
Relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

SELETUSKIRI 

 

1. Sissejuhatus  

 

1.1. Sisukokkuvõte 

Relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohaselt 

lahendatakse relvaseaduse (edaspidi RelvS) rakendamisel ilmnenud probleemid, 

ajakohastatakse sätete sõnastust ning selgitatakse sätteid parema arusaadavuse ja korrektse 

tõlgendamise huvides.  

 

Viimaste aastate jooksul nii Eestit kui meie lähiregiooni mõjutavad muutused Euroopa 

julgeolekukeskkonnas on tõstatanud vajaduse vaadata üle kehtivad relvade ja laskemoona 

käitlemisega seonduvad õigusaktid nii Euroopa Liidus kui ka Eestis. Euroopa Komisjon võttis 

2015. aasta kevadel vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava aastateks 2015–2020, et tõhustada 

liikmesriikide koostööd julgeolekuohtude tõkestamisel ja tugevdada ühist tegevust võitluses 

terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu
1
. Tegevuskavaga on ette 

nähtud konkreetsed vahendid ja meetmed ühistegevuse edendamiseks ning kõige tõsisemate 

ohtude tõhusamaks tõkestamiseks. Euroopa Komisjon peab oluliseks tugevdada koostööd 

liikmesriikide vahel, et oleks parem ülevaade ringluses olevatest tulirelvadest, samuti 

peetakse oluliseks ühtsete tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise nõuete olemasolu. 

 

Eelnõu kohaselt tehakse RelvS-is kiireloomulised muudatused, mis on vajalikud, et tagada 

Eesti õigusaktide vastavus Euroopa Liidu õigusele. Euroopa Komisjon võttis vastu 

rakendusmääruse (EL) 2015/2403, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks 

muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks 

muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus (edaspidi Euroopa Komisjoni 

rakendusmäärus). Eestis on tulirelvade laskekõlbmatuks muutmisega seonduv regulatsioon 

sätestatud RelvS-is ja selle alusel kehtestatud õigusaktides. Tagamaks otsekohalduvas 

rakendusmääruses sätestatu rakendamine Eestis, tuleb teha vajalikud muudatused RelvS-is, 

sest kehtiv regulatsioon ei ole Euroopa Komisjoni rakendusmääruses sätestatuga kõiges 

kooskõlas. 

 

Suures osas on eelnõuga kavandatud muudatused valdkonna õiguskorda korrastavat ja 

ajakohastavat laadi. Eelnõuga kavandatavad muudatused on osaliselt seotud muutunud 

rahvusvahelise julgeolekuolukorraga – Euroopat tabanud rändekriis, terrorirünnakud ning 

Venemaale kehtestatud sanktsioonid on tinginud vajaduse analüüsida ja tõhustada Eestis 

kehtivat relvapoliitikat. Eelnõuga kavandatakse seadustes muudatusi, mis aitavad kaasa Eesti 

ühiskonna turvalisemaks muutmisele, samuti Politsei- ja Piirivalveameti tööprotsesside 

selgemaks ja operatiivsemaks muutmisele ning isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse 

tagamisele.  

 

RelvS-i peamised muudatused käsitlevad järgmisi valdkondi. 

1. Laskekõlbmatute tulirelvade regulatsiooni muutmine – tulirelvade 

laskekõlbmatuks muutmise, seda tõendava dokumendi väljastamise ning relva 

laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete regulatsioon viiakse vastavusse Euroopa 

Liidus kehtivate ühtsete nõuetega. Lisaks sätestatakse RelvS-is laskekõlbmatute 

tulirelvade registreerimine teenistus- ja tsiviilrelvade registris samamoodi 

tulirelvadega. 

                                                 
1 Euroopa Komisjon – 28.04.2015 pressiteade – Komisjon astub samme, et tõhustada ELi koostööd võitluses terrorismi, 

organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_et.htm 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013020?leiaKehtiv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1452165530656&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1452165530656&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1452165530656&uri=CELEX:32015R2403
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_et.htm
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2. Turvalisuse otstarbel üle kaheksa tulirelva omamisel kohaldatakse 

kollektsioneerimise kohta sätestatut – see tähendab muu hulgas seda, et turvalisuse 

tagamise otstarbel üle kaheksa tulirelva omada soovivad isikud peavad taotlema 

kollektsioneerimisluba, samuti peab neil relvade hoiustamiseks olema relvahoidla.  

3. Soetamisloa ja relvaloa andmine, vahetamine ja kehtetuks tunnistamine – eelnõu 

kohaselt käsitlevad peamised muudatused RelvS-i muutmist osas, mille Riigikohus on 

tunnistanud Eesti Vabariigi põhiseadusega (edaspidi PS) vastuolus olevaks. Eelnõu 

kohaselt muudetakse RelvS-i sätteid, mis käsitlevad soetamisloa või relvaloa andmist, 

relvaloa ja relvakandmisloa vahetamist, samuti soetamisloa või relvaloa kehtivuse 

peatamist ja kehtetuks tunnistamist, lähtudes isiku karistatusest või ohust Eesti riigi 

julgeolekule. Võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga lisatakse RelvS-i võimaliku loa 

andmist välistava asjaoluna oht riigi julgeolekule. Lisaks sätestatakse võimalus 

keelduda loa andmisest isikule, keda on karistatud korduvalt süüteo toimepanemise 

eest. Samuti sätestatakse RelvS-is selgemalt, et relvaloa või soetamisloa taotlemisel 

tuleb põhjendada vajadust relva omamiseks ning Politsei- ja Piirivalveametil on õigus 

keelduda loa väljastamisest, kui isiku põhjendus relva vajalikkuse kohta ning muud 

asjaolud viitavad sellele, et isikule relvaloa või soetamisloa väljastamine ei ole 

põhjendatud.  

4. Relvaloa väljastamine elektroonselt – eelnõu kohaselt võimaldatakse lisaks seni 

paberil väljastatud relvaloale taotleda relvaloa väljastamist elektroonselt. Elektroonse 

relvaloa kasutusele võtmine muudab relvaluba taotlevatele või seda omavatele 

isikutele lihtsamaks ja mugavamaks loa taotlemise ning ei seo relvaloa omajat enam 

paberil loa kaasaskandmise kohustusega. Relvaloa olemasolu kontrollimiseks piisab 

isikut tõendava dokumendi kaasaskandmisest. 

5. RelvS-i alusel välismaalasele relvaloa andmine – eelnõu kohaselt peab Eestis 

elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane taotlema RelvS-i alusel relvaluba 

Eesti kodanikega samadel tingimustel, sh sooritama vastava eksami, isegi juhul, kui 

talle on väljastatud relvaluba mõnes teises riigis.  

6. Turvalisuse tagamiseks ette nähtud relva omanikule lisandub kohustus sooritada 

relvaloa vahetamisel selle kehtivuse lõppemise tõttu tulirelva käsitsemise katse – 

eelnõu kohaselt peab üksnes turvalisuse tagamise otstarbel antud relvaloa omanik 

sooritama relvaloa vahetamisel selle kehtivuse lõppemise tõttu tulirelva käsitsemise 

katse, et tagada isikute paremad oskused relvade käsitsemisel. 

7. Relva registreerimine muudetakse lihtsamaks – kaotatakse kohustus soetatud relv 

elu- või asukohajärgses prefektuuris registreerimisel politseiametnikule ette näidata. 

8. Piiratakse sporditulirelva kohta hoida lubatud padrunite kogust – kehtiva RelvS-i 

kohaselt võib füüsiline isik hoida kuni 1000 padrunit iga sporditulirelva kohta. 

Eelnõuga sätestatakse piirmäär padrunikogusele isiku omandis olevate 

sporditulirelvade kohta. Kehtiva seaduse alusel sellist piirmäära sätestatud ei ole. See 

tähendab, et laskesportlased, kelle omandis on kümneid relvi, võivad kaupluses 

korraga soetada laskemoona koguses, mis on kodus hoiustamise seisukohast 

ebamõistlik ja mida ei ole mõistliku aja jooksul võimalik treeningutel ära kasutada. 

Seetõttu sätestatakse hoiustatavate padrunite piirmääraks 5000 padrunit. 

9. Relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona kolmandast riigist Eestisse sissetoomise 

ja ajutise väljaviimise eriloa menetlus reguleeritakse seaduses täpsemalt – eelnõu 

kohaselt reguleeritakse õigusselguse huvides RelvS-is eriloa taotlemist, eriloa 

andmisest keeldumist, eriloa pikendamist, peatamist jms. 

 

RelvS-is kavandatavate muudatuste tõttu on vaja täpsustada ka riigilõivuseadust (edaspidi 

RLS), kus sätestatakse täpsemalt relvaluba taotleva isiku eksami riigilõivu määr ning 

sätestatakse, et tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveoks või Eestist 

väljaveoks vajaliku eriloa väljastamise eest tasutakse samamoodi relvade sisse- ja väljaveoga 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127042011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015056?leiaKehtiv
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riigilõivu. Lisaks täiendatakse seadust uue toiminguga, mille eest tuleb tasuda riigilõivu, 

seoses laskekõlbmatu relva andmete muutmisega teenistus- ja tsiviilrelvade registris.  

 

Korrakaitseseaduses (edaspidi KorS) täpsustatakse teenistusrelvadega seonduvat 

regulatsiooni, kuna KorS-i 5. peatüki kohaldamisel on tekkinud mitmetimõistetavusi selle 

osas, milliseid relvi KorS-i alusel ametnikud kasutada võivad. KorS ei sätesta selgelt, kas 

korrakaitseliste ülesannete täitmisesse kaasatud Kaitsevägi või Kaitseliit võib kasutada nende 

valduses olevaid relvi (RelvS-i kohaselt sõjaväerelvi) või peab kasutama politsei relvi 

(RelvS-i kohaselt teenistusrelvi).  

 

Strateegilise kauba seaduses (edaspidi StrKS) täpsustatakse Välisministeeriumi ettepanekul 

samamoodi RelvS-iga rahvusvahelisi sanktsioone. 

 

Vangistusseaduses (edaspidi VangS) täpsustatakse Justiitsministeeriumi ettepanekul 

teenistusrelvade käitlemise regulatsiooni. Muudatuse kohaselt võimaldatakse justiitsministril 

kehtestada teenistusrelvade ja laskemoona käitlemise reeglid vanglateenistuses. 

 

1.2. Eelnõu ettevalmistaja 
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika 

osakonna õigusnõunik Marju Aibast (tel 612 5062, marju.aibast@siseministeerium.ee) ja 

nõunik Lemme Berkis (tel 612 5137, lemme.berkis@siseministeerium.ee). Eelnõu § 2 

muudatused on koostanud korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna õigusnõunik Henry 

Timberg (tel 612 5099, henry.timberg@siseministeerium.ee). Eelnõu ja seletuskirja on 

keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 

5241, helin.kask@siseministeerium.ee).  

 

1.3. Märkused 

Eelnõu ei ole seotud mõne muu menetluses oleva eelnõu ega Vabariigi Valitsuse 

tegevusprogrammiga.  

 

Eelnõu kohaselt muudetakse: 

 RelvS-i 1. märtsil 2016. aastal jõustunud redaktsiooni (RT I, 19.03.2015, 19); 

 KorS-i 12. detsembril 2015. aastal jõustunud redaktsiooni (RT I, 02.12.2016, 6); 

 RLS-i 7. jaanuaril 2017. aastal jõustunud redaktsiooni (RT I, 28.12.2016, 15); 

 StrKS-i 1. jaanuaril 2016. aastal jõustunud redaktsiooni (RT I, 12.03.2015, 48); 

 VangS-i 1. juulil 2016. aastal jõustunud redaktsiooni (RT I, 17.12.2015, 96). 

 

Seaduseelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus. 

 

Enne eelnõu koostamist ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, kuna mõnede muudatused on 

kiireloomulised seoses Euroopa Liidu õigusakti jõustumisega. Euroopa Komisjoni 

rakendusmäärust kohaldatakse 8. aprillist 2016. aastal. Seetõttu on oluline, et Eesti õigusaktid 

viidaks sellega võimalikult kiiresti vastavusse, et tagada õigusselgus ning vältida võimalikke 

probleeme relvade laskekõlbmatuks muutmisel ja seda kinnitava tõendi väljastamisel.  

 

Eelnõu kohaselt RelvS-is tehtavad muudatused on kooskõlas nõukogu 18. juuni 1991. aasta 

direktiiviga 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (EÜT L 256, 

13.09.1991, lk 51–58; ELT eriväljaanne 13/11, lk 3–10) (edaspidi direktiiv 91/477/EMÜ). 

 

Samuti on vaja kiiresti muuta KorS-i regulatsiooni, mis käsitleb teenistusrelvadega seonduvat. 

KorS-i kohaldamisel on vaja tagada selgus relvade ja erivahendite kasutamisel. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015206?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015048
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015096
mailto:marju.aibast@siseministeerium.ee
mailto:lemme.berkis@siseministeerium.ee
mailto:helin.kask@siseministeerium.ee
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2. Seaduse eesmärk  

 

Arvestades, et relvade ja laskemoona käitlemise aluseid reguleeriv RelvS võeti vastu 

13. juunil 2001. aastal, on teatud regulatsioonid vananenud, lisandunud on uusi nii Euroopa 

Liidu kui rahvusvahelisi kohustusi, mida kehtivas seaduses arvestatud ei ole. Samuti on 

julgeolekuolukord võrreldes RelvS-i jõustumise ajaga praeguseks oluliselt halvenenud, 

seetõttu on nii õigusselguse huvides kui ka praktilistel kaalutlustel vaja teha RelvS-is 

korrastavat ja ajakohastavat laadi muudatused. 

 

Eelnõu üks peamine eesmärk on korrastada ja täiendada RelvS-is relvaloa ja soetamisloa 

regulatsiooni, relvade ja laskemoona sisse- ja väljaveoga seonduvaid aspekte, samuti 

järelevalvega seonduvat. Nii tõhustatakse Politsei- ja Piirivalveameti tööd, tagatakse parem 

õigusselgus ning põhiõiguste- ja vabaduste kaitse.  

 

Eelnõu kohaselt muudetakse RelvS-is relva soetamisloa ja relvaloa regulatsiooni. Relva 

soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamise, relvaloa andmise, relvaloa või 

relvakandmisloa vahetamise sätete muutmise eesmärk on viia seaduse tekst kooskõlla PS-i 

§ 19 lõikes 1 sätestatud õigusega vabale eneseteostusele, arvestades samal ajal ka seda, et 

tagatud oleks turvaline keskkond kõigile Eesti elanikele. 

 

Riigikohus on juhtinud tähelepanu RelvS-i vastuolule PS-iga. Nimelt tunnistab Riigikohtu 

põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 14. detsembri 2010. aasta otsus kohtuasjas nr 3-4-

1-10-10 RelvS-i § 43 lõike 3 punkti 2 koostoimes selle § 36 lõike 1 punktiga 6 PS-iga 

vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda soetamisloa või relvaloa kehtetuks 

tunnistamisel arvestada kriminaalkorras karistatu isikut ja tema toimepandud tegu. Samuti 

tunnistab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 26. aprilli 2011. aasta otsus 

kohtuasjas nr 3-4-1-2-11 RelvS-i § 36 lõike 1 punkti 8 PS-i § 19 lõikega 1 vastuolus olevaks 

ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda relvaloa andmisel arvestada kahtlustatava või 

süüdistatava isikuga ja kahtlustuse või süüdistuse sisuks olevate asjaoludega. Lisaks tunnistab 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 23. mai 2013. aasta otsus kohtuasjas nr 

3-4-1-12-13 RelvS-i § 41 lõike 9 koostoimes RelvS-i § 36 lõike 1 punktiga 6 PS-iga vastuolus 

olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda relvaloa või relvakandmisloa vahetamisel 

arvestada kriminaalkorras karistatu isikut ja tema toimepandud tegu. Arvestades Riigikohtu 

otsuseid, aga ka muutunud julgeolekukeskkonda, muudetakse eelnõu kohaselt RelvS-i sätteid, 

mis käsitlevad soetamisloa või relvaloa andmist, relvaloa ja relvakandmisloa vahetamist, 

samuti soetamisloa või relvaloa kehtivuse peatamist ja kehtetuks tunnistamist. 

 

Lisaks muudetakse eelnõu kohaselt mitmeid relvaloa ja relva soetamisloa taotlemisega 

seonduvaid aspekte, et muuta lubade taotlemine nii Eesti kui teiste riikide kodanikele 

ühetaoliseks. Näiteks muudetakse eelnõu järgi RelvS-i selliselt, et välisriigis väljastatud 

relvaloa tunnustamine relvaloa taotlemisel kaotatakse, sest kõik relvaloa taotlejad peavad 

tundma RelvS-i ning selle alusel kehtestatud õigusakte. Eesmärk on vähendada Politsei- ja 

Piirivalveameti töökoormust seoses lubade väljastamisega.  

 

Lisaks sätestatakse eelnõu järgi, et juriidilise isiku relvakandmisloa võib edaspidi väljastada 

ka eraldi eksamit sooritamata, kui isikul, kellele relvakandmisluba taotletakse, on kehtiv 

relvaluba. See muudab loa taotlemise isikule lihtsamaks ja soodsamaks. 

 

Eelnõu järgi tuleb üksnes turvalisuse tagamise ehk enese ja vara kaitsmise eesmärgil soetatud 

relva omanikul sooritada relvaloa vahetamisel selle kehtivuse lõppemise tõttu tulirelva 

käsitsemise katse. See on vajalik veendumaks, et relva omanik on jätkuvalt kompetentne relva 

käsitsema. Kehtiv RelvS sellist nõuet ei sätesta, samuti ei ole RelvS-is sätestatud kohustust, et 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127122010007
https://www.riigiteataja.ee/akt/127122010007
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-2-11
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052013008
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relvaomanik peab oma teadmisi regulaarselt täiendama. See võib põhjustada olukorra, kus 

relvaluba väljastatakse ka isikule, kes ei ole pädev relva käitlema, seetõttu võib halveneda 

üldine kogukonna turvalisuse tase. Nimetatud kohustuse sätestamine paneb turvalisuse 

otstarbel relva omandanud isikule kohustuse enne relvaloa vahetamist tuletada meelde relva 

käsitsemise põhimõtted ja värskendada eksami positiivseks sooritamiseks lasketiirus 

laskeoskusi. 

 

Eelnõu kohaselt võimaldatakse lisaks seni paberil väljastatud relvaloale taotleda relvaloa 

väljastamist elektroonselt. Elektroonse relvaloa kasutusele võtmine muudab relvaluba 

taotlevale või seda omavale isikule mugavamaks loa taotlemise – väljastatud loale ei pea 

enam Politsei- ja Piirivalveametisse järele minema, ning ühtlasi piisab relvaloa olemasolu 

tõendamiseks isikut tõendava dokumendi kaasaskandmisest ja esitamisest. Selle muudatuse 

eesmärk on ka Politsei- ja Piirivalveameti töökoormuse vähendamine.  

 

Lisaks loobutakse eelnõuga relva elu- või asukohajärgses prefektuuris registreerimisel relva 

kaasavõtmisest ja selle politseiametniku poolt kontrollimisest. Muudatuse eesmärk on hoida 

Politsei- ja Piirivalveameti lubadeametnike tööaega kokku selleks, et suunata enam ressurssi 

riikliku järelevalve korraldamisse. Ühtlasi aitab selle muudatuse tegemine kaasa ka 

turvalisuse tagamisele – isikud ei pea kõikide neile kuuluvate tulirelvadega linnas liiklema 

ega Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaali tulema. 

 

Eelnõuga on vaja muuta relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona kolmandast riigist Eestisse 

sissetoomise ja ajutise väljaviimise eriloa menetluse regulatsiooni, et muuta eriloa menetlus 

selgemaks nii taotlejale kui ka menetlejale (Politsei- ja Piirivalveamet). 

 

Teise suure osa eelnõuga kavandatavatest muudatustest moodustavad muudatused seoses 

Euroopa Komisjoni rakendusmääruse kehtima hakkamisega. Kehtivas RelvS-is on relvade 

laskekõlbmatuks muutmine küll reguleeritud, kuid rakendusmääruses sätestatu on sellest 

mõnevõrra erinev, seetõttu tuleb RelvS-i sätted rakendusmäärusega vastavusse viia.  

 

KorS-is tehakse muudatused KorS-i §-s 16
2
 sätestades, et kaitseväelane ja Kaitseliidu 

tegevliige võib KorS-i § 16
1
 lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel kohaldada vahetut sundi 

KorS-i 5. peatükis sätestatud alustel ja korras, sealhulgas kasutada RelvS-i § 3 lõike 1 punktis 

1 ning KaLS-i § 46 lõikes 1 nimetatud relva. Muudatus ei laienda korrakaitseorganitele 

lubatavate relvade ulatust. Selline täpsustus võimaldab aga kasutada korrakaitseülesannete 

täitmisel sõjaväerelvi ja muid relvi.  

 

RLS-is sätestatakse muu hulgas riigilõivumäär laskemoona ja tulirelva olulise osa Eestisse 

sisseveoks eriloa väljastamise eest, samuti laskekõlbmatu relva teenistus- ja tsiviilrelvade 

registris registreerimisega seonduvate toimingute eest.  

 

StrKS-is kavandatavad muudatused seonduvad asjaoluga, et Eesti ametiasutused on 

kohustatud rakendama ÜRO ja Euroopa Liidu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone. 

Seetõttu on vaja täpsustada seaduse sõnastust seoses strateegilise kauba veo ja strateegilise 

kaubaga seotud teenuse või tehinguga, kui kehtib rahvusvaheline sanktsioon. 

 

VangS-is kavandatavad muudatused võimaldavad justiitsministril kehtestada 

Justiitsministeeriumi valitsemisalas teenistusrelvade käitlemise regulatsiooni. RelvS-i § 3 

lõige 4 sätestab, et teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva 

osade käitlemise ja üleandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

Selle volitusnormi alusel on siseminister kehtestanud määruse „Teenistusrelvade liigid ning 

teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord“. RelvS-i 
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§ 2 lõike 1 punkti 8 kohaselt ei kohaldata RelvS-i teenistusrelvadele ning nende 

laskemoonale, kui RelvS ei sätesta teisiti. RelvS-is ei ole erisust sätestatud, mis tähendab, et 

kõikidele teenistusrelvadele kehtib nimetatud siseministri määrus teenistusrelvade kohta. 

VangS sätestab, et erivahendite ja teenistusrelvade kasutamise ja käitlemise täpsema korra 

ning tulirelva kandmise õigust omavate vanglateenistuse ametnike loetelu kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister (VangS § 71 lõige 8). Vangistusseaduse muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
2
 seletuskirjas on VangS-i § 71 lõike 8 

muudatust selgitatud järgmiselt: „Muudatus tuleneb vajadusest kehtestada lisaks kasutamise 

korrale, ka käitlemise kord ning selleks täiendatakse volitusnormi. Praegu laieneb vanglas 

erivahendite ja teenistusrelvade käitlemisele siseministri 22. märtsi 2002 määrus nr 53 

„Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade 

käitlemise ja üleandmise kord“. Muudatuse alusel saab justiitsminister kehtestada vanglas nii 

relvade kasutamise kui käitlemise korra.“ Seletuskirjas nimetatud käitlemise korra 

ettevalmistamisel on aga selgunud, et VangS-is sisalduv volitusnorm ei välista õigusselgelt 

RelvS-i alusel kehtestatud teenistusrelvade regulatsiooni kohaldumist. Samuti ei kattu 

täielikult RelvS-i ja VangS-i sarnaste volitusnormide ulatus, mis loob olukorra, kus 

justiitsminister saaks õiguslikult reguleerida vanglateenistuse relvade käitlemist osaliselt ning 

mõnede küsimuste puhul tuleks jällegi lähtuda RelvS-i alusel antud siseministri määrusest. 

 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõu koosneb kuuest paragrahvist, mille järgi tehakse muudatused RelvS-is, KorS-is, RLS-

is, StrKS-is ja VangS-is ning eelnõu jõustumise sättest.  

 

Eelnõu § 1. RelvS-i muudatused 

 

Eelnõu § 1 punktide 1 ja 2 kohaselt muudetakse seaduse kohaldamisala käsitlevat sätet 

seoses laskekõlbmatute relvadega. Euroopa Komisjon võttis 2015. aasta 15. detsembril vastu 

rakendusmääruse, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja 

meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav 

kasutuskõlbmatus. Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 kohaselt tagavad Euroopa Liidu 

liikmesriigid, et iga turule toodav tulirelv või selle osa on kas tähistatud ja registreeritud 

kooskõlas kõnealuse direktiiviga või muudetud laskekõlbmatuks. Direktiivi 91/477/EMÜ I 

lisa III osa teise lõigu kohaselt peavad liikmesriigid nägema ette, et pädev asutus kontrollib 

laskekõlbmatuks muutmise meetmeid, tagades seeläbi, et tulirelvad on laskekõlbmatuks 

muutmise tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. Samuti peavad liikmesriigid nägema ette 

korra, mille kohaselt antakse tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta välja tõend või muu 

dokument või tehakse tulirelvale sellekohane selgesti nähtav märge. 

 

Rakendusmäärust kohaldatakse direktiivi 91/477/EMÜ I lisas määratletud A-, B-, C- või D-

klassi tulirelvade suhtes. Seetõttu on vaja viia RelvS-i sätted, mis käsitlevad laskekõlbmatuid 

tulirelvi, vastavusse nimetatud rakendusmääruses sätestatuga. Rakendusmääruse kohaselt 

väljastatakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides edaspidi rakendusmääruse III lisas 

esitatud vormi kohane tõend, mis kinnitab relva vastavust rakendusmääruse I lisas sätestatud 

nõuetele (edaspidi ka relva laskekõlbmatusnõuded). 

 

                                                 
2 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 264 SE. 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-

a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20sea

dus/ . 06.12.2016 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
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Eespool kirjeldatu tõttu täpsustatakse RelvS-i kohaldamisala sätteid. RelvS-i § 2 lõike 1 

punktis 3 sätestatakse, et seadust ei kohaldata laskekõlbmatuks muudetud relvale, mille kohta 

on väljastatud Euroopa Komisjoni rakendusmääruse III lisas sätestatud laskekõlbmatust 

tõendav dokument, kui RelvS ei sätesta teisiti. 

