelisest praktikast ning 
saadud nõusolekutest. Tavaliselt tellitakse dokumente riikidest, kus asuvad või kuhu on 
akrediteeritud Eesti välisesindused. 
 
§ 68. Avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine 
Konsulaarametnik tellib isiku kirjalikul taotlusel avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise 
välisriigi ametiasutuselt, kui see on kooskõlas kahe riigi praktikaga või kui selleks on välisriigi nõusolek. 
 
Uudsena nähakse seaduses ette võimalus tellida Välisministeeriumi konsulaarosakonna kaudu 
tunnistus (apostille) välisriigist. Kuna tunnistus (apostille) on üldjuhul tasuline kinnitus, sõltub 
selle tellimine Välisministeeriumi kaudu nii Eesti välisesinduse olemasolust või akrediteeritusest 
selles riigis kui ka inimese võimalustest tunnistuse (apostille’) eest välisriigile tasuda. 
 
§ 69. Dokumendi edastamine 
Konsulaarametnik edastab isiku kirjalikul taotlusel dokumendi välisriigi ametiasutusele või isikule, kui see on 
kooskõlas kahe riigi vahelise praktikaga või kui selleks on välisriigi nõusolek  ning kui välislepinguga või seaduse 
alusel ei ole ette nähtud teistsugust korda. 
 
Eestis olles on võimalik Välisministeeriumi konsulaarosakonna kaudu edastada dokument 
välisriiki. Tingimuseks on, et seadus või välisleping ei näe ette teistsugust korda (nt 
õigusabilepingute alusel justiitsministeeriumide otsesuhtlust) ning kahe riigi vahel on kujunenud 
selline praktika või on olemas nõusolek. Viimane tingimus puudutab just välisriike, kus puudub 
Eesti välisesindus. Sellisel juhul on oluline, et välisriik on nõus dokumenti edastama oma 
välisesinduse kaudu kolmandas riigis. 
 
§ 70. Põrmu välisriiki saatmine 
Konsulaarametnik 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. 
 
Selle teenuse osutamise tingimuseks on, et põrm saadetakse välisriiki, st pitseeritakse urn või 
kirst ning antakse välja tõend, kui Eestis puudub selle riigi välisesindus, kuhu põrm saadetakse. 
Kui Eestis asub selle riigi välisesindus või siht- ja transiidiriigid tunnustavad matusebüroo 
väljaantud dokumente, ei ole urni ega kirstu Välisministeeriumi konsulaarosakonnas pitseerida 
vaja.  
Sellekohane tõend antakse välja käesoleva seaduse § 39 kohase konsulile teadaolevate asjaolude 
tõendina (kooskõlas § 58 lõike 3 alusel kehtestatava välisministri määrusega). 
 
§ 71. Tagasipöördumistunnistuse väljastamine 
Konsulaarametnik annab välisriigis viibivale Eesti kodanikule tagasipöördumistunnistuse erandjuhul ja tingimusel, 
et isikut on võimalik välisriigis tuvastada.  
 
Välisministeeriumi konsulaarosakond väljastab tagasipöördumistunnistuse, kui Eesti kodaniku 
asukohariigis puudub Eesti välisesindus ja aukonsul ning Euroopa Liidu välisesindus ei saa 
isikule tagasipöördumiseks dokumenti väljastada. Näiteks ei saa Euroopa Liidu välisesindus 
väljastada tagasipöördumiseks dokumenti välisriigis vastsündinud Eesti kodanikule, kes ei ole 
veel Eesti poolt dokumenteeritud. 
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§ 72. Tagasipöördumise loa andmine 
Konsulaarametnik annab välisriigis viibivale välismaalasele tagasipöördumise loa erandjuhul ja tingimusel, et 
isikut on võimalik välisriigis tuvastada. 
 
Välisministeeriumi konsulaarosakond väljastab tagasipöördumise loa, kui välismaalase 
asukohariigis puudub Eesti välisesindus ja aukonsul. Euroopa Liidu välisesindus ei väljasta 
välismaalasele tagasipöördumiseks dokumenti, küll saab aga Välisministeerium paluda selle 
kaasabi konsulaarosakonna väljastatud tagasipöördumise loa isikule kätte andmisel ja isiku 
tuvastamisel. 
 
§ 73. Laeva- ja lennuloa taotlemine 
(1) Konsulaarametnik esitab välisriigi pädevale asutusele taotluse, et saada välisriigi õigusaktide kohaselt luba 
Eesti riiklikku ülesannet täitva laeva sisenemiseks asukohariigi territoriaalvetesse või sadamasse, seal viibimiseks 
ning sealt väljumiseks.  
(2) Konsulaarametnik esitab välisriigi pädevale asutusele taotluse, et saada välisriigi õigusaktide kohaselt luba 
Eesti riiklikku ülesannet täitva õhusõiduki sisenemiseks asukohariigi õhuruumi, maandumiseks asukohariigi 
territooriumil, lahkumiseks asukohariigi õhuruumist või asukohariigi territooriumilt ülelennuks.  
 
Välisministeeriumi konsulaarosakond esitab välisriigi pädevale asutusele taotluse laeva- või 
lennuloa saamiseks Eesti riiklikku ülesannet täitvale laevale või õhusõidukile.  

 
 

7. peatükk 
RAKENDUSSÄTTED 

 
§ 74. Perekonnaseisuaktide üleandmine 
Välisesindustes enne käesoleva seaduse jõustumist koostatud perekonnaseisuaktide I eksemplarid antakse 
säilitamiseks üle Siseministeeriumile. 
 
Selleks, et tagada seni koostatud perekonnaseisuaktide I eksemplaride alaline säilimine, antakse 
praegu välisesindustes säilitatavad perekonnaseisuaktide eksemplarid üle Siseministeeriumile. 
Perekonnaseisutoimingute seaduse jõustumisel tehakse ja muudetakse rahvastikuregistris 
kandeid elektroonselt ning paberkandjal akt säilitatakse Siseministeeriumis. 
 
§ 75. Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmine 
Euroopa Parlamendi valimise seaduse (RT I 2003, 4, 22; 2006, 55, 408) § 48 lõikes 2 asendatakse sõna 
„aukonsulaat” sõnadega „aukonsuli juhitav konsulaarasutus” sobivas käändes. 
 
Terminoloogia viiakse vastavusse konsulaarseadusega. 
 
§ 76. Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine 
Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2007, 62, 394) tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 15 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„2) väljastab isikutunnistuse ja Eesti kodaniku passi välisriigis viibivale Eesti kodanikule ning isikutunnistuse 
välisriigis viibivale kolmanda riigi kodanikule.”; 
2) paragrahvi 22 lõike 2 punktid 8 ja 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„8) erialadiplomaadile; 
9) karjääridiplomaadile ja põhjendatud vajaduse korral karjääridiplomaadi kandidaadile;”; 
3) paragrahvi 22 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„(41) Diplomaatiline pass antakse Eesti Vabariigi välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi 
kandidaadiga välislähetuses kaasas olevale Eesti kodanikust perekonnaliikmele. Põhjendatud vajaduse korral võib 
Välisministeerium diplomaatilise passi välja anda ka diplomaadi või karjääridiplomaadi kandidaadi 
perekonnaliikmele, kes ei ole välislähetuses kaasas.”; 
4) paragrahvi 361 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „hävinud“ sõnadega „, kehtivuse kaotanud“. 
 
