
 
 

 
EELNÕU 

02.11.2015 

 

Relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

 

§ 1. Relvaseaduse muutmine  

 

Relvaseaduses tehakse järgmised muudatused: 
 

1) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses: 
 
„32) torketääk;“; 

 
2) paragrahvi 18 lõike 1 punktid 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„7) amb; 
8) sportvibu;“; 

 
3) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„(3) Piiramata tsiviilkäibega relvale ja laskemoonale laieneb käesolev seadus üksnes 
käesoleva paragrahvi lõigete 4–9 ning käesoleva seaduse § 10 lõike 1, § 28 lõike 2 ja § 50 

lõike 3 osas.“; 
 

4) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks; 
 
5) paragrahvi 20 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „torketääk,“; 

 
6) paragrahvi 29 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„1) vähemalt 18-aastane isik – sporditulirelva, pneumo-, heit- ja külmrelva, välja arvatud 
kumminui, vastava spordialaga tegelemiseks, jahitulirelva jahipidamiseks ja gaasirelva 

turvalisuse tagamiseks (enese ja vara kaitseks); 
2) vähemalt 21-aastane isik – kõiki käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud relvi 

samadel otstarvetel ja ühte püstolit või revolvrit turvalisuse tagamiseks.“; 
 
7) paragrahvi 30 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 

 

8) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„(2) Välismaalane, kellel on Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel, võib 
soetada, omada ja vallata käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 loetletud relva, kui talle on 

käesolevas seaduses füüsilisele isikule ettenähtud alustel ja korras antud Eesti relvaluba.“; 
 

9) paragrahvi 30 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(3) Eestis seaduslikult viibiv välismaalane, keda ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 

2 ning kes on vähemalt 18-aastane, võib Politsei- ja Piirivalveameti antud soetamisloa alusel 
soetada Eestist väljaviimiseks relva ja laskemoona tingimusel, et tal on alalise elukoha järgse 

riigi pädeva asutuse väljastatud luba seda liiki relva ja laskemoona soetamiseks ning ta 
kohustub soetatava relva ja laskemoona Eestist lahkumisel välja viima.“; 



 
 

 
10) paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„(2) Relv registreeritakse soetamisloa alusel, millele relva müüja on kandnud andmed 
müüdud relva kohta.“;  

 
11) paragrahvi 33 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„(4) Relva registreerimisel võib prefektuur nõuda relva esitamist, et kontrollida selle vastavust 
soetamisloale või relva soetamise seaduslikkust tõendavale muule dokumendile kantud 

andmetele.“; 
 
12) paragrahvi 34 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„(2) Füüsilise isiku relvaluba annab selle omajale õiguse käidelda relvaloale kantud relva või 

sama liiki relva ja selle laskemoona ning helisummutit ja lasersihikut käesoleva seaduse ning 
selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras. Relvaluba, millele on 
kantud vaid relva liik, annab selle omajale õiguse soetada relva kasutusse andmise 

üleandmise-vastuvõtmise akti alusel kasutusse võetud relva laskemoona“; 
 

13) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„4) kaks fotot mõõtmetega 3 × 4 cm või andma nõusoleku kasutada tema isikut tõendavate 
dokumentide andmekogus olevat fotot;“; 

 
14) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: 

 
„6) dokumendi, mis tõendab vähemalt sellise 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist, mille on 
läbi viinud tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud esmaabikoolitaja, kellele on 

väljastatud koolitusluba esmaabikoolituse läbiviimiseks.“; 
 

15) paragrahvi 35 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(5) Soetamisloa või relvaloa võib väljastada isikule, kes on sooritanud relva käitlemist 

reguleerivate õigusaktide nõuete tundmise eksami. Tulirelva relvaloa või soetamisloa 
taotlemise korral peab eksami käigus sooritama taotletava tulirelva tundmise testi ning 

käsitsemise katse vastavalt taotletava tulirelva liigile tulenevalt käesoleva seaduse § 12 lõike 1 
punktidest 1–3. Eksamitulemus kehtib üks aasta eksami sooritamise päevast arvates.“; 
 

16) paragrahvi 35 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks; 
 

17) paragrahvi 35 lõike 7 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„4) käesoleva seaduse § 30 lõigetes 3 ja 5 nimetatud isikutele.“; 

 

18) paragrahvi 36 lõike 1 punktid 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„6) on karistatud elu- või tervisevastase kuriteo, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo 
eest või kuriteo eest, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku 