 

Paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3
1
, milles sätestatakse, et seadust ei kohaldata ka 

enne 8. aprilli 2016. aastal laskekõlbmatuks muudetud relvale, mille kohta on RelvS-i alusel 

väljastatud laskekõlbmatust tõendav tunnistus, kui RelvS ei sätesta teisiti.  

 

Eelnõu § 1 punkti 3 kohaselt muudetakse RelvS-i § 2 lõike 2 sõnastust. Sätestatakse, et 

RelvS-i 8. ja 8
1
. peatükki ei kohaldata teises riigis laskekõlbmatuks muudetud tulirelvale, mis 

on toodud Eestisse eesmärgiga seda siin püsivalt vallata. Tegemist ei ole sisulise 

muudatusega. Ka kehtiv seadus näeb ette, et laskekõlbmatute relvade Eestisse sissetoomisele 

ei kohaldata RelvS-i sätteid, mis reguleerivad relvade sisse- ja väljavedu. 

 

Eelnõu § 1 punkti 4 kohaselt täiendatakse seaduse kohaldamisala sätteid. RelvS-i § 2 

täiendatakse lõikega 3, milles sätestatakse, et RelvS-is Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu 

liikmesriikide kohta sätestatut kohaldatakse ka Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide ja 

Šveitsi suhtes. Täiendus on vajalik eelkõige õigusselguse huvides. Seletuskirjas eespool 

viidatud relvade ja laskemoona käitlemist käsitlevad Euroopa Liidu õigusaktid kohalduvad ka 

sellistes riikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid (nt Norra, Island), seetõttu on vajalik 

ka nende riikide kodanikele teatud erisuste tegemine või relvade ja laskemoona sisse- või 

väljaveo puhul teistsuguse regulatsiooni kohaldamine kui muidu Euroopa Liitu 

mittekuuluvate riikide puhul.  

 

Euroopa Majanduspiirkond (edaspidi EMP) loodi 1994. aastal, et laiendada Euroopa Liidu 

siseturgu käsitlevaid sätteid Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (edaspidi EFTA) 

riikidele. Siseturgu käsitlevad Euroopa Liidu õigusaktid saavad EMP riikide õigusaktide 

osaks, kui need riigid on ülevõtmisega nõustunud. Rakendamist ja jõustamist jälgivad seejärel 

asjaomased EFTA organid ja parlamentaarne ühiskomisjon. Euroopa Liit ja kaks selle EMP 

partnerit – Norra ja Island – on omavahel seotud ka mitmesuguste põhjamõõtme poliitika 

meetmete ja foorumite kaudu, mis keskenduvad Euroopa kiiresti arenevatele 

põhjapiirkondadele ja Arktika piirkonnale kui tervikule. Šveits ei kuulu küll EMP-sse, kuid on 

endiselt EFTA liige. Rohkem kui 120 valdkondlikku kahepoolset lepingut, mis seovad Šveitsi 

Euroopa Liiduga, hõlmavad suuresti samu sätteid, mille muud EMP riigid on vastu võtnud 

isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise valdkonnas. 

 

Eelnõu § 1 punkti 5 kohaselt asendatakse RelvS-i § 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 sõna „üksnes“ 

sõnaga „ka“. Nimetatud punktid vajavad muutmist, kuna kehtiv sõnastus võimaldab 

mitmetitõlgendamist. RelvS-i § 3 lõike 1 punkti 1 kohaselt on sõjaväerelv relv, mis on 

põhiliselt ette nähtud Kaitseväele ja Kaitseliidule lahingutegevuseks ning Kaitseväele, 

Kaitseliidule ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevatele asutustele teenistusülesannete 

täitmiseks. Omaduste poolest loetakse sõjaväerelvaks ja selle laskemoonaks üksnes RelvS-is 

kehtestatud tingimustele vastav eriohtlikkusega tulirelv ja laskemoon. Viimasest lausest võib 

järeldada justkui ei tohiks sõjaväerelv olla piiramata tsiviilkäibega või piiratud tsiviilkäibega 

tulirelv. Sama probleem on RelvS-i § 3 lõike 1 punktis 2 sätestatud teenistusrelva mõiste 

puhul. Selle sätte kohaselt on teenistusrelv relv, mis on seadusega ette nähtud avalikku võimu 

teostavatele valitsusasutustele, kohaliku omavalitsuse organitele ja asutustele ning kohtutele 

teenistusülesannete täitmise tagamiseks ning sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile õppetööks 

ja vastava teenistusülesande täitmiseks. Lisaks on sätestatud, et omaduste poolest loetakse 

teenistusrelvaks ja selle laskemoonaks üksnes käesoleva seadusega tsiviilkäibes keelatud relv 

ja laskemoon, välja arvatud eriohtlikkusega relvad ja laskemoon ning tulirelv, millel puudub 
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valmistaja markeering. Teenistusrelvana kasutatakse aga lisaks tsiviilkäibes keelatud 

relvadele ka piiramata tsiviilkäibega ja piiratud tsiviilkäibega tulirelvi.  

 

Eelnõu § 1 punkti 6 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 3 lõikega 4
1
, mille kohaselt 

kohaldatakse vanglateenistuse teenistusrelvadele, nende laskemoona ja osade käitlemisele 

ning üleandmisele RelvS-i § 3 lõike 4 alusel kehtestatud korda, kui VangS ei sätesta teisiti. 

Eelnõu § 1 punktis 6 esitatud muudatus seondub eelnõu § 5 punktides 2 ja 4 toodud VangS-i 

muudatustega.  
 

RelvS-i § 3 lõige 4 sätestab, et teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende 

laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise korra kehtestab valdkonna eest 

vastutav minister määrusega. Selle volitusnormi alusel on siseminister kehtestanud määruse 

„Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise 

ja üleandmise kord“. RelvS-i § 2 lõike 1 punkti 8 kohaselt ei kohaldata RelvS-i 

teenistusrelvadele ning nende laskemoonale, kui RelvS ei sätesta teisiti. RelvS-is ei ole erisust 

sätestatud, mis tähendab kõikidele teenistusrelvadele kehtib nimetatud siseministri määrus 

teenistusrelvade kohta. VangS sätestab, et erivahendite ja teenistusrelvade kasutamise ja 

käitlemise täpsema korra ning tulirelva kandmise õigust omavate vanglateenistuse ametnike 

loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister (VangS § 71 lõige 8). Vangistusseaduse 

muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
3
 seletuskirjas on 

VangS-i § 71 lõike 8 muudatust selgitatud järgmiselt: „Muudatus tuleneb vajadusest 

kehtestada lisaks kasutamise korrale, ka käitlemise kord ning selleks täiendatakse 

volitusnormi. Praegu laieneb vanglas erivahendite ja teenistusrelvade käitlemisele siseministri 

22. märtsi 2002 määrus nr 53 „Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende 

laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord“. Muudatuse alusel saab 

justiitsminister kehtestada vanglas nii relvade kasutamise kui käitlemise korra.“ Seletuskirjas 

nimetatud käitlemise korra ettevalmistamisel on aga selgunud, et VangS-is sisalduv 

volitusnorm ei välista õigusselgelt RelvS-i alusel kehtestatud teenistusrelvade regulatsiooni 

kohaldumist. Samuti ei kattu täielikult RelvS-i ja VangS-i sarnaste volitusnormide ulatus, mis 

loob olukorra, kus justiitsminister saaks õiguslikult reguleerida vanglateenistuse relvade 

käitlemist osaliselt ning mõnede küsimuste puhul tuleks jällegi lähtuda RelvS-i alusel antud 

siseministri määrusest. Näiteks puudub VangS-is volitusnorm reguleerimaks teenistusrelvade 

laskemoona käitlemist, mistõttu tuleb VangS-i § 71 lõiget 8 muuta ning lisada sinna ka 

laskemoona käitlemine. VangS-i vanglateenistuse relvade käitlemise korra kehtestamisel ei 

olnud seadusandjal eesmärki regulatsioon killustada, vaid viia vanglateenistuse relvade ja 

sellega seonduvate esemete käitlemise küsimused tervikuna justiitsministri pädevusse. Selline 

erisus oli vajalik ja lõi võimaluse arvestada vanglate eripärast tulenevaid vajadusi võrreldes 

teiste teenistusrelvi käitlevate asutustega. Näiteks sisaldub samasugune erisus RelvS-i § 3 

lõikes 2 sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kohta. Erinevalt viidatud sättest, on VangS-i 

muutmisel jäänud sarnane säte RelvS-i lisamata. 

 

Selleks, et vanglateenistuse teenistusrelvade, nende osade ja laskemoona käitlemise osas oleks 

võimalik VangS-i volitusnormi alusel justiitsministril kehtestada terviklik määrus, tuleb 

RelvS-is esiteks sätestada selge regulatsioon, mis välistab selle seaduse alusel kehtestatud 

korra kohaldamise valdkonnas, kus vastava valdkonna eriseadus sisaldab käitlemise korra 

kohaldamiseks erivolitust ning teiseks täpsustada VangS-is sisalduvat volitusnormi nii, et 

volituse ulatus oleks sama, kui sarnasel volitusnormil RelvS-is. Korrektsed volitusnormid 

                                                 
3 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 264 SE. 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-

a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20sea

dus/. 06.12.2016 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5e6d5970-acac-4e31-842f-a75440f688ac/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
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loovad eelduse selleks, et nende alusel antav kord saaks tulla terviklik, piisav ja seadusega 

kooskõlas. 

 

Eeltoodust tulenevalt täiendatakse RelvS-i ja VangS-i normidega, mis täpsustavad, millal 

kohaldatakse vastava valdkonna regulatsiooni. RelvS kohaldub ka edaspidi vanglateenistuse 

teenistusrelvadele (teenistusrelvade mõiste, teenistusrelvade register jne), kuid välistatakse 

vanglateenistuse teenistusrelvadele relvaseaduse alusel antud rakendusaktide kohaldumine. 

Seda on vaja õigusselguse tagamiseks.  

 

Vanglateenistuse vajadustele vastava korra kehtestab vanglatele justiitsminister. Korra 

kehtestamisel saab justiitsminister pöörata tähelepanu vanglateenistuse erisustele ja luua 

korra, mis aitab igapäevases töös kaasa relvade korrektselt käitlemisele. Selleks täpsustatakse 

muuhulgas VangS-i § 71 lõiget 8 volitusega kehtestada ka teenistusrelvade laskemoona 

käitlemise ja üleandmise tingimused ja kord. Praegu puudub volitusnormist sellise korra 

kehtestamise õigus, kuid see on oluline eeldus, et saaks kehtestada tervikliku korra. 

 

Eelnõu § 1 punktide 7–9 kohaselt täpsustatakse RelvS-i §-de 5, 7 ja 9 sõnastust seoses 

relvade laskekõlbmatuks muutmisega. Tegemist ei ole sisulise muudatusega, vaid 

sõnastusliku täpsustusega.  

 

Eelnõu § 1 punktide 10 ja 13 kohaselt muudetakse RelvS-i sätteid, mis reguleerivad 

torketääkidega seonduvat. Kehtiva RelvS-i kohaselt on torketääk tsiviilkäibes keelatud 

külmrelv. Eelnõu kohaselt on torketääk samamoodi tääknoaga piiramata tsiviilkäibega relv. 

Põhjus, miks toretääk on seni olnud tsiviilkäibes keelatud külmrelv, võib pidada seda, et 

torketääk on tulirelva osa, mida kasutatakse peamiselt sõjalisel otstarbel. Tänapäeval ei 

toodeta enam relvi, millele torketääke kinnitatakse. Torketääke soetatakse tänapäeval vaid 

kollektsioneerimise huvides. Lisaks sellele ei ole torketäägid ka ohtlikumad kui tääknoad. 

Seetõttu loetakse torketääk edaspidi piiramata tsiviilkäibega relvade hulka kuuluvaks. 

 

Eelnõu § 1 punkti 11 kohaselt muudetakse RelvS-i §18 lõike 1 punktide 7 ja 8 sõnastust, 

jättes sealt välja viited ammu ja sportvibu tõmbejõule. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on 

piiramata tsiviilkäibes lubatud amb tõmbejõuga kuni 75 kg (kaasa arvatud) ja sportvibu 

tõmbejõuga kuni 45 kg (kaasa arvatud). Amb ja sportvibu liigituvad RelvS-i mõistes 

heitrelvadeks. RelvS-i § 19 lõike 1 punkti 4 kohaselt on piiratud tsiviilkäibes ka heitrelvad, 

välja arvatud amb tõmbejõuga kuni 75 kg (kaasa arvatud) ja sportvibu tõmbejõuga kuni 45 kg 

(kaasa arvatud). Piiratud tsiviilkäibes relva käitlemiseks on vaja seetõttu taotleda vastavat 

luba Politsei- ja Piirivalveametilt. Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse on kantud vaid üks 

amb, mille tõmbejõud on suurem kui 75 kg. Ohtlikkusest lähtuvalt ei erine 75 kg tõmbejõuga 

amb näiteks 80 kg tõmbejõuga ammust. Seetõttu ei ole mõislik sätestada seaduses ammu ja 

sportvibu tõmbejõudu. 

 

Eelnõu § 1 punkti 12 kohaselt tunnistatakse kehtetuks RelvS-i § 19 lõike 1 punkt 4. 

Muudatus on seotud eelnõu § 1 punktis 11 tehtud muudatustega, mis käsitlevad ambu ja 

sportvibu. 

 

Eelnõu § 1 punkti 14 kohaselt muudetakse RelvS-i § 21 lõiget 4, jättes sõnastusest välja 

lauseosa, mis ütleb, et adapteri kasutamine võimaldab kasutada väiksema kaliibriga 

laskemoona. Alates RelvS-i jõustumisest 2001. aastal on kasutusel termin „adapter“, mis 

algselt tähendas tulirelva relvarauda paigutatavat relvarauda või vahetatavat mehhanismi, mis 

võimaldab kasutada väiksema kaliibriga laskemoona. Selle käsitluse järgi võimaldab adapter 

asetada suurema kaliibriga relva rauda väiksemate mõõtmetega lisaraua, mis muudab relva 

esialgset suuremat kaliibrit, näiteks .22LR ehk 5,6 mm sportrelva kaliibriks. See tähendab, et 
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on võimalik muuta relva kaliibrit vaid väiksemaks. Praegu on adapteritena levinud erinevad 

tulirelvade vahetatavate osade komplektid, ehk nn. „conversion kit-id“. Selline komplekt 

sisaldab reeglina vintrauda, relva lukku või püstoli kelku, taandurmehhanismi ja padrunisalve, 

mille abil saab tulirelva olulistest osadest komplekteerida vastavalt oma soovile tulirelva. 

Adapteri komplekt võib sisaldada ka tulirelva mitteolulisi osi, mis on vabalt käibes, kuid 

adapteri ehk mehhanismi oluliste osade komplekti kui terviku omandamisele ja omamisele 

tuleb Politsei- ja Piirivalveametilt taotleda soetus- ja relvaluba. Adapteri komplektile peab 

vajadusel taotlema tüübikinnituse, mille käigus tuvastatakse komplektis olevad osad ja 

registreeritakse komplekt teenistus- ja tsiviilrelvade registris adapteri nime all. Adapteri 

soetusloa saab isik seejärel taotleda Politsei- ja Piirivalveametist. 

 

Eelnõu § 1 punkti 15 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 29 nõudega, et üle kaheksa turvalisuse 

otstarbel soetatud tulirelva omamise korral kohaldatakse RelvS-i § 25 lõigetes 4–7 

kollektsioneerimise kohta sätestatut. Kehtiva regulatsiooni alusel võib hoida enese ja vara 

kaitseks piiramatul arvul relvi. Kehtestatud ei ole ka erinõudeid hoidmisele ehk nõuet 

relvahoidla olemasolule.  

 

Omades üle kaheksa tulirelva enese ja vara kaitseks, on see märkimisväärselt suur kogus relvi, 

mille hoidmisele tuleb kehtestada eelnõu autorite hinnangul lisapiirangud. Seetõttu 

kehtestatakse eelnõu kohaselt kohustus omada sellisel juhul kollektsioneerimisluba ja 

relvahoidlat. Isik, kes soovib omada üksnes turvalisuse tagamiseks üle kaheksa tulirelva, on 

käsitatav kollektsionäärina. Kui omada kaheksat erinevat tulirelva, on see ilmselgelt piisav 

kogus, et tagada turvalisus erinevates olukordades ja erinevate relvadega. Paljud isikud on 

enesekaitseks soetanud hulgaliselt tulirelvi, kuigi on ilmne, et selle taga on huvi relvade 

kollektsioneerimise vastu, mitte niivõrd enesekaitse ja turvalisuse tagamise vajadused.  

 

Üle kaheksa relva omamisel turvalisuse tagamise otstarbel peab olema välistatud relvade 

kaotsiminek ja vargus, seda on võimalik tagada usaldusväärselt neid relvahoidlas hoides. 

Tegemist on suure koguse relvadega ja nendest põhjustatud oht peab olema minimeeritud.  

 

Isikud, kelle omandis on seadusemuudatuse jõustumisel üle kaheksa üksnes turvalisuse 

tagamise otstarbel tulirelva, ei ole kohustatud üleliigseid relvi võõrandama. Eelnõu kohaselt 

sätestatakse üleminekuaeg 2018. aasta 1. jaanuarini. Selle aja jooksul on isikul valida, kas 

võõrandada üleliigsed relvad või omandada relvahoidla ja taotleda kollektsioneerimisluba. 

Ilmselt on juba praegu mitmetel suures koguses tulirelvi omavatel isikutel relvahoidla olemas, 

kuna tegemist on suure koguse relvadega, mille hoiustamiseks on mõistlik luua piisavalt 

turvalised tingimused. 2016. aasta 12. detsembri seisuga oli teenistus- ja tsiviilrelvade registri 

andmetel neli isikut, kellel on üle kaheksa üksnes turvalisuse tagamise otstarbel tulirelva.  

 

Eelnõu § 1 punktide 16–17 kohaselt tehakse muudatused RelvS-i §-s 30, mis sätestab 

välismaalastele lubatud relvade liigid.  

 

Eelnõu § 1 punkti 16 kohaselt tunnistatakse kehtetuks RelvS-i § 30 lõige 1, mis sätestab, et 

välismaalane, kellel on Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel, võib soetada, 

omada ja vallata RelvS-i § 29 lõikes 1 loetletud relvi, kui tal on teise riigi pädeva asutuse 

poolt seda liiki relva kohta antud relvaluba ning selle alusel füüsilisele isikule ettenähtud 

alustel ja korras Eestis väljastatud relvaluba. Muudatuse kohaselt ei väljastata teises riigis 

antud relvaloa alusel isikule automaatselt Eesti relvaluba, vaid relvaluba väljastatakse 

välismaalasele samadel alustel Eesti kodanikega. Enne relvaloa väljastamist välismaalasele 

peab veenduma, et isiku oskused relvade käsitsemisel ning teadmised õigusaktidest on 

piisaval tasemel, et garanteerida relva ohutu käsitsemine Eesti tingimustes. Ei ole alust 

eeldada, et välismaalase relvakäsitsemise oskused ja teadmised on vastavuses Eesti nõuetega. 
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Sellel põhjusel tuleb välismaalasel sooritada relva käsitsemist reguleerivate õigusaktide 

nõuete tundmise eksam enne, kui talle väljastatakse Eestis kehtiv relvaluba.  

 

Eelnõu § 1 punkti 17 kohaselt muudetava RelvS-i § 30 lõikes 2 sätestatakse, et välismaalane, 

kellel on Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel, võib soetada, omada ja 

vallata RelvS-i § 29 lõikes 1 loetletud relvi ja laskemoona, kui talle on RelvS-is füüsilisele 

isikule ettenähtud alustel ja korras antud Eesti relvaluba. RelvS-i § 30 lõikes 3 sätestatakse, et 

Eestis seaduslikult viibiv välismaalane, keda ei ole nimetatud RelvS-i § 30 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. Sättest on võrreldes varasema 

redaktsiooniga välja jäetud viide RelvS-i § 30 lõikele 1, kuna eelnõuga tunnistatakse see lõige 

kehtetuks. Muid sisulisi muudatusi sättes tehtud ei ole. 
 

Tabel 1. Kehtiva relvaloaga välismaalased kodakondsuste kaupa. 

Allikas: teenistus- ja tsiviilrelvade register seisuga 1.12.2015 

Kodakondsus 

Isikute 

arv 

Osakaal 

(%) 

AMEERIKA ÜHENDRIIGID 7 1% 

ARMEENIA 2 0% 

ASERBAIDŽAAN 1 0% 

BRASIILIA 1 0% 

HISPAANIA 2 0% 

HOLLAND 3 0% 

IIRIMAA 1 0% 

IISRAEL 1 0% 

ITAALIA 1 0% 

KANADA 3 0% 

KÕRGÕZSTAN 1 0% 

LEEDU 12 1% 

LÄTI 13 1% 

MÄÄRATLEMATA 579 43% 

NORRA 3 0% 

POOLA 1 0% 

PRANTSUSMAA 4 0% 

ROOTSI 8 1% 

SAKSAMAA 6 0% 

SOOME 40 3% 

SUURBRITANNIA 5 0% 

TAANI 3 0% 

TŠEHHI 2 0% 

UKRAINA 30 2% 

UNGARI 2 0% 

VALGEVENE 9 1% 

VENEMAA 594 45% 

KOKKU 1334 100% 

 

 

 
Tabel 2. Kehtiva relvaloaga välismaalaste omandis olevate relvade arv 

Allikas: Teenistus- ja tsiviilrelvade register, seisuga 01.12.2015 

Kodakondsus Relvade arv 

Osakaal 

(%) 

AMEERIKA 
ÜHENDRIIGID 17 1% 

ARMEENIA 3 0% 
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ASERBAIDŽAAN 1 0% 

BRASIILIA 1 0% 

HISPAANIA 4 0% 

HOLLAND 7 0% 

IIRIMAA 2 0% 

IISRAEL 3 0% 

ITAALIA 6 0% 

KANADA 8 0% 

KÕRGÕZSTAN 1 0% 

LEEDU 24 1% 

LÄTI 36 1% 

MÄÄRATLEMATA 

KODAKONDSUS 1275 43% 

NORRA 7 0% 

POOLA 2 0% 

PRANTSUSMAA 11 0% 

ROOTSI 16 1% 

SAKSAMAA 41 1% 

SOOME 142 5% 

SUURBRITANNIA 16 1% 

TAANI 5 0% 

TŠEHHI 2 0% 

UKRAINA 61 2% 

UNGARI 3 0% 

VALGEVENE 17 1% 

VENEMAA 1252 42% 

KOKKU 2963 100% 

 

RelvS-i § 35 lõige 5
1
 sätestab, et isik võib sooritada relvaeksami oma emakeeles või muus 

keeles, mida ta valdab. Eksam tõlgitakse eesti keelde ning eksami tõlkimise kulud kannab 

eksamit sooritada soovinud isik. Sellest lähtuvalt ei ole regulatsiooni välismaalastele liigselt 

koormav, kuna eksami sooritamisel on võimalik kasutada tõlki.  

 

Eelnõu § 1 punktides 18 ja 19 muudetakse RelvS-i § 33. Nimetatud paragrahvi lõike 2 

kohaselt registreeritakse relv isiku elu- või asukohajärgses prefektuuris soetamisloa alusel, 

millele relva müüja on kandnud andmed müüdud relva kohta. Kehtiva RelvS-i kohaselt on 

relva soetanud isik kohustatud seitsme tööpäeva jooksul relva registreerima elu- või 

asukohajärgses prefektuuris.  

 

Kõik Eestis kasutusel olevad relvad registreeritakse RelvS-i § 3 lõike 5 alusel asutatud 

teenistus- ja tsiviilrelvade registris või RelvS-i § 3 lõike 3 alusel asutatud Kaitseväe ja 

Kaitseliidu relvaregistris. Relva registreerimine on oluline selleks, et oleks ülevaade nii 

relvade koguarvust kui ka sellest, kellele relv kuulub.  

 

Relvade registreerimisega tsiviil- ja teenistusrelvade registris tegelevad Politsei- ja 

Piirivalveameti lubadeametnikud prefektuuri määratud vastuvõtuajal. Muudatuse kohaselt ei 

ole relva registreerimiseks enam vaja prefektuuris relva esitada. Selle kohustuse kaotamise 

eesmärk on lihtsustada relvaomanike jaoks relva registreerimist. Kuna relva ettenäitamise 

kohustuse üks eesmärke oli teenistus- ja tsiviilrelvade registri sissekande tegemise õigsuse 

kontrollimine, kuid registri sissekannete kontrollimine on andmekvaliteedi tagamiseks 

jätkuvalt vajalik, korraldatakse registri sissekannete kontrollimine ümber. Selleks hakkab 

Politsei- ja Piirivalveamet enam kontrollima relvamüüjate esitatavate andmete õigsust. 

 



13 

 

Muudetakse RelvS-i § 33 lõiget 4 ning sätestatakse, et relva registreerimisel võib prefektuur 

nõuda relva esitamist, et kontrollida selle vastavust soetamisloale või relva soetamise 

seaduslikkust tõendavale muule dokumendile kantud andmetele. RelvS-i § 33 lõikes 4 

sätestatakse Politsei- ja Piirivalveametile võimalus nõuda vajaduse korral relva esitamist. Seni 

kehtinud RelvS-i kohaselt kontrolliti relva registreerimisel alati selle vastavust soetamisloale 

või relva soetamise seaduslikkust tõendavale muule dokumendile kantud andmetele ning 

selleks pidid kõik relvaomanikud soetatud relvad registreerimiseks politseile ette näitama. 

RelvS-i § 33 lõikes 2 tehtud muudatuse kohaselt kaotatakse üldine relva ettenäitamise 

kohustus. Edaspidi tuleb relv registreerimisel ette näidata vaid siis, kui selleks tekib vajadus.  

 

Eelnõu § 1 punkti 20 kohaselt muudetakse RelvS-i § 34 lõiget 1, milles sätestatakse, et 

relvaluba on võimalik väljastada nii paberil kui elektroonselt. Relvaluba taotleval isikul on 

võimalik valida, kas ta soovib relvaluba paberkujul lamineeritud kaardina või üksnes 

elektroonsena. Muudatuse eesmärk on vähendada relvaloa taotleja vajadust Politsei- ja 

Piirivalveameti teenindusbüroos kohal käia ning seeläbi ameti töökoormust. Tegemist on 

esimese etapiga nn digitaalse relvaloa väljatöötamise protsessis, mida kavandatakse arendada 

lähiaastatel. Eesmärk on välja arendada elektrooniline võimalus kontrollida isiku relvaloa 

olemasolu elektroonselt. 