Muudatuse jõustumisel on konsulaarseaduse kohaselt konsulaarametnikul õigus väljastada Eesti 
kodanikule nii Eesti kodaniku pass kui ka isikutunnistus. Välisriigi kodanikule, kes on taotlenud 
Eesti elamisluba, on konsulaarametnikul õigus väljastada isikutunnistus või kanda elamisloa 
andmed kehtivasse reisidokumenti. Aukonsulil on õigus väljastada Eesti kodanikule Eesti 
kodaniku pass. 
Paragrahvi 22 lõike 2 punktide 8 ja 9 muutmise on tinginud praktiline vajadus anda teatud 
juhtudel diplomaatiline pass ka karjääridiplomaadi kandidaadile, kes on lähetatud välisriiki.  
Paragrahvi 361 lõiget 1 täiendatakse sõnadega „kehtivuse kaotanud“, mis annab võimaluse 
väljastada tagasipöördumise luba ka välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba, kuid kelle 
välismaalasele pass on kehtivuse kaotanud. Kuna välisesinduses välismaalase passi taotleda ja 
kätte saada ei ole eelnõu jõustudes enam võimalik, annab see täiendus võimaluse hädaolukorras 
välismaalasele ajutine reisidokument väljastada, et ta Eestisse tagasi saaks sõita. 
 
§ 77. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine 
Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2008, 28, 182) § 137 lõikes 3 ja § 144 lõigetes 2, 4 ja 5 
asendatakse sõnad „saatkond või konsulaat” sõnaga „välisesindus” sobivas käändes. 
 
Kuna saatkond ja konsulaat on vaid osa Eesti välisesinduse liikidest, kuid ilmuda tuleks ükskõik 
millisesse Eesti välisesindusse, on saatkond ja konsulaat asendatud üldiselt välisesindusega. 
 
§ 78. Kaubandusliku meresõidu koodeksi muutmine 
Kaubandusliku meresõidu koodeksi (RT 1991, 46-48, 577; 2006, 26, 191) §-s 66 asendatakse sõna 
„konsulaarasutusele” sõnadega „välisesinduse konsulaarametnikule” ning sõna „konsul” sõnaga 
„konsulaarametnik” sobivas käändes.  
 
Terminoloogia viiakse vastavusse konsulaarseadusega. Kuna konsulaartoimingud on sätestatud 
isikupõhiselt, on selgem ka kaubandusliku meresõidu koodeksis täpsustada, et testamenti ei 
esitata mitte konsulaarasutusele – mis ei hõlma diplomaatilist esindust ega erimissiooni –, vaid 
konsulaarametnikule, kes võib töötada nii konsulaarasutuses, diplomaatilises esinduses kui ka 
erimissioonil. 
 
§ 79. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine 
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses (RT I  1998, 23, 321; 2008, 13, 88) tehakse järgmised muudatused: 
1)  paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Vabariigi välisesindus“ ja „välisesindus“ sõnadega 
„välisesinduse konsulaarametnik“ sobivas käändes; 
2) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad „tuleb esitada legaliseeritult” sõnadega „peavad olema legaliseeritud 
või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välislepinguga ei nähta ette teisiti”.  
 
Kehtivas konsulaarseaduses ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses on Eesti 
välisesindusele ette nähtud kohustus väljastada ajutine liputunnistus. Praegu saab seda toimingut 
teha siiski vaid konsulaarametnik, kuna välisesindustes, kus konsulaarametnik puudub, ei ole 
selleks kellelgi pädevust. 
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Praktikas on viimase nelja aasta jooksul Eesti konsulaarasutustes väljastatud kuus ajutist 
liputunnistust, mis näitab, et vajadus selle toimingu järele on väga väike. Tingitud on see 
kindlasti ka asjaolust, et Eesti välisesinduste võrk üle maailma ei ole suur.  
Paragrahvis 36 täpsustatakse sõnastust, lähtudes rahvusvahelise dokumendisuhtluse korrast. 
Välisriigis välja antud ametlik dokument peab olema kas legaliseeritud või, kui nimetatud riik on 
ühinenud legaliseerimise tühistamise konventsiooniga, kinnitatud tunnistusega (apostille’ga). 
Kui riigiga on sõlmitud välisleping, mis need formaalsused tühistab, kehtib dokument Eestis ilma 
lisakinnitusteta. 
 
§ 80. Lennundusseaduse muutmine 
Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2008, 33, 223) tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(5) Välisriigi riiklikule õhusõidukile Eesti õhuruumi sisenemise, Eesti Vabariigi territooriumil maandumise või üle 
territooriumi lendamise loa andmine otsustatakse rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel.”; 
2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses: 
“(51) Välisriigi riigipea või valitsusliikme ametliku visiidiga, muu välispoliitiliselt olulise ametliku visiidiga või muu 
diplomaatilise missiooniga seotud lendu teostavale õhusõidukile Eesti Vabariigi õhuruumi sisenemise, Eesti 
Vabariigi territooriumil maandumise või üle territooriumi lendamise loa, mida ei menetleta käesoleva paragrahvi 
lõike 5 alusel, annab välisminister või tema volitatud ametiisik. 
(52) Ametliku visiidiga või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise korra 
kehtestab välisminister.”. 
3) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti konsulaarametile” sõnadega „Eesti välisesinduse 
konsulaarametnikule”. 
 
Lennundusseaduse § 4 lõiget 5 muudetakse nii, et see oleks kooskõlas rahvusvahelise sõjalise 
koostöö seaduse § 20 lõikega 2. Lennundusseadus ega selle alusel välja antud Vabariigi 
Valitsuse määrus ei käsitle välisriigi riigitegelaste visiitidega seotud lendude (nn VIP-lennud) või 
muude, näiteks Eestis asuvate välisesinduste teenindamisega (kaupade vms veoga) seotud 
lendude lennulubade menetlemist. Välisministeerium peab siiski vajalikuks, et selliste lendude 
lennulubade taotlusi ei menetletaks üldkorras, vaid taotluse võtaks vastu ning seda menetleks 
Välisministeerium, nagu see on ka senini praktikas olnud. Kuna Kaitseministeerium on selgelt 
väljendanud soovi tegeleda riiklike lendude lennulubadega, teisalt on tegu spetsiifiliselt 
välisriikide ja nende esindustega suhtlemisega, nähakse ette, et mitteriiklike VIP-lendude 
lennuloa annab välisminister või tema volitatud ametiisik. Selleks täiendatakse seaduse § 4 uue 
lõikega. Loa taotlemise ja väljaandmise kord on kavas kehtestada välisministri määrusega. 
Määruse kavand on lisatud seletuskirjale. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja 
töötanud ka lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu, kus see sama säte on samuti kajastatud. 
Kui nimetatud eelnõu jõustub enne konsulaarseaduse eelnõu, jäetakse see säte eelnõust välja. 
Paragrahvi 32 terminoloogia on kooskõlla viidud välissuhtlemisseaduse ja konsulaarseadusega. 
 
