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Välisministri määruse „Konsulipatendi vorm ja andmise kord “ eelnõu 
SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse konsulipatendi vorm ning konsulipatendi andmise kord.

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo direktor Kerli Veski (637 7440, kerli.veski@mfa.ee) ning sama büroo lauaülem Maiga Võsu (637 7440, maiga.vosu@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. Konsulipatendi vorm 
§ 2. Konsulipatendi vormistamise nõuded 
§ 3. Konsulipatendi andmise kord 
§ 4. Määruse jõustumine 

Määrus kehtestatakse „Konsulaarseaduse“ § 7 lõike 4 alusel. 

Määruse eelnõu põhisisu lähtub seni kehtinud välisministri 17. detsembri 2003. a määrusest nr 7 „Konsulipatendi vorm ja andmise kord“, mis kaotab kehtivuse, kuna tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus, mille asemel jõustub uus.

Eelnõu on kooskõlas uue konsulaarseadusega ja teiste õigusaktidega, sealhulgas konsulaarsuhete Viini konventsiooniga, milles käsitletakse konsulaarasutuse juhi ja aukonsuli ametisse asumist ja selleks vajalikke dokumente.

Määrusega kehtestatakse konsulipatendi vorm, mis on sarnane seni kehtinud vormile. Senisega sarnane on ka patendi sisu. Muutunud on vaid mõni sõnastuslik nüanss. 

Määrusest on välja jäetud sätted, mis kattusid välisministri määrusega „Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord“, et välistada sama asja reguleerimist kahes määruses. Käesolevas määruses on konsulipatendi andmise korra paragrahvis käsitletud vaid andmise protsessi ja viisi.

Eelnõu §-s 1 sätestatakse konsulipatendi vorm, mis on toodud eelnõu lisas. Selle põhivärv on helebeež. Konsulipatendi ülal keskel on musta värvi väikese riigivapi kujutis ja selle all tekst „EESTI VABARIIK“. 

Eelnõu §-s 2 nähakse ette konsulipatendi vormistamise nõuded. Konsulipatendile märgitakse:
	konsulipatendi number;

konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ees- ja perekonnanimi;
konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ametikoha kategooria ja klass;
konsulaarasutuse juhile alluva konsulaarasutuse või aukonsuli konsulaarpiirkond ja asukoht;
konsulipatendi väljaandmise kuupäev. 
Lõike 1 sõnastust on täpsustatud tulenevalt konsulaarseaduse terminoloogiast, mille kohaselt Välisministeeriumi struktuuriüksuseks oleva konsulaarasutuse juht nimetatakse ametisse, aukonsul aga nimetatakse.

Lõikes 1 sätestatakse konsulipatendil olev tekst, mille sõnastust on kehtiva korraga võrreldes veidi muudetud. Muudatuste aluseks on praktikas kujunenud sõnastus ning täpsustused tulenevalt uuest konsulaarseadusest.

Eelnõu §-s 3 määratakse kindlaks konsulipatendi andmise kord. Konsulipatendi vormistab Välisministeeriumi konsulaarosakond. Konsulipatendi sisu, õiguslikud alused ja tagajärjed ning andmise aeg on kehtestatud välisministri määruses  „Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord“, mistõttu on kattuvad sätted võrreldes kehtiva määrusega siit välja jäetud.
Välisminister kinnitab konsulipatendi allkirjaga. Allkirjastatud konsulipatent kinnitatakse suure riigivapi kujutisega reljeefpitseriga ja registreeritakse. Konsulipatendi väljaandmise kulud katab Välisministeerium. Selles suhtes kehtiva korraga võrreldes muudatusi ei ole.

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

Määruse mõjud
Kuna määrus põhineb seni kehtinud samalaadsel välisministri määrusel, ei kaasne uue määruse vastuvõtmisega ei sotsiaalseid, majanduslikke ega muid tagajärgi.

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Lisakulusid määruse vastuvõtmisega riigieelarvele ei teki, põhiosas jääb kehtima senine kord.

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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