 

Elektroonse relvaloa taotlenud isik peab käima Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses vaid 

ühe korra – relvaloa taotlust menetlusse andes. Hinnanguliselt ulatub üksnes elektroonse 

relvaloa soovijate hulk 50%-ni kõigist relvaloa taotlejatest. Võrduseks võib tuua sõjaväerelva 

käitlemise taotluse, mille võib isik esitada digitaalsena. 2016. aasta alguse seisuga esitas 50% 

taotlejatest selle elektroonselt. 

 

Politsei- ja Piirivalveametil, kes on peamine relvalubade kontrollija, on võimalik teostada 

relvaloa andmete kontrolli POLIS infosüsteemi kaudu patrullautodes või raadiojaama kaudu 

häirekeskuse abil. Politsei- ja Piirivalveamet on liitunud Riigi Infosüsteemi Ameti 

infosüsteemide andmevahetuskihiga X-tee (edaspidi X-tee), mis teeb relvalubade kontrolli 

tsiviil- ja teenistusrelvade registrist sellisel kujul võimalikuks. X-tee kaudu on võimalik 

kasutajaliidese abil kasutada infosüsteemi POLIS ja selle kasutajate autentimissüsteemi. 

 

Riiklikku järelevalvet RelvS-i § 88 lõike 1 alusel relvade sisseveo, väljaveo ja 

edasitoimetamise seaduslikkuse üle teostab Maksu- ja Tolliamet, kes on samuti liitunud X-

teega, mis võimaldab kasutajaliidese abil kontrollida relvaloa olemasolu tsiviil- ja 

teenistusrelvade registrist.  

 

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet jahiseaduse § 47 alusel ning on samuti liitunud X-

teega, mille abil saab teostada kontrolli relvalubade olemasolu üle. Jahiseaduse § 47 lõike 1 

punkti 4 alusel on jahipidamine keelatud tulirelvaga, mis ei ole jahitulirelv. Seega peab 

keskkonnainspektsioon jahipidamise kohas kohapeal kontrollima muude lubade hulgas ka 

isiku jahirelvaloa andmeid.  

 

X-teega on liitunud ka Kaitsepolitseiamet, kes menetleb KarS-i alusel mitmeid süütegusid 

seoses relvade ja laskemoonaga. Samuti teeb Kaitsepolitseiamet muid toiminguid oma 

pädevuse piires, milleks on oluline juurdepääs relvalubade kohta käivale teabele.  

 

Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnainspektsioon ja Kaitsepolitseiamet 

kasutavad relvalubade alast teavet riikliku järelevalve tegemisel ning süütegude menetlemisel 

vastavalt seadustele. Nimetatud asutustel on praegu võimalik liituda elektroonse relvaloa 

kontrollimise süsteemiga väikeste kuludega, kuna nad on kõik liitunud X-teega.  
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Relvaluba on kontrollida vaja ka relvade ja laskemoona müügiga tegelevatel isikutel, kellel on 

RelvS-i alusel antud tegevusluba relvade või laskemoona valmistamiseks, müügiks, 

parandamiseks, ümbertegemiseks või hoidmiseks teenusena. Relvaloa olemasolus tuleb 

veenduda näiteks, kui isik soovib relva või laskemoona ajutiselt hoiule anda, relva või 

laskemoona lühiajalisel väljastamisel, laskemoona ostmisel, relva parandamiseks võtmisel, 

relva ümbertegemisel, laskekõlbmatuks muutmisel või lammutamisel, relva laenutamisel 

lasketiirus jms. RelvS-i kohast tegevusluba omavad isikud ei ole liitunud X-teega. Seetõttu 

tuleb neile võimaldada juurdepääs relvaloa andmetele läbi interneti, vastavate 

infotehnoloogiliste lahenduste või mobiil-ID abil. Iga andmesubjektiga, kes on õigustatud 

andmeid saama, sõlmitakse elektroonsete relvalubade kontrollimiseks andmevahetusleping, 

milles märgitakse volitatud kasutajad, kasutatavad infotehnoloogiavahendid ja muud nõuded.  

 

Juriidiline isik, kes omab relvaluba, peab vastavalt RelvS § 52 lõikele 1 kontrollima oma 

töötajate relvalubade olemasolu enne relva töötajale kandmiseks andmist.  

 

Jahiseltsid, kes samuti RelvS-i alusel tegevusluba omavad, peavad kontrollima jahipidamise 

käigus jahirelva kandvate isikute relvalubade olemasolu. Samuti on vaja kontrollida isiku 

relvaloa olemasolu enne laskekatsete läbiviimist. Ulukite laskmise loa väljastamisel on vaja 

veenduda, et isikul kellele luba väljastatakse on relvaluba ja õigus vastavat tulirelva kasutada. 

 

Relvaluba on kontrollida vaja ka laskespordiinstruktoril, laskespordiorganisatsioonil või 

õppeasutusel, kus laskespordiga tegeletakse põhikirja alusel. Relvaloa olemasolus tuleb 

veenduda näiteks kui isik soovib lasketiirus relva laenutada, juhendada alaealist laskurit, või 

osaleda laskeinstruktori koolitusel.  

 

Relvaluba omav isik saab oma relvaloa kehtivust, relvade andmeid ja muid relvaloal olevaid 

andmeid kontrollida eesti.ee portaali kaudu, logides sisse oma ID-kaardiga.  

 

Eraisikul võib teatud juhul, näiteks kui soovitakse relva või laskemoona anda teise isiku 

kasutusse vastavalt RelvS-i § 29 lõikele 4 või soovitakse võõrandada laskemoona teisele 

isikule vastavalt RelvS-i § 63 lõikele 3, tekkida vajadus veenduda teise isiku relvaloa 

olemasolus.  

 

Juriidilisi- ja füüsilisi isikuid, kes omavad RelvS-i kohast tegevusluba on 3. mai 2016. aasta 

seisuga 70. Füüsilisi isikuid, kellel võib tekkida vajadus kontrollida enda relvaloa kehtivust 

või teostada eraisikute vahelisi RelvS-is lubatud toiminguid on ligikaudu 28 000. 

 

Relvalubade kohast teavet hakatakse Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse 

arenduse tulemusena kuvama veebikeskkonnas (Mobiil-ID taotluskeskkonnas). Selles 

keskkonnas on esitatud kolm vaadet, millest üks võimaldab relvaloa omanikul vaadata enda 

relvaluba, teine võimaldab elektroonset luba kontrollida kolmandatel osapooltel ning kolmas 

osa võimaldab teha eraisikute vahelisi tehinguid, mille käigus on vajalik isikutel kontrollida 

üksteise relvalubasid.  

 

Tuleviku vaates on eesmärk loobuda täielikult paberil lubade väljastamisest. Paberil relvaluba 

tuleks väljastada ainult siis, kui isik soovib Euroopa tulirelvapassi väljastamist. Politsei- ja 

Piirivalveameti hinnangul on isikud on motiveeritud taotlema elektroonset relvaluba seetõttu, 

et siis ei pea teeninduses käima üldjuhul üle ühe korra, enne taotluse esitamist ei pea isik 

tegema fotot ja ei pea kaasas kandma paberil relvaluba. Tulevikus on plaanitud kogu 

relvalubade alane menetlus ja aruandlus viia elektroonseks ning relvaseaduse kohast 

tegevusluba omavad isikud peaksid niikuinii tegema kulutusi infotehnoloogiavahenditele, mis 

seda võimaldaksid.  
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Eelnõu § 1 punkti 21 kohaselt muudetakse RelvS-i § 34 lõiget 2, kus sätestatakse, et füüsilise 

isiku relvaluba annab selle omajale õiguse relvaloale kantud relva või sama liiki relva ja selle 

laskemoona ning helisummuti ja lasersihiku käitlemiseks RelvS-i ning selle alusel kehtestatud 

õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. Relvaluba, millele on kantud vaid relva liik, 

annab selle omajale õiguse soetada kasutusse andmise üleandmise-vastuvõtmise akti alusel 

kasutusse võetud relva laskemoona. Võrreldes seni kehtinud sõnastusega on lõikest välja 

jäetud viimane lause, mille kohaselt ei tohi soetatava laskemoona ühekordne kogus ületada 

RelvS-i § 46 lõikes 5 nimetatud kogust, kuna see ei sobitu oma olemuselt sellesse sättesse. 

Täpsed laskemoona kogused on reguleeritud ammendavalt RelvS-i § 46 lõikes 5. 

 

Eelnõu § 1 punktide 22–27 kohaselt muudetakse RelvS-i § 35, mis reguleerib soetamisloa ja 

relvaloa taotlemist füüsilise isiku poolt. Soetamisloa või relvaloa saamiseks on taotleja 

kohustatud esitama Politsei- ja Piirivalveametile RelvS-i § 35 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud 

dokumendid. Eelnõu kohaselt täiendatakse RelvS-i § 35 lõike 2 punkti 1 kohustusega 

põhjendada avalduses relvaloa või soetada soovitava relva vajalikkust. Taotleja peab välja 

tooma põhjused, miks ta soovib relvaluba või soetamisluba või kasutada lühiajaliselt teiste 

isikute omandis olevaid relvi. Põhjendused saavad olla kaliibripõhised, relva suuruse ja 

omaduste põhised, relva kuju, funktsiooni, kasutusepõhised, ballistikapõhised jm. Põhjendusi 

hinnates tuleb hinnata ka isiku esitatud põhjenduste usaldusväärsust ja tõesust ning 

põhjenduseks toodud asjaolude esinemise tõenäosust.  

 

Eelnõu kohaselt täiendatakse RelvS-i § 33 lõike 2 punkti 4 selliselt, et seni nõutud 3 x 4 cm 

fotodele lisaks isiku nõusolekul kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat 

fotot. Muudatusega seoses antakse relvaloa taotlejatele võimalus hoida kokku fotode 

tegemiseks kuluvat aega ja raha. Politsei- ja Piirivalveameti jaoks muutub relvaloa 

menetlemine kiiremaks, kuna digitaalset, andmekogus olemasolevat fotot on lihtsam loale 

kanda. 

 

Eelnõu § 1 punkti 24 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 35 lõiget 2 punktiga 6, milles 

sätestatakse, et soetamisloa või relvaloa saamiseks on taotleja kohustatud esitama dokumendi, 

mis tõendab vähemalt sellise 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist, mille on läbi viinud 

tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast 

tunnistust.  

 

Seni kontrolliti esmaabi andmise oskusi relvaeksami käigus teoreetilistele küsimustele 

vastamisega. Praktilisi esmaabi oskusi ei kontrollitud, sest Politsei- ja Piirivalveametil kui 

eksami vastuvõtjal puudub vastav kompetents. Arvestades seda, et relv on kõrgendatud ohu 

allikas, peab iga relvaomanik oskama esmaabi anda. Seetõttu ei kontrolli eelnõuga 

kavandatavate muudatuste jõustumisel enam politsei relvaeksami käigus relvaloa taotleja 

teoreetilisi teadmisi esmaabi andmise kohta, vaid relvaloa saamise eeldusena lisandub 

esmaabi koolituse läbimise nõue. Nõude sisseseadmine ei suurenda relvaloa taotlemise 

kulusid isikutel, kelle on esmaabikoolitus varem läbitud ning kui neil on koolituse läbimise 

kohta säilinud koolituse läbimist tõendav dokument. Arvestades asjaolu, et esmaabi koolituse 

läbimine on autojuhtimise õiguse saamise eeldus ja paljud tööandajad korraldavad enda 

töötajatele esmaabikoolitusi, siis võib eeldada, et enamik relvaloa taotlejaid on 

esmaabikoolituse varem läbinud.  

 

Sätte sõnastamisel on arvestatud teistes õigusaktides sätestatut. Liiklusseaduse (edaspidi LS) 

§ 119 sätestab, et mootorsõidukijuhi esmaabiõpetaja peab olema registreeritud 

tervishoiutöötajana tervishoiutöötajate riiklikus registris. Tervishoiu ja tööohutuse seaduse § 2 

lõike 3 alusel kehtestatud sotsiaalministri 14. detsembri 2000. aasta määruse nr 80 
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„Töötervishoiu-ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 3 lõike 4 järgi võib 

esmaabiandjate väljaõpet ja täiendusõpet koolitusasutuses läbi viia meditsiinitöötaja, kes on 

läbinud Eesti Punase Risti või muu pädeva asutuse esmaabiõpetajate koolituskursuse ning 

omab sellekohast tunnistust. Lisaks on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-des 27 ja 

27
1
 sätestatud, et tervishoiuteenuseid on õigus osutada üksnes tervishoiutöötajate riiklikku 

registrisse kantud tervishoiutöötajal. Seega võib esmaabiandjate väljaõpet ja täiendusõpet läbi 

viia üksnes vastava koolituskursuse läbinud isik, kes on tervishoiutöötajana 

tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud. 

 

Samamoodi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitusega on sätestatud koolituse mahuks 16 tundi, 

mis on piisav, et omandada elementaarsed oskused enda või teiste abistamiseks. 16-tunnise 

standardse esmaabiõppe raames, mis läbitakse mootorsõidukijuhi lubade saamisel, 

käsitletakse piisavalt ka esmaabi lahtiste luumurdude ja torke-lõikehaavade korral. Kuna 

laskevigastust käsitletakse üldiselt esmaabi mõistes lahtise luumurruna, peaks selle õppe 

läbinud isik oskama tegutseda ka laskevigastuse korral. Seega ei vaja esmaabiõppe programm 

täiendamist ega eraldi laskevigastuste täpsemat käsitlemist. Relvaloa taotlemisel vajalik 

esmaabiõpe ei pea olema spetsialiseeritud ega sisaldama relvaloa taotlejale põhjendamatuid 

lisakulutusi.  

 

Eelnõu § 1 punkti 25 järgi muudetakse RelvS-i § 35 lõike 5 sõnastust. Sätestatakse, et 

soetamisloa või relvaloa võib väljastada isikule, kes on sooritanud relva käitlemist 

reguleerivate õigusaktide nõuete tundmise eksami. Võrreldes senise sõnastusega on tekstist 

välja jäetud loetelu ning kasutatakse terminit „relva käitlemine“, mis hõlmab kõiki seni sättes 

loetletud tegevusi. Eelnõuga jäetakse tekstist välja viide esmaabile, kuna eelnõuga 

kavandatavate muudatuste alusel tuleb relvaloa taotlemisel esitada esmaabi koolituse läbimist 

tõendav dokument. Esmaabi teoreetiliste teadmiste kontrollimine asendatakse kohustusega 

läbida esmaabikoolitus, kuna relvaomanikel peavad olema ka esmaabi andmise praktilised 

oskused. 

 

Ühtlasi sätestatakse, et tulirelva relvaloa või soetamisloa taotlemise korral tuleb sooritada 

eksami käigus taotletava tulirelva tundmise test ning käsitsemise katse vastavalt taotletava 

tulirelva liigile tulenevalt RelvS-i § 12 lõike 1 punktidest 1–3. See nõue on võetud üle seni 

kehtinud regulatsioonist muutmata kujul. Eksamitulemus kehtib üks aasta eksami sooritamise 

päevast arvates. 

 

Eelnõu § 1 punktis 26 muudetakse RelvS-i § 35 lõike 7 punkti 4, jättes sealt välja viite 

RelvS-i § 30 lõikele 1, kuna nimetatud lõige tunnistatakse eelnõuga kehtetuks.  

 

Eelnõu § 1 punkt 27 käsitleb RelvS-i § 36 lõike 1 punktide 6–8 muutmist. Kehtiva RelvS-i 

§ 36 lõike 1 punkt 6 näeb ette, et soetamisluba ega relvaluba ei anta füüsilisele isikule, kes on 

kriminaalkorras karistatud. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 

14. detsembri 2010. aasta otsus kohtuasjas nr 3-4-1-10-10 tunnistab RelvS-i § 43 lõike 3 

punkti 2 koostoimes RelvS-i § 36 lõike 1 punktiga 6 PS-iga vastuolus olevaks ja kehtetuks 

osas, milles see ei võimalda soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamisel arvestada 

kriminaalkorras karistatu isikut ja tema toimepandud tegu. 

 

Riigikohus on asunud seisukohale, et relvaga turvalisuse tagamine enese ja vara kaitsmise 

eesmärgil on üks vaba eneseteostuse lubatud viise, mis kuulub PS-i § 19 lõikes 1 sätestatud 

vaba eneseteostuse õiguse kaitsealasse (RKPJK 26. märtsi 2009. aasta otsus asjas nr 3-4-1-16-

08, punkt 24). RelvS-i § 28 lõike 1 punkti 4 järgi võib füüsiline isik relva soetada, seda omada 

ja vallata turvalisuse tagamiseks ehk enese ja vara kaitsmise otstarbel. PS-i § 11 kohaselt 

tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas PS-iga. Need piirangud peavad olema 

https://www.riigiteataja.ee/akt/23105
https://www.riigiteataja.ee/akt/127122010007
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-16-08
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-16-08


17 

 

demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ning ei tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste 

olemust. PS-i § 19 lõikes 1 on sätestatud vaba eneseteostuse õigus, mis tähendab seda, et 

igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja 

arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust. Vaba eneseteostuse õigust 

võib piirata seadusega või seaduse alusel põhjusel, mis ei ole PS-iga vastuolus. Riigikohus on 

varem leidnud, et relvaloa kehtivuse peatamise legitiimne eesmärk võib olla inimeste elu ja 

tervise kaitsmine (RKPJK 26. märtsi 2009. aasta otsus asjas nr 3-4-1-16-08, punkt 33). Relva 

omamisele võib seada piiranguid ka vajadusest tagada riigi julgeolek ja avalik kord, samuti 

võivad need piirangud olla õigustatud ka muude asjaoludega (Riigikohtu üldkogu 25. 

veebruari 2004. aasta otsus asjas nr 3-3-1-60-03, punkt 21).  

 

Riigikohus on asunud seisukohale, et ka kriminaalkorras karistatud isiku relvaloa kehtetuks 

tunnistamine on lubatud, et tagada inimeste elu ja tervise kaitse, samuti riigi julgeolek ja 

avalik kord. Nimetatud eesmärgid ei ole PS-iga vastuolus. Relvaloa kehtetuks tunnistamine 

võib olla õigustatud ka muude asjaoludega. Ehkki seadusandja on piirangu kehtestanud 

legitiimset eesmärki silmas pidades, saab põhiõiguse riivet pidada materiaalselt õiguspäraseks 

vaid siis, kui on järgitud PS-i §-st 11 tulenevat proportsionaalsuse põhimõtet.  

 

Proportsionaalsuse põhimõtte järgimine tähendab seda, et riive on eesmärgi saavutamiseks 

sobiv, vajalik ja mõõdukas. Sobiv on abinõu, mis soodustab eesmärgi saavutamist. Sobivuse 

seisukohalt on vaieldamatult ebaproportsionaalne abinõu, mis ühelgi juhul ei soodusta 

eesmärgi saavutamist. Abinõu on vajalik, kui eesmärki ei ole võimalik saavutada mõne teise, 

kuid isikut vähem koormava abinõuga, mis on vähemalt sama tõhus kui esimene. Abinõu 

mõõdukuse üle otsustamiseks tuleb kaaluda esiteks põhiõigusse sekkumise ulatust ja 

intensiivsust ning teiseks eesmärgi tähtsust (vt RKPJK 6. märtsi 2002. aasta otsus asjas nr 3-

4-1-1-02, punkt 15). Kuriteo eest süüdi mõistetud isikule soetamisloa või relvaloa mitte 

andmine või soetamis- või relvaloa kehtetuks tunnistamine on üldiselt sobiv abinõu, sest 

sellega on võimalik saavutada teiste isikute elu ja tervise kaitsmine ning riigi julgeoleku ja 

avaliku korra tagamine. Kui isik on toime pannud kriminaalkorras karistatava teo, siis võib ta 

olla ohtlik ja kasutada relva uute kuritegude toimepanemiseks. See võib omakorda kujutada 

ohtu inimeste elule ja tervisele, riigi julgeolekule ning avalikule korrale. Sellise käsitlusega on 

nõustunud ka Riigikohus (RKPJK 26. märtsi 2009. aasta otsus asjas nr 3-4-1-16-08, punktid 

52–53).  

 

Kolleegiumi hinnangul ei ole relvaloa kehtivuse peatamisele muud samaväärset alternatiivi, 

mis tagaks, et kuriteo toime pannud isik ei ohusta relvaga teiste isikute elu, tervist, riigi 

julgeolekut ega avalikku korda. Samas leidis kolleegium aga, et kuriteo eest karistatud isiku 

relvaloa kehtetuks tunnistamine ei ole mõõdukas. Piirangud ei tohi kahjustada seadusega 

kaitstud huvi või õigust rohkem, kui see on normi legitiimse eesmärgiga põhjendatav (vt 

RKPJK 17. märtsi 1999. aasta otsus asjas nr 3-4-1-1-99, punkt 13). Mõõdukuse üle 

otsustamiseks tuleb ühelt poolt kaaluda vaba eneseteostuse piiramise ulatust ja intensiivsust, 

teiselt poolt aga eesmärki kaitsta teiste isikute elu ja tervist, riigi julgeolekut ja avalikku 

korda. Riigikohus on leidnud, et kehtiva RelvS-i § 36 lõike 1 punktis 6 sätestatud normiga 

põhjustatud piirang on väga intensiivne. Soetamisloa ja relvaloa mitteandmine piirab iga 

kuriteo eest karistatud isiku vaba eneseteostust viisil, mis võtab isikult täielikult võimaluse 

kasutada relva jahipidamiseks ja turvalisuse tagamiseks. Erinevalt kahtlustatavast või 

süüdistatavast on kriminaalkorras karistatud isiku teole ja tema isikule juba hinnang antud.  

 

Riigikohtu 26. märtsi 2009. aasta otsus asjas nr 3-4-1-16-08 tunnistas põhiseadusevastaseks 

kaalutlusõiguseta relvaloa või soetamisloa väljastamata jätmise, kui isik on karistatud kuriteo 

toimepanemise eest. Seetõttu rakendatakse relvaloa või relva soetamisloa väljastamise 

hindamiseks RelvS-i § 36 lõike 4 punktis 3 sätestatut, mille kohaselt on kaalumise aluseks 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222471883
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-1-02
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-1-02
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-1-99
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isiku eluviis või käitumine, et anda hinnang sellel, kas esineb küllaldane alus järeldada, et isik 

võib ohustada enda või teiste isikute turvalisust ja on seetõttu sobimatu relva omama. Samas 

on teatud kuriteod (nt terrorism, isikuvastased kuriteod või kuriteod, mille toimepanemisel 

kasutati relva), mille tahtlikult toimepanemise korral on õigustatud soetamis- või relvaloa 

andmata jätmine ilma kaalutlusõigust teostamata. Riigikohus on varem leidnud, et 

seadusandja peab andma seaduse rakendajale võimaluse arvestada relvaloa taotlemisel taotleja 

isikut ja tema toimepandud kuriteo asjaolusid (RKPJK 6. oktoobri 2000. aasta otsus asjas nr 

3-4-1-9-00, punkt 17).  

 

Riigikohus on ka sedastanud, et kõige paremini tagab ühelt poolt inimeste elu ja tervise kaitse, 

riigi julgeoleku ja avaliku korra ning teiselt poolt kriminaalkorras karistatud isiku üldise 

vabaduspõhiõiguse kaitse see, kui RelvS-i kohaldajal on võimalik arvestada relvaloa või 

soetamisloa kehtetuks tunnistamisel kriminaalkorras karistatud isiku, toimepandud kuriteo 

asjaolude ja muude oluliste asjaoludega ning põhjendatud huvidega. Üldise 

vabaduspõhiõiguse piiramisel ette nähtud kaalutlusruum väldib isiku muutumist riigivõimu 

objektiks ja aitab kaasa inimväärikuse tagamisele (RKPJK 26. märtsi 2009. aasta otsus asjas 

nr 3-4-1-16-08, punkt 64). Kolleegium märgib, et see aga ei tähenda seda, et seadusandja ei 

võiks kehtestada selliseid regulatsioone, kus soetamisloa või relvaloa andjal ei ole 

kaalutlusõigust. Ka õigusakt, mis ei võimalda kaalutlusõigust, võib olla PS-iga kooskõlas. 

Seadusandja võib ise jõuda kaalumise tulemusel põhjendatud järelduseni, et isikute 

põhiõigused ja -vabadused on tagatud ka menetleja kaalutlusõiguse olemasoluta. 

 

Seadusandjal on otsustusvabadust kasutades võimalik piiritleda RelvS-is asjaolud, mille 

esinemisel tuleb kriminaalkorras karistatud isiku relvaluba või soetamisluba kohustuslikus 

korras kehtetuks tunnistada (RKPJK 26. märtsi 2009. aasta otsus asjas nr 3-4-1-16-08, punkt 

65). Seega on otstarbekas sätestada RelvS-is teatud kuritegude puhul siiski konkreetne norm.  

 

Ka direktiivi 2008/51/EÜ, millega muudetakse direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja 

valduse kontrolli kohta, põhjenduspunktis 13 on esitatud põhimõte, et tulirelvade 

omandamine isikute poolt, kes on lõpliku kohtuotsusega raskes kriminaalkuriteos süüdi 

mõistetud, peaks üldjuhul olema keelatud. 