§-s 231–239, 241, 244, 246, 251 või 424 sätestatud kuriteo eest; 
7) on väärteomenetluse korras karistatud relva, tulirelva olulise osa või laskemoona 

ebaseadusliku käitlemise või laskemoona ebaolulises koguses ebaseadusliku käitlemise eest; 



 
 

8) on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või laskemoonaga 
seotud kuriteos või kuriteos, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või 
karistusseadustiku §-s 231–239, 241, 244, 246, 251 või 424 sätestatud kuriteos;“; 

 
19) paragrahvi 36 lõike 1 punktid 11 ja 111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„11) on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi 
juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või 

raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes; 
111) on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või psühhotroopse aine väikeses 

koguses ebaseadusliku käitlemise eest;“; 
 
20) paragrahvi 36 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

 
„4) isikule, kelle suhtes on põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi 

julgeolekut.“; 
 
21) paragrahvi 361 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud välismaalane, kes soovib saada Eesti 

relvaluba, peab esitama käesoleva seaduse § 35 lõikes 2 nimetatud avalduse ja dokumendid 
Politsei- ja Piirivalveametile. Politsei- ja Piirivalveamet vaatab avalduse läbi kahe kuu jooksul 
kõigi nõutavate dokumentide laekumise ja riigilõivu tasumise päevast arvates. 

 
(2) Politsei- ja Piirivalveametil on õigus nõuda välismaalaselt välismaalase käsutuses olevate 

asjas tähtsust omada võivate tõendite ja dokumentide esitamist, samuti suulisi ja kirjalikke 
seletusi.“; 
 

22) paragrahvi 361 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
 

23) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„1) kirjaliku avalduse, märkides selles soetada soovitavate relvade otstarbe, margi või liigi ja 

koguse;“; 
 

24) paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(2) Vastutavaks isikuks või tema asendajaks peab olema vähemalt 21-aastane Euroopa 

Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kellel on kehtiv relvaluba või relvakandmisluba.“; 
 

25) paragrahvi 38 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks; 
 
26) paragrahvi 39 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„(1) Vastutav isik määratakse juriidilise isiku kirjaliku otsusega. Kui juriidilisel isikul on 

struktuuriüksus teises haldusüksuses, peab vastava otsusega määrama ka struktuuriüksuse 
relvade ja laskemoona eest vastutava isiku, kellele laienevad käesoleva seaduse § 38 lõikes 2 
sätestatud nõuded. Otsuse ärakiri saadetakse kolme tööpäeva jooksul Politsei- ja 

Piirivalveametile. 
 

(2) Vastutava isiku volitused lõpevad tema töölt vabastamisega või need lõpetatakse, kui ta ei 
vasta enam käesoleva seaduse § 38 lõikes 2 sätestatud nõuetele või on rikkunud käesoleva 



 
 

seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid. Teade volituste lõppemise kohta 
saadetakse kolme tööpäeva jooksul Politsei- ja Piirivalveametile.“;  
 

27) paragrahvi 41 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„3) foto mõõtmetega 3 × 4 cm või andma nõusoleku kasutada tema isikut tõendavate 
dokumentide andmekogus olevat fotot;“; 
 

28) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses: 
 

„(31) Kui kehtivuse lõppemise tõttu vahetatakse relvaluba, millel on märgitud relva otstarbena 
üksnes turvalisuse tagamine (enese ja vara kaitseks), peab sooritama käesoleva seaduse § 35 
lõikes 5 nimetatud tulirelva käsitsemise katse.  

 
(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud juhul peab käesoleva seaduse § 35 lõikes 5 

nimetatud tulirelva käsitsemise katse sooritama kõige varem üks aasta enne relvaloa või 
relvakandmisloa vahetamiseks avalduse esitamist. 
 

