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Välisministri määruse „Rahalise abi andmise ja tagastamise kord ning tagatiseta rahalise abi taotluse vorm“ eelnõu
SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse:
	hädasolijad, kellel on õigus taotleda konsulaarametnikult või aukonsulilt rahalise abi korraldamist ja andmist;

rahalise abi sihtotstarve ja suurus;
	rahalise abi andmise registreerimine;
rahalise abi andmine tagatise olemasolu korral ja tagatiseta;
tagatiseta rahalise abi taotluse esitamine ja otsuse tegemine;
tagatiseta rahalise abi maksmine, tagasimaksmine ja tagasinõudmine;
ettekirjutuse tegemine;
rahalise abi andmine teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule.

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo nõunik Eero Viil (637 7440, eviil@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. Rahalist abi taotlema õigustatud isik
§ 2. Rahalise abi sihtotstarve ja suurus
§ 3. Rahalise abi andmise registreerimine 
§ 4. Rahalise abi andmine tagatise olemasolu korral
§ 5. Rahalise abi andmine tagatiseta 
§ 6. Tagatiseta rahalise abi taotluse esitamine ja otsuse tegemine
§ 7. Tagatiseta rahalise abi maksmine
§ 8. Hädasolija kinnitus rahalise abi saamise ja tagatiseta rahalise abi tagasimaksmise kohta
§ 9. Tagatiseta rahalise abi tagasimaksmine
§ 10. Tagatiseta rahalise abi tagasinõudmine
§ 11. Ettekirjutus
§ 12. Rahalise abi andmine teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule
§ 13. Määruse jõustumine
Lisa 1. Tagatiseta rahalise abi taotlus, sh tagasimakse kohustus (eesti keeles)
Lisa 2. Tagatiseta rahalise abi taotlus, sh tagasimakse kohustus (inglise keeles)

Määruse eelnõu põhisisu lähtub seni kehtinud välisministri 17. detsembri 2003. a määrusest nr 14 „Rahalise abi andmise ja tagastamise kord ning taotluse vorm“, mis kaotab kehtivuse, kuna tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus.

Eelnõu on kooskõlas uue konsulaarseadusega ning teiste õigusaktidega.

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 64 lõike 6 ja § 66 lõike 3 alusel. 

Eelnõu § 1 lõikes 1 sätestatakse, et hädasolija, kellel on õigus taotleda konsulaarametnikult või aukonsulilt rahalise abi korraldamist ja andmist, on Eesti kodanik ja konsulaarseaduse § 1 lõikes 2 nimetatud välismaalane, välja arvatud konsulaarseaduse § 52 lõikes 3 sätestatud juhul, mille kohaselt hädasolijaks ei ole välismaalane, kes on samal ajal asukohariigi kodanik või asukohariigis dokumenteeritud määratlemata kodakondsusega isik või asukohariigi resident. Eelnõu § 1 lõikes 2 nähakse ette, et teatud tingimustel on konsulaarametnikult õigus rahalist abi taotleda ka teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul.
Võrreldes praegu kehtiva määrusega on rahalist abi taotlema õigustatud isikute ringi määruse eelnõus laiendatud. Konsulaarametnikult või aukonsulilt on õigus rahalist abi taotleda peale Eesti kodaniku ka konsulaarseaduse § 1 lõikes 2 nimetatud välismaalasel ja teatud tingimustel ka teisel Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul. Need tingimused on loetletud eelnõu §-s 12.

Eelnõu §-s 2 sätestatakse rahalise abi suurus ja sihtotstarbe põhimõtted. Rahalist abi antakse üksnes sihtotstarbega katta täielikult või osaliselt hädasolija asukohariigist Eestisse tagasipöördumise sõidukulud või muud tagasipöördumisega seotud kulud. Eelnõus nähakse ette  rahalise abi sihtotstarbelisuse põhimõte, kuna praktikas on esinenud juhtumeid, kus konsulaarametnikult taotletakse rahalist abi ka kauplusest suurema ostu tegemiseks, turismireisi jätkamiseks jne. Sellistel juhtudel rahalist abi ei anta. Rahalisse kitsikusse sattunul on võimalik raha hankida näiteks Moneygram-teenuse vahendusel, samuti võivad Eestis elavad lähisugulased või tuttavad saata raha panga kaudu või postiülekandena. Samas, kui tagatis on juba antud, st hädasolija volitatud isik on kandnud Välisministeeriumi struktuuriüksuse või aukonsuli juhitava konsulaarasutuse arvelduskontole rahasumma enne rahalise taotluse esitamist, ei saa konsulaarametnik või aukonsul keelduda rahalise abi andmisest pelgalt selle taotluse sihtotstarbelisuse puudumise motiivil. 