 

Analüüsides Riigikohtu seisukohti, lähtudes direktiivist 2008/51/EÜ ja viimase aja praktikast 

soetamis- ja relvalubade andmisel, sätestatakse RelvS-i § 36 lõike 1 punktis 6 relva 

soetamisloa ja relvaloa andmist välistava asjaoluna karistatus tahtlikult toime pandud elu- või 

tervisevastase kuriteo, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo eest või kuriteo eest, mis 

pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku (edaspidi KarS) §-des 

231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteo eest. Loetletud KarS-

i paragrahvide alusel on karistatavad riigivõimu vastu suunatud süüteod, avaliku julgeoleku 

vastased süüteod, samuti raskemad liiklussüüteod. Avaliku julgeoleku vastase süüteona on 

lisatud sättesse kuritegelikku ühendusse kuulumine ja selle organiseerimine, mis on esimese 

astme kuritegu, mille kriminaliseerimise aluseks on Palermo kokkulepe (UN Convention 

Against Transnational Organized Crime), mis on oma olemuselt avaliku julgeoleku ja avaliku 

rahu vastu suunatud tegu. Teo eesmärk ei ole isikuvastased süüteod, küll aga on eesmärk 

varaline kasu, mille saavutamiseks ei valita sageli vahendeid, milleks võib olla ka 

isikuvastane süütegu (potentsiaalne ja ajaloos kinnitust leidnud asjaolu). Seega ei pea relvaloa 

menetluses tõendama, et toimepandud tegu oli vahetult suunatud isikuvastase süüteo 

toimepanemisele või toime pandud ohtlikul viisil (relvaga), vaid piisab üksnes kuritegelikku 

ühendusse kuulumise faktist (isik pani toime avaliku julgeoleku vastase teo). Taoline tegu 

riivab tugevasti avalikkuse turva- ja õiglustunnet ning isikutele, keda on karistatud KarS-i 

§ 255 või § 256 sätestatud teo toimepanemise eest, ei peaks andma õigust omada relva. 

 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-9-00
https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015007?leiaKehtiv
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Elu- ja tervisevastaste kuritegude lisamisel loetellu on lähtutud Eesti ühiskonna hetkeseisust 

ja probleemkohtadest, milleks on paljuski vägivallaga toime pandud elu- ja tervisevastased 

kuriteod. Probleemiks on lähisuhtevägivalla ja isikuvastaste kuritegude arvu, samuti kehalise 

väärkohtlemise ning vägivallakuritegude arvu suurenemine. 

 

Võrreldes 2013. aastaga on kuritegude arv küll vähenenud, kuid suurenenud on isikuvastaste 

kuritegude arv. Suurenenud on raske tervisekahjustuse tekitamise arv, samuti vägistamiste 

arv. Alates 2013. aastast ei ole märgatavalt vähenenud ka kehalise väärkohtlemise ja 

ähvardamiste arv. Kuigi on vähenenud tapmiste ja mõrvade arv, on näha, et nelja aasta 

jooksul ei ole vähenenud muude vägivallakuritegude arv. Sellest nähtub, et Eesti ühiskonnas 

ei ole vägivallakuritegude arv languses
4
. 

 

Seadusandja muudab seaduseid ja seab piiranguid vastavalt ühiskonnas valitsevatele oludele. 

Kuna relv on oma olemuselt agressiivne ja invasiivne (enesekaitse)vahend, siis on otstarbekas 

keelata relvade käitlemine elu ja tervise vastu kuriteo toime pannud isikute poolt. Kuna relv 

on vahend, millega on võimalik väga lihtsalt inimese elu ja tervist kahjustada, siis on 

otstarbekas, et neid vahendeid ei võimaldata isikutele, kes on elu ja tervise vastu juba kuriteo 

toime pannud. See isik võib suurema tõenäosusega järgmise kuriteo toime panna ja 

relvaomanikuna võivad tagajärjed olla raskemad. Kui ühiskonnas valitsev olukord paraneb 

ning sellised piirangud osutuvad ebaotstarbekaks või liigselt isiku vabadusi piiravaks, saab 

seadusandja neid korrigeerida.  

 

KarS-i §-s 81 sätestatakse, et väärteod aeguvad, kui toimepanemisest otsuse jõustumiseni on 

möödas kaks aastat. Kuriteod aeguvad, kui selle toimepanemisest otsuse jõustumiseni on 

möödunud kümme aastat esimese astme kuriteo ja viis aastat teise astme kuriteo puhul. Seega 

ei saa isik, kes on toime pannud väärteo, relvaluba vaid kahe aasta jooksul. Pärast selle aja 

möödumist on võimalik relvaluba taotleda. See ei ole isikule ülemäära piirav. Kuritegude 

puhul ei saa isik relvaluba taotleda vastavalt enne viie või kümne aasta möödumist. Ühiskond 

peab selle aja jooksul siiski veenduma, et isik on tõesti seadusekuulekas ja sobib relva 

omama.  

 

Ülejäänud kuritegude puhul võetakse kaalumise aluseks RelvS-i § 36 lõike 4 punktis 3 

sätestatu, mille kohaselt on kaalumise aluseks isiku eluviis või käitumine, et anda hinnang 

sellele, kas esineb küllaldane alus järeldada, et isik võib ohustada enda või teiste isikute 

turvalisust ja on seetõttu sobimatu relva omama. Relvade sattumine isikute kätte, kes ei suuda 

või ei soovi neid seaduskuulekalt käidelda, tekitab võimaliku ohu teiste isikute elule ja 

tervisele, riigi julgeolekule jms. Kuriteo eest karistamise fakt ei ole iseenesest kaalukas põhjus 

kaalutlusõiguse absoluutseks välistamiseks. Kuriteo eest süüdi mõistmine ei tähenda seda, et 

isik oleks seetõttu relva kasutades edaspidi alati ohtlik. Seetõttu ei ole alati põhjendatud 

soetamisloa või relvaloa mitteandmine kuriteo toime pannud isikut ja kuriteo asjaolusid 

arvesse võtmata. 

 

Samuti muudetakse RelvS-i § 36 lõike 1 punkti 7. Kehtiv seadus sätestab, et soetamis- või 

relvaluba ei anta füüsilisele isikule, kes on väärteomenetluse korras karistatud relva ja 

laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või kasutamist reguleeriva õigusaktiga 

sätestatud nõuete rikkumise eest või jahipidamise eest ilma jahitunnistuseta. Eelnõu kohaselt 

on sättest välja jäetud väärteokorras karistatus jahipidamise eest ilma jahitunnistuseta. 

Nimetatud väärteomenetluse korras karistatus ei ole kaalukas põhjus soetamisloa või relvaloa 

isikule mitteandmiseks. Kui loa andmist menetleval ametnikul tekib kahtlus isikule loa 

                                                 
4 http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/print/239  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/print/239
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väljastamise põhjendatuse kohta, on tal kaalutlusõigus ning võimalus otsustada loa andmise 

õigustatuse üle. Kui menetleja peab otstarbekaks isikule luba mitte väljastada, näiteks 

põhjusel, et isik võib enda või teiste isikute turvalisust ohustada, siis on võimalik loa 

andmisest keelduda näiteks RelvS-i § 36 lõike 4 punkti 3 alusel. 

 

Lisaks muudetakse RelvS-i § 36 lõike 1 punkti 8 sõnastust eespool nimetatud Riigikohtu 

lahendite tõttu. Analoogselt RelvS-i § 36 lõike 1 punkti 6 muudatusega muudetakse RelvS-i 

§ 36 lõike 1 punkti 8 selliselt, et edaspidi ei anta soetamis- või relvaluba isikule, kes on 

kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või laskemoonaga 

seotud kuriteos või kuriteos, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või KarS-i §-des 

231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteos.  

 

Eelnõu § 1 punkti 28 kohaselt muudetakse RelvS-i § 36 lõike 1 punkte 11 ja 11
1
. RelvS-i 

§ 36 punkti 11 on lisatud viide maastikusõiduki juhtimisele lubatud alkoholipiirmäära 

ületades, see on kooskõlas LS-i § 224 lõikes 1 sätestatuga. Kehtiva seaduse rakendamine on 

keeruline, kuna Politsei- ja Piirivalveamet peaks lisaks karistusregistri väljavõttele vaatama 

läbi ka iga vastava väärteoasja väärteomaterjali, et tuvastada sõiduki liik ja välistada 

maastikusõiduki juhid. Seadusandja tahe ei ole ilmselt selline olnud ning vastuolu RelvS-is ja 

LS-is sätestatud väärteokoosseisu vahel tuleb kaotada. 

 

Samamoodi RelvS-i § 36 lõike 1 punktis 11 tehtava täpsustusega tuleb täpsustada ka punkti 

11
1
 sõnastust ning viia see kooskõlla narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende 

lähteainete seaduse (edaspidi NPALS) §-ga 15
1
. NPALS-i § 15

1
 sätestab väärteokoosseisuna 

narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku käitlemise väikeses koguses. NPALS-i § 

15
1
 lõikes 1 sätestatakse, et narkootilise või psühhotroopse aine arsti ettekirjutuseta 

tarvitamise või väikeses koguses ebaseadusliku valmistamise, omandamise või valdamise eest 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. RelvS-i § 36 lõike 1 punktis 11
1
 

ei ole viidatud narkootilise või psühhotroopse aine valmistamisele, mis NPALS-i alusel on 

samuti karistatav. Nii RelvS-i kui NPALS-i sätted peaksid käsitlema üht ja sama 

väärteokoosseisu, mistõttu tuleb RelvS-i sõnastus viia NPALS-iga kooskõlla.  

 

Eelnõu § 1 punkti 29 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 36 lõiget 4 punktidega 4–6, milles 

sätestatakse alus soetamisloa või relvaloa andmisest keeldumiseks isikule, kelle suhtes on 

põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut, isikule, keda on 

karistatud korduvalt toimepandud süütegude eest või isikule, kelle avaldus soetamisloa või 

relvaloa saamiseks ei ole põhjendatud.  

 

Oht riigi julgeolekule on määratlemata õigustermin, mis sisustatakse iga kord seaduse 

kohaldamisel. On teatud olukorrad, millal isikute põhiõigusi tuleb piirata avalikes huvides. 

PS-i § 47 lubab piiranguid muu hulgas avaliku korra tagamiseks. Põhiõiguse piiramine riigi 

julgeoleku ja kõlbluse huvides on sätestatud ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsioonis (edaspidi EIÕK), mille terminisüsteemist tuleks juhinduda ka PS-i § 47 

tõlgendamisel.
5
 Lähtudes põhiseadusliku väärtuskorra ühtsuse ideest, tuleb pidada põhiõiguse 

riivet võimalikuks, kui sekkumise põhjus tuleneb PS-ist endast. Näiteks riigi julgeolekut tuleb 

käsitada põhiseaduslikku järku õigusväärtusena, sest seda eeldavad või tagavad PS-i 

preambuli esimene, teine ja neljas osalause, § 1 lõige 2 ning §-d 54, 55 ja 124–131. Ka 

Riigikohus on tuletanud PS-ist riigi julgeoleku kui põhiseaduslikku järku õigusväärtuse: 

„Mitmetele Põhiseaduse normidele, eriti preambulale tuginedes võib järeldada, et riigi 

                                                 
5 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (2012). Ü. Madise (peatoim). 3., täiendatud väljaanne. Tallinn: 

Juura, http://pohiseadus.ee/ptk-2/pg-47/ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014103?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014103?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/78154
https://www.riigiteataja.ee/akt/78154
http://pohiseadus.ee/ptk-2/pg-47/
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julgeolek on Põhiseaduse sätte ja vaimu kohaselt väärtus, mida saab tunnustada kui 

põhiõiguse piiramise legitiimset eesmärki” (RKPJKo 05.03.2001, 3-4-1-2-01, p 15; vrd ka 

RKÜKo 03.07.2012, 3-3-1-44-11, p 82).  

 

Põhiseaduslikku järku õigusväärtused on PS-ist tõlgendamise teel tuletatavad, kusjuures 

lähtenormidena tuleb kõne alla iga põhiõigus või siis PS-is sõnaselgelt sätestatud (nt eesti 

rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade) või mitmete sätete koosmõjus tõlgendamise 

teel tuletatav avalik huvi (nt riigi julgeolek). Ammendavat kataloogi ei ole selles vallas antud. 

Senises praktikas on Riigikohus põhjendatult omistanud põhiseadusliku järgu riigi 

julgeolekule kui õiguslikule väärtusele (RKÜKo 03.07.2012, 3-3-1-44-11, p 82; RKPJKo 

05.03.2001, 3-4-1-2-01, p 15). 

 

Muudatus on seotud praktikas tõusetunud vajadusega keelduda loa andmisest isikule, kes ei 

ole toime pannud riigivastast süütegu, kuid julgeolekuasutuste läbiviidud teabehanke käigus 

saadud teabe tõttu on alust arvata, et isik kavatseb või toetab riigivastase süüteo 

toimepanemist. Sisult sarnased relvaloa väljastamisest keeldumise alused on sätestatud 

paljudes Euroopa Liidu riikide relvaseadustes. Näiteks Saksamaal keeldutakse relvaloa 

väljastamisest isikule, kes võib ohustada riigi põhiseaduslikku korda või plaanib vägivalla abil 

kahjustada riigi välispoliitilisi huve.
6
 Samuti võib Saksamaal relvaloa andmisest keelduda või 

relvaluba peatada, kui isik ei ole alaliselt Saksamaal elanud vähemalt viis aastat enne relvaloa 

taotlemist. RelvS-i kohaselt otsustab relvaloa väljastamisest keeldumise Politsei- ja 

Piirivalveamet. Eespool nimetatud alusel relvaloa väljastamisest keeldumisel lähtub politsei 

julgeolekuasutuste edastatud teabest.  

 

Politsei- ja Piirivalveamet peab relvaloa ja soetamisloa taotlemisel kaaluma, kas ei esine 

asjaolusid, mille alusel tuleks taotlejale loa andmisest keelduda. Selleks tuleb hinnata isikut 

puudutavaid erinevaid asjaolusid ja nendest lähtuvaid märke, et isik on ebausaldusväärne või 

võib isegi ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut. Nende asjaolude ja isiku tausta hindamiseks 

saab kaasata loamenetlusse ka Kaitsepolitseiameti.  

 
Tabel 3. Relvaloa esmataotlejad aastate kaupa. Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet, seisuga 15.12.2016 
 2012 2013 2014 2015 2016 (11 kuud) 

Relvaloa 

esmataotlejaid 

658 854 1019 951 1247 

 

Igal aastal väljastatakse keskmiselt 1000 uut relvaluba. Kõikide lubade taotlejate osas tuleb 

veenduda, et nad ei ole ohuks riigi julgeolekule. Lisaks Politsei- ja Piirivalveametile, kes lube 

väljastab, kaasatakse sellesse protsessi Kaitsepolitseiamet. Ametid on kokku leppinud 

profiilid, riskikriteeriumid, mille alusel hakatakse relvaloataotlejate andmeid kontrollima 

julgeolekuohu tuvastamiseks. Kaitsepolitseiamet ei prognoosi olulist töökoormuse kasvu, 

kuna Kaitsepolitseiamet ei hinda kõiki loataotlejaid, vaid ainult riskikriteeriumitele vastavaid 

isikuid. 

 

Eelnõu kohaselt võib Politsei- ja Piirivalveamet keelduda relvaloa või soetamisloa 

väljastamisest isikule, keda on karistatud korduvalt toimepandud süüteo eest. Tegemist on 

täiendava võimalusega keelduda loa väljastamisest isikule, kes on korduvalt toime pannud 

süütegusid nagu näiteks löömine, tõukamine, kaklemine, muul viisil vägivaldselt käitumine, 

solvamine, hirmutamine, ähvardamine jms. Neid tegevusi võib isik oluliselt ohtlikumalt täide 

viia omades relva. Kui isik on karistatud korduvalt teiste ähvardamise või hirmutamise eest, 

peab loa andja kaaluma, kas on otstarbekas väljastada talle relvaluba. Loa andjal peab olema 

                                                 
6 Weapons Act (WaffG) osa 5 § 2 lõige 3. Kättesaadav: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_waffg/index.html 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-2-01
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-44-11
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-44-11
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-2-01
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-2-01
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_waffg/index.html
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võimalus hinnata isiku eelnevat elu ja käitumist ning selle alusel otsustada, kas isik sobib 

relvaomanikuks või mitte. Avalikus ruumis toimepandavad vägivallateod mõjutavad avaliku 

ruumi turvalisuse taset kõigi sealviibijate jaoks. Seadusandjal on kohustus eelistada suuremat 

ühiskonnahüve isikute eneseteostusvabaduse ees, samas ei tohi jätta tähelepanuta isikute 

individuaalseid vajadusi ja põhiõigusi. Kui isikut on korduvalt karistatud avalikus kohas 

löömise või kaklemise eest, peab loa andja kaaluma, kas talle on otstarbekas anda relvaluba, 

kuna võib ette tulla olukord, kus isik kakeldes ja teisi lüües kasutab lõpuks vägivallatsemisel 

ka relva.  

 

Samuti tuleb märkida, et KarS-i §-s 81 sätestatakse, et väärteod aeguvad, kui toimepanemisest 

otsuse jõustumiseni on möödas kaks aastat. Kuriteod aeguvad, kui selle toimepanemisest 

otsuse jõustumiseni on möödunud kümme aastat esimese astme kuriteo ja viis aastat teise 

astme kuriteo puhul. Seega ei saa isik, kes on varem toime pannud väärteo, relvaluba vaid 

kahe aasta jooksul. Pärast selle aja möödumist on võimalik taotleda relvaluba. See ei ole 

isikule ülemääraselt piirav. Kuritegude puhul ei saa isik relvaluba taotleda vastavalt viie või 

kümne aasta jooksul. 

 

Eelnõu kohaselt võib isikule, kelle avaldus soetamisloa või relvaloa saamiseks ei ole 

põhjendatud, keelduda loa väljastamisest. Põhjendused tuleks esitada nii selle kohta, miks 

relva omamist vajalikuks peetakse kui ka selle kohta, kus ja kuidas relva hoitakse ja 

hoiustakse. Põhjendused relva vajalikkuse kohata saavad olla kaliibripõhised, relva suuruse ja 

omaduste põhised, relva kuju, funktsiooni, kasutusepõhised, ballistikapõhised jt. Põhjendusi 

hinnates tuleb hinnata ka isiku esitatud põhjenduse usaldusväärsust ja tõesust. Põhjendusi 

hindab Politsei- ja Piirivalveamet iga isiku puhul eraldi, lähtudes isikuga seotud asjaoludest, 

tema seletustest ja muust olemasolevast teabest. Isiku põhjenduste hindamisel lähtutakse 

kindlasti isiku seisukohast ja arvamusest.  

 

Kui isik kirjeldab näiteks olukorda, kus tal võib olla vaja relva turvalisuse tagamiseks, tuleb 

loa andjal seda hinnata ning otsustada, kas olukord on tõenäoline ning kas esitatud andmed on 

usaldusväärsed. Teise ja enama relva soetamisloa taotlemisel tuleb taotlejal põhjendada ka 

seda, miks varem soetatud relv või relvad enam seda eesmärki ei täida ja miks on tekkinud 

vajadus soetada uus relv.  

 

Eelnõu § 1 punkti 30 kohaselt muudetakse RelvS-i § 36
1
 lõiget 1, mis käsitleb relvaloa 

taotlemist välismaalase poolt. Kehtiva RelvS-i § 36
1
 lõige 1 sätestab, et RelvS-i § 30 lõikes 1 

nimetatud välismaalane, kes soovib saada Eesti relvaluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, 

peab esitama avalduse relvaloa saamiseks Politsei- ja Piirivalveametile. Politsei- ja 

Piirivalveamet vaatab avalduse läbi kahe kuu jooksul kõigi nõutavate dokumentide laekumise 

ja riigilõivu tasumise päevast arvates. Nimetatud säte vajab muutmist, kuna eelnõuga 

tunnistatakse kehtetuks RelvS-i § 30 lõige 1 ning muudetakse välismaalastele kehtivat 

relvaloa taotlemise korda. Eelnõuga nähakse ette, et RelvS-i § 30 lõikes 2 nimetatud 

välismaalane, kes soovib saada Eesti relvaluba, peab esitama avalduse relvaloa saamiseks 

Politsei- ja Piirivalveametile. Politsei- ja Piirivalveamet vaatab avalduse läbi kahe kuu jooksul 

kõigi nõutavate dokumentide laekumise ja riigilõivu tasumise päevast arvates. 

 

Eelnõu § 1 punkti 31 kohaselt tunnistatakse kehtetuks RelvS-i 36
1
 lõiked 2–4, kuna relvaloa 

taotlemisel ei ole vaja esitada teises riigis välja antud relvaluba. 

 

Eelnõu § 1 punktides 32–34 tehakse muudatused juriidilise isiku vastutavat isikut 

puudutavas regulatsioonis. Eelnõu kohaselt muudetakse RelvS-i § 38 lõiget 2. Sätestatakse, et 

vastutavaks isikuks või tema asendajaks peab olema vähemalt 21-aastane Euroopa Liidu 

liikmesriigi kodanik, kellel on kehtiv relvaluba või relvakandmisluba. RelvS-i § 38 lõiked 3 ja 
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4 tunnistatakse kehtetuks. Võrreldes kehtiva seadusega jäetakse välja eraldi vastutava isiku 

eksami nõue ning sellekohane volitusnorm tunnistatakse kehtetuks. Sätestatakse, et vastutav 

isik peab omama relvaluba. Praegu korraldatav juriidilise isiku vastutava isiku eksam on 

oluliselt lihtsamini läbitav kui relvaloa taotlemisel sooritatav eksam. Samas on juriidilise isiku 

vastutaval isikul ligipääs juriidilise isiku relvadele ja laskemoonale. Seetõttu nõutakse 

edaspidi ka juriidilise isiku vastutavalt isikult kehtivat relvaluba. Kuna juriidilise isiku 

vastutavad isikud on pidanud läbima eksami ning nad on juriidilise isiku kirjaliku otsusega 

määratud, siis ei kehti RelvS-i § 38 lõikes 2 sätestatud relvaloa nõue isikule, kes on määratud 

vastutavaks isikuks enne seadusemuudatuste jõustumist. Seetõttu täiendatakse eelnõuga ka 

RelvS-i rakendussätteid. 

 

RelvS-i § 39 lõiked 1 ja 2 muudetakse. Sätestatakse, et vastutav isik määratakse juriidilise 

isiku kirjaliku otsusega. Kui juriidilisel isikul on struktuuriüksus teises haldusüksuses, tuleb 

vastava otsusega määrata ka struktuuriüksuse relvade ja laskemoona eest vastutav isik, kellele 

laienevad RelvS-i § 38 lõikes 2 sätestatud nõuded. Otsuse ärakiri saadetakse kolme tööpäeva 

jooksul Politsei- ja Piirivalveametile. Vastutava isiku volitused lõpevad tema töölt 

vabastamisega või lõpetatakse, kui ta ei vasta enam RelvS-i § 38 lõikes 2 sätestatud nõuetele 

või on rikkunud RelvS-i või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid. Teade volituste 

lõppemise kohta saadetakse kolme tööpäeva jooksul Politsei- ja Piirivalveametile. Võrreldes 

kehtiva regulatsiooniga jäetakse eelnõuga sättest välja viide RelvS-i § 38 lõikele 3.  

 

Eelnõu § 1 punkti 35 kohaselt muudetakse RelvS-i § 41 lõike 3 punkte 1–3. Sätestatakse, et 

relvaloa vahetamisel tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile lisaks eelnevalt nõutud 

dokumentidele ka põhjendus, milles tuuakse välja vahetada soovitava relvaloa vajalikkuse 

põhjendused. Isikul tuleb näiteks relvaloa vahetamisel selle kehtivusaja lõppedes, esitada 

lisaks muudele dokumentidele ka relvaloa või relva vajalikkuse põhjendused. See põhimõte 

aitab garanteerida, et isikul endal oleks igal hetkel selge arusaam, mis eesmärgil on tal 

relvaluba või relv ja kas see on talle ikka antud eluetapis vajalik. See nõue aitaks ka relvaloa 

omanikel ja relvaomanikel analüüsida oma käitumist ning mõelda läbi, millal ja miks viimati 

oli vajadus relva kanda või kasutada. Kui analüüsi käigus leiab isik, et viimati oli relva vaja 

siis kui eelmine kord tuli relvaluba vahetada ja vahepeal ei ole relva vaja olnud käidelda, siis 

on loogiline, et isik mõistab, et tal ei ole vajadus relvaloa järele, ei pikenda relvaluba ning 

võõrandab relva. See aitab vähendada passiivsete relvaomanike arvu, kes ei käi laskeoskusi 

regulaarselt näiteks lasketiirus värskendamas, ei käitle relva teadlikult ning kellel puuduvad 

reaalsed põhjendused relva omamiseks. 

 

RelvS-i § 41 lõike 3 punkti 2 lisatakse lauseosa: „kui see on väljastatud paberil“, kuna eelnõu 

kohaselt sätestatakse, et relvaluba võib olla ka elektroonne ning sel juhul ei ole vaja seda 

vahetamisel esitada.  

 

RelvS-i § 41 lõike 3 punkti 3 muudetakse samamoodi eelnõu § 1 punktis 23 tehtud 

muudatusega. Eelnõuga muudetakse RelvS-i § 41 lõike 3 punkti 3 selliselt, et nõutud fotode 

asemel võib isiku nõusolekul kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat 

fotot. 

 

Eelnõu § 1 punkti 36 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 41 lõigetega 31–33. Nimetatud lõigetes 

sätestatakse, et relvaloa või relvakandmisloa, millel on märgitud relva otstarbena üksnes 

turvalisuse tagamine (enese ja vara kaitseks), vahetamisel selle kehtivuse lõppemise tõttu, 

tuleb sooritada RelvS-i § 35 lõikes 5 nimetatud tulirelva käsitsemise katse.  

 

Kehtiv RelvS ei sätesta enese ja vara kaitseks mõeldud relva omaniku kohustust regulaarselt 

relvakasutamise oskusi värskendada. Samas, peab iga relvaomanik oma relva hästi tundma 
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(nii käsitsemisvõtteid kui ka tehnilist külge) ning samuti peab ta olema veendunud relva 

korrasolekus. Enese ja vara kaitseks soovitakse relva tihti soetada siis, kui puututakse kokku 

ohuolukorraga. Pärast ohutunde hajumist ja relvaloa saamist muutuvad enese ja vara kaitseks 

mõeldud relvade omanikud tihti n-ö passiivseks relvaomanikuks, kes ei käi regulaarselt 

lasketiirus ning nende relva käsitsemise oskused hakkavad ajapikku kaduma. Ebapädeva 

relvaomaniku käes on relv ohu allikas. Seetõttu sätestatakse eelnõuga turvalisuse tagamise 

eesmärgil soetatud relva omaniku kohustus sooritada tulirelva käsitsemise katse enne relvaloa 

vahetamist (relvaluba väljastatakse üldjuhul viieks aastaks). Tulirelva käsitsemise katse võtab 

vastu politsei ja enne katse sooritamist tuleb tasuda riigilõiv. Muudatuse tõttu suureneb 

vähesel määral eksamit vastuvõtvate Politsei- ja Piirivalveameti lubadeametnike töökoormus. 