(33) Enne käesoleva seaduse § 35 lõikes 5 nimetatud tulirelva käsitsemise katse sooritamist 
peab isik tasuma riigilõivu.“; 

 

29) paragrahvi 43 lõike 1 punktid 1 ja 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„1) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki, maastikusõiduki või 
trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või 

raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes; 
11) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud väikeses koguses narkootilise või 
psühhotroopse aine ebaseadusliku käitlemise eest;“; 

 

30) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„2) loa omaja on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või 
laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, 

või karistusseadustiku §-s 231–239, 241, 244, 246, 251 või 424 sätestatud kuriteos;“; 
 

31) paragrahvi 43 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„2) loa omaja ei vasta enam käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele või esineb käesoleva 

seaduse § 36 lõikes 1 või § 40 lõikes 1 nimetatud asjaolu;“; 
 

32) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses: 
 
„(32) Politsei- ja Piirivalveamet võib tunnistada soetamisloa või relvaloa kehtetuks, kui loa 

omaja suhtes on põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut.“; 
 

33) paragrahvi 46 lõike 5 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„5) kuni 1000 padrunit ühe sporditulirelva kohta, kuid kõige rohkem 3000 padrunit isiku 

omandis või valduses olevate sporditulirelvade kohta;“; 
 

34) paragrahvi 50 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 



 
 

„1) joobeseisundis;“; 
 
35) paragrahvi 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„(1) Juriidilise isiku relvakandmisloa (edaspidi relvakandmisluba) väljastab töötajale või 

laskespordiorganisatsiooni liikmele Politsei- ja Piirivalveamet juriidilise isiku avalduse alusel, 
kui töötaja või laskespordiorganisatsiooni liige on sooritanud käesoleva seaduse § 35 lõikes 5 
sätestatud eksamid ning kui tema suhtes ei esine käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud 

asjaolusid, mis välistavad relvaloa saamise füüsilise lt isikult, või kui tal on kehtiv relvaluba.“; 
 

36) paragrahvi 53 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„(3) Taotlusele lisatakse käesoleva seaduse § 35 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud 

dokumendid, kaks fotot mõõtmetega 3 × 4 cm ning sama paragrahvi lõikes 5 nimetatud 
eksami sooritamist tõendav dokument. Isiku nõusolekul võib kasutada tema isikut tõendavate 

dokumentide andmekogus olevat fotot.“; 
 

37) paragrahvi 53 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(6) Relvakandmisloa kehtivusaeg on kuni viis aastat. Relvakandmisloa kehtivusaeg ei tohi 

olla pikem kui isikule väljastatud relvaloa või tervisetõendi kehtivusaeg.“; 
 
38) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses: 

 
„(62) Relvakandmisluba kaotab kehtivuse töötaja lahkumisel töökohalt või 

laskespordiorganisatsiooni liikme lahkumisel laskespordiorganisatsioonist, samuti juriidilise 
isiku lõppemisel või tema taotluse alusel. Sellisel juhul on isikul õigus vahetada 
relvakandmisluba relvaloa vastu.“; 

 
39) paragrahvi 59 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses: 

 
„(31) Keelatud on relva, selle olulise osa ja laskemoona sissevedu rahvusvahelise sanktsiooni 
tõttu. 

 
(32) Kui rahvusvahelist sanktsiooni kehtestav või rakendav akt võimaldab teha erandeid 

käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatust, edastab Politsei- ja Piirivalveamet taotluse 
strateegilise kauba komisjonile, kes otsustab relva, selle olulise osa ja laskemoona sisseveoks 
loa andmise strateegilise kauba seaduses sätestatud korras.“; 

 
40) paragrahvi 59 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„(5) Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa 
ja laskemoona nomenklatuuri ja eriloa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister 

määrusega. 
 

(6) Sõjalise relva ja laskemoona sissevedu ning tsiviilrelva, sõjalise relva ja tsiviilkäibes 
keelatud relva, selle osa, olulise osa ning laskemoona väljavedu, transiit ja teenuse osutamine, 
samuti sõjalisele lõppkasutajale või lõppkasutuseks ette nähtud relva, selle osa, olulise osa ja 

laskemoona sisse- ja väljavedu toimub strateegilise kauba seaduses sätestatud korras, välja 
arvatud käesoleva seaduse § 60 lõigetes 4–7 sätestatud juhtudel.“; 

 
41) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses: 



 
 

 
„(8) Eriloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest peab 
Politsei- ja Piirivalveametit viivitamata kirjalikult teavitama.“; 

 
42) seadust täiendatakse §-dega 601–604 järgmises sõnastuses: 

 
„§ 601. Eriloa taotlemine 

 

(1) Eriloa saamiseks esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile paberil või elektrooniliselt taotlus 
koos lisadokumentidega. Taotluse allkirjastab füüsilisest isikust taotleja isiklikult või 

juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja. 
 