Eelnõu §-s 3 sätestatakse rahalise abi andmise toimingu konsulaarametniku ametitoimingute raamatus registreerimise nõue. 

Eelnõu §-s 4 nähakse ette rahalise abi andmise üldtingimused tagatise olemasolu korral. Eelnõu sama paragrahvi lõikes 1 sätestatakse, et konsulaarametnik või aukonsul korraldab hädasolijale tema kirjaliku avalduse alusel ja tagatise olemasolu korral tagatise ulatuses rahalise abi andmise. 
Eelnõu § 4 lõikes 2 määratletakse tagatise mõiste. Selleks on hädasolija volitatud isikult Välisministeeriumi struktuuriüksuse või aukonsuli juhitava konsulaarasutuse arvelduskontole laekunud summa. Seega, tagatiseks ei saa olla ese ega ka rahaline dokument,  vaid üksnes rahasumma. Praktikas tuleb mõnikord ette juhtumeid, kus konsulaarametnikule või aukonsulile püütakse rahalise abi taotlemisel „jätta pandiks“ ehteid, dokumente, lennukipileteid jne.

Eelnõu § 5 lõike 1 kohaselt saab konsulaarametnik hädasolijale tema  põhjendatud vormikohase taotluse alusel anda ka tagatiseta rahalist abi, kuid eelnõu sama paragrahvi lõike 2 järgi tuleb see otsus kooskõlastada Välisministeeriumi rahandusosakonna ja konsulaarosakonnaga.

Eelnõu §-s 6 reguleeritakse üksikasjaliselt tagatiseta rahalise abi taotluse esitamise ja otsuse tegemise korda. Menetlus algab eelnõu § 6 lõikes 1 sätestatud vormikohase tagatiseta rahalise abi eestikeelse või ingliskeelse taotluse esitamisest konsulaarametnikule. Tagatiseta rahalise abi taotluse vorm nii eesti kui ka inglise keeles on lisatud eelnõule. Nimetatud taotlust saab konsulaarseaduse § 64 lõike 2 ja § 65 alusel esitada üksnes konsulaarametnikule, mitte aukonsulile. 
Eelnõu § 6 lõikes 2 loetletakse andmed, mida hädasolija enda kohta esitab: 
	ees- ja perekonnanimi;
	isikukood;

sünniaeg ja -koht;
kodakondsus;
isikut tõendava dokumendi liik ja number;
elukoht (aadress) Eestis rahvastikuregistri järgi (kui on olemas);
kontaktandmed Eestis ja/või asukohariigis (aadress, telefon, elektronposti aadress); 
töökoht (kui on olemas);
tööandja kontaktandmed (aadress, telefon, faks, elektronposti aadress);
taotluse esitamise põhjus (tagatiseta rahalise abi vajaduse põhjendus);
taotluse esitamise kuupäev.

Eelnõu § 6 lõikes 3 sätestatakse taotluse omakäelise allkirjastamise nõue. 
Eelnõu § 6 lõikega 4 pannakse konsulaarametnikule kohustus selgitada hädasolijale rahalise abi saamise tingimusi, samuti kontrollida, kas hädasolijal ei ole võimalik saada vajaminevat raha mõnest teisest allikast. Lisaks sätestatakse eelnõu § 6 lõikes 5 konsulaarametniku kohustus teha kindlaks vajamineva rahalise abi suurus, kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust, tuvastada taotluse esitanud isik ning kontrollida, kas esineb konsulaarseaduse §-s 65 sätestatud aluseid abi andmisest keeldumiseks. Konsulaarseaduse § 65 kohaselt võib konsulaarametnik 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. 
Eelnõu § 6 lõike 6 kohaselt teeb konsulaarametnik otsuse tagatiseta rahalise abi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta võimalikult kiiresti, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest. Otsus vormistatakse kirjalikult. Tegemist ei ole konsulaarametniku ainuisikulise otsusega, sellele eelneb nõusoleku saamine Välisministeeriumi rahandus- ja konsulaarosakonnast. Konsulaarseaduse § 64 lõike 7 järgi ei saa konsulaarametniku otsust tagatiseta rahalise abi andmise või sellest keeldumise kohta ning välisministri otsust tagasimaksmisest vabastamise või tagastatava summa vähendamise kohta vaidlustada vaidemenetluse korras. 
Eelnõu § 6 lõikes 7 sätestatakse, et otsus tagatiseta rahalise abi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse hädasolijale teatavaks esimesel võimalusel.