Muudatus ei mõjuta relvaloa omanikke, kellel on kehtiv relvaluba jahipidamiseks või vastava 

spordialaga tegelemiseks, kuna jahimehi ja sportlasi võib pidada oluliselt teadlikumateks 

relvakasutajateks. Näiteks jahiseaduse alusel peab jahiloa omamiseks iga kahe aasta järel 

sooritama laskmiskatse, samuti näevad mitmed spordiorganisatsioonid ette kohustuse osaleda 

võistlustel, et säilitada oma staatus laskesportlasena. 

 

RelvS-i § 41 lõikes 3
2
 sätestatakse, et § 41 lõikes 3

1
 sätestatud juhul tuleb RelvS-i § 35 lõikes 

5 nimetatud tulirelva käsitsemise katse sooritada kõige varem üks aasta enne relvaloa või 

relvakandmisloa vahetamiseks avalduse esitamist. Tähtaja määramine on vajalik selguse 

huvides ja vältimaks olukorda, kus relvaloa taotleja teeb pärast relvaloa eksami sooritamist 

kohe ka teise tulirelva käsitsemise katse, et hiljem ei peaks seda enam tegema. Enne tulirelva 

käsitsemise katse sooritamist peab isik tasuma riigilõivu, mis on RLS-i § 264 lõike 2 kohaselt 

15 eurot. 

 
Tabel 4. Tulirelvi turvalisuse tagamiseks omavate isikute relvalubade aegumised aastate kaupa  

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet, seisuga 15.03.2016 

Aasta Katsete arv 

2016 1992 

2017 1702 

2018 3856 

2019 4508 

2020 2650 

Keskmiselt aastas: 3000 

 

Seadusemuudatuse tõttu tuleb Politsei- ja Piirivalveametil viia täiendavalt läbi ligikaudu 3000 

tulirelva käsitsemise katset aastas.  

 

Turvalisuse tagamise otstarbel relvi omavatele isikutele nähakse ette võimalus kasutada 

laskekatse tegemisel isiklikku relva ja laskemoona. Laskekatse läbiviimisega seonduv 

sätestatakse täpsemalt siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruses nr 13 „Soetamisloa ja 

relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning 

soetamisloa ja relvaloa andmise kord“, mille kavand on esitatud käesoleva seletuskirja lisas 1. 

 

See muudab laskekatse sooritamise isikule lihtsamaks, samas saab eksamineerija veenduda, et 

isik oskab oma relva piisavalt hästi käsitseda. Isik, kes peab laskekatse sooritama, saaks 

treenida isiklikest relvadest laskmist ja veenduda, et tema relvakäsitsemis- ja laskeoskus on 

piisavalt heal tasemel, et laskekatset sooritada. See võimaldab vältida olukordi, kus isikule 

antakse laskekatsel kasutamiseks küll sama liiki, kuid temale tundmatu, tulirelv. Tundmatu 

relva käsitsemise tõttu võib isik laskekatsel vigu teha ja peab laskekatse isegi uuesti 

sooritama. Kui võimaldada kasutada laskekatse sooritamisel oma relva ja laskemoona, oleks 

ilmselt tõenäolisem, et laskekatsete sooritamine on edukam. See oleks muu hulgas positiivne 

katse sooritajatele seetõttu, et katse sooritamiseks tuleb tasuda riigilõivu vaid üks kord.  

 

Eelnõu § 1 punkti 37 kohaselt muudetakse RelvS-i § 41 lõiget 11, mis käsitleb relvaloa ja 

relvakandmisloa vahetamist ning sellega seoses endiste lubadega tehtavaid toiminguid. Sätte 



25 

 

sõnastust täpsustatakse seoses elektroonse relvaloa kasutusele võtuga. Seetõttu sätestatakse, et 

paberil relvaluba säilitatakse relvatoimikus.  

 

Eelnõu § 1 punkti 38 kohaselt muudetakse RelvS-i § 43 lõike 1 punktide 1–2 sõnastust. 

Paragrahv 43 käsitleb soetamisloa või relvaloa kehtivuse peatamist ja kehtetuks tunnistamist. 

Lõikes 1 on loetletud alused, millal Politsei- ja Piirivalveamet peatab soetamisloa või relvaloa 

kehtivuse. Eelnõuga sätestatakse, et soetamisloa või relvaloa kehtivus peatatakse, kui: 

1) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki, maastikusõiduki või 

trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või 

raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes; 

1
1
) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud väikeses koguses narkootilise või 

psühhotroopse aine ebaseadusliku käitlemise eest; 

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, 255, 256 või 424 sätestatud
 
kuriteos. 

 

Võrreldes seni kehtinud sõnastusega on punkte 1 ja 1
1
 täpsustatud samamoodi eelnõu § 1 

punktis 28 tehtud RelvS-i § 36 lõike 1 punktide 11 ja 11
1
 muudatusega. Sõnastusi on 

täpsustatud lähtudes LS-i ja NPALS-i vastavate sätete sõnastustest. 

 

Eelnõus käsitletud Riigikohtu seisukohtade valguses ei ole RelvS-i § 43 lõike 1 punktis 2 

loetletud välistused ilmselged ning iseenesestmõistetavad soetamisloa või relvaloa kehtivuse 

peatamiseks. Punkti 2 sõnastus on esitatud samamoodi RelvS-i § 36 lõikes 1 kavandatavate 

muudatustega. Sätestatakse, et Politsei- ja Piirivalveamet peatab soetamisloa või relvaloa 

kehtivuse, kui loa omaja on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastase kuriteo või 

tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo eest või kuriteo eest, mis pandi toime relvaga või 

sellega ähvardades, või KarSi §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 

sätestatud
 
kuriteo eest.  

 

Eelnõu § 1 punkti 39 kohaselt muudetakse RelvS-i § 43 lõiget 1
1
. Sätestatakse, et selle 

paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 1
1
 nimetatud karistatuse korral peatatakse soetamisloa või 

relvaloa kehtivus alates kuuest kuust kuni ühe aastani. Kehtiva RelvS-i § 43 lõike 1 punktide 

1 ja 1
1
 alusel peatab Politsei- ja Piirivalveamet soetamisloa või relvaloa kehtivuse, kui loa 

omajat on karistatud väärteomenetluse korras alkoholijoobes oleku tõttu või narkootilise või 

psühhotroopse aine tarvitamise tõttu vms. RelvS-i § 43 lõike 1
1
 kohaselt peatatakse RelvS-i § 

43 lõike 1 punktis 1 nimetatud karistatuse korral soetamisloa või relvaloa kehtivus kuuest 

kuust kuni ühe aastani. RelvS-i § 43 lõike 1 punkti 1
1
 alusel loa peatamise korral ei ole aga 

sätestatud, kui kauaks loa kehtivus peatatakse, see tekitab küsimusi nii loa omanikele kui ka 

menetlejatele. Seetõttu on otstarbekas sätestada ka sellisel juhul konkreetne loa kehtivuse 

peatamise tähtaeg. 

 

Eelnõu § 1 punkti 40 järgi täiendatakse RelvS-i § 43 lõigetega 3
2
–3

4
. Nendes lõigetes 

sätestatakse, et Politsei- ja Piirivalveamet võib tunnistada soetamisloa või relvaloa kehtetuks, 

kui loa omaja suhtes on põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut. 

Samuti võib Politsei- ja Piirivalveamet võib tunnistada soetamisloa või relvaloa kehtetuks, kui 

loa omajat on karistatud korduvalt toimepandud süüteo eest ja kelle karistusandmed ei ole 

karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui loa omaja suhtes on 

põhjendatud kahtlus, et tema relvaloa või relva vajalikkus ei ole põhjendatud. Eelnõuga 

kavandatavate muudatustega lisatakse relvaloa ja soetamisloa väljastamisest keeldumise 

alusena RelvS-i § 36 lõikesse 4 punktid 4–6, mille kohaselt ei anta relvaluba või soetamisluba 

isikule eespool nimetatud põhjustel. Seetõttu tuleb täiendada ka RelvS-i §-s 43 sätestatud 

soetamisloa ja relvaloa kehtetuks tunnistamise aluseid. 
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Eelnõu § 1 punktis 41 täpsustatakse RelvS-i § 44 lõike 1 sõnastust seoses elektroonse 

relvaloa väljastamise võimalusega. 

 

Eelnõu § 1 punktis 42 muudetakse RelvS-i § 46 lõike 5 punkti 5. RelvS-i § 46 sätestab 

füüsilise ja juriidilise isiku relva ja laskemoona hoidmise. RelvS-i § 46 lõikes 5 sätestatakse 

füüsilisele isikule ette nähtud laskemoona hoidmise piirmäärad. Lõike 5 punkti 5 kehtiva 

sõnastuse kohaselt võib füüsiline isik hoida kuni 1000 padrunit iga sporditulirelva kohta. 

Kehtiva seaduse alusel ei ole sätestatud hoiustada lubatud padrunite maksimaalset kogust. See 

tähendab, et laskesportlased, kelle omandis on kümneid relvi, võivad kaupluses korraga 

soetada laskemoona koguses, mis on ebamõistlik kodus hoiustamise seisukohast ja mida 

mõistliku aja jooksul ei ole võimalik treeningutel ära kasutada. Seetõttu sätestatakse seaduses 

hoiustatavate padrunite piirmääraks 5000 padrunit. Eelnõuga muudetakse sätet selliselt, et 

füüsiline isik võib hoida kuni 5000 padrunit tema omandis või valduses olevate 

sporditulirelvade kohta. 

 

Suure koguse laskemoona hoiustamine ei ole mõistlik nii tuleohutuse kui turvalisuse 

aspektist. Näiteks võib käsirelvade laskemoon plahvatada, kui hoiustamiskohas puhkeb 

tulekahju ja temperatuur tõuseb üle 300 kraadi. Tavaliselt on tulekahjukoldes temperatuur 

umbes 1000–1200 kraadi
7
. Suur kogus padruneid näiteks mittetulekindlas relvakapis, milles 

temperatuur tõuseb üle 300 kraadi, võib põhjustada kõikide padrunite plahvatamise 

ühekorraga.  

 

On otstarbekas piirata hoitavate padrunite kogust 5000 padrunini, olenemata relva kaliibrist. 

Näiteks jahipüssipadrunis võib sisalduda kuni 2,3 grammi suitsuta püssirohtu. Kui hoida 

näiteks 10 000 sellist padrunit, sisaldub neis kokku 2,3 kg püssirohtu. Seevastu kui hoida 

5000 jahipüssipadrunit, sisaldub neis kokku 1,15 kg püssirohtu. Lisaks lubab seadus hoida 

lahtist püssirohtu padrunite laadimiseks kuni 5 kg. Kehtiva regulatsiooni kohaselt oleks 

näiteks viie sporditulirelva omanikul võimalik hoida 5000 padrunit (1,15 kg püssirohtu) ja 5 

kg püssirohtu ehk kokku 6,15 kg püssirohtu. Eestis kehtis kuni 2010. aastani regulatsioon 

(„Päästeameti poolt demineerimistöödeks kasutatava lõhkematerjali soetamise, hoidmise, veo, 

kasutamise ja arvestuse kord“), mille järgi lubati Päästeameti demineerimiskeskustes hoida 

seifis kuni 5 kg lõhkeainet. Seda on peetud ohutuse tasemelt aktsepteeritavaks koguseks. 

Praeguseks on küll regulatsioon üle viidud lõhkematerjali käitlevate asutuste sisemistesse 

õigusaktidesse, kuid ei ole alust arvata, et hoiustada lubatud kogus on muutunud.  

 

Kui liita padrunite laadimiseks vajalik ja padrunites sisalduv püssirohi, on otstarbekas piirata 

padrunite kogust, muidu põhjustaks kogu koos hoitava püssirohu netomass lisaohtu. Nendest 

põhjendustest lähtudes piiratakse maksimaalselt hoida lubatud kogust 5000 padrunini, nii ei 

saa eraisikud hoida korraga kodus üle 6,15 kg püssirohtu.  

 

Ka teised riigid on piiranud laskemoona hoiustamise koguseid. Näiteks on sätestanud sarnase 

nõude laskemoona kogusele Malta. Malta on sätestanud, et sportlaskur ei või hoida kokku 

rohkem kui 7000 padrunit
8
.  

 

Eelnõu koostajate hinnangul ei põhjusta padrunite koguse vähendamine laskesportlastele 

ülemäärast piirangut, kuna laskesportlane on üldjuhul seotud kindla lasketiiruga, kus on 

olemas ka relvaruumid ning võimalused laskemoona hoiustamiseks. Seega ei peaks 

                                                 
7 Sisekaitseakadeemia Päästekolledži õppematerjal: http://cmsimple.e-ope.ee/tulekahju/?Tulekahju:Tulekahju_areng  
8 http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11315&l=1  

http://cmsimple.e-ope.ee/tulekahju/?Tulekahju:Tulekahju_areng
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11315&l=1
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laskesportlane hoiustama suuri koguseid laskemoona kodus, vaid pigem hoiustama seda 

lasketiirus.  

 

Seni kehtinud regulatsiooni alusel on laskemoona hoidmise piirang sätestatud relva kaliibri 

(või veelgi täpsemalt relvale sobiva laskemoona) järgi. Isikule ei tohi müüa ja relvaomanik 

või valdaja ei tohi käidelda laskemoona, mis ei ole tema relvaloal kirjas olevale relvale ette 

nähtud. 

 

Näiteks on isiku relvaloale nr 1 kantud sporditegemise otstarbega relvad: 

 
Otstarve Mark Kaliiber Number 

B Ural-2 22LR H123456 

B Tikka-T-3 308 Win F012345 

 

Sellisel juhul saab relva omanik osta laskemoona kummagi kaliibriga kuni 1000 padrunit 

(22LR – 1000 tk; 308 Win – 1000 tk), mitte aga igasugust vintraudse püssi laskemoona. Teise 

kaliibriga laskemoona ei ole isikul lubatud käidelda . 

 

Samal isikul on näiteks paralleelrelvaloa nr 2 alusel ka järgmised relvad:  

 
Otstarve Mark Kaliiber Number 

B Margolin 22LR 4545454 

B Toz-35 22LR ФN7776 

B Glock-34 9x19 UAN7765 

B Pardini-SP 22LR B11232 

B IŽ-35 22LR 008765 

 

Sellisel juhul võib tal seni kehtinud regulatsiooni kohaselt lubade nr 1 ja 2 alusel olla kokku 

laskemoona 22LR – 5000 tk, 308 Win – 1000 tk ja 9 x 19 – 1000 tk.  

 

Eelnõu kohaselt aga võib tal olla kokku 5000 ehk 2000 padrunit vähem, kui seni. 

Padrunikogusele piirmäära sätestamine ei ole seega oluliselt piiravam võrreldes seni kehtinud 

nõuetega. 

 

Eelnõu § 1 punkti 43 kohaselt muudetakse RelvS-i § 50 lõike 1 sõnastust seoses elektroonse 

relvaloa kasutusele võtmisega. Sätestatakse, et relva ja laskemoona võib kanda isik, kellel on 

vastav relvaluba või relvakandmisluba. Kui isikul on kaasas isikut tõendav dokument, ei ole 

relvaloa kaasaskandmine kohustuslik. 

 

Eelnõu § 1 punktis 44 muudetakse RelvS-i § 50 lõike 3 punkti 1 sõnastust, asendades sõnad 

“alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all“ KorS-iga kooskõlas oleva 

terminiga „joobeseisundis“. KorS-i § 36 lõike 1 kohaselt on joobeseisund alkoholi, 

narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine tarvitamisest põhjustatud 

terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavas häiritud või muutunud kehalistes või 

psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides. KorS-i § 36 lõike 4 kohaselt on joobeseisundi 

liigid alkoholijoove ja narkootilise, psühhotroopse või muu joovastava aine tarvitamisest 

põhjustatud joove. Seega hõlmab termin „joobeseisund“ kehtivas RelvS-is sätestatut ning 

seda on õigusaktide ühtsuse eesmärgil mõistlik kasutada. 

 

Eelnõu § 1 punktis 45 muudetakse RelvS-i § 53 lõiget 1. Sätestatakse, et juriidilise isiku 

relvakandmisloa (edaspidi relvakandmisluba) väljastab töötajale või 

laskespordiorganisatsiooni liikmele Politsei- ja Piirivalveamet juriidilise isiku avalduse alusel, 

kui tal on kehtiv relvaluba. Võrreldes kehtiva seadusega on sätet muudetud selliselt, et 

juriidilise isiku relvakandmisloa võib väljastada isikule, kellel on kehtiv relvaluba. Kehtiva 
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regulatsiooni kohaselt tuleb juriidilise isiku relvakandmisloa väljastamiseks läbida RelvS-i § 

35 lõikes 5 sätestatud eksam. Arvestades seda, et nimetatud eksami on läbinud ka kõik 

relvaloa omanikud, võib juriidilise isiku relvakandmisloa väljastamise alusena arvestada ka 

kehtivat relvaluba. 

 

Eelnõu § 1 punkti 46 kohaselt muudetakse RelvS-i § 53 lõiget 3, kus sätestatakse samamoodi 

eelnõu § 1 punktides 21 ja 35 sätestatuga, et isiku nõusolekul on võimalik kasutada isikut 

tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot. 

 

Eelnõu § 1 punkti 47 kohaselt muudetakse RelvS-i § 53 lõiget 6, kus sätestatakse, et 

relvakandmisloa kehtivusaeg on kuni viis aastat. Relvakandmisloa kehtivusaeg ei tohi olla 

pikem kui isikule väljastatud relvaloa või tervisetõendi kehtivusaeg. Relvakandmisloa 

kehtivusaeg seatakse samamoodi relvaloa kehtivusajaga sõltuvusse tervisetõendi kehtivusest. 

RelvS-i § 53 lõike 6 täiendamise ja ümbersõnastamise eesmärk on täpsustada 

relvakandmisloa kehtivuse nõudeid selliselt, et relvakandmisloa kehtivusaeg ei tohi olla 

pikem kui isikule väljastatud relvaloa või tervisetõendi kehtivusaeg. See on kooskõlas 

relvaloa kehtivusele esitatavate nõuetega. 

 

Eelnõu § 1 punktis 48 täiendatakse RelvS-i § 53 lõikega 6
2
, milles sätestatakse, et 

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. Kehtivas RelvS-is on nimetatud põhimõte sätestatud RelvS-i 

§ 53 lõikes 6. RelvS-i § 53 lõike 6
2
 ümbersõnastamine ja täiendamine on seotud RelvS-i § 53 

lõike 6 muutmisega. 

 

Eelnõu § 1 punkti 49 kohaselt sätestatakse RelvS-i § 59 lõikes 4, et eriloa väljastab seda 

taotlevale isikule Politsei- ja Piirivalveamet, välja arvatud RelvS-i § 59
2
 lõikes 2 sätestatud 

juhul. Eelnõu üks eesmärk on reguleerida ka täpsemalt relva, selle olulise osa ja laskemoona 

kolmandast riigist Eestisse sissetoomist, et muu hulgas võtta arvesse ka Eesti rahvusvahelisi 

kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisi sanktsioone kehtestavatest õigusaktidest. Eelnõuga 

on vaja reguleerida rahvusvahelise sanktsiooniga kehtestatud piiranguid relva, selle olulise 

osa ja laskemoona sisseveole. Eriloa taotlus tuleb sellisel juhul esitada otse strateegilise kauba 

komisjonile, kes otsustab relva, selle olulise osa ja laskemoona sisseveoks loa andmise. 

 

Eelnõu § 1 punkti 50 kohaselt muudetakse RelvS-i § 59 lõikeid 5 ja 6. Lõikes 5 on sätestatud 

volitusnorm määruse kehtestamiseks. Muudetakse volitusnormi senist sõnastust. Sätestatakse, 

et eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja 

laskemoona nomenklatuuri ja eriloa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister 

määrusega. Võrreldes seni kehtinud sõnastusega jäetakse volitusnormist välja eriloa 

väljastamist käsitlev, see sätestatakse RelvS-is. 

 

Samuti muudetakse RelvS-i § 59 lõiget 6. Sätestatakse, et sõjalise relva ja laskemoona 

sissevedu ning tsiviilrelva, sõjalise relva ja tsiviilkäibes keelatud relva, selle olulise osa või 

osa ning laskemoona väljavedu, transiit ja teenuse osutamine toimub StrKS-is kehtestatud 

korras, välja arvatud RelvS-i § 60 lõigetes 4–7 sätestatud juhtudel. Muudatusega 

täpsustatakse, et ka sõjalise relva laskemoona sissevedu, väljavedu ja transiit toimub StrKS-is 

kehtestatud korras, välja arvatud RelvS-i § 60 lõigetes 4–7 sätestatud juhul. Muudatusega 

viiakse säte kooskõlla RelvS-i § 2 lõike 1 punktiga 8, mille kohaselt ei kohaldata RelvS-i muu 

hulgas sõjaväerelvadele ja nende laskemoonale. Täpsustus on vajalik selleks, et sõjaliseks 

kasutamiseks mõeldud laskemoona sisseveo ja väljaveo loa taotlejad pöörduks loa saamiseks 

Välisministeeriumi strateegiliste kaupade komisjoni poole. 
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Eelnõu § 1 punkti 51 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 59 lõikega 8, milles sätestatakse, et 

eriloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest peab Politsei- ja 

Piirivalveametit viivitamata kirjalikult teavitama. RelvS-i § 59 lõike 8 lisamine on seotud 

RelvS-i § 59 lõike 5 muudatusega, millega kitsendatakse volitusnormi ulatust. 

 

Eelnõu § 1 punkti 52 kohaselt täiendatakse RelvS-i §-ga 59
2
, milles sätestatakse, et keelatud 

on relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu, kui keelu sätestab rahvusvahelist 

sanktsiooni kehtestav õigusakt. Kui rahvusvahelist sanktsiooni kehtestav või rakendav 

õigusakt võimaldab relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu vaid juhul, kui selleks 

on väljastatud pädeva asutuse (strateegilise kauba komisjon) luba, esitatakse loataotlus 

strateegilise kauba komisjonile, kes otsustab relva, selle olulise osa või laskemoona 

sisseveoks loa andmise StrKS-is sätestatud korras. RelvS-i täiendamine selliselt on vajalik, 

kuna RelvS ega ka RelvS-i § 59 lõike 5 alusel kehtestatud siseministri 16. märtsi 2015. aasta 

määrus nr 10 „Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist 

ajutiselt väljaveetava relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa 

vorm“ ei sätesta eriloa andmisest keeldumise aluseid ammendavalt. 

 

Rahvusvahelistest sanktsioonidest tulenevate nõuete järgimine relvade väljaveo korral on juba 

reguleeritud StrKS-is ning RelvS-i täiendusest tulenevate nõuete mittejärgimine võib tuua 

kaasa karistuse KarS-is sätestatu kohaselt (KarS-i §-d 421
1
 ja 421

2
 sätestavad strateegiliste 

kaupadega seonduvad süüteokoosseisud). 

 

Eelnõu § 1 punkti 53 kohaselt täiendatakse RelvS-i §-dega 60
1
–60

4
, milles reguleeritakse 

eriloa taotlemist, selle taotluse menetlust, eriloa andmisest keeldumist, samuti eriloa 

kehtivust, eriloa muutmist, pikendamist ja kehtetuks tunnistamist. Loetletu on seni olnud 

osaliselt reguleeritud siseministri 16. märtsi 2015. aasta määruses nr 10 „Eriloa väljastamise 

ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetava relva, 

tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vorm“, kuid arvestades, et 

tegemist on loamenetlusega, kus võib olla vajalik loa andmisest ka keelduda, on mõistlik 

reguleerida nimetatud küsimused seaduses. 

 

RelvS-i §-s 60
1
 sätestatakse eriloa taotlemine. Eriloa saamiseks esitatakse Politsei- ja 

Piirivalveametile paberil või elektrooniliselt taotlus koos lisadokumentidega. Taotluse 

allkirjastab füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik 

esindaja. 

 

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. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113102015007
https://www.riigiteataja.ee/akt/113102015007
https://www.riigiteataja.ee/akt/113102015007
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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. Politsei- ja Piirivalveamet võib nõuda taotlusega seotud muu asjakohase teabe 

esitamist. 

 

Eriloa väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu. RLS-i § 265 kohaselt tasutakse eriloa 

väljastamise eest tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või Eestist väljaveoks riigilõivu 

30 eurot iga relva kohta. Eelnõu § 3 punktis 6 tehtavate muudatuste jõustumisel tuleb ka 

eriloa väljastamise eest tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveoks tasuda 

riigilõivu 30 eurot iga eriloa eest, sõltumata oluliste osade või laskemoona kogusest. 

 

Eriloa taotluse menetlemisel lähtutakse haldusmenetluses kehtivatest põhimõtetest. Politsei- 

ja Piirivalveamet otsustab eriloa andmise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse 

ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates. Politsei- ja Piirivalveamet võib 

seda tähtaega pikendada, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb 

täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjusest ja uuest tähtajast teatatakse 

taotlejale kirjalikult. Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja ei esita Politsei- ja 

Piirivalveameti nõutud asjasse puutuvat lisateavet määratud tähtaja jooksul. 

 

RelvS-i §-s 60
2
 sätestatakse eriloa andmisest keeldumise alused. Selle paragrahvi kohaselt 

keeldub Politsei- ja Piirivalveamet eriloa andmisest, kui: 

1) eriloa taotlemisel on esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente; 

2) relva, selle olulise osa või laskemoona sisseveo keelu sätestab rahvusvahelist sanktsiooni 

kehtestav õigusakt; 

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

kahjustab Eesti Vabariigi julgeolekut. 