(2) Taotluses esitatakse järgmised andmed: 

 
1) taotleja nimi, kontaktandmed, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku 

registrikood; 
2) relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona kirjeldus, relvade ja laskemoona korral ka liik, 
mark, markeering, kaliiber, registreeritud relva veol relva number ning relva omaniku nimi, 

relva väljaveol relva number; 
3) relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona kogus; 

4) riik, kust ja kuhu relv, tulirelva oluline osa ja laskemoon veetakse; 
5) andmed tarnija kohta; 
6) andmed relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona saaja kohta, kui need on teada; 

7) andmed relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona lõppkasutaja ja lõppkasutuse kohta, kui 
need on teada; 

8) andmed veo eest vastutava isiku kohta ja 
9) eriloa soovitav kehtivusaeg. 
 

(3) Relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona ajutise väljaveo korral lisatakse taotlusele relva, 
tulirelva olulise osa ja laskemoona lõppkasutajamaa pädeva asutuse väljaantud riiki sisseveo 

loa koopia. 
 

(4) Politsei- ja Piirivalveamet võib nõuda taotlusega seotud muu asjasse puutuva teabe 

esitamist. 
 

(5) Eriloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu. 
 

§ 602. Eriloa taotluse menetlus 

 
(1) Politsei- ja Piirivalveamet otsustab eriloa andmise või sellest keeldumise 30 tööpäeva 

jooksul taotluse ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates. 
 
(2) Politsei- ja Piirivalveamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega 

pikendada, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet on vaja täiendavalt 
kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjusest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale 

kirjalikult. 
 
(3) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja ei esita Politsei- ja Piirivalveameti nõutud 

asjasse puutuvat lisateavet Politsei- ja Piirivalveameti määratud tähtaja jooksul. 
 

§ 603. Eriloa andmisest keeldumine 

 



 
 

(1) Politsei- ja Piirivalveamet keeldub eriloa andmisest, kui: 
1) eriloa taotlemisel on esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente; 
2) relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu on keelatud rahvusvahelise sanktsiooni 

tõttu; 
3) on kahtlus, et relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu või ajutine väljavedu 

kahjustab Eesti Vabariigi julgeolekut. 
 
(2) Politsei- ja Piirivalveamet võib eriloa andmisest keelduda, kui: 

1) taotleja või temaga seotud isik on eriloa andmise otsusele eelnenud viie aasta jooksul 
rikkunud relva, selle olulise osa või laskemoona käitlemist käsitlevaid õigusakte või ei ole 

täitnud nende alusel tehtud ettekirjutusi; 
2) taotleja või temaga seotud isik on eriloa andmise otsusele eelnenud viie aasta jooksul 
rikkunud rahvusvahelist sanktsiooni; 

3) käesoleva seaduse alusel taotlejale väljastatud relva soetamisluba on kehtetuks tunnistatud; 
4) käesoleva seaduse alusel taotlejale väljastatud tegevusluba on peatatud või kehtetuks 

tunnistatud. 
 

§ 604. Eriloa kehtivus, muutmine, pikendamine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

 

(1) Politsei- ja Piirivalveamet määrab väljastatava eriloa kehtivuse taotlemisel esitatud 

andmete alusel, kuid mitte kauemaks kui 24 kuud. 
 
(2) Kui eriloal määratud relva, selle olulise osa või laskemoona suhtes on tolliformaalsused 

lõpetatud, loetakse eriluba kehtetuks, olenemata selle kehtivusajast. 
 

(3) Eriloal märgitud andmete muutumisel on eriloa omaja kohustatud esitama Politsei- ja 
Piirivalveametile kirjaliku põhjendatud taotluse ja asjasse puutuvad dokumendid eriloa 
muutmiseks. 

 

(4) Eriluba muudetakse või pikendatakse vastavalt taotleja avaldusele, kui taotlus on esitatud 

enne eriloa kehtivusaja lõppu. Eriloa pikendamisel arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 
sätestatud eriloa kehtivuse tähtaega. 
 

(5) Politsei- ja Piirivalveamet keeldub eriloa pikendamisest, kui: 
1) eriloa taotlemisel esitatud andmed on muutunud; 

2) relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu on keelatud rahvusvahelise sanktsiooni 
tõttu; 
3) on kahtlus, et relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu või ajutine väljavedu 

kahjustab Eesti Vabariigi julgeolekut. 
 