§ 81. Meresõiduohutuse seaduse muutmine 
Meresõiduohutuse seaduses (RT I 2002, 1, 1; 2006, 21, 162) tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 72 lõikes 3 asendatakse sõnad „konsulile või saatkonnale” sõnaga „välisesindusele”; 
2) paragrahvi 76 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks. 
 
Laevaõnnetusest tuleb teatada Eesti Vabariigi välisesindusele, olenemata sellest, kas tegemist on 
konsulaarasutuse, diplomaatilise esinduse või erimissiooniga. Terminoloogia on kooskõlla viidud 
välissuhtlemisseaduse ja konsulaarseadusega. 
Paragrahvi 76 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks, sest puudub vajadus volitada 
konsulaarametnikku teostama riiklikku järelevalvet. 
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§ 82. Rahvastikuregistri seaduse muutmine 
Rahvastikuregistri seaduses (RT I 2000, 50, 317; 2007, 24, 127)  tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„22) Eesti konsulaarametniku teade püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku ja konsulaarseaduses sätestatud 
välismaalase rahvastikuregistrisse kantavate aktuaalsete andmete kohta;”; 
2) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„26) välisriigi asutuse väljaantud dokument, mille alusel rahvastikuregistri objektiks oleva isiku isikuandmed 
tekivad või muutuvad, kui sellist dokumenti Eestis tunnustatakse ning kui see on legaliseeritud või kinnitatud 
tunnistusega (apostille’ga), kui välislepinguga ei nähta ette teisiti;”; 
3) paragrahvi 40 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„Välisriigis püsivalt elav Eesti kodanik ja konsulaarseaduses sätestatud välismaalane  esitab elukoha andmed Eesti 
konsulaarametnikule konsulaarseaduses sätestatud korras.”; 
4) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(5) Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku ja konsulaarseaduses sätestatud välismaalase elukoha aadressi 
kannab rahvastikuregistrisse Eesti konsulaarametnik või see kantakse rahvastikuregistrisse Eesti konsulaarametniku 
edastatud andmete alusel.”. 
 
Rahvastikuregistri seaduses tehakse muudatused selle tõttu, et välisesinduses hakatakse 
registreerima ka Eesti elamisloaga ning isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt 
väljaantud välismaalase passiga välismaalase (välismaalane konsulaarseaduse tähenduses) püsiva 
elukoha andmeid välisriigis. Kuna rahvastikuregistri seaduses on välismaalane laiema 
tähendusega (isik, kes elab Eestis elamisloa alusel, seega ka välisriigi kodanik), on täpsustatud, 
et registreeritakse vaid nende välismaalaste välisriigis asuv püsiv elukoht, kes on välismaalased 
konsulaarseaduse kohaselt. 
Eesti kodaniku või välisriigis elava välismaalase võib registreerida ka Eestis Välisministeeriumis 
töötav konsulaarametnik, näiteks kui välismaalane viibib lühiajalisel reisil välisriigis, kus puudub 
Eesti välisesindus, või kui Eesti aukonsuli kaudu või otse Välisministeeriumi on edastatud 
registreerimistaotlus. Seetõttu on sätestatud, et toimingu võib teha Eesti konsulaarametnik 
asukohast olenemata. Aukonsul edastab saadud taotlused Välisministeeriumi 
konsulaarosakonnas või välisesinduses töötavale konsulaarametnikule, kes registreerib taotluse 
esitaja püsiva elukoha ettenähtud viisil. 
Punktis 26 on täpsustatud rahvusvahelise dokumendisuhtluse korda, kuna välisriigis välja antud 
avalik dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui 
välislepingus ei sätestata teisiti (nt õigusabilepingud Venemaa, Läti, Leedu ja Poolaga). 
Sõna “välisesindus” on asendatud sõnaga „konsulaarametnik”, kuna isiku registreerimine on 
konsulaartoiming ning seda ei saa teha välisesinduses, kus puudub konsulaarametnik. 
 
§ 83. Riigilõivuseaduse muutmine 
Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58,439; 2008, 30, 191) tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 232 lõigetes 1–3, 5 ja 14–16 asendatakse riigilõiv „940 krooni” riigilõivuga „938 krooni”; 
2) seadust täiendatakse paragrahviga 2751 järgmises sõnastuses: 
„§ 2751. Dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine 
Dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimise eest tasutakse riigilõivu 230 krooni.“; 
3) paragrahvi 280 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„§ 280. Perekonnaseisutoiming”; 
4) paragrahvi 280 lõikes 1 asendatakse sõnad „Abieluakti koostamise” sõnadega „Abielukande tegemise”; 
5) paragrahvi 280 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 
6) paragrahvi 280 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses: 
„(4) Perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 230 krooni. 
(5) Abieluvõimetõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 230 krooni.“. 
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Viisataotluste menetlemise eest võetavad riigilõivud on täpsustatud tulenevalt 
valuutavahetuskursist. Riigilõiv 60 eurot viisataotluse menetlemise eest on Eestile kohustuslik 
Schengeni nõuete alusel. Kuna ümardatud summa 940 Eesti krooni ning riigilõivu 
ümardamisreeglid ülespoole viivad eurodes riigilõivu võtmisel ebatäpsusteni – Eesti krooni 
konverteerimisel eurodeks suureneks riigilõiv üle 60 euro –, on täpsustatud riigilõivusummat 
Eesti kroonides. 
Riigilõivuseadusesse lisatakse paragrahv 2751 tulenevalt avaliku dokumendi tunnistusega 
(apostille’ga) kinnitamise toimingu lisamisest konsulaarseaduse eelnõusse. Kuna selle teenuse 
korral tehakse välisesinduses ja Välisministeeriumi konsulaarosakonnas dokumendi tellimisega 
sarnaseid menetlustoiminguid, on selle eest ette nähtud samasugune riigilõivu määr kui 
dokumendi tellimise ja dokumendi edastamise toimingu puhul. 
Perekonnaseisutoimingute seaduse jõustumisega seoses on vaja täpsustada ka 
perekonnaseisutoiminguid ja nende eest võetavaid riigilõivusummasid. Abieluakti tegemise 
asemel tehakse abielukanne. Andmete muutumise korral ei väljastata enam uut tunnistust, samuti 
ei väljastata perekonnaseisuakti koostamise kohta kordustunnistusi. Lisatud on riigilõiv 
välisesinduses perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise eest (toiming on 
tasuline nagu ka riigisisestes perekonnaseisuasutustes) ning abieluvõimetõendi väljastamise eest. 
Riigilõivu summa on tuletatud samalaadse kuluga teistest välisesinduste konsulaartoimingutest.  
Kui asukohariigis peaks olema vajadus notariaalselt kinnitatud väljatrüki järele (nt põhjusel, et ei 
tunnustata ametliku kinnitamise institutsiooni ja kinnitatud rahvastikuregistri väljatrükk on vaja 
esitada välisriigi asutusele), maksustatakse toiming riigilõivuga kooskõlas riigilõivuseaduse § 
265 lõikega 2 (notariaalne kinnitamine).  
Kui perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu ei võeta vastu enne konsulaarseaduse eelnõu, 
tuleks riigilõivuseaduse § 280 muutvad sätted lisada pigem Riigikogu menetluses oleva 
perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu rakendussätetesse, kuna riigilõivumäärad on seotud 
nimetatud seaduse jõustumisega. 
 