 

Rahvusvaheline sanktsioon on majanduslikku või diplomaatilist laadi meede, mis 

kehtestatakse selleks, et säilitada või taastada rahu, hoida ära konflikte ja tugevdada 

rahvusvahelist julgeolekut, toetada ja tugevdada demokraatiat, järgida õigusriigi põhimõtteid, 

inimõigusi ja rahvusvahelist õigust ning saavutada muid Euroopa Liidu ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika eesmärke. Rahvusvahelisi sanktsioone kehtestavad ÜRO ja Euroopa Liit. 

Sanktsioone võib kehtestada ka muu rahvusvaheline organisatsioon või mõne riigi valitsus 

omal algatusel. ÜRO kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone rakendab Euroopa Liit oma 

õigusaktidega, mis vajaduse korral täpsustavad või laiendavad ÜRO kehtestatud sanktsioone. 

Euroopa Liit kehtestab rahvusvahelisi sanktsioone ka omal algatusel. Eestis rakendatakse 

ÜRO julgeolekunõukogu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone Euroopa Liidu Nõukogu 

kehtestatud õigusaktidest tulenevalt. Eestis rakendatakse Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 

kehtestatud piiravaid meetmeid Euroopa Liidu Nõukogu vahetult kohalduvate määruste ja 

Eesti riigisiseste õigusaktide alusel. Euroopa Liidu Nõukogu võtab oma otsuse rakendamiseks 

vastu määruse nende piiravate meetmete rakendamiseks, mille rakendamise reguleerimine on 

Euroopa Liidu pädevuses (nt varade külmutamine). Teatud sanktsioonide rakendamise 

reguleerimine on liikmesriikide pädevuses. Neid rakendatakse riigisiseste õigusaktide alusel 

(nt relvaembargot rakendatakse Eestis StrKS-i alusel).  

 

Kuna RelvS-i alusel toimuv relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu võib puudutada 

rahvusvahelise sanktsiooni subjekti, on RelvS-is sätestatud nii eriloa väljastamisest 

keeldumise kui ka eriloa kehtivuse pikendamisest keeldumise alusena, et eriloa andmisest 

keeldutakse või eriloa kehtivust ei pikendata, kui relv, selle oluline osa või laskemoon 

kavatsetakse sisse vedada rahvusvahelise sanktsiooni subjektilt. 
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Eriloa andmisest keeldutakse, kui on kahtlus, et relva, selle olulise osa või laskemoona 

sissevedu kahjustab Eesti Vabariigi julgeolekut. PS-i preambulis on nimetatud põhilised 

ülesanded, mida vabadusele, õigusele ja õiglusele rajatud Eesti riik on kohustatud täitma. 

Preambuli neljanda lõigu kohaselt on riigi esmane ülesanne sisemise ja välise rahu ning 

julgeoleku kaitsmine ühiskonnas. Arvestades riigi julgeolekut kui põhiseaduslikku 

õigusväärtust, sätestatakse eriloa andmisest keeldumise alusena ka see, kui on kahtlus, et 

relva, selle olulise osa või laskemoona sissevedu kahjustab Eesti Vabariigi julgeolekut. 

 

Lisaks kategoorilistele keeldumise alustele sätestatakse, et 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 kehtestavat või rakendavat õigusakti; 

3) RelvS-i alusel taotlejale väljastatud relva soetamisluba on kehtetuks tunnistatud; 

4) RelvS-i alusel taotlejale väljastatud tegevusluba on peatatud või kehtetuks tunnistatud. 

 

Nende aluste kehtestamisel on eeskujuks võetud StrKS, mille §-s 19 on sätestatud sarnased 

alused litsentsi andmisest keeldumiseks. 

 

RelvS-i §-s 60
3
 sätestatakse eriloa kehtivus, eriloa muutmine, pikendamine ja kehtetuks 

tunnistamine. Lõike 1 kohaselt määrab Politsei- ja Piirivalveamet väljastatava eriloa kehtivuse 

taotlemisel esitatud andmete alusel, kuid mitte kauem kui 24 kuuks. Lõikes 2 sätestatakse, et 

kui eriloal määratud relva, selle olulise osa või laskemoona suhtes on tolliformaalsused 

lõpetatud, loetakse eriluba kehtetuks, olenemata selle kehtivusajast. 

 

Eriloal märgitud andmete muutumisel on eriloa omaja kohustatud esitama Politsei- ja 

Piirivalveametile kirjaliku põhjendatud taotluse ja asjasse puutuvad dokumendid eriloa 

muutmiseks. 

 

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

enne eriloa kehtivusaja lõppu. Eriloa pikendamisel arvestatakse RelvS-i § 60
4
 lõikes 1 

sätestatud eriloa kehtivuse tähtaega ehk pikendamise korral ei saa nii olemasoleva eriloa kui 

ka sellele antava pikenduse kestus olla pikem kui 24 kuud. Eriloa muutmisena ei käsitata 

seda, kui taotlejal tekib õigus vedada sisse rohkem relvi, selle olulisi osi või laskemoona, kui 

oli lubatud esialgse loa alusel. 

 

Politsei- ja Piirivalveamet keeldub eriloa pikendamisest, kui eriloa taotlemisel esitatud 

andmed on muutunud või esineb vähemalt üks RelvS-i § 60
3
 lõikes 1 sätestatud asjaoludest. 

Eriloa pikendamisest keeldumise alused on sätestatud samamoodi eriloa andmisest 

keeldumise alustega. 

 

Politsei- ja Piirivalveamet peatab eriloa kehtivuse, kui: 

1) seda taotleb eriloa omaja; 

2) väljastatud eriluba on kaotatud või varastatud; 

3) eriloa omajale RelvS-i alusel väljastatud tegevusluba on peatatud. 

 

Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab eriloa kehtetuks, kui seda taotleb eriloa omaja, eriloa 

omajale RelvS-i alusel väljastatud tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, esineb mõni RelvS-i 
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§ 60
2
 lõikes 1 sätestatud asjaolu, eriluba omav juriidiline isik lõpetatakse või füüsiline isik 

sureb. 

 

Lõikes 9 sätestatakse, et Politsei- ja Piirivalveamet võib eriloa kehtivuse peatada või eriloa 

kehtetuks tunnistada, kui: 

1) eriloa omaja või temaga seotud isik ei täida eriloa nõudeid või RelvS-is või selle alusel 

kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid või nende alusel tehtud ettekirjutusi; 

2) ilmneb mõni RelvS-i § 60
2
 lõike 2 punktides 1–3 sätestatud asjaolu. 

 

Eriloa kehtivuse peatamine on teatud juhtudel vajalik. Näiteks kui eriloa omajale tehakse 

ettekirjutus, mille alusel ta peab oma tegevust kuidagi muutma. Oma tegevuse ettekirjutuses 

sätestatuga vastavusse viimine võib võtta aega. Sellisel juhul on Politsei- ja Piirivalveametil 

eelnõu kohaselt eriloa peatamise võimalus, et anda eriloa omajale võimalus viia oma tegevus 

vastavusse ettekirjutustega. Kui need tingimused on täidetud, saab eriloa peatamise lõpetada 

ja vajalikud toimingud selle alusel teha. Kui puudub võimalus eriloa kehtivuse peatamiseks, 

tekiks olukord, kus mistahes juhul tuleks eriluba kohe kehtetuks tunnistada ja kogu protsessi 

otsast alata. See oleks aga ebamõistlik kõigile osapooltele.  

 

Eriloa kehtivusaja möödumisel tagastatakse see kolme tööpäeva jooksul Politsei- ja 

Piirivalveametile. 

 

Eelnõu § 1 punktide 54 ja 55 kohaselt tunnistatakse kehtetuks RelvS-i § 62 lõige 2 ja 

täiendatakse RelvS-i § 62 lõikega 1
1
. Sätestatakse, et 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. Sättest on võrreldes seni kehtivaga jäetud välja volitus Vabariigi Valitsusele määrata 

asutus, kes tollikontrolli tsoonis sisseveetava ja ajutiselt väljaveetava relva, selle olulise osa ja 

laskemoona vastavust nõuetele kontrollib. Kuna tolliküsimused kuuluvad üksnes Maksu- ja 

Tolliameti pädevusse, on mõistlik seaduses sedasi ka sätestada.  

 

Eelnõu § 1 punkti 56 kohaselt muudetakse RelvS-i § 66 lõike 1 punktide 1 ja 1
1
 sõnastust 

ning jäetakse sealt välja viited terminile „tulirelva lisaseadis“, kuna RelvS-is loobuti 28. juulil 

2010. aastal jõustunud muudatuste järgi termini ”lisaseadis” kasutamisest. Selle asemel 

kasutatakse terminit ”tulirelva osa”. Paraku ei ole RelvS-i tekstis läbivalt kasutatavaid 

termineid ühtlustatud ning seda tehakse kõnesoleva eelnõuga. Tegemist ei ole sisulise 

muudatusega, vaid eelkõige seaduses kasutatavate terminite ühtlustamisega.  

 

Eelnõu § 1 punkti 57 kohaselt muudetakse RelvS-i § 74 lõike 1 punkte 1 ja 2. Nimetatud 

paragrahvis reguleeritakse relvade ja laskemoona müük. Lõike 1 punkti 1 kohaselt on relvade 

või laskemoona müügi tegevusluba omav isik kohustatud nõudma relva ostjalt isikut tõendava 

dokumendi ja RelvS-i või Kaitseliidu seaduse (edaspidi KaLS) alusel väljastatud seda liiki 

relva soetamisloa esitamist, laskemoona ostjalt aga isikut tõendava dokumendi ja RelvS-i või 

KaLS-i alusel väljastatud relvaloa esitamist. Võrreldes kehtiva RelvS-iga lisatakse eelnõuga 

sättesse viide KaLS-ile, kuna ka selle seaduse alusel väljastatakse isikutele soetamislubasid ja 

relvalubasid, mille alusel on õigus relvade või laskemoona müügi tegevusluba omava isiku 

poole pöörduda relvade või laskemoona soetamiseks. 

 

Lõike 1 punkti 2 alusel on relvade või laskemoona müügi tegevusluba omav isik kohustatud 

nõudma komisjonimüügile antava relva kohta selle võõrandamisluba. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104032015026?leiaKehtiv
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Eelnõu § 1 punkti 58 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 74 lõiget 1 punktiga 6. Sätestatakse, et 

relvade või laskemoona müügi tegevusluba omav isik on kohustatud teatama Kaitseliidule 

andmed müüdud relva ja selle ostnud isiku kohta kolme tööpäeva jooksul pärast relva 

müümist, kui relv müüakse KaLS-i §-s 46 sätestatud tegevliikme relva soetamisloa alusel. 

RelvS-i 74 lõike 1 punktiga 5 sarnase nõude kehtestamine tagab samamoodi teenistus- ja 

tsiviilrelvade registrisse kantavate relvadega topeltkontrolli, et Kaitseliidu tegevliikme relva 

soetamisloa alusel ostetud relv ikka kantaks Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse. See on 

oluline ka seetõttu, et tegevliikme relva soetamisloa alusel on võimalik osta ka tsiviilkäibes 

keelatud relvi (eriohtlikkusega relvi). Lisaks vähendab see võimalust, et relva ostja saaks 

soetamisloa eksemplaril, mille ta peab esitama Kaitseliidule, märgitud andmeid ostetud 

relva(de) kohta muuta. Relvamüüja saadaks need andmed Kaitseväe ja Kaitseliidu 

relvaregistri Kaitseliidu registriosa pidaja e-posti aadressil, kuigi soetamislubasid väljastavad 

peamiselt malevad. Relvamüüjale nimetatud kohustuse panemisega ei suurendata tema 

halduskoormust oluliselt. Relvamüüjal on juba praegu Politsei- ja Piirivalveameti teavitamise 

kohustus tsiviilkäibes lubatud relvade müümisel. Kaitseliidus väljastatakse aastas 50‒100 

soetamisluba, see on ühe relvamüüja kohta umbes 1‒2 e-kirja aastas. 

 

Eelnõu § 1 punkti 59 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 74 lõikega 1
1
, milles sätestatakse, et 

relvade või laskemoona müügi tegevusluba omav isik kannab KaLS-i § 46 lõike 5 alusel 

kehtestatud tegevliikme relva soetamisloale andmed müüdud relva ja selle müüja kohta. Kuna 

RelvS-i 5. peatükk käsitleb RelvS-i alusel relva ja laskemoona soetamist, omamist ja 

valdamist, mitte teiste seaduste alusel relva ja laskemoona soetamist, siis on õigusselguse 

tagamise huvides otstarbekas sätestada KaLS-iga reguleeritud relva ja laskemoona 

soetamisega tekkivad relvamüüja kohustused RelvS-i 11. peatükis, mis käsitleb relvade müüki 

üldisena ja sätestab relvamüüja üldised kohustused. Selle kohustuse näol ei ole tegemist 

relvamüüjale uue kohustuse panemisega, sest relvamüüjad kannavad ka praegu tegevliikme 

relva soetamisloale andmeid müüdud relva ja selle müüja kohta. 

 

Eelnõu § 1 punkti 60 kohaselt muudetakse RelvS-i § 75 lõike 1 sõnastust. Sättest jäetakse 

välja viide tulirelva lisaseadistele, kuna RelvS-is on loobutud terminist „lisaseadis“ ning selle 

asemel kasutatakse terminit „tulirelva osa“. Võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga sisulisi 

ega põhimõttelisi muudatusi ei tehta. RelvS-i § 75 lõikes 1 sätestatakse, et tegevusloa alusel 

relvi, tulirelva osi või laskemoona valmistav või müüv isik on kohustatud pidama eraldi 

arvestust relvade, tulirelva oluliste osade, helisummutite, lasersihikute ja laskemoona 

valmistamise ja müümise kohta. 

 

Eelnõu § 1 punktide 61–68 kohaselt muudetakse RelvS-i sätteid, mis reguleerivad relvade 

laskekõlbmatuks muutmist ja relvade laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamist. Ei 

muudeta RelvS-i § 78 lõikes 2 sätestatud põhimõtet, et relva muudab laskekõlbmatuks relva 

parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik. See põhimõte on kooskõlas Euroopa 

Komisjoni rakendusmääruse artikliga 2, milles sätestatakse, et tulirelvade laskekõlbmatuks 

muutmist viivad läbi avalik- või eraõiguslikud üksused või isikud, kellel on riigisiseste 

õigusaktide kohaselt vastav luba. 

 

RelvS-i § 78 lõikes 2
1
 sätestatakse, et relv tuleb muuta laskekõlbmatuks vastavalt Euroopa 

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2403 I lisas sätestatule. Selles lisas on sätestatud 

tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise tehniline kirjeldus. Tulirelvade laskekõlbmatuks 

muutmist käsitlevad normid ja meetodid on koostatud alalise rahvusvahelise väikerelvade 

kontrollimise komisjoni (edaspidi C.I.P.) tehniliste eksperditeadmiste abil. C.I.P. on loodud 

tulirelvi kontrollivate riiklike asutuste tegevuse kontrollimiseks ja eelkõige selle tagamiseks, 

et igas riigis kehtiksid õigusnormid, mille abil kindlustada tulirelvade ja laskemoona tõhus ja 

ühtne kontrollimine. 
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Laskekõlbmatuks muutmise toimingud, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelvad jäädavalt 

kasutuskõlbmatuks, on kindlaks määratud kolme tabeli põhjal: 

 I tabelis on esitatud tulirelvade liikide loetelu; 

 II tabelis on kirjeldatud toiminguid, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelva kõik 

olulised osad jäädavalt kasutuskõlbmatuks; 

 III tabelis on esitatud eri liiki tulirelvade puhul laskekõlbmatuks muutmiseks 

sooritatavad toimingud. 

 

See tehniline kirjeldus erineb mõnevõrra RelvS-i § 73 lõike 3 alusel kehtestatud relva 

laskekõlbmatunõuetes sätestatust. Näiteks RelvS-i alusel kehtestatud laskekõlbmatusnõuetes 

on nimetatud kuus relvaliiki, kuid Euroopa Komisjoni rakendusmääruse I lisas on sätestatud 

laskekõlbmatuks muutmise toimingud kaheksale relvaliigile. Sellest lähtuvalt on 

laskekõlbmatusnõuded relvaliigiti spetsialiseeritumad ja täpsemad. Seni kehtinud nõuetes ei 

olnud sätestatud, et relvaraua eemaldamise takistamiseks tuleb võtta kasutusele meetmeid, 

samuti ei olnud kohustust eemaldada padruni juhtpind. Rakendusmääruse II lisas on 

sätestatud relvaraua nõuded, mis kohustavad relva laskekõlbmatuks muutes padruni 

juhtpinnaga relvaraudade puhul eemaldama padruni juhtpinna ja takistama relvaraua 

eemaldamist raamist karastatud terasest tihvti või keevituse abil.  

 

Rakendusmääruses on lisandunud alaliigitused ja toimingud püstolite raami, 

automaatsüsteemi, salve, eest laetavate relvade ning heli- ja leegisummuti kohta, mille kohta 

senises regulatsioonis täpsemad sätted puudusid. Näiteks püstolite deaktiveerimisel oli seni 

kohustus teha sisselõige padrunipessa, eemaldada sulgur, puurida relvarauda vähemalt üks 

auk, teha relvarauda sisselõige, eemaldada lööknõel ja keevitada lööknõela ava kinni. 

Rakendusmääruse järgi on vaja teha ligikaudu kaheksa toimingut:  

 relvaraua korral – lõigata pikisuunaline ava kogu padrunipesa ulatuses ja keevitada 

relvarauda polt; puurida relvarauda augud või lõigata pikisuunaline ava; selle 

olemasolul eemaldada padruni juhtpind;  

 kelgu korral – freesida ära või eemaldada üle 50% sulgurist; eemaldada lööknõel või 

vähendada selle pikkust; freesida ja keevitada kinni lööknõela auk; freesida ära kelgu 

lukustuskõrvad ja lukustussooned; võimaluse korral freesida kestaheiteava ülemise 

esiserva sisemus kelgus 45kraadise nurga all;  

 raami korral – eemaldada padruni juhtpind; freesida ära vähemalt 2/3 kelgusoontest 

raami mõlemalt poolt; keevitada kinni kelgupeataja; takistada keevituse abil 

polümeerist raamiga püstolite demonteerimist.  

 

Nii on näiteks rakendusmääruse alusel lisandunud toiminguid püstoli raami, lukustussoonte, 

kelgupeataja ja padruni juhtpinna kohta. 

 

Arvestades rakendusmääruses sätestatut, tunnistatakse kehtetuks RelvS-i 78 lõikes 3 

sätestatud volitusnorm. 

 

Eelnõu § 1 punkti 63 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 78 lõigetega 6–8. Lõikes 6 sätestatakse, 

et laskekõlbmatuks muudetud relvale kannab relva parandamise või ümbertegemise 

tegevusluba omav isik Euroopa Komisjoni rakendusmääruse II lisas sätestatule vastava 

märgise. Märgis kantakse igale tulirelva laskekõlbmatuks muudetud osale ja see märgistus 

peab vastama järgmistele kriteeriumidele:  

a) see on selgelt eristatav ja seda ei saa eemaldada; 

b) see sisaldab teavet liikmesriigi kohta, kus relva osa laskekõlbmatuks muudeti, ja 

kontrolliasutuse kohta, kes laskekõlbmatuks muutmise kohta tõendi väljastas; 
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c) tulirelva algne seerianumber või algsed seerianumbrid säilitatakse. 

 

Lõikes 7 sätestatakse, et relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik 

vormistab laskekõlbmatuks muudetud relvale relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse, 

milles on kirjeldatud relva või tulirelva olulise osa laskekõlbmatuks muutmisel tehtud 

toiminguid vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse I lisas sätestatule. Lõikes 8 

sätestatakse relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest 

vastutav minister määrusega. Kuna eelnõuga kavandatavate muudatuste kohaselt hakkab relva 

laskekõlbmatust kinnitavat tõendit väljastama Politsei- ja Piirivalveamet, mitte relvameister 

nagu on sätestatud kehtivas seaduses, siis on mõistlik kehtestada relvameistritele ühtne vorm, 

millel nad saavad kirjeldada relva laskekõlbmatuks muutmisel või relva 

laskekõlbmatusnõuetele vastavuse kontrollimisel tehtud toiminguid. Kehtiva RelvS-i alusel 

on vastav tunnistuse vorm kehtestatud siseministri 20. märtsi 2015. aasta määrusega nr 15 

„Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm“. Sarnane vorm, milles on arvestatud 

Euroopa Komisjoni rakendusmääruses sätestatud tehnilisi nõudeid, on kavas kehtestada ka 

eelnõu alusel, et relvameistritel oleks lihtsam oma tööd kirjeldada. 

 

Eelnõu § 1 punkti 64 kohaselt muudetakse RelvS-i 78
1
 lõiget 1 ja sätestatakse, et teises riigis 

laskekõlbmatuks muudetud relv peab vastama Euroopa Komisjoni rakendusmääruse I lisas 

sätestatud nõuetele. See tähendab, et nii Eestis laskekõlbmatuks muudetud kui mõnest teisest 

riigist Eestisse toodud laskekõlbmatud relvad peavad vastama rakendusmääruses sätestatud 

nõuetele. 

 

Eelnõu § 1 punkti 65 kohaselt tunnistatakse kehtetuks RelvS-i § 78
1
 lõiked 2 ja 3, mis 

panevad isikule kohustuse enne teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva Eestisse toomist 

teavitada Politsei- ja Piirivalveametit. Selline teavitamiskohustus ei ole oma eesmärki täitnud 

ning selle järele puudub vajadus. Kehtima jääb RelvS-i § 78
1
 lõikes 4 sätestatud kohustus 

esitada Politsei- ja Piirivalveametile taotlus teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva 

Eestisse toomise järel relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks 30 päeva 

jooksul relva Eestisse toomisest arvates. 

 

Eelnõu § 1 punkti 66 kohaselt muudetakse RelvS-i 78
1
 lõiget 4. Sätestatakse, et teises riigis 

laskekõlbmatuks muudetud relva kohta, millel ei ole Euroopa Komisjoni rakendusmääruse III 

lisas sätestatud tõendit, peab Eestisse toonud isik esitama taotluse Politsei- ja 

Piirivalveametile relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks 30 päeva jooksul 

relva Eestisse toomisest arvates. See nõue on sarnane praegu kehtiva regulatsiooniga, mille 

alusel tuleb kontrollida teisest riigist toodud relva vastavust Eestis kehtivatele 

laskekõlbmatusnõuetele.  

 

Teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse 

tuvastamiseks annab relvaomaniku või -valdaja taotlusel loa Politsei- ja Piirivalveamet. Loale 

kohaldatakse RelvS-i § 80 lõigetes 4 ja 6–8 sätestatud nõudeid. Loa taotlemisel esitab isik 

Politsei- ja Piirivalveametile järgmised andmed ja dokumendid: 

1) omaniku või valdaja andmed, sealhulgas füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, 

isikukood, elukoht ja telefoninumber, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood või 

registreerimisnumber, aadress ja telefoninumber; 

2) relva liik ja markeering; 

3) olemasolu korral koopia teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendist. 

 

Võrreldes kehtiva RelvS-iga loetelu esitatavatest andmetest ei muutu. Relva vastavust 

laskekõlbmatusnõuetele kontrollib samamoodi kehtiva seadusega relva parandamise või 

ümbertegemise tegevusluba omav isik. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127032015006
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Eelnõu § 1 punkti 67 kohaselt tunnistatakse kehtetuks RelvS-i § 78
1
 lõige 9, kuna 

kehtestatava regulatsiooni kohaselt peavad kõik laskekõlbmatud tulirelvad vastama Euroopa 

Komisjoni rakendusmääruses sätestatud nõuetele ja erandeid ei kehtestata. 

 

Eelnõu § 1 punkti 68 kohaselt muudetakse RelvS-i § 78
2
. Euroopa Komisjoni 

rakendusmääruse artikli 3 lõikes 1 sätestatakse, et liikmesriigid määravad pädeva asutuse 

(edaspidi kontrolliasutus), kelle ülesanne on kontrollida, et tulirelv on muudetud 

laskekõlbmatuks vastavalt rakendusmääruse I lisas esitatud tehnilisele kirjeldusele. Eestis 

määratakse selleks asutuseks Politsei- ja Piirivalveamet, kes ka kehtiva seaduse alusel 

väljastab lubasid relvade laskekõlbmatuks muutmiseks ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse 

kontrollimiseks. Seetõttu sätestatakse RelvS-i § 78
2
 lõikes 1, et pärast seda, kui relva 

parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik on muutnud relva laskekõlbmatuks 

või tuvastanud selle vastavuse laskekõlbmatusnõuetele, tunnistab relva laskekõlbmatuks 

Politsei- ja Piirivalveamet. 

 

Euroopa Komisjoni rakendusmääruse artikli 3 lõike 4 kohaselt, kui tulirelvade 

laskekõlbmatuks muutmine on viidud läbi I lisas esitatud tehnilise kirjelduse kohaselt, 

väljastab kontrolliasutus tulirelva omanikule III lisas esitatud vormi kohase tõendi tulirelva 

laskekõlbmatuks muutmise kohta. Nimetatud tõendis sisalduv teave esitatakse nii selle 

liikmesriigi keeles, kus tõend välja antakse, kui ka inglise keeles. Seetõttu sätestatakse RelvS-

i § 78
2
 lõikes 2, et relva laskekõlbmatuks tunnistamisel väljastatakse laskekõlbmatust kinnitav 

tõend, mis vastab Euroopa Komisjoni rakendusmääruse III lisas sätestatud vormile. Tõendi 

väljastab Politsei- ja Piirivalveamet. Rakendusmäärusest tuleneb kohustus laskekõlbmatuks 

muudetud tulirelva omanikule hoida tõendit tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta alles. 

Kui laskekõlbmatuks muudetud tulirelv lastakse turule ehk võõrandatakse kellelegi teisele, 

lisatakse sellele vastavasisuline tõend. Laskekõlbmatu relvaga peab alati kaasas käima ka 

laskekõlbmatust tõendav tõend. 

 

RelvS-i § 78
2
 lõike 3 kohaselt kantakse laskekõlbmatud relvad teenistus- ja tsiviilrelvade 

riiklikusse registrisse. Tegemist on uue regulatsiooniga. Kehtiva seaduse kohaselt 

laskekõlbmatute relvade üle arvestust ei peeta. Vaatamata kohustusele laskekõlbmatu relv 

teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus registris arvele võtta, ei käsitleta nõuetekohaselt 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvi relvadena ja nende arv ei mõjuta isikule kuuluvate 

tulirelvade hulka, neid ei pea hoidma relvakapis jms.  