Eelnõu §-s 7 määratakse tagatiseta rahalise abi väljamaksmise tähtaeg ja viisid. 
Eelnõu § 7 lõike 1  kohaselt makstakse hädasolijale tagatiseta rahaline abi välja sularahas taotluse otsusest teavitamise päeval. Erandjuhul võib rahalise abi kanda hädasolija osutatud pangaarvele. 
Eelnõu § 7 lõike 2 järgi võib rahasumma väljamaksmise asemel seda anda ka muul moel, näiteks maksta kinni lennu- või laevapileti arved. Sellise võimaluse kasutamine on vajalik hädasolijate suhtes, kelle usaldusväärsuses või võimes Eestisse tagasipöördumiseks vajalikke pileteid soetada on konsulaarametnikul  põhjust kahelda.

Eelnõu §-s 8 nähakse ette, et hädasolija annab rahalise abi sularahas või muul moel kättesaamise kohta allkirja ning tagatiseta rahalise abi saamise korral kinnitab sellega kohustust rahaline abi tagasi maksta.

Eelnõu §-s 9 sätestatakse tagatiseta rahalise abi tagasimaksmise tähtaeg ja tingimused.
Eelnõu § 9 lõikes 1 nähakse ette, et tagatiseta rahalise abi saaja on kohustatud rahalise abi 90 päeva jooksul tagasi maksma Välisministeeriumi arvelduskontole. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võib tagatiseta rahalise abi saaja selle tagasi maksta ka osade kaupa. Selleks peab ta enne tagasimaksetähtaja lõppemist esitama Välisministeeriumi konsulaarosakonda avalduse, milles esitab tagatiseta rahalise abi osadena tagasimaksmise vajaduse põhjenduse ja tagasimaksmise soovitava ajakava. 
Eelnõu § 9 lõike 3 kohaselt kinnitab rahalise abi tagasimaksmise ajakava Välisministeeriumi kantsler konsulaarosakonna ettepanekul, mis on kooskõlastatud rahandusosakonnaga. 

Eelnõu §-ga 10 reguleeritakse tagatiseta rahalise abi tagasinõudmise korda.
Eelnõu § 10 lõikes 1 nähakse ette, et kui rahalist abi ei ole kindlaksmääratud tähtaja jooksul tasutud, teeb välisminister rahalise abi saajale ettekirjutuse rahalise abi tagasimaksmise kohta. Ettekirjutuse õiguslik tähendus ja vormistamise nõuded on üksikasjalikult reguleeritud eelnõu §-s 11.
Eelnõu § 10 lõikes 2 sätestatakse, et kui tagatiseta rahalise abi saaja ei täida ettekirjutust määratud tähtaja jooksul, kuulub välisministri ettekirjutus sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras. 
Eelnõu § 10 lõikes 3 määratakse kindlaks, et kui tagatiseta rahalise abi saaja ei ole majanduslikel või muudel mõjuvatel põhjustel võimeline saadud rahalist abi täies ulatuses tagasi maksma, võib välisminister teha selle tagasinõudmisest loobumise, tagasimaksetähtaja pikendamise või tagasinõutava summa vähendamise otsuse. 
Eelnõu § 10 lõikega 4 antakse välisministrile õigus teha rahalise abi tagasinõudmisest loobumise, tagasimaksetähtaja pikendamise või tagasinõutava summa vähendamise otsus juhul, kui rahalist abi saanud isik tõendab oma maksejõuetust või seda taotleb Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus.  