§ 84. Riigivapi seaduse muutmine 
Riigivapi seaduse (RT I 2001, 65, 376, 2008, 7, 53) § 6 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „suursaatkondade, 
alaliste esinduste, konsulaatide ja aukonsulaatide” sõnadega „välisesinduste ja aukonsuli juhitavate 
konsulaarasutuste”. 
 
Terminoloogia viiakse kooskõlla konsulaarseaduse ja välissuhtlemisseadusega. 
 
§ 85. Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmine 
Surma põhjuse tuvastamise seaduse (RT I 2005, 24, 179; 2008, 27, 178) § 5 lõikes 7  asendatakse sõna 
„konsulaarasutust” sõnaga „välisesindust”. 
 
Konsulaarasutus on kitsam mõiste kui välisesindus ning praktikas teavitatakse ka neid 
välisesindusi, mis ei ole konsulaarasutused. 
 
§ 86. Vangistusseaduse muutmine 
Vangistusseaduse (RT I 2000, 58, 376; 2008, 17, 118) §-s 56 asendatakse sõnad „asukohariigi konsulaarasutust” 
sõnadega „kodakondsusjärgse riigi välisesindust”. 
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Välisriigi kodanikust kinnipeetu surmast ei teavitata mitte ainult konsulaarasutusi, vaid ka siin 
asuvaid diplomaatilisi esindusi. Teiseks täpsustuseks on, et ei teavitata mitte asukohariigi ehk 
Eesti välisesindust, vaid isiku kodakondsusjärgse riigi välisesindust. 
 
§ 87. Välismaalaste seaduse muutmine 
Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 2008, 18, 122) tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 1028 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 
„21. Vabariigi Valitsus võib sõlmida välisriikidega viisaküsimustes esindamise kokkuleppeid.”; 
2) paragrahvi 111 lõikes 1 asendatakse sõna „välisesindusele” sõnadega „välisesinduse konsulaarametnikule”.  
 
Välismaalaste seadust on täiendatud sättega, mis annab Vabariigi Valitsusele expressis verbis 
õiguse sõlmida viisaküsimustes esinduslepinguid. Vabariigi Valitsusel on välislepingute 
sõlmimise õigus tulenevalt välissuhtlemisseadusest, kuid see volitus peaks olema nimetatud ka 
välismaalaste seaduses, kuna puudutab otseselt viisaasjade korraldamist (välismaalaste seaduse § 
78). 
Paragrahvis 111 on täpsustatud, et tähtajalise elamisloa taotluse võtab välisriigi kodanikult vastu 
konsulaarametnik (nagu see on sätestatud ka konsulaarseaduses). Viisamenetluses on 
kehtestatud, et viisa väljastamise otsustab konsulaarametnik. Nii peaks ka tähtajalise elamisloa 
taotluse sisseandmisel välisesinduses olema sätestatud, et taotluse võtab vastu ja isiku tuvastab 
konsulaarametnik, kuna see ei ole ülesanne, mida võiks täita või peaks täitma iga välisesinduse 
töötaja. 
 
§ 88. Välissuhtlemisseaduse muutmine 
Välissuhtlemisseaduse (RT I 2006, 32, 248; 2008, 15, 107) § 9 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(6) Välisministeerium osutab konsulaarteenust ja konsulaarabi ning täidab muid konsulaarülesandeid 
konsulaarseaduse kohaselt.”. 
 
Terminoloogia on viidud kooskõlla konsulaarseadusega. Kuna viisade andmine on sätestatud 
konsulaarseaduses kui üks konsulaarteenustest, piisab viitamisest konsulaarseadusele. Eraldi 
viisade andmist välissuhtlemisseaduse selles paragrahvis (viitega konsulaarseadusele ja 
välismaalaste seadusele) kehtestada ei ole otstarbekas. 
 
§ 89. Välisteenistuse seaduse muutmine 
Välisteenistuse seaduses (RT I 2006, 26, 193; 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 15 lõikes 1 lisatakse pärast sõnu „vähemalt ühe aasta” sõnad "ning vastab käesoleva paragrahvi 
lõike 4 alusel välisministri kehtestatud tingimustele."; 
2) paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„§ 37. Konsuli välisesinduse juhiks nimetamine 
Peakonsuli, konsuli ja asekonsuli nimetab välisesinduse juhiks välisminister atesteerimiskomisjoni ettepanekul ning 
konsulaarseaduses sätestatut arvestades.”. 
 
Eelnõus on võetud arvesse, et konsulaarametniku kutse omandamine on teenistusastme saamise 
eeltingimus. Kuna nimetatud põhimõte tuleneb välisministri määrusest, on oluline seaduses 
üheselt mõistetavalt ette näha, et minister võib sellise tingimuse kehtestada. Isik teab siis juba 
Välisministeeriumis tööle asumisel, et lisaks seaduse tingimusele on teenistusse võtmisel veel 
ministri kehtestatud lisatingimused. 
Välisteenistuse seaduse kehtiva redaktsiooni järgi nimetatakse konsul välisesinduse juhiks 
konsulaarseaduse kohaselt. Samas tuleb arvestada, et kuigi konsulaarseaduses käsitletakse 
konsulaarasutuse juhi nimetamist, reguleeritakse selles pigem konsulipatendi väljastamist ning 
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asukohariigi nõusoleku taotlemist. Kõik konsulaarametnikud on diplomaadid ning nende 
ametikohad täidetakse Välisministeeriumis samamoodi nagu teisedki diplomaatilised 
ametikohad: nad nimetatakse ametisse Välisministeeriumi atesteerimiskomisjoni ettepanekul. 
Kuna välisesinduse juhiks oleva konsuli puhul on tegu struktuuriüksuse juhiga, siis nimetab ta 
ametikohale (samamoodi kui Välisministeeriumi osakonna peadirektori) välisminister.  Konsuli 
välisesinduse juhiks nimetamise kord sisuliselt ei muutu, muudatusega täpsustatakse vaid 
kummagi seadusega reguleeritavaid küsimusi. 
 