(6) Politsei- ja Piirivalveamet peatab eriloa kehtivuse, kui: 
1) seda taotleb eriloa omaja; 
2) taotleja on eriloa taotlemisel esitanud valeandmeid või võltsitud dokumente;; 

3) väljastatud eriluba on kaotatud või varastatud. 
4) eriloa omaja ei täida käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides 

sätestatud nõudeid või nende alusel tehtud ettekirjutusi; 
5) relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu on keelatud rahvusvahelise sanktsiooni 
tõttu; 

6) on kahtlus, et relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu või ajutine väljavedu 
kahjustab Eesti Vabariigi julgeolekut. 

 
(7) Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab eriloa kehtetuks, kui: 



 
 

1) seda taotleb eriloa omaja; 
2) taotleja on eriloa taotlemisel esitanud valeandmeid või võltsitud dokumente; 
3) ilmnevad uued asjaolud, millest teadmise või mille olemasolu korral oleks eriloa taotluse 

läbivaatamise ajal eriloa väljastamisest keeldutud; 
4) eriluba on kaotatud, varastatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud; 

5) eriloa omaja ei täida käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides 
sätestatud nõudeid või nende alusel tehtud ettekirjutusi; 
6) relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu on keelatud rahvusvahelise sanktsiooni 

tõttu; 
7) on kahtlus, et relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu või ajutine väljavedu 

kahjustab Eesti Vabariigi julgeolekut; 
8) eriluba omav juriidiline isik lõpetatakse või füüsiline isik sureb. 
 

(8) Eriloa kehtivusaja möödumisel tagastatakse see viivitamata Politsei- ja 
Piirivalveametile.“; 

 

43) paragrahvi 62 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„(2) Sisseveetava ja ajutiselt väljaveetava relva, selle olulise osa ja laskemoona vastavust 
nõuetele kontrollib tollikontrolli tsoonis Maksu- ja Tolliamet, kes nende nõuetele vastavuse 

korral teeb sellekohase märke eriloale. Relva, selle olulise osa või laskemoona mittevastavuse 
korral kehtestatud nõuetele koostatakse akt, kus märgitakse puudused, mille tõttu on 
sissevedu või ajutine väljavedu keelatud.“; 

 
44) paragrahvi 74 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„1) nõudma relva ostjalt isikut tõendava dokumendi ja käesoleva seaduse või Kaitseliidu 
seaduse alusel väljastatud seda liiki relva soetamisloa esitamist, laskemoona ostjalt aga isikut 

tõendava dokumendi ja käesoleva seaduse või Kaitseliidu seaduse alusel väljastatud relvaloa 
esitamist; 

2) nõudma komisjonimüügile antava relva puhul selle võõrandamisluba;“; 
 
45) paragrahv 831 tunnistatakse kehtetuks; 

 
46) paragrahvi 84 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 

 
„(31) Kohalik omavalitsus, kes andis käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõusoleku, 
teavitab sellest viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit.“; 

 
47) paragrahv 8910 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 
„§ 8910. Relva ja laskemoona kandmine joobeseisundis 

 

Relva ja laskemoona kandmise eest joobeseisundis – 
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.“; 

 

48) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses: 
 

„(12) Käesoleva seaduse § 38 lõikes 2 sätestatud relvaloa nõue ei kehti isikule, kes on enne 
käesoleva seaduse jõustumist sooritanud vastutava isiku eksami käesoleva seaduse § 38 lõike 

3 alusel ja kes on määratud vastatavaks isikuks juriidilise isiku kirjaliku otsusega.“. 
 



 
 

 

§ 2. Korrakaitseseaduse muutmine 

 

Korrakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused: 
 

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „teenistusrelv“ sõnaga „relv“ vastavas käändes; 
 
2) paragrahvi 75 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „(teenistusrelvade)“; 

 
3) paragrahvi 75 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks. 

 
 

§ 3. Riigilõivuseaduse muutmine  

 

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 
1) paragrahvi 264 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
 

„(11) Kui isik ei soorita relvaseaduse § 35 lõikes 5 nimetatud eksamit, tasutakse uue eksami 
vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.“; 

 
2) paragrahv 265 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„§ 265. Relvade, tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveo ja Eestist 

väljaveo eriloa väljastamine 

 

(1) Eriloa väljastamise eest tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või Eestist väljaveoks 
tasutakse riigilõivu 30 eurot iga relva kohta. 

 
(2) Eriloa väljastamise eest tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveoks 

tasutakse riigilõivu 30 eurot.“. 
 
 

 
Eiki Nestor 

Riigikogu esimees 
 
Tallinn,                 2015 
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