 

Kuna laskekõlbmatud relvad on enne laskekõlbmatuks muutmist liigitunud tulirelvade hulka, 

on vaja riiklikult nende üle arvestust pidada. Kohustus liikmesriikidel tagada, et 

laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade kohta väljastatud tõendite kohta peetakse registrit, 

tuleneb Euroopa Komisjoni rakendusmääruse artikli 3 lõikest 6. Neid andmeid säilitatakse 

vähemalt 20 aastat. Sellest tulenevalt on vaja muuta Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. aasta 

määrust nr 107 „Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise 

põhimäärus“. Rakendusakti kavand on esitatud seletuskirja lisas 1. 

 

RelvS-i § 78 lõike 4 kohaselt kantakse ka teisest riigist Eestisse toodud laskekõlbmatuks 

muudetud relv, millele on väljastatud tõend vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse III 

lisas sätestatud vormile, teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse neile teises riigis 

väljastatud tõendi alusel. See tähendab, et kui juba teises Euroopa Liidu liikmesriigis on 

vastav tõend relva kohta väljastatud, et pea seda relva Eestis täiendavalt relvameistril 

kontrollida laskma, vaid Politsei- ja Piirivalveamet kannab selle relva teenistus- ja 

tsiviilrelvade registrisse isiku taotlusel. Siiski tuleb sel juhul enne laskekõlbmatu relva 

registrisse kandmist tasutakse riigilõiv, mis on 15 eurot. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011220
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011220


37 

 

 

Euroopa Komisjoni rakendusmääruse artikli 7 lõike 1 kohaselt võib laskekõlbmatuks 

muudetud tulirelvi viia teise liikmesriiki ainult juhul, kui need on varustatud ühtse ainulaadse 

märgistusega ja neile on lisatud tõend laskekõlbmatuks muutmise kohta. 

 

Eelnõu § 1 punkti 69 kohaselt täiendatakse RelvS-i §-ga 78
3
, milles sätestatakse, et Politsei- 

ja Piirivalveametis tuleb vormistada kõik laskekõlbmatu relva omaniku vahetused. See on 

vajalik selleks, et tagada teenistus- ja tsiviilrelvade registris ajakohased andmed 

laskekõlbmatu relva ja selle omaniku kohta. Samamoodi tulirelva omaniku vahetusega tuleb 

ka laskekõlbmatu relva omaniku muutumisel esitada Politsei- ja Piirvalveametile avaldus, 

milles märgitakse laskekõlbmatu relva senise ja uue omaniku nimi ning elu- või asukoht. 

 

Politsei- ja Piirivalveamet teeb vastavad kanded teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse. Enne 

sellekohase kande registrisse tegemist tasutakse riigilõiv, mis on 15 eurot. 

 

Kui relv on laskekõlbmatuks muudetud ja see esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile, 

märgitakse teenistus- ja tsiviilrelvade registris ka laskekõlbmatu relva tõendi saamiseks 

esitanud isiku nimi ning elu- ja asukoht. Kuna need andmed sisestatakse teenistus- ja 

tsiviilrelvade registrisse, peavad sealsed andmed olema kaasajastatud ja vastavuses 

hetkeseisuga ning sisaldama andmeid, kelle omanduses asub kõnealune laskekõlbmatu relv. 

Seega tuleb laskekõlbmatu relva omaniku vahetusel ka registrikannet muuta. Võib tuua 

paralleele auto omanikuvahetusega, mille korral tuleb samuti tasuda riigilõiv. Ka on mõlemal 

poolel huvi, et registris oleksid korrektsed andmed. Endine auto omanik on huvitatud 

registrikande muutmisest, sest kui autot kasutatakse seaduserikkumises, võib vastutus langeda 

talle kui auto registreeritud omanikule. Laskekõlbmatu relva omaniku vahetusel registrikande 

muutmine on põhjendatud samamoodi. Endine omanik ei ole huvitatud, et temale langeks 

vastutus, kui laskekõlbmatut relva kasutatakse mingil moel ebaseaduslikult.  

 

Laskekõlbmatute relvade ja nende omanike teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kandmise 

eesmärk on omada riiklikku ülevaadet laskekõlbmatutest relvadest ning teostada vajaduse 

korral nende üle järelevalvet ja neid kontrollida. Laskekõlbmatud relvad kujutavad siiski 

endast võimalikku ohtu, kuna neid saab kasutada kas ähvardamise või hirmutamise eesmärgil 

ning äärmisel juhul isegi uuesti laskekõlblikuks muuta. Patrullpolitseinikul või uurijal peab 

olema info isiku valduses oleva laskekõlbmatu relva kohta, sest vastasel juhul võib näiteks 

korterisse sisenev patrullpolitseinik arvata, et korteri valdajal on käes laskekõlblik 

automaattulirelv. 

 

Eelnõu § 1 punkti 70 kohaselt muudetakse RelvS-i § 80 lõiget 3 milles sätestatakse, et relva 

võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise loa taotlemisel 

lisatakse taotlusele relva omamise seaduslikkust tõendav dokument, kui isikul relvaluba 

puudub. RelvS-i §-s 80 nimetatud loa taotlemisel ei ole vaja esitada Politsei- ja 

Piirivalveametile relvaluba, kuna selle olemasolu saab Politsei- ja Piirivalveamet kontrollida 

X-tee või politsei infosüsteemi POLIS kaudu teenistus- ja tsiviilrelvade registrist. 

 

Eelnõu § 1 punkti 71 kohaselt muudetakse RelvS-i § 83
1
 sõnastust. Sätestatakse, et relvade ja 

laskemoona valmistamise, müügi, parandamise, ümbertegemise ning laskekõlbmatuks 

muutmise, lammutamise ja hävitamisega võib tegeleda isik, kellel on kehtiv relvaluba. 

Muudatus on seotud RelvS-i § 38 lõigete 3 ja 4 kehtetuks tunnistamisega. 

 

Eelnõu § 1 punkti 72 kohaselt muudetakse RelvS-i § 84 lõiget 3. Sättesse lisatakse kohustus, 

et lasketiiru või laskepaika rajada sooviv isik peab taotlema selleks nõusolekut Politsei- ja 

Piirivalveametilt.   
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RelvS-i § 84 lõike 7 alusel on siseminister kehtestanud lasketiiru ja laskepaiga ning 

laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded (siseministri 25. märtsi 2002. aasta määrus 

nr 56 “Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded”), mille 

täitmise üle teostab järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet. Selleks, et Politsei- ja 

Piirivalveamet saaks talle seadusega pandud ülesandeid riikliku järelevalve teostamisel 

parimal viisil täita, on vajalik, et Politsei- ja Piirivalveametil oleks ajakohane teave kõigist 

lasketiirudest ja laskepaikadest. Enne lasketiiru või laskepaiga rajamist on isikul mõistlik 

kavandatav projekt koos politseiametnikuga üle vaadata, et tagada vastavus nii määrusega 

kehtestatud nõuetele kui ka üldisemalt ümbruskonnas elavate ja tegutsevate isikute turvalisus. 

On teada mitmed juhtumid, kus lasketiirude ja laskepaikade läheduses elavatel isikutel on 

etteheiteid lasketiiru vastavusele ohutusnõuetele jms. Politsei- ja Piirivalveameti nõusoleku 

taotlemine võiks olla üks ennetavaid meetmeid, millega tagatakse, et rajatav lasketiir või 

laskepaik ei kujutaks kellelegi ohtu. Nõusoleku andmise käigus saab kindlaks teha, kas 

soovitavasse asukohta on üldse võimalik rajada lasketiiru või laskepaika, millise kaliibriga 

relvi saaks seal kasutada ja kas sellest lähtuvad ohutusnõuded oleksid täidetud.  

 

Eelnõu § 1 punkti 73 kohaselt täpsustatakse RelvS-i § 88 lõike 1 sõnastust selliselt, et 

Politsei- ja Piirivalveameti riikliku järelevalve teostamise pädevus oleks selgem. Võrreldes 

kehtiva sõnastusega lisatakse sättesse, et riiklikku järelevalvet RelvS-i alusel tegevusluba 

omavate isikute ning lasketiirude ja laskepaikade ohutusnõuetele vastavuse üle teostab 

Politsei- ja Piirivalveamet. 

 

Eelnõu § 1 punkti 74 kohaselt muudetakse RelvS-i §-s 89
10

 sätestatud väärteokoosseisu 

sõnastust. Tegemist on terminoloogilise muudatusega, kus seni kasutatud termin 

„alkoholijoobes ning narkootilise ja psühhotroopse aine mõju all” asendatakse terminiga 

“joobeseisundis”, mis on kooskõlas RelvS-is tehtava muudatusega ja KorS-iga.  

 

Eelnõu § 1 punkti 75 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 91 lõigetega 12–15. RelvS-i § 91 lõikes 

12 sätestatakse, et enne 2017. aasta 1. juunit üle kaheksa turvalisuse otstarbel tulirelva 

soetanud isiku suhtes rakendatakse RelvS-i § 29 lõikes 1
1
 sätestatud nõuet alates 1. jaanuarist 

2018. aastal. See tähendab, et isikul, kellel on üle kaheksa üksnes turvalisuse tagamise 

otstarbel soetatud relva, peab seadusmuudatuse jõustumisel omandama relvahoidla 

üleminekuperioodi jooksul. Selleks on aega seaduse jõustumisest kuni 1. jaanuarini 2018. 

aastal. Üleminekuperiood kehtestatakse ka selleks, et juhul kui isik, kellel on üle kaheksa 

turvalisuse tagamise otstarbel soetatud relva ei oma või ei soovi rajada relvahoidlat, saaks 

võõrandada üleliigsed relvad.  

 

RelvS-i § 91 lõikes 13 sätestatakse, et RelvS-i § 38 lõikes 2 sätestatud relvaloa nõue ei kehti 

isikule, kes on enne 2017. aasta 1. juunit määratud vastatavaks isikuks juriidilise isiku 

kirjaliku otsusega. Rakendussätte lisamine on seotud sellega, et juriidilise isiku vastutavad 

isikud, kes on läbinud vastutava isiku eksami varem kehtinud seaduse kohaselt, ei peaks 

regulatsiooni muutumise tõttu sooritama relvaloa eksamit ega taotlema relvaluba. 

 

RelvS-i § 91 lõikes 14 sätestatakse, et isik, kellele kuulub relv, mis on muudetud 

laskekõlbmatuks ja millele on Eestis väljastatud laskekõlbmatust kinnitav dokument enne 

2017. aasta 1. juunit, esitab laskekõlbmatu relva teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse 

kandmiseks Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuaril avalduse, milles 

märgitakse laskekõlbmatu relva andmed, selle omaniku nimi, elu- või asukoht ning 

laskekõlbmatust kinnitava dokumendi. Sätte eesmärk on luua eeldused selleks, et kõik Eestis 

olevad laskekõlbmatud relvad oleks samamoodi tulirelvadega registreeritud teenistus- ja 

tsiviilrelvade registris. On oluline omada võimalikult palju teavet tulirelva kohta kogu tema 

https://www.riigiteataja.ee/akt/920908
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olelusringi jooksul (alates tootmisest kuni kauplemise, omamise ja valdamise, 

laskekõlbmatuks muutmise ja hävitamiseni).  

 

Kui üldiselt kaasneb teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kande tegemisega riigilõivu 

tasumise kohustus, siis selliste laskekõlbmatute relvade registrisse kandmiseks tehakse erand 

ning sätestatakse, et vastava kande tegemise eest riigilõivu ei tasuta. Siin tuleb aga arvestada 

kehtestatud tähtaega ning esitada vajalikud andmed Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt 

2018. aasta 1. jaanuaril. 

 

RelvS-i § 91 lõikes 15 sätestatakse, et kohalik omavalitsus, kes on enne 2017. aasta 1. juunit 

andnud nõusoleku rajada lasketiir või laskepaik, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit tema 

territooriumil asuvatest lasketiirudest ja laskepaikadest hiljemalt 1. jaanuaril 2018. aastal. 

Sellise nõude sätestamine aitab paremini tagada, et Politsei- ja Piirivalveametil on ajakohane 

ülevaade juba rajatud lasketiirudest ja laskepaikadest ning nende üle saaks teostada 

järelevalvet. Eelnõu kohaselt antakse teavitamiseks täiendav aeg, mis tagab kohalikele 

omavalitsustele võimaluse täita lisanduv kohustus ilma täiendavate kulutusteta.  

 

Eelnõu § 2. KorS-i muudatused 

 

Eelnõu § 2 punktiga 1 muudetakse KorS-i § 16
2
 lõiget 5, milles sätestatakse, et kaitseväelane 

ja Kaitseliidu tegevliige võib KorS-i § 16
1
 lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel kohaldada 

vahetut sundi KorS-i 5. peatükis sätestatud alustel ja korras, sealhulgas kasutada RelvS-i § 3 

lõike 1 punktis 1 ning KaLS-i § 46 lõikes 1 nimetatud relva. 

 

Sõnastuse muutmise vajadus on eelkõige seotud Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamisega 

korrakaitseliste ülesannete täitmisele. Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise regulatsioon jõustus 

1. jaanuaril 2016. aastal ning regulatsioon sätestati KorS-i §-des 16
1
 ja 16

2
. KorS ei sätesta 

praegu selgelt, kas korrakaitseliste ülesannete täitmisesse kaasatud Kaitsevägi või Kaitseliit 

võib kasutada nende kasutuses olevaid relvi (RelvS-i kohaselt sõjaväerelvi) või peab 

kasutama politsei relvi (RelvS-i kohaselt teenistusrelvi).  

 

KorS-i § 75 lõigete 1 ja 2 kohaselt on korrakaitseliste ülesannete täitmisel politseil ja teistel 

korrakaitseorganitel lubatud vahetu sunni kohaldamisel ka relvi. Korrakaitseorganid võivad 

ülesannete täitmisel kasutada vaid relvi, mis on neile selleks otstarbeks seadusega ette nähtud. 

RelvS-i § 3 lõike 1 punkti 2 kohaselt on teenistusrelv seadusega ette nähtud relv avalikku 

võimu teostavatele valitsusasutustele, kohaliku omavalitsuse organitele ja asutustele ning 

kohtutele teenistusülesannete täitmise tagamiseks. RelvS-i järgi ei ole seega 

korrakaitseorganil lubatud kasutada korrakaitselise ülesande täitmisel muud relva kui 

teenistusrelva. RelvS-i § 3 lõike 4 alusel kehtestatud määrus sätestab täpsema teenistusrelvade 

regulatsiooni (siseministri 22. märtsi 2002. aasta määrus nr 53 „Teenistusrelvade liigid ning 

teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord“). 

Seetõttu saab järeldada, et KorS-is paralleelselt kasutatav üldtermin „teenistusrelv“ on vaid 

õigusselgust loova eesmärgiga, sest sisuliselt on teenistusrelva kasutamise kohustus sätestatud 

RelvS-is ja haldusorgan ei saa avalikku võimu teostades kasutada peale teenistusrelva muud 

relva.  

 

Kaitseväe või Kaitseliidu kaasamisel võib ka kaasatud asutus kohaldada KorS-i § 16
2
 lõike 5 

alusel vahetut sundi KorS-i 5. peatükis sätestatud alustel ja korras, sh on tal õigus kasutada 

relva. Samas ei ole eraldi sätestatud, kas kaasatud asutus võib vahetut sundi kohaldades 

kasutada sõjaväerelvi. Kaitsevägi ja Kaitseliit kasutavad oma tegevuses sõjaväerelvi, mis 

RelvS-i § 3 lõike 1 punkti 1 kohaselt on põhiliselt ette nähtud Kaitseväele ja Kaitseliidule 

lahingutegevuseks ning Kaitseväele, Kaitseliidule ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114082015019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114082015019?leiaKehtiv
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olevatele asutustele teenistusülesannete täitmiseks. KaLS-i § 33 lõike 1 kohaselt on 

kaitseliitlase teenistuskohustus ülesanne, mida Kaitseliidu liige täidab ka politseitegevusse 

kaasatuna Kaitseliidu koosseisus KorS-is sätestatud korras. Kaitseväe korralduse seaduse § 3 

lõike 1
1
 kohaselt on Kaitseväe teenistusülesandeks ka riigikaitseobjektivastase ründe, riigipiiri 

või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise ning kuritegude ennetamine ja tõkestamine 

KorS-is sätestatud korras. Seega peaks Kaitseväel ja Kaitseliidul olema RelvS-i alusel õigus 

kasutada sõjaväerelvi ka kaasatuna korrakaitseliste ülesannete täitmisse. 

 

Omaduste poolest loetakse RelvS-i § 3 lõike 1 punkti 1 kohaselt sõjaväerelvaks ja selle 

laskemoonaks üksnes eriohtlikkusega tulirelv ja laskemoon. Sõjaväerelvadeks loetakse samas 

ka muud relvad, mida Kaitsevägi ja Kaitseliit kasutavad teenistusülesannete täitmiseks (sh 

käsirelvad). Lisaks sõjaväerelvadele võivad Kaitseliidu liikmed kasutada teenistusülesannete 

täitmiseks ka isiklikku relva. RelvS-i § 3 lõike 3 kohaselt kantakse sõjaväerelv ja Kaitseliidu 

relv Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse. Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade praktiline 

erisus on seega peamiselt registripõhine ehk relva kuuluvus teatud kategooriasse sõltub 

sellest, millisesse registrisse ta on kantud. Lähtudes registri kannetest, võib öelda, et 

Kaitsevägi ja Kaitseliit kasutavad Politsei- ja Piirivalveametiga sama tüüpi relvastust, ka 

eriohtlikkusega relvi. 

 

Seadusandja eesmärk ei ole olnud piirata kaasatud asutuste kasutatavaid relvi ning vajaduse 

korral võivad kaasatud asutused kasutada ka eriohtlikkusega relvi. Vahetu sunni kohaldamisel 

erivahendi, sh relva kasutamisel peavad kaasatud asutused lähtuma KorS-i 5. peatükis 

sätestatust. KorS-i § 81 lõike 1 kohaselt võib tulirelva kasutada kõrgendatud ohu tõrjumiseks, 

kui ohu tõrjumine muu vahetu sunni vahendiga ei ole võimalik või ei ole õigel ajal võimalik, 

ning arvestusega, et tulirelva kasutamisel tehakse kõik võimalik, et sellega ei seataks ohtu 

muud kaalukat hüvet. Seega on Kaitseväel ja Kaitseliidul vahetu sunni ja selle raames 

tulirelva kasutamisel samad piirangud, mis teistel korrakaitseorganitel. 

 

KorS-i § 16
1
 lõigete 2 ja 3 kohaselt kaasatakse Kaitsevägi või Kaitseliit Vabariigi Valitsuse 

korraldusega, mille koostab avaliku korra kaitsmise valdkonna eest vastutav minister – 

siseminister (Vabariigi Valituse seadus § 66 lõige 1). Korralduses märgitakse ülesanne, mille 

täitmisse asutus kaasatakse, ja kaasatavate isikute arv. Lisaks võimaldab KorS-i § 16
1
 lõike 6 

punkt 6 sätestada selles korralduses vajaduse korral ka muud tingimused. Kui kaasaja 

hinnangul on kaasamisel oluline märkida ära kindel relvastus, millega soovitakse või ei 

soovita Kaitseväge või Kaitseliitu kaasata, siis saab seda teha eespool nimetatud korralduses. 

 

Eelnõu § 2 punktiga 2 tunnistatakse kehtetuks KorS-i § 75 lõiked 3 ja 4, milles sätestatakse 

volitusnormid Vabariigi Valitsusele määruste kehtestamiseks. Nimetatud määrused 

reguleeriks korrakaitseorganile lubatud relvaliike ja relvade tehnilisi tingimusi. 

 

KorS-i § 75 lõikes 3 sätestatud volitusnorm võimaldab kehtestada korrakaitseorganile 

teenistusrelvade ja erivahendite liikide raames lubatud tulirelvade, muude relvade ja 

erivahendite alaliigid ning relva ja erivahendi käitlemise korra.  

 

Erivahendite alaliikide sätestamine on keeruline, sest erivahendeid on palju erinevaid, sh 

teenistusloomad ja nende seas alaliikide kehtestamine ei ole eelnõu koostajate hinnangul 

mõistlik ega vajalik. Erivahendite käitlemise korra kehtestamisel tuleb arvestada, et paljudel 

asutustel on eriseaduses sätestatud volitusnormi alusel juba kehtestatud erivahendite 

käitlemise korrad (tolliseaduse § 11 lõike 4 alusel on kehtestatud „Maksu- ja Tolliameti 

ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord“). Õiguskord võimaldab seega praegu 

topeltregulatsiooni kehtestamist. Lisaks on teatud erivahendite käitlemine ja kasutamine juba 

reguleeritud eraldi KorS-is või KorS-i alusel kehtestatud õigusaktides (KorS-i § 79
1
 lõike 2 
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alusel on kehtestatud „Veekahuri kasutamise kord“). Tegu on KorS-i väljatöötamisel 

parandamata jäänud veaga.  

 

Teenistusrelvade käitlemise kord on juba kehtestatud RelvS-i § 3 lõike 4 alusel ja seega 

tähendaks KorS-is sätestatud volitusnormi alusel määruse vastuvõtmine topeltregulatsiooni 

loomist. RelvS-i alusel kehtestatud määruses sätestatakse avalikku võimu teostavatele 

valitsusasutustele ja kohtutele teenistusülesannete täitmise tagamiseks ning sisekaitselisele 

rakenduskõrgkoolile õppetööks ja vastava teenistusülesande täitmiseks seadusega ette nähtud 

teenistusrelvade liigid, teenistusrelvade ja nende laskemoona ning tulirelva osade käitlemise 

ja üleandmise kord. Oluline on välja tuua, et nimetatud määruse reguleerimisala on laiem, 

kehtides kõigile valitsusasutustele ja kohtutele. KorS-i alusel määruse kehtestamisel saab 

reguleerida veel täpsemalt relvade alaliike, mida asutus võib korrakaitseülesannet täites 

kasutada. Siiani ei ole seda vajalikuks peetud, sest asutused (eelkõige Politsei- ja 

Piirivalveamet) täidavad väga erinevaid ülesandeid ja seega kasutavad ülesannete täitmisel 

erinevaid tulirelvi. Lisaks ei tohiks teenistusrelva käitlemine sõltuda sellest, mis ülesannet 

ametnik täitma asub, vaid käitlemise kord peab olema ühtne iga ülesande puhul. Seetõttu ei 

ole nimetatud määrust kehtestatud ega ole ka vaja tulevikus kehtestada. 

 

§ 3. RLS-i muudatused 

 

Eelnõu § 3 punktis 1 asendatakse RLS-i § 41 punktides 1 ja 3 arv „267“ arvuga „266“. 

Tegemist on seaduse tekstis vea parandamisega. 1. aprillil 2015. aastal jõustunud RLS-i § 41 

muudatuse kohaselt on riigilõivu tasumisest vabastatud: 

1) laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon, mis on Eestis registreeritud ja mille 

põhiülesanne on laskespordi edendamine, sporditulirelva ja selle laskemoona omamiseks, 

valdamiseks, edasitoimetamiseks ning veoks vajalike, RLS-i §-des 263–267 nimetatud 

toimingute eest; 

2) isik, keda seaduses sätestatud korras on autasustatud nimelise tulirelvaga, nimelisele 

tulirelvale relvaloa väljastamise eest; 

3) välisriigi kodanikust diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, samuti välisriigi 

ametliku delegatsiooni või sellega diplomaatilise tava kohaselt võrdsustatud delegatsiooni 

koosseisu kuuluv välisriigi kodanik ja teda saatev isik RLS-i §-des 263–267 nimetatud 

toiminguteks Välisministeeriumi taotlusel Politsei- ja Piirivalveameti ühekordse eriloa 

andmise eest. 

 

Kuni 1. aprillini 2015. aastal oli nimetatud paragrahvi punktides 1 ja 3 viidatud RLS-i §-dele 

263–266. RLS-i §-s 266 sätestatakse relvade ja laskemoonaga seonduval tegevusalal 

tegevusloa andmine ning selle kehtivusaja pikendamine. Relvade ja laskemoonaga seonduval 

tegevusalal tegevusloa andmise ning selle kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 

260 eurot. 

 

2015. aastal Riigikogus menetluses olnud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 

seletuskirjast ja muudatusettepanekutest nähtub, et ettepanekut täiendava paragrahvi 

lisamiseks RLS-i § 41 punktides 1 ja 3 esitatud loetellu ei tehtud. Kuna RLS-i ja RelvS-i 

eelnõud olid Riigikogus samal ajalt menetluses erinevates komisjonides, siis võib eeldada, et 

eelnõude menetluse käigus on see viga tekkinud ja see vajab parandamist. Laskespordiga 

tegeleva spordiorganisatsiooni või välisriigi kodanikust diplomaatilise või konsulaaresinduse 

töötaja jms vabastamine riigilõivu tasumisest RLS-s § 267 nimetatud juhul ei ole kohane ega 

eesmärgipärane. 

 

Eelnõu § 3 punkti 2 kohaselt muudetakse RLS-i § 263 lõikes 2 sätestatud riigilõivu suurust. 

Kehtiva RLE-i kohaselt tasutakse relva lammutamise, relva laskekõlbmatuks muutmise ja 
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relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa väljastamise eest riigilõivu 15 eurot. 

Eelnõu kohaselt tõstetakse riigilõivu määr 30 euroni, kuna nimetatud toimingute tegemise 

kulud on suuremad, kui kehtiv riigilõivu määr. Politsei- ja Piirivalveametile ühe relva 

lammutamise, relva laskekõlbmatuks muutmise ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse 

tuvastamise loa väljastamise toimingu omahind on 27,26 eurot. Seetõttu kehtestatakse uueks 

riigilõivu määraks 30 eurot. 

 

Eelnõu § 3 punkti 3 kohaselt täiendatakse RLS-i §-ga 263
1
, milles sätestatakse riigilõiv 

laskekõlbmatu relva andmete teenistus- ja tsiviilrelvade registris muutmise kohta. Lõikes 1 

sätestatakse, et laskekõlbmatu relva omaniku muutmiseks ja sellekohase kande teenistus- ja 

tsiviilrelvade registrisse tegemiseks tasutakse riigilõivu 15 eurot. 