§ 90. Äriseadustiku muutmine 
Äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 2008, 27, 177) § 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(2) Registripidajale esitatav avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud. Selle asemel võib avaldusel olevad 
allkirjad kinnitada välisriigi ametiisik, kellel on õigus tõestada allakirjutanu isikusamasust. Välisriigis kinnitatud 
dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti. 
 
Sõnastus on viidud kooskõlla rahvusvahelise dokumendisuhtlusega. Dokumendi legaliseerimine 
eeldab, et pädeva ametiisiku allkirja on kõigepealt kinnitanud asukohariigi välisministeerium või 
välisesindus ning seejärel Eesti Välisministeerium või selles riigis asuv Eesti välisesindus. Kui 
riik on ühinenud legaliseerimise tühistamise konventsiooniga, tuleb dokument tunnistusega 
kinnitada. Kui riik on aga sõlminud Eestiga välislepingu, milles nähakse ette formaalsusteta 
dokumendisuhtlus, lisakinnitust ei nõuta. 
 
§ 91. Konsulaarseaduse kehtetuks tunnistamine 
Konsulaarseadus (RT I 2003, 78, 527; 2006, 58, 439) tunnistatakse kehtetuks. 
 
§ 92. Seaduse jõustumine 
Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. märtsil. 
 
Seadus on kavandatud jõustuma järgmise aasta 1. märtsil, et pärast seaduse vastuvõtmist oleks 
aega võtta vastu ka rakendusaktid. 
 

 
IV. Eelnõu terminoloogia 

 
Eelnõus kasutatakse kehtivas seaduses kasutatud ja praktikas juurdunud terminoloogiat. 
 

 
V. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 
Eelnõu on vastavuses Euroopa Liidu õigusega küsimustes, mis on Euroopa Liidu õigusaktides 
reguleeritud: 

1) Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule konsulaarkaitse osutamine teise Euroopa Liidu 
liikmesriigi välisesinduses ning rahalise abi andmine; 

2) Schengeni liikmesriigi välisesinduse esindamine viisade väljastamisel teise Schengeni 
liikmesriigi välisesinduse poolt. 

Enamik konsulaarvaldkonna küsimusi on endiselt riigi ainupädevuses ning kokkupuudet 
Euroopa Liidu õigusega ei ole. 
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VI. Seaduse mõjud 
 

Konsulaarseaduse eelnõu on välja töötatud vajaduse tõttu ajakohastada senist konsulaarseadust. 
Konsulaarseadust on pärast taasiseseisvumist põhjalikumalt uuendatud kahel korral: 1998.  ja 
2003. aastal. Kuna nii sisulisi kui ka tehnilisi muudatusi on palju, on otstarbekam seaduse 
muutmise seaduse asemel kehtestada uus konsulaarseadus.  
Põhimõttelisemad muudatused: 

1) teenuste parem kättesaadavus (Eesti kodanikele ja teistele):  
- Eesti kodanikul tekib isikut tõendavate dokumentide seaduse täiendamisel võimalus 

saada kätte oma isikutunnistus konsulaarametniku käest; 
- Eesti kodanikul tekib võimalus saada nii konsulaarametniku kui ka aukonsuli vahendusel 

kätte oma Eesti juhiload; 
- Eesti kodanikul ja välismaalasel tekib võimalus registreerida välisesinduses oma 

välisriigis ajutine viibimine või püsiv elukoht ka siis, kui asukohariigis Eesti välisesindust 
ei ole, kuna taotluse võib esitada ükskõik millisele Eesti välisesindusele või aukonsulile. 
Tehniliste võimaluste tekkimisel saab konsulaarametnik kanda püsiva elukoha andmed 
ise rahvastikuregistrisse ja neid ei ole enam vaja saata selleks Eestisse; 

- Eesti kodanikul ja välismaalasel tekib võimalus korrastada oma andmed Eesti 
rahvastikuregistris ka konsulaarametniku vahendusel. Tehniliste võimaluste tekkimisel 
saab konsulaarametnik isiku esitatud alusdokumentide põhjal teha kohe kanded ka Eesti 
rahvastikuregistrisse; 

- Välisriigis viibival isikul tekib võimalus tellida konsulaarametniku vahendusel avaliku 
dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamine Eestist;  

2) välismaalastele konsulaarabi regulatsiooni sisse viimine. Kehtiv seadus näeb ette vaid 
konsulaarabi osutamise rahvusvahelise tava kohaselt,  mis praktikas on tähendanud 
konsulaarabi osutamist samamoodi kui Eesti kodanikele. Seetõttu sõnastatakse 
välismaalastele konsulaarabi osutamise sätted sarnaselt Eesti kodanikele konsulaarabi 
osutamise sätetega. See annab konkreetsema seadusliku aluse nii meie 
konsulaarametnikele välismaalasele konsulaarabi osutamiseks kui ka välismaalastele 
selle saamiseks. Välismaalasel ei ole võimalik ühegi teise riigi välisesinduse poole abi 
saamiseks pöörduda, nagu seda võivad teha välisriigi kodanikud, ning teised riigid 
eeldavad, et nende abistamise eest kannab hoolt Eesti kui riik, kes on nad 
dokumenteerinud; 

3) konsulaarametniku koolituse regulatsiooni täiendamine – seaduse jõustumisel saab 
konsulaartoiminguid teha ka praktika käigus enne konsulaareksami sooritamist. Vajalik 
on see selleks, et praktika saaks toimuda enne eksamit ning et see oleks üks koolituse osa, 
mis võimaldaks konsulaarvaldkonda paremini mõista ja õpitud teooriast aru saada. 
Kehtiva seaduse kohaselt saab praktikale minna pärast eksami sooritamist ja kutse 
saamist; 

4) aukonsuli regulatsiooni täiendamine – tekib võimalus aukonsuli volitused peatada, neid 
pikendada või aukonsuli patent kehtetuks tunnistada, kui vajadus tema järele on ära 
langenud; 

5) Välisministeeriumi Eestis asuvate struktuuriüksuste konsulaarülesannete täpsem 
sätestamine – annab selgema ülevaate, milliseid konsulaarteenuseid on võimalik saada 
Välisministeeriumi peamajast või selle vahendusel. Lisandub teatud tingimustel võimalus 
tellida välisriigist avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamine. 
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VII. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused ja seaduse rakendamise eeldatavad 

tulud 
 

Seaduse rakendamisel ei ole ette näha suuri rahalisi kulutusi, kuna suurem osa seaduse 
põhimõtetest ning selles ettenähtud toimingutest tehakse juba praegu ning on kavandatud 
Välisministeeriumi aastaeelarves.  
Suurimaks uudseks kulutuseks on konsulaarkoolituse praktika võimaldamine välisesindustes, 
mis tähendab lähetus- ja majutusrahade planeerimist. Kuna enamasti üritatakse (ka seni, kuid 
pärast eksamit) praktika korraldada esindustes, kus on vaja abikonsuleid hooajalise töömahu 
suurenemise tõttu, nähakse ajutise lisapersonali kulud ette juba nüüd välisesinduste eelarves. Kui 
aga praktikale saadetakse välisesindustesse, kuhu otseselt lisapersonali vaja ei ole ning praktika 
korraldatakse puhtalt kogemuse omandamise eesmärgil, on ette näha koolituskulude 
suurenemist. Aastas on kavas välisriiki lähetada ja seal keskmiselt kaks nädalat majutada umbes 
20 inimest. Kulude maht oleneb suuresti riigist, kuhu praktikale saadetakse, ning välisesinduse 
võimalustest majutada praktikant olemasolevates eluruumides. 
Konsulaarteenuste osutamisel on ette näha järgmisi riigieelarvet mõjutavaid muutusi: 

