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Välisministri määruse „Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluste vormid“ eelnõu
SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse:
	Eesti kodaniku ja välismaalase registreerimise taotluse menetlemise kord;
	Eesti rahvastikuregistrile edastatavate välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete koosseis;

ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluse vorm ja taotluses esitatavad andmed;
välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse vorm ja taotluses esitatavad andmed.

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo nõunik Eero Viil (637 7440, eero.viil@mfa.ee" eero.viil@mfa.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Välisministeeriumi juriidilise osakonna keeleekspert Riina Martinson (637 7404, riina.martinson@mfa.ee).

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu ülesehitus on järgmine:
§ 1. Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimine
§ 2. Registreerimise taotlemine
§ 3. Taotluse menetlemine
§ 4. Taotluse registreerimine
§ 5. Eesti rahvastikuregistrile välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmete edastamine
§ 6. Määruse jõustumine
Lisa 1 „Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotlus“
Lisa 2 „Välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus“

Määruse eelnõu põhisisu lähtub seni kehtinud välisministri 13. novembri 2007. a määrusest nr 7 „Eesti kodaniku konsulaarasutuses registreerimise ja välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmete Eesti rahvastikuregistrile edastamise kord ning registreerimise taotluste vormid“, mis kaotab kehtivuse, kuna tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus, mille asemel jõustub uus.

Eelnõu on kooskõlas uue konsulaarseaduse ning teiste õigusaktidega.

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 37 lõike 2 alusel. Kuna viimastel aastatel on järsult suurenenud välismaal ajutiselt viibivate ja püsivalt elavate Eesti kodanike ning konsulaarseaduse § 1 lõikes 2 nimetatud välismaalaste osakaal, on konsulaarabi osutamise paremaks korraldamiseks otstarbekas luua nimetatud isikute kontaktandmete registreerimiseks senisest paindlikumad võimalused.

Eelnõu § 1 lõikes 1 sätestatakse, et konsulaarametnik registreerib välisesinduses ning aukonsul tema juhitavas konsulaarasutuses välisriigis ajutiselt viibiva või seal püsivalt elava Eesti kodaniku või konsulaarseaduse § 1 lõikes 2 nimetatud välismaalase andmed tema taotluse alusel. Tulenevalt uuest konsulaarseaduse eelnõust on suurendatud konsulaarametniku ja aukonsuli õigust ja kohustust registreerida peale tema konsulaarpiirkonnas viibivate Eesti kodanike üldse välisriigis asuvaid Eesti kodanikke ja välismaalasi. Sellega võimaldatakse sellises riigis viibivatel Eesti kodanikel või välismaalastel, kus Eesti välisesindust või aukonsulit ei ole, registreeruda lähima Eesti välisesinduse või aukonsuli juhitava konsulaarasutuse juures. 
Eelnõu sama paragrahvi lõikes 2 nähakse ette, et Eesti kodanik või välismaalane, kes elab püsivalt Eestis ja viibib välisriigis ajutiselt, või Eesti kodanik, kes elab püsivalt välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või aukonsuli juhitav konsulaarasutus, võib esitada välisriigis ajutise viibimise või seal püsivalt elamise registreerimise taotluse ka Välisministeeriumi konsulaarosakonnale. 
Võrreldes kehtiva korraga on uudne, et ka välismaalasel on võimalus registreerida ajutine välisriigis viibimine Eesti välisesinduses või aukonsuli juhitavas konsulaarasutuses. Välismaalasena mõistetakse isikut, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.

Eelnõu §-s 2 kirjeldatakse ajutiselt välisriigis viibivale Eesti kodanikust või välismaalasest taotlejale ja püsivalt välisriigis elavale taotlejale ette nähtud registreerimise taotlemise toiminguid. 
Eelnõu § 2 lõikes 1 sätestatakse, et ajutiselt välisriigis viibiv Eesti kodanik või välismaalane esitab välisesinduse või Välisministeeriumi konsulaarosakonna konsulaarametnikule või aukonsulile ajutiselt välisriigis viibimise taotluse. Eelnõu § 2 lõikes 2 nähakse ette, et püsivalt välisriigis elav taotleja esitab konsulaarametnikule või aukonsulile välisriigis püsiva elukoha registreerimise taotluse.
Eelnõu § 2 lõike 3 kohaselt saab taotleja esitada isiklikult allkirjastatud ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluse või välisriigis püsiva elukoha registreerimise taotluse tema valikul kas isiklikult, posti, faksi või elektronposti teel või taotleda registreerimist Välisministeeriumi veebilehe kaudu. Elektronposti teel esitatud välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse allkirjastab taotleja digitaalselt.
Eelnõu § 2 lõikes 4 nähakse ette, et juhul, kui välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus esitatakse posti või faksi teel, tuleb taotlusele lisada taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia.
Eelnõu § 2 lõikes 5 sätestatakse, millised andmed tuleb taotlejal esitada ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluses. Need on: 
	ees- ja perekonnanimi;
	isikukood;

