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Välisministri määruse „Tõestamistoimingu tegemise ja Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga kooskõlastamise kord” eelnõu
SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse:

	Välisministeeriumi konsulaarosakonna (edaspidi konsulaarosakond) kooskõlastusel tehtava tõestamistoimingu (edaspidi tõestamistoimingu) alused;

tõestamistoimingu taotlemine;
konsulaarametniku ja konsulaarosakonna tegevus tõestamistoimingu tegemisel.

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna II sekretär Indrek Sootak (637 7440, indrek.sootak@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. Välisministeeriumi konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtava tõestamistoimingu alused
§ 2. Konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtava toimingu taotlemine
§ 3. Konsulaarametniku tegevus konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtavas toimingus
§ 4. Konsulaarosakonna tegevus konsulaarosakonna kooskõlastusel tehtavas toimingus
§ 5. Dokumendi kättetoimetamine 
§ 6. Määruse jõustumine 

Määruse eelnõu lähtub seni kehtinud välisministri 17. detsembri 2003. a määrusest nr 10 „Välisministeeriumi nõusolekul tehtava tõestamistoimingu kord”, mis kaotab kehtivuse, kuna jõustub uus konsulaarseadus. Uue määruse eelnõuga sisulisi muudatusi seni kehtinud korda ei tehta, sellega ainult täpsustatakse tõestamistoimingu taotlemist, konsulaarosakonna ja konsulaarametniku tegevusi ning tõestamistoimingu registreerimist.

Üldjuhul saavad tõestamistoiminguid välisesindustes teha ainult erikutsega konsulid ja sedagi üksnes põhjendatud vajaduse korral. Konsulaarseadusega nähakse ette võimalus, et koostöös konsulaarosakonna õigusbürooga võib erandjuhtudel tõestamistoimingu teha ka erikutseta konsulaarametnik. Määruses seatakse selleks järgmised tingimused: taotleja peab olema Eesti kodanik; ta peab esitama selleks kirjaliku taotluse ning ta peab viibima kas välisriigi kinnipidamisasutuses või tema tervislik seisund ei võimalda tal välisriigist lahkuda või pöörduda kohaliku notari poole.

Määruse eelnõu §-s 2 loetletakse andmed, mida toimingu taotleja peab kirjalikus avalduses esitama. Erisus varasemast on, et taotluses tuleb tõestamistoimingu tegemise vajadust ka põhjendada. 

Määruse eelnõu §-s 3 täpsustatakse konsulaarametniku tegevust. Konsulaarosakonnale edastatavate dokumentide seas ei loetleta enam eraldi esindusõiguse kindlakstegemise aluseks olevaid dokumente, need on vajaduse korral käsitatavad muude asjakohaste dokumentidena. Eelnõus ei määrata enam, millisel moel peab konsulaarametnik toimingu tegemise aluseks olevad dokumendid konsulaarosakonnale edastama, kas elektronposti või faksi teel. Kuna toimingu tegemise kohaks on välisesindus, siis pannakse uue määrusega ka toimingu registreerimise kohustus konsulaarametnikule (lõige 3). Erinevalt senisest korrast ei loetleta siin enam dubleerivalt andmevälju, vaid viidatakse registreerimist reguleerivale määrusele.

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

Määruse mõjud
Määrus põhineb seni kehtinud tõestamistoimingu tegemise ja kooskõlastamise korral, selles tehakse mõned täpsustused, mis ajakohastavad asjaajamiskorda. 

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

Määruse jõustumine
Määrus jõustub uue konsulaarseaduse jõustumisel.

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