1) tõestamistoimingud – võib ette näha tulude vähenemist, kuna seni on 
tõestamistoiminguid kinnitamise vormis (tõlgete, ärakirjade, allkirjade notariaalne 
kinnitamine) pakutud ka välismaalastele ja välisriigi kodanikele. Tõestamistoiminguid 
tõestamise vormis on ka seni tehtud vaid nimetatud piiratud juhtudel. 2007. aastal tehti  
tõestamistoiminguid tõestamise ja kinnitamise vormis kokku 819, millest välisriigi 
kodanikele pakuti teenust umbes 230 korral. Arvestades, et kinnitamistoimingu eest 
võetav riigilõiv on üldjuhul 310 krooni (tõlke kinnitamise puhul on see määr ühe 
lehekülje kohta), jääb aastas riigilõivu senisega võrreldes saamata 71 300 krooni; 

2) tõlketeenuse osutamine (sh tõlketeenus koos tõlke notariaalse kinnitamisega) – võib ette 
näha tulude vähenemist, kuna seni on tõlketeenust pakutud ka välisriigi kodanikele ja 
välismaalastele. Kuna aga eelnõu kohaselt tõlget enam notariaalselt kinnitada ei saa, ei 
ole vajadust ka kirjaliku tõlketeenuse järele. 2007. aastal pakuti tõlketeenust (sh koos 
tõlke notariaalse kinnitamisega) 291 korral, millest välisriigi kodanikele osutati teenust 
umbes 40 korral. Arvestades, et tõlketeenuse eest koos tõlke notariaalse kinnitamisega on 
ette nähtud riigilõiv 460 krooni iga lehekülje eest ning enamikel juhtudel on dokumendid 
üheleheküljelised, jääb aastas riigilõivu senisega võrreldes saamata 18 400 krooni; 

3) perekonnaseisutoimingud – kui jõustub uus perekonnaseisutoimingute seadus ning 
konsulaarseaduse eelnõu rakendussätetes sätestatud riigilõivuseaduse muudatus, millega 
tekib välisesindustel õigus rahvastikuregistrist perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse 
ametliku kinnitamise eest ning abieluvõimetõendite väljastamise eest võtta 230 krooni, 
jäävad tulud riigieelarvesse enam vähem samale tasemel. Seni on 
perekonnaseisudokumente tellitud välisesinduse kaudu Eestist (dokumendi tellimine 230 
krooni, millele lisandub riigilõiv dokumendi enda eest 25 või 50 krooni (RLS §-d 300 ja 
301); 

4) tõendi andmine – võib ette näha tulude suurenemist, kuna tõendeid hakatakse välja 
andma ka välismaalastele ja välisriigi kodanikele, kes seni seda teenust kasutada ei ole 
saanud. Konsulile teadaolevate asjaolude tõendeid väljastati 2007. aastal 540. Riigilõiv 
tõendi väljastamise eest on 230 krooni. Välisriigi kodanikel ja välismaalastel on tõendeid 
vaja vaid piiratud juhtudel, mistõttu ei eelda me olulist tulude kasvu; 
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5) avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine – võib ette näha 
tulude suurenemist, kuna tegemist on uue toiminguga. Arvestades siiski, et välisesinduses 
hakatakse välja andma abieluvõimetõendeid ja rahvastikuregistrist 
perekonnaseisuandmete väljavõtteid, võib eeldada, et aastas tellitakse ligikaudu mõnisada 
tunnistust, mis võiks näiteks 500 tellimuse korral tuua juurde 115 000 krooni. Tellimusele 
lisandub riigilõiv tunnistuse (apostille’) enda eest, mida on ka seni teenust pakkuvale 
ministeeriumile makstud. 

 
 

VIII. Rakendusaktid 
 

Kuna kehtestatakse uus seadus, tuleb vastu võtta ka uued rakendusaktid: 
1) § 7 lõige 4 – konsulipatendi vormi ja andmise korra kehtestab välisminister määrusega; 
2) § 11 lõige 2 – konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning 

konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni 
tunnistuse vormi kehtestab välisminister määrusega; 

3) § 12 – konsulaarametniku ametitoimingute raamatut peetakse digitaalse andmekoguna. 
Andmekogu asutamise ja pidamise korra kehtestab välisminister määrusega; 

4) § 16 – välisminister kehtestab määrusega aukonsuliks kandideerimisel esitatavate 
dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, 
aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise korra; 

5) § 31 lõige 2 – tõestamistoimingu tegemise ja Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga 
kooskõlastamise korra kehtestab välisminister määrusega; 

6) § 33 lõige 4 – perekonnaseisuakti koostamise, kannete muutmise või parandamise, 
perekonnaseisuakti taastamise või tühistamise ning korduva perekonnaseisutunnistuse 
taotluse vormi kehtestab välisminister määrusega, mis on kooskõlastatud 
regionaalministriga; 

7) § 37 lõige 2 – Eesti kodaniku ja välismaalase registreerimise korra ja 
registreerimistaotluse vormid kehtestab välisminister määrusega, mis on kooskõlastatud 
regionaalministriga; 

8) § 41 lõige 2 – avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud andmete loetelu kehtestab 
välisminister määrusega, kui välislepinguga või seaduse alusel ei ole ette nähtud 
teistsugust vormi; 

9) § 43 lõige 5 – avaliku dokumendi legaliseerimise korra ja taotluse vormi kehtestab 
välisminister määrusega; 

10) § 44 lõige 2 – dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu kehtestab 
välisminister määrusega; 

11) § 58 lõige 3 – urni või kirstu pitseerimise taotlemise tingimused, korra ja tõendi vormi 
kehtestab välisminister määrusega; 

12) § 63  lõige 6 – rahalise abi andmise ja tagastamise korra ning tagatiseta rahalise abi 
taotluse vormi kehtestab välisminister määrusega; 

13) § 65 lõige 3 – rahalise abi andmise korra Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule kehtestab 
välisminister määrusega. 