isikut tõendava dokumendi liik ja number;
kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni- või faksinumber, elektronposti aadress);
välisriigis viibimise ajavahemik (välisriiki saabumise ja sealt lahkumise kuupäev);
sugulase või kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, suhe taotlejaga, telefoninumber, elektronposti aadress);
kaasareisivate perekonnaliikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikut tõendava dokumendi liik ja number, isikood või sünniaeg);
taotluse esitamise kuupäev.
Eelnõu § 2 lõikes 6 loetletakse andmed, mida esitab taotleja välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluses: 
	ees- ja perekonnanimi;
	isikukood;

isikut tõendava dokumendi liik ja number;
	elukoht ja kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni/faksi number, elektronposti aadress);
	taotlejaga koos elavate pereliikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi liik ja number, suhe taotlejaga);
	sugulase või kontaktisiku andmed (ees-ja perekonnanimi, suhe taotlejaga, telefoni number, elektronposti aadress);
enda, oma vanemate või vanavanemate või vanavanavanemate viimane püsiv elukoht Eestis;
taotluse esitamise kuupäev. 

Eelnõu § 2 lõikes 7 täpsustatakse, et § 2 lõike 6 punktis 7 nimetatud andmeid on vaja koguda valimisringkonna kindlaksmääramiseks. Seetõttu esitab välisriigis püsivalt elav Eesti kodanik eelnõu § 2 lõike 6 punktis 7 loetletud andmed kehtiva haldusterritoriaalse korralduse alusel valla või linna ja Tallinnas linnaosa täpsusega.

Eelnõu § 3 lõikega 1 kohustatakse võtma taotlus menetlusse selle esitamise päeval. Posti, faksi või elektronposti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle saabumist. Andmete operatiivne talletamine võimaldab nende kiiret ja käepärast kasutamist võimalikus hädaolukorras. 
Eelnõu § 3 lõike 2 järgi edastatakse aukonsulile esitatud taotlus esimesel võimalusel konsulaarosakonnas või välisesinduses töötavale konsulaarametnikule registreerimiseks. 

Eelnõu § 4 kohaselt registreeritakse taotluses esitatud andmed konsulaarametniku ametitoimingute raamatus. Aukonsulil sellele andmebaasile juurdepääs puudub.

Eelnõu § 5 lõikes 1 loetletakse andmed, mis edastatakse rahvastikuregistrile, tuginedes välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse andmetele: 
	ees- ja perekonnanimi;

isikukood;
isikut tõendava dokumendi number;
elukoht ja kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni- või faksinumber, elektronposti aadress).
Eelnõu § 5 lõikes 2 sätestatakse, et peale juba nimetatud andmete edastatakse ka andmed taotleja, taotleja vanemate või vanavanemate või vanavanavanemate viimase püsiva elukoha kohta Eestis. Nagu varem mainitud, nimetatud andmeid vajatakse taotleja valimisringkonna kindlaksmääramiseks.
Eelnõu § 5 lõikes 3 nähakse ette, et Välisministeerium edastab andmed elektrooniliselt rahvastikuregistri volitatud töötlejale või kantakse need siduspöördumise teel otse rahvastikuregistrisse. 

Eelnõule on lisatud eelnõus sätestatust lähtuvad „Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotlus“ (lisa 1) ja „Välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus“ (lisa 2).

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

Määruse mõjud
Määrus põhineb seni kehtinud samalaadsel välisministri määrusel, seetõttu ei kaasne uue määruse vastuvõtmisega uudseid sotsiaalseid tagajärgi ega mõjusid riigi julgeolekule. 
Kuna uuendusena hakatakse registreerima ka välisriigis ajutiselt viibivaid või püsivalt elavaid välismaalasi, võib eeldada töömahu suurenemist. Välismaalaste ajutise välisriigis viibimise registreerimine võimaldab osutada välismaalastele kriisi või õnnetuse korral tõhusamat konsulaarabi. Välismaalaste välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimine aitab aga parandada rahvastikuregistri andmete kvaliteeti.

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

Määruse jõustumine
Määrus jõustub uue konsulaarseaduse jõustumisel.

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