Eelnõu § 11 lõikes 1 määratletakse ettekirjutuse mõiste. Selleks on haldusakt haldusmenetluse seaduse mõistes konsulaarseaduse § 64 lõikes 3 sätestatud avalik-õigusliku kohustuse täitmiseks. 
Eelnõu § 11 lõikes 2 kehtestatakse ettekirjutuse vormistuslikud nõuded ja kohustuslikud andmed. Ettekirjutus vormistatakse välisministri käskkirjana ja selles märgitakse:
	ettekirjutuse tegemise kuupäev;

ettekirjutuse saaja nimi ja aadress;
ettekirjutuse tegemise alused koos viidetega asjakohase õigusakti sättele;
ettekirjutuse sisu, sealhulgas tagasimakstava rahalise abi suurus, tagasimaksetähtaeg ja arvelduskonto, kuhu rahaline abi tagasi makstakse;
sunniraha summa, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral;
ettekirjutusele alla kirjutanud ministri nimi;
adressaadi allkiri ettekirjutuse kättesaamise kohta või märge muul viisil kättetoimetamise kohta. 
Eelnõu § 11 lõikes 3 sätestatakse, et ettekirjutus saadetakse tagatiseta rahalise abi saanule ettekirjutuse tegemise päevast arvates kolme tööpäeva jooksul. 

Eelnõu §-s 12 nähakse ette rahalise abi andmise kord teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule.
Eelnõu § 12 lõike 1 kohaselt võib teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik rahalise abi saamiseks pöörduda Eesti konsulaarametniku poole juhul, kui asukohariigis puudub tema kodakondsusriigi välisesindus. Eelnõu nimetatud sättest tuleneb, et teise liikmesriigi kodanikul on õigus pöörduda Eesti välisesindusse ka juhul, kui asukohariigis tegutseb asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi aukonsuli juhitav konsulaarasutus. Selline põhimõte on  kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriikide konsulaarteenistuste üldpõhimõtetega konsulaarabi, sealhulgas rahalise abi osutamisel. 
Eelnõu § 12 lõike 2 järgi tõendab isik Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust passi või isikutunnistusega ning juhul kui need on varastatud või kadunud, mõne teise kodakondsust tõendava dokumendiga. Eelnõu § 12 lõike 3 kohaselt saadetakse esitatud andmed kontrolli Euroopa Liidu asjaomase liikmesriigi lähemasse välisesindusse või muusse  pädevasse  asutusse, kuna üksnes Euroopa Liidu asjaomase liikmesriigi pädev  asutus saab olla kompetentne hindama esitatud andmete usaldusväärsust. 
Eelnõu § 12 lõike 4 järgi antakse hädasolijale tagatiseta rahalist abi ainult Euroopa Liidu liikmesriigi lähema välisesinduse või pädeva asutuse loal.  Sätte sõnastus täpsustab konsulaarseaduse § 66 lõikes 1 sätestatud terminit „liikmesriigi pädev asutus“. Praktilistel kaalutlustel käsitatakse liikmesriigi pädeva asutusena esmajoones lähemat välisesindust ja seejärel pädevat asutust. Üldjuhul on pädevaks asutuseks (keskasutuseks) liikmesriigi välis- või siseministeerium või nende allasutused. 
Eelnõu § 12 lõikega 5 nähakse ette, et tagasimaksmise kohustus vormistatakse dokumendina, mille Välisministeerium edastab asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele. Nimetatud sätte sõnastus tugineb sõna-sõnalt konsulaarseaduse § 66 lõike 2 sõnastusele ja on eelnõus taasesitatud kehtestatava eelnõu paremat ülevaatlikkust ja praktilisust silmas pidades. Sättes mainitud  tagasimaksmise kohustuse eesti- ja ingliskeelne vorm on eelnõule lisatud. 

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa Liidus kinnistunud tavadega teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule rahalise abi andmisel. Rahalise abi andmine on reguleeritud Euroopa Ühenduse asutamislepingu (art 20) ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 19. detsembri 1995. aasta otsusega Euroopa Liidu kodanike kaitse kohta diplomaatiliste või konsulaaresinduste kaudu (EÜT L 314, 28.12.1995, lk 73).

Määruse mõjud
Määruse vastuvõtmine suurendab Eesti välismaalase passiga reisivate isikute kaitstust välisriigis viibides, kuna loob neile õigusliku aluse saada nõu ja materiaalset abi Eesti välisesindustest ja aukonsuli juhitavatest konsulaarasutustest. 

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Lisakulusid määruse vastuvõtmisega riigieelarvele ei teki, kuna põhimenetlus ja alused kehtiva korraga võrreldes ei muutu, samuti ei suurene nimetamisväärselt konsulaarametnike ja aukonsulite töömaht, sest humaansetest kaalutlustest lähtudes osutati Eesti välismaalase passiga reisivatele isikutele Eesti välisesinduste praktikas küllalt sageli konsulaarabi ka enne määruse jõustumist.

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. 







Urmas Paet
Välisminister                                                                                      