 
Teiste seaduste alusel tuleb vastu võtta või muuta järgmised rakendusaktid: 
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1) § 34 – liiklusseaduse § 24 lõige 2 ja § 28 lõige 4 – mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja 
talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrusega; 

2) § 80 – lennundusseaduse § 4 lõige 52 – ametliku visiidiga või muu diplomaatilise 
missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise korra kehtestab välisminister 
määrusega. 

 
 

IX. Seaduse jõustumine 
 
Seadus jõustub 1. märtsil 2009.  

 
 
 
 
Vabariigi Valitsuse nimel 
 
 
 
 
Heiki Loot 
Riigisekretär 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 1 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Konsulipatendi vorm ja andmise kord  
 
Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 7 lõike 4 alusel.  
 
§ 1. Konsulipatendi vorm  
§ 2. Konsulipatendi vormistamise nõuded  
§ 3. Konsulipatendi andmise kord  
§ 4. Konsulipatendi kehtivus  
§ 5. Määruse jõustumine  
 
 
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister         Matti Maasikas 
         Kantsler 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 2 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Konsulaarametniku koolituse ja eksami  
korraldamise ning konsulaarametniku  
kutse ja erikutse andmise korra ning  
kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 11 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Konsulaarametniku kutsenõuded  
§ 2. Erikutset omandavale konsulaarametnikule esitatavad nõuded 
§ 3. Konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise tingimused  
§ 4. Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksam  
§ 5. Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksami komisjon  
§ 6. Komisjoni otsustusvõime ja hääletamine  
§ 7. Komisjoni protokollid  
§ 8. Korduseksami sooritamise võimalus ja eksamitulemuste vaidlustamine  
§ 9. Konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise kord  
§ 10. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistus  
§ 11. Konsulaarametniku teadmiste täiendav kontrollimine  
§ 12. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistusele kantavad andmed  
§ 13. Määruste kehtetuks tunnistamine  
§ 14. Määruse jõustumine  
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 3 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Konsulaarametniku ametitoimingute  
andmekogu pidamise kord 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 12 alusel. 
 
§ 1. Andmekogu asutamine ja ametlik nimi  
Andmekogu asutati…. 
§ 2. Registri pidamise eesmärk  
§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja  
§ 4. Registri objekt ja registri pidamise viis  
§ 5. Registriandmete koosseis  
§ 6. Andmete esitaja  
§ 7. Alusdokumendid  
§ 8. Andmete registrisse kandmine  
§ 9. Registrisse kantud andmete õiguslik tähendus 
§ 10. Registrisse kantud andmete töötlemine  
§ 11. Registrisse kantud andmete väljastamine  
§ 12. Registrisse kantud andmete säilitamine  
§ 13. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine  
§ 14. Järelevalve  
§ 15. Saladuse hoidmise kohustus  
§ 16. Rahastamine  
§ 17. Likvideerimine  
 
 
 
Urmas Paet  
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 4 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate  
dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks  
tunnistamise ja aukonsuli nimetamise,  
aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise  
ning volituste lõppemise kord 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 16 alusel. 
 
§ 1. Aukonsuliks kandideerimine  
§ 2. Aukonsuli kandidaadiks tunnistamine  
§ 3. Lisadokumentide esitamine ja vestlus kandidaadiga  
§ 4. Konsultatsioonid ja ametisse nimetamine  
§ 5. Konsulipatent ja ametivanne  
§ 6. Aukonsuli volituste algus, avalikkuse teavitamine  
§ 7. Aukonsuli volituste lõppemine, konsulipatendi tähtaeg  
§ 8. Aukonsuli tagasikutsumine  
§ 9. Määruse jõustumine  
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 5 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Tõestamistoimingu tegemise ja  
Välisministeeriumiga kooskõlastamise kord 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 31 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Välisministeeriumi nõusolekul tehtava tõestamistoimingu alused  
§ 2. Välisministeeriumi nõusolekul tehtava tõestamistoimingu taotlemine  
§ 3. Konsulaarametniku tegevus Välisministeeriumi nõusolekul tehtavas 
tõestamistoimingus  
§ 4. Õigusbüroo tegevus Välisministeeriumi nõusolekul tehtavas tõestamistoimingus  
§ 5. Tõestamistoimingu registreerimine  
§ 6. Dokumendi kättetoimetamine  
§ 7. Toimingu dokumentide säilitamine  
§ 8. Välisministri määruse kehtetuks tunnistamine  
§ 9. Määruse jõustumine  
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 6 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Perekonnaseisuakti koostamise, kannete  
muutmise või parandamise, perekonnaseisuakti  
taastamise või tühistamise ning korduva  
perekonnaseisutunnistuse taotluse vormid  
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 33 lõike 4 alusel. 
 
§ 1.  
 
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
 
 

Välisministri määruse nr …  
                                                                «Perekonnaseisuakti koostamise, kannete  

                                                                              muutmise või parandamise, perekonnaseisuakti  
                                                                                         taastamise või tühistamise ning korduva  

perekonnaseisutunnistuse taotluse vormid» 
lisa 1 ja 2 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 7 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt  
elava Eesti kodaniku või välismaalase  
registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 37 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Eesti kodaniku ja välismaalase registreerimine  
§ 2. Registreerimise taotlemine  
§ 3. Taotluse menetlemine  
§ 4. Eesti rahvastikuregistrile välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku ja välismaalase 
elukoha andmete edastamine  
§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine  
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
 
 

Välisministri määruse nr …  
«Eesti kodaniku konsulaarasutuses registreerimise  

ja välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku  
elukoha andmete Eesti rahvastikuregistrile  

edastamise kord ning registreerimise taotluste vormid» 
lisa 1 ja 2 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 8 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Avaliku dokumendi tellimise ja dokumendi edastamise  
taotlusel ettenähtud andmete loetelu  
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 41 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud andmete loetelu 
§ 2. Dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu 
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 9 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Avaliku dokumendi legaliseerimise  
kord ja taotluse vorm 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 43 lõike 5 alusel.  
 
§ 1. Avaliku dokumendi legaliseerimine 
§ 2. Konsulaarametniku volitused dokumendi legaliseerimisel 
§ 3. Dokumendi legaliseerimise taotlemine 
§ 4. Dokumendi legaliseerimise tähtajad 
§ 5. Dokumendi registreerimine 
§ 6. Legaliseeritud dokumendile kantud andmete kehtetuks tunnistamine 
§ 7. Ametitoimingute raamatusse kantud andmete säilitamine 
§ 8. Välisministri määruse kehtetuks tunnistamine 
§ 9. Määruse jõustumine  
 
 
Urmas Paet 
Välisminister        Matti Maasikas 
         Kantsler 
 
 

Välisministri määruse nr … 
«Avaliku dokumendi legaliseerimise  

kord ja taotluse vorm» 
lisa 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 10 

kavand 
 

VÄLISMINISTER 
 

MÄÄRUS 
 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Urni või kirstu pitseerimise taotlemise  
tingimused, kord ja tõendi vorm 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 58 lõike 3 alusel. 
 
§ 1. Urni või kirstu pitseerimine ja tõendi andmine  
§ 2. Urni või kirstu pitseerimise taotlemine  
§ 3. Urni või kirstu sisu tuvastamine  
§ 4. Urni pitseerimine  
§ 5. Kirstu või kirstu transpordikasti pitseerimine  
§ 6. Urni või kirstu pitseerimise registreerimine  
§ 7. Urni või kirstu pitseerimise tõendi vormi kehtestamine  
§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine  
§ 9. Määruse jõustumine  
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister        Matti Maasikas 
         Kantsler 
 

 
 

Välisministri määruse nr ... 
«Urni või kirstu pitseerimise tingimused  

ja kord ning tõendi vorm» 
lisa 
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 Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 11 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Rahalise abi andmise ja tagastamise kord 
ning tagatiseta rahalise abi taotluse vorm 
 
Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse” § 63 lõike 6 ja § 65 lõike 3 alusel. 
 
§ 1. Rahalise abi andmine tagatise olemasolu korral  
§ 2. Rahalise abi andmine tagatiseta  
§ 3. Rahalise abi andmine Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule  
§ 4. Tagatiseta rahalise abi taotluse esitamine ja otsuse tegemine  
§ 5. Rahalise abi maksmine  
§ 6. Rahalise abi tagasimaksmine  
§ 7. Rahalise abi tagasinõudmine  
§ 8. Ettekirjutus  
§ 9. Määruse jõustumine  
 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
 
 

Välisministri määruse nr ... 
«Rahalise abi andmise ja  

tagastamise kord ning taotluse vorm» 
lisa 1 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 12 
kavand 

 
VÄLISMINISTER 

 
MÄÄRUS 

 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise  
missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile  
lennuloa andmise kord 
 
Määrus kehtestatakse "Lennundusseaduse" § 4 lõike 52 alusel. 
 
§ 1. Reguleerimisala 
Määrus reguleerib välisriigi riigipea või valitsusliikme ametliku visiidiga, muu välispoliitiliselt 
olulise ametliku visiidiga või diplomaatilise missiooniga seotud lennu korral õhusõidukile Eesti 
Vabariigi õhuruumi sisenemise, Eesti Vabariigi territooriumil maandumise või üle territooriumi 
lendamise loa andmist juhul, kui sellist luba on taotletud välisriigi esinduse või Eesti Vabariigi 
välisesinduse kaudu ning taotlust ei menetleta "Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses" ette 
nähtud korras. 
 
§ 2. Ühe- ja mitmekordne luba  
(1) Lennuluba on aluseks välisriigi eriotstarbelist lendu teostava õhusõiduki Eesti Vabariigi 
territooriumile sisenemiseks.  
(2) Üldjuhul on lennuluba ühekordne.  
(3) Välisriigi taotlusel võib anda ka mitmekordse lennuloa, millega antakse välisriigi 
eriotstarbelist lendu teostavale õhusõidukile Eesti õhuruumi sisenemise, territooriumil 
maandumise või üle territooriumi lendamise õigus kestusega kuni üks aasta. 
 
§ 3. Taotluse esitamine 
(1) Välisriik esitab lennuloataotluse vähemalt 5 tööpäeva enne lendu. 
(2) Välisriik, kellel on Eestis esindus, esitab taotluse oma välisesinduse kaudu 
Välisministeeriumi konsulaarosakonnale. 
(3) Välisriik, kellel ei ole Eestis esindust, esitab taotluse Eesti Vabariigi välisesinduse kaudu, kes 
edastab selle ühe tööpäeva jooksul Välisministeeriumi konsulaarosakonnale. 
(4)  Välisriigi taotluse alusel taotleb Välisministeerium "Lennundusseaduse" § 59 lõike  8 punkti 
4 või lõike 9 kohaselt õhusõiduki vabastamist lennuliiklustasust. 
 
§ 4. Taotluse vorm 
Lennuloa taotlemisel kasutatakse käesoleva määruse lisaga kinnitatud vormi.  
 
§ 5. Taotluse kooskõlastamine 
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(1) Ühe tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest edastab Välisministeeriumi 
konsulaarosakond lennuloataotluse kooskõlastamiseks:  
1) Eestist ülelennu loa taotlemisel Kaitseministeeriumile, Piirivalveametile ja 
Lennuliiklusteeninduse AS-ile; 
2) Eestis maandumise loa taotlemisel Kaitseministeeriumile, Piirivalveametile, Maksu- ja 
Tolliametile ning Lennuliiklusteeninduse AS-ile. 
(2) Kooskõlastavad asutused teatavad oma seisukoha lennuloa andmise kohta Välisministeeriumi 
konsulaarosakonnale 2 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest.  
 
§ 6. Lennuloa andmine 
(1) Pärast §-s 5 nimetatud asutuste arvamuste saamist otsustab konsulaarosakonna peadirektor 
lennuloa andmise või sellest keeldumise.   
(2) §-s 5 nimetatud asutuste seisukoha võib jätta arvestamata, kui lennuloa andmine või sellest 
keeldumine on vajalik Eesti välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks. 
(3) Otsus lennuloa andmise või sellest keeldumise kohta tehakse 1 tööpäeva jooksul pärast §-s 5 
nimetatud asutustelt arvamuse saamist. 
 
§ 7. Loa andmisest või sellest keeldumisest teavitamine 
(1) Välisministeeriumi konsulaarosakond edastab taotluse esitanud välisriigi välisesindusele või 
Eesti välisesindusele viivitamata lennuloa numbri ja muu luba käsitleva teabe või teatab 
lennuloast keeldumisest.  
(2) Lennuloa andmisest või sellest keeldumisest teatab Välisministeeriumi konsulaarosakond 
Õhuoperatsioonide Juhtimiskeskusele, edastades koopia lennuloataotlusest ning märkides sellele 
lennuloa numbri ja taotlusele vastuse andmise kuupäeva või asjaolu, et lennuloast on keeldutud.  
(3) Lennuloast keeldumisest teatab Välisministeerium kohe ka neile asutustele, kelle arvamust 
küsiti § 5 kohaselt. 
 
 
Urmas Paet 
Välisminister       Matti Maasikas 
        Kantsler 
 

 
 
Välisministri ….2007.a  
määruse nr …   
“Välisriigi eriotstarbelist lendu teostavale 
õhusõidukile lennuloa andmise kord”  
l i s a 
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Konsulaarseaduse eelnõu seletuskirja lisa 13 
kavand 

 
 

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTER 
 

MÄÄRUS 
 
 
 
 
Tallinn          ...2008. a nr 
 
 
„Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja  
talle juhtimisõiguse andmise eeskiri  
ning juhiloa vormid“ muutmine 
 
Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 24 lõike 2 ja § 28 lõike 4 alusel. 
 
§ 1.  
 
 
 
Juhan Parts 
Majandus- ja kommunikatsiooniminister    Marika Priske 
         Kantsler 
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