 

Lõikes 2 sätestatakse, et RelvS-i § 78
2
 lõikes 5 nimetatud laskekõlbmatu relva kohta 

teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kande tegemiseks tasutakse riigilõivu 15 eurot. Selline 

riigilõiv sätestatakse sarnaselt teistele RelvS-i alusel kehtestatud samasisuliste toimingute 

tegemisele. 

 

Eelnõu § 3 punktis 4 tehakse muudatus RLS-i §-s 264. Sätestatakse, et kui isik ei soorita 

RelvS-i § 35 lõikes 5 nimetatud eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu 

samas määras. RLS-i §-s 264 täiendamine on vajalik selguse huvides, sest ka praegu tuleb 

enne relvaloa saamiseks vajaliku eksami sooritamist tasuda riigilõivu 30 eurot, sõltumata 

sellest, mitmendat korda eksamit sooritatakse või kas sooritatakse nii eksami teoreetilist kui 

praktilist osa või teoreetilise osa läbinuna ainult eksami praktilist osa. 

 

Eelnõu § 3 punkti 5 kohaselt tunnistatakse kehtetuks RLS-i § 264 lõige 3, kuna RelvS-is 

kavandatavate muudatuste kohaselt ei viida juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest 

vastutava isiku või tema asendaja kandidaadi eksamit enam sellisel kujul läbi. 

 

Eelnõu § 3 punkti 6 kohaselt muudetakse RLS-i § 265. Sätestatakse riigilõivu tasumine 

relvade, tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveo eriloa väljastamise eest.  

 

Lõikes 1 sätestatakse samamoodi kehtiva seadusega, et eriloa väljastamise eest tulirelva või 

gaasirelva Eestisse sisseveoks või Eestist väljaveoks tasutakse riigilõivu 30 eurot iga relva 

kohta. Sättesse lisatakse, et eriloa muutmisel või pikendamisel tasutakse riigilõivu 30 eurot, 

välja arvatud juhul, kui sisse- või väljaveetavate relvade arv suureneb, sel juhul tasutakse 

riigilõivu relvade arvu suurenemise järgi 30 eurot iga relva kohta. Kehtiva RLS-i § 256 

muudatusega, mis jõustus 1. aprillil 2015. aastal, kehtestati relvade Eestisse sisseveo ja Eestist 

väljaveo eriloa väljastamise riigilõivu uueks määraks 30 eurot iga relva kohta. Selle 

muudatuse üks eesmärk oli, et juriidilistel isikutel ei oleks survet tuua Eestisse suuremat 

partiid relvi. Seega olukorras, kus võimaldatakse eriloa taotlust muuta, võib muutmine 

hõlmata ka uue relva lisamist taotlusse, sel juhul oleks relva sissetoomine riigilõivu vaba. 

Seetõttu võib eriloa muutmise võimaldamine viia ebasoovitava tagajärjeni, seetõttu on vaja 

seaduse sõnastust täpsustada.  

 

Lõikes 2 sätestatakse, et eriloa väljastamise eest tulirelva oluliste osade ja laskemoona 

Eestisse sisseveoks tasutakse riigilõivu 30 eurot. Oma olemuselt on tegemist samasuguse 

eriloa väljastamisega nagu on RLS-i § 265 lõikes 1 ning mille eest on ette nähtud riigilõiv 

30 eurot. Seega on eriloa väljastamisega seonduvat töömahtu arvestades otstarbeks sätestada 

ka lõikes 2 nimetatud juhul 30 euro suurune riigilõiv.  

 

 

§ 4. StrKS-i muudatused 
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Eelnõu §-s 4 tehakse StrKS-is muudatused, mis seonduvad rahvusvaheliste sanktsioonide 

kehtestamisega. 

 

Eelnõu § 4 punkti 1 kohaselt muudetakse StrKS-i § 5 lõiget 1 tulenevalt sellest, et 

rahvusvahelisi sanktsioone kehtestavad või rakendavad õigusaktid sisaldavad strateegilise 

kaubaga seotud keelde ja piiranguid, mille rakendamine Eesti seaduste alusel on osutunud 

keeruliseks, kuna neid ei ole osatud seaduse kehtestamisel ette näha. Ühe näitena võib 

siinkohal tuua erinevad piirangud strateegilise kauba impordile. Kehtiva StrKS-i § 5 lõike 1 

punkt 1 on praeguses sõnastuses piiratud, sest see hõlmab vaid strateegilise kauba väljavedu, 

transiiti ning sellega seotud teenuseid, jättes kohaldamisalast välja aga näiteks sisseveo. 

Rahvusvaheliste sanktsioonide tõhusaks rakendamiseks tuleb kõnealune säte ümber sõnastada 

nii, et see hõlmaks ka strateegilise kauba sissevedu. Seetõttu asendatakse senine loetelu 

üldterminiga „strateegilise kauba vedu“, mis on defineeritud StrKS-i § 3 lõikes 1. 

 

Eesti ametiasutused on kohustatud rakendama valdavalt ÜRO või Euroopa Liidu kehtestatud 

rahvusvahelisi sanktsioone, mille täpset sisu on raske ennustada. Arvestades sanktsioonide 

sisu seniseid arenguid ja muutusi, on sätte muutmise käigus mõistlik seda ka laiendada sõnaga 

„tehing“ nii, et see hõlmaks lisaks veole ja teenusele ka teisi sanktsiooni liike. 

 

Samuti arvestab muudetud sõnastus asjaolu, et rahvusvahelised sanktsioonid ei pruugi olla 

kehtestatud StrKS-i §-s 5 defineeritud sanktsiooni subjekti suhtes. Sanktsioonid võivad 

kohustada hoopis Euroopa Liidu isikuid, keelates või piirates neil tehingute tegemist isikute, 

asutuste või üksustega kolmandates riikides.  

 

Eelnõu § 4 punktis 2 esitatud StrKS-i § 5 lõike 2 muutmise vajadus on tingitud sellest, et 

rahvusvahelisi sanktsioone kehtestavad või rakendavad õigusaktid kohustavad isikuid 

pädevalt asutuselt lube taotlema kahte tüüpi piirangu puhul. Esiteks võivad õigusaktid 

tegevuse või tehingud keelata, kuid sisaldada erandeid, millega keelatud tegevus pädeva 

asutuse loal siiski lubatakse. Teiseks võivad õigusaktid sätestada loetelu tegevustest ja 

tehingutest, mis ei ole keelatud, kuid mille läbiviimiseks peavad Euroopa Liidu isikud 

pädevalt asutuselt luba taotlema. Lõike 2 uus sõnastus hõlmab mõlemat tüüpi piiranguid. 

Samuti näeb muudatus ette viite väljajätmist StrKS-i §-le 10. Viide SrtKS-ile vaid kinnitab 

seda, et ka StrKS-i järgi on loamenetluseks pädev asutus strateegilise kauba komisjon, mitte 

ei sätesta korda loamenetluseks. Teiseks tekitab nimetatud viide StrKS-i §-s 10 sätestatud 

korrale segadust, kuna strateegilise kauba komisjon menetleb loataotlusi rahvusvahelist 

sanktsiooni kehtestavas õigusaktis (nt Euroopa Liidu otsuses), seda rakendavas õigusaktis (nt 

Euroopa Liidu määruses), mõnes muus rahvusvahelises õigusaktis (nt nõukogu määrus nr 

428/2009/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 

edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) või rahvusvahelist sanktsiooni 

rakendavas Eesti õigusaktis (nt StrKS) ettenähtud korra kohaselt.  

 

Eelnõu § 4 punkti 3 kohaselt muudetakse StrKS-i § 6 lõiget 10. Muudatus on tingitud sellest, 

et kõnealune säte viitab StrKS-i § 5 lõikele 2, mis aga eelnõu kohaselt muutub. Nimetatud 

lõige 2 viitab StrKS-i § 5 lõikes 1 nimetatud tegevustele ja tehingutele, seega ei ole StrKS-i 

§ 6 lõikes 10 vaja uuesti loetleda tegevusi ja tehinguid, mis on loetletud juba StrKS-i § 5 

lõikes 1. 

 

 

§ 5. VangS-i muudatused 
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Eelnõu § 5 kohaselt tehakse Justiitsministeeriumi ettepanekul muudatused VangS-is seoses 

teenistusrelvade käitlemisega.  

 

Eelnõu § 5 punkti 1 kohaselt asendatakse VangS-i §-s 70
1
 läbivalt sõna „vangla“ sõnaga 

„vanglateenistuse“. Tegemist on eelkõige redaktsiooniliste muudatustega. Muudatus 

kõrvaldab varasemast VangS-i muutmisest jäänud vastuolu, mis seisneb selles, et praegu on 

teenistusrelva ja erivahendi kasutamise õigus seadusest tulenevalt vanglateenistuse ametnikul, 

kuid teenistusrelv ja erivahend saavad olla vaid vangla omad. Mõiste muutmine viib 

vanglateenistuse selgelt ühe regulatsiooni alla, mis on vajalik ka tulenevalt VangS-i § 71 

lõikes 8 sisalduva volitusnormi alusel valdkonda tervikuna hõlmava korra kehtestamiseks.  

 

Vangistusseaduse § 71 reguleerib juhte, kui vanglateenistuse ametnikul on õigus kasutada 

teenistusrelvi ja erivahendeid. Vanglateenistuse mõiste tuleneb VangS-i § 105
1
 lõikest 2, 

millest tulenevalt kuuluvad lisaks vanglatele vanglateenistusse ka Justiitsministeeriumi 

koosseisus vanglateenistuse ülesannete täitmiseks ettenähtud ametikohad. Seega annab VangS 

vanglateenistuse ametnikule teenistusrelva kasutamise õiguse, kuid VangS-i § 70
1 

viitab vaid 

vangla teenistusrelvadele. Kuna ka Justiitsministeeriumi koosseisus vanglateenistuse 

ülesannete täitmiseks ettenähtud ametikohtadel teenistuses olevatel ametnikel on VangS-i §-st 

71 tulenevalt õigus vajadusel kasutada teenistusrelvi, sh vanglale kuuluvaid teenistusrelvi, siis 

peaks selleks kasutatavad relvad olema seaduses reguleeritud kui vanglateenistuse 

teenistusrelvad. Seetõttu asendatakse VangS-i §-s 71 läbivalt sõna „vangla“ sõnaga 

„vanglateenistus“. Kuigi teenistusrelvad kantakse ka edaspidi teenistus- ja tsiviilrelvade 

riiklikusse registrisse koos viitega konkreetsele asutusele, kellele relv kuulub, siis VangS-i 

mõistekasutuse ühtlustamiseks ja erinevate tõlgendusvariantide välistamiseks on muudatus 

vajalik. Mõiste muutmine viib vanglateenistuse selgelt ühe regulatsiooni alla, mis on vajalik 

ka tulenevalt VangS-i § 71 lõikes 8 sisalduva volitusnormi alusel valdkonda tervikuna 

hõlmava korra kehtestamiseks. 

 

Eelnõu § 5 punkti 2 kohaselt täiendatakse VangS-i § 70
1
 lõikega 3, milles sätestatakse, et 

vanglateenistuse teenistusrelvadele ja nende laskemoonale kohaldatakse relvaseaduse sätteid, 

arvestades VangS-is või selle alusel sätestatud erisusi. Säte loob selgust, et muus osas 

kohaldub RelvS ka vangla teenistusrelvadele (teenistusrelvade mõiste, teenistusrelvade 

register jne). Muudatus on seotud eelnõu § 1 punktis 6 kavandatud muudatusega ja muudatuse 

vajadust on põhjendatud seletuskirjas RelvS-i § 3 lõike 4
1
 muutmist käsitleva selgituse juures. 

 

Eelnõu § 5 punkti 3 kohaselt muudetakse õigusselguse huvides VangS-i § 71 pealkirja. 

Muudatuse kohaselt reguleeritakse sättes vanglateenistuse erivahendite ja teenistusrelvade 

kasutamine ja käitlemine. Kui VangS-i § 71 lisandus volitusnorm vangla teenistusrelvade 

käitlemise reguleerimiseks, jäi muutmata paragrahvi pealkiri. Kuna termin „kasutamine“ ei 

hõlma terminit „käitlemine“, siis tuleb paragrahvi pealkirja täpsustada.  

 

01.01.2013 jõustunud VangS-i muudatusega täiendati VangS-i § 71 lõiget 8 pärast sõna 

„kasutamise” sõnadega „ja käitlemise”, millega anti volitus reguleerida vangla 

teenistusrelvade käitlemist justiitsministrile. Muudatuse tegemisel jäi täiendamata aga 

paragrahvi pealkiri. Kuna teenistusrelva kasutamine ei hõlma käitlemist, siis tuleb täpsustada 

ka paragrahvi pealkirja. Pealkirjas on tehtud ka teine muudatus, mis tuleneb eelnõu § 5 punkti 

1 muudatusest. Sõna „vangla“ asendub pealkirjas sõnaga „vanglateenistus“. Muudatuse 

põhjusi on selgitatud eelnõu § 5 punkti 1 juures. Muudatusel on praegu norme korrastav mõju, 

mis aitab kaasa õigusakti selgusele ja üheselt mõistetavusele. Kuigi üldiselt ei peeta 

otstarbekaks muuta seadust selleks, et norm oleks mõisteliselt selgem, siis arvestades 

valdkonda ja õigusakti rakendajaid on põhjendatud vangistusõiguse valdkonnas pöörata 

täiendavalt tähelepanu ka normide selgusele ning et nende koos tõlgendamisel ei esineks 
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mõistete vahel vastuolusid. Õigusaktid peavad olema sellised, et neist saaksid suurema 

vaevata, kiiresti ja ilma täiendava abita aru ka neid rakendavad ametnikud. 

 

Eelnõu § 5 punkti 4 kohaselt muudetakse VangS-i § 71 lõiget 8, milles on toodud 

volitusnorm teenistusrelvade ja erivahendite käitlemise korra kehtestamiseks. Muudatuse 

kohaselt täpsustatakse volitusnormi sõnastust. Sätestatakse, et valdkonna eest vastutav 

minister kehtestab määrusega vanglateenistuse erivahendite, teenistusrelvade ja nende 

laskemoona ning osade kasutamise, käitlemise ja üleandmise tingimused ja korra. Võrreldes 

varasema sõnastusega on lisatud laskemoon ja üleandmine ning tingimused. Erivahendite, 

teenistusrelvade ja nende laskemoona üleandmise osas tehakse erisus RelvS-ist, et siduda 

VangS-i alusel antud regulatsioon  lahti RelvS-i § 3 lõikes 7 sätestatud regulatsioonist. 

Teenistusrelvade „osasid“ on RelvS-i § 3 lõikes 7 eraldi nimetatud. Seetõttu on lisanduvat 

sätet täiendatud „osadega“ ja „üle andmisega“. Muudatus on seotud eelnõu § 1 punktis 6 

toodud muudatusega ja muudatuse vajadust on põhjendatud eelnõu seletuskirjas RelvS-i § 3 

lõike 4
1
 muudatuse selgituse juures. 

 

 

4. Eelnõu terminoloogia 

 

Eelnõus ei muudeta seni kasutatud terminoloogiat. 

 

 

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Eelnõul on kokkupuude EL-i õigusega 

seoses relva, selle olulise osa ja laskemoona Eestisse sisseveoks ja Eestist väljaveoks 

väljastatavate erilubade regulatsiooniga. Eelnõuga ei võeta Eesti õigusesse üle ühtegi Euroopa 

Liidu õigusakti. Eelnõuga RelvS-is tehtavad muudatused on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 258/2012, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud 

kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava 

tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega 

ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 

ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubade andmise menetlus 

ning importi ja transiiti käsitlevad meetmed (ELT L 94, 30.3.2012, lk 1–15).  

 

Eriloa väljastamisest keeldumise ühe alusena sätestatakse RelvS-is relva, selle olulise osa ja 

laskemoona sisseveo keeld rahvusvahelise sanktsiooni korral. Selle keelu sätestamisel on 

arvestatud seda, et rahvusvahelised sanktsioonid on Euroopa Liigu ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika osa. Euroopa Liit kehtestab oma autonoomseid sanktsioone ning võtab 

ÜRO sanktsioonide ühetaolise rakendamise tagamiseks Euroopa Liidu lepingu V jaotise 

(sätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) artikli 15 alusel ühiseid seisukohti ja annab 

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 249 alusel kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 

otsekohalduvaid määrusi. Eelnõu ei käsitle Euroopa Liidu õigusaktidega juba reguleeritud 

küsimusi, vaid selle eesmärk on tagada Euroopa Liidu õiguse tulemuslik riigisisene 

rakendamine relvade ja laskemoonaga seotud valdkonnas. Kas StrKS-is tehtavad muudatused 

on eespool kirjeldatuga kooskõlas. 

 

Eelnõu on kooskõlas ka nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiiviga 91/477/EMÜ relvade 

omandamise ja valduse kontrolli kohta (EÜT L 256, 13.09.1991, lk 51–58; ELT eriväljaanne 

13/11, lk 3–10). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:ET:PDF
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Eelnõuga kavandatavad muudatused on seotud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega, mis 

käsitleb relvade laskekõlbmatuks muutmisega seonduvat. Kuna tegemist on tervikuna siduva 

ja otsekohalduva määrusega, mis muutub pärast avaldamist automaatselt ilma riigisisese 

harmoneerimiseta liikmesriikide õigussüsteemi osaks, siis ei ole vaja seda Eesti õigusesse üle 

võtta. RelvS-i vastavad sätted on rakendusmäärusega kooskõlla viidud. 

 

 

6. Seaduse mõjud 

 

Seadusel on oluline mõju, kuna muudatuste mõju ulatus, avaldumise sagedus, sihtrühma 

suurus kui ka ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk on keskmine. 

 

RelvS-i muudatustega lihtsustub mõnevõrra relvaloa taotlemine ja relva registreerimine. 

Relvaeksami läbimine lihtsustub neil, kellel on esitada tunnistus esmaabi koolituse läbimise 

kohta. Politsei- ja Piirivalveameti ning relvaloa taotlejate jaoks täpsustuvad ka soetamisloa ja 

relvaloa andmise, vahetamise ja kehtetuks tunnistamise põhimõtted. Relvaloa aegumisel 

tulirelva käsitsemise katse sooritamise kohutus lisandub vaid turvalisuse tagamise otstarbega 

relva omanikel. Sihtrühma jaoks muutub regulatsioon selgemini mõistetavaks.  

 

Seadusemuudatustel on positiivne mõju riigi sisejulgeolekule, kuna täpsustuvad relvaloa 

andmisest keelumise alused ning sellega seoses väheneb risk relvade sattumiseks isikute kätte, 

kellel võivad olla kuritegelikud kavatsused. 

 

Eelnõuga tehtavate muudatuste mõjul muutuvad RelvS-i alusel tehtavad toimingud 

mõnevõrra kallimaks isikutele, kellel tuleb relvaloa taotlemisel läbida esmaabikoolitus, ning 

isikutele, kes soovivad kolmandast riigist Eestisse sisse tuua laskemoona või tulirelvade 

olulisi osi. Relva omandamisel on jätkuvalt kõige suuremaks kuluks aga relva soetamine. 

 

KorS-i muudatused on eelkõige seaduse teksti täpsustavad ning nendega ei kaasne 

sihtrühmale olulist mõju. Eelnõu järgi loobutakse kahe mittevajaliku õigusakti kehtestamisest, 

nii vähendatakse vähesel määral ka riigi töökoormust.  

 

RLS-i muudatuse tegemisel on arvestatud senist seaduse loogikat ning riigilõivude 

kehtestamise üldisi põhimõtteid.  

 

6.1. Kavandatavad muudatused 

Eelnõuga kavandatakse relvade ja laskemoona käitlemise regulatsioonis mitmeid muudatusi. 

Suur osa kavandatavatest muudatustest ei oma sihtrühmale ega ühiskonnale tervikuna mõju. 

Olulisemad muudatused, millega teatud mõju kaasneb, on loetletud allpool: 

 

 Relvaloa taotlemisel muutub see, et relvaloa taotleja teooriaeksamil ei esitata esmaabi 

andmisega seonduvaid küsimusi.  

 Edaspidi peavad kõik välismaalased sooritama relvaloa eksami, kuna välisriigis 

väljastatud relvaloa alusel relvaluba automaatselt ei väljastata.  

 Seadusesse lisandub põhimõte, et relvaloa andmisest võib keelduda kui isiku suhtes on 

põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut; kui isikut on 

korduvalt karistatud toimepandud süütegude eest; kui isik taotleb teise või enama 

tulirelva soetamisluba, kuid kelle relva vajalikkus ei ole põhjendatud. Kui relvaloa 

omaniku suhtes tekib kahtlus, et isik võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut, on 

korduvalt karistatud süütegude toimepanemise eest, siis võib Politsei- ja 

Piirivalveamet tema relvaloa kehtetuks tunnistada. Seaduses jääb kehtima ka 

põhimõte, et loa andja võib keelduda soetamisloa või relvaloa andmisest isikule, kes 
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on enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu sobimatu sellist 

liiki relva soetama või omama. 

 Relvaomanike jaoks muutub see, et edaspidi peavad turvalisuse tagamise otstarbega 

relva omanikud sooritama relvaloa aegumisel tulirelva käsitsemise katse.  

 Turvalisuse otstarbel on võimalik soetada kuni kaheksa relva, esitades kirjalikud 

põhjendused selle vajalikkuse kohta. Turvalisuse otstarbel üle kaheksa tulirelva 

omandada sooviv isik peab taotlema kollektsioneerimisloa.  

 Seatakse piirid sporditulirelva kohta hoida lubatud padrunite kogusele. Maksimaalselt 

hoida lubatud padrunite hulgaks sätestatakse 5000. 

 Seni piiratud tsiviilkäibes olev torketääk loetakse eelnõu kohaselt piiramata 

tsiviilkäibega relvaks. 

 Seadusemuudatusega viiakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise, seda tõendava 

dokumendi väljastamise ning relva laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete 

regulatsioon vastavusse Euroopa Liidus kehtivate ühtsete nõuetega. Lisaks 

sätestatakse RelvS-is laskekõlbmatute tulirelvade registreerimine samamoodi 

tulirelvadega teenistus- ja tsiviilrelvade registris. 

 Eelnõu kohaselt luuakse võimalus väljastada isikule relvaluba nii elektroonselt kui ka 

paberil.  

 

6.2. Sihtrühm 

Muudatuste puhul, mis käsitlevad relvaloa ja soetamisloa taotlemist või vahetamist, on 

otseseks sihtrühmaks isikud, kes omavad vastavat luba või soovivad seda taotleda.  

 

2015. aasta oktoobri seisuga on teenistus- ja tsiviilrelvade registri andmetel Eestis ligikaudu 

28 000 relvaomanikku, registrisse on kantud ligikaudu 66 000 piiratud tsiviilkäibes olevat 

relva.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Relvade koguarv prefektuuride kaupa.  

Tabel 5. Välja antud relvalubade arv prefektuuriti perioodil 9 kuud 2014-2016.  

Allikas: Teenistus- ja tsiviilrelvade register seisuga 12.12.2016 

Füüsilise isiku relvaload 2014 2015 2016 muutuse % 

Põhja prefektuur 3 995 3 374 3 054 -9% 

Lõuna prefektuur 2 348 1 626 1 524 -6% 

Ida prefektuur 1 503 974 980 1% 

Lääne prefektuur 1 668 1 449 1 271 -12% 

Kokku 9 514 7 423 6 829 -8% 

Juriidilise isiku 

relvaload 2014 2015 2016 muutuse % 

Põhja prefektuur 19 19 28 47% 

Lõuna prefektuur 7 10 19 90% 

Ida prefektuur 14 5 6 20% 

Lääne prefektuur 2 5 4 -20% 

Kokku 42 39 57 46% 

Soetamisload 2014 2015 2016 muutuse % 

Põhja prefektuur 1 545 1 464 1 579 8% 

Lõuna prefektuur 699 646 584 -10% 

Ida prefektuur 553 409 400 -2% 

Lääne prefektuur 594 608 584 -4% 

Kokku 3 391 3 127 3 147 1% 

 



48 

 

Allikas: Teenistus- ja tsiviilrelvade register, seisuga 12.12.2016 

 

Struktuurüksus Relvade arv 

Lääne prefektuur 15330 

Lõuna prefektuur 17906 

Põhja prefektuur 27082 

Ida prefektuur 8391 

Kokku: 68709 

 

Relvaomanike arv eelnõuga kavandatavate muudatuste tõttu ei muutu, kuna relva omanikuks 

saamine ei muutu oluliselt raskemaks. Kavandatavaid muudatusi võib pidada sihtrühma 

suurust arvestades väikseks, kuna muudatus mõjutab vähem kui 5% elanikkonnast. 

 

Osaliselt puudutavad muudatused ametiasutusi, kes relvade ja laskemoona käitlemisega 

kokku puutuvad – peamiselt Politsei- ja Piirivalveamet, relvade ja laskemoona Eestisse 

sisseveo ja Eestist väljaveo puhul Maksu- ja Tolliamet ning teatud toimingute puhul ka 

Kaitsepolitseiamet. 

 

6.3. Kaasnev mõju 

Kavandatavate muudatustega kaasnevad sotsiaalne ja majanduslik mõju, samuti mõju riigi 

julgeolekule ning riigiasutuste töökorraldusele.  

 

Muudatus I. Laskekõlbmatute tulirelvade regulatsiooni muutmine 

 

Seadusemuudatusega viiakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise, seda tõendava 

dokumendi väljastamise ning relva laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete regulatsioon 

vastavusse Euroopa Liidus kehtivate ühtsete nõuetega. Lisaks sätestatakse RelvS-is 

laskekõlbmatute tulirelvade registreerimine samamoodi tulirelvadega teenistus- ja 

tsiviilrelvade registris. 

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: majanduslikud mõjud ja mõju isiku majanduslikele otsustele 

 

Sihtrühm: laskekõlbmatut relva omada soovivad isikud 

 

Seadusemuudatus mõjutaks isikuid, kes soovivad omandada laskekõlbmatut relva, lasta oma 

relv laskekõlbmatuks muuta või laskekõlbmatut relva mõnest teisest riigist Eestisse sisse tuua. 

Isik, kes soovib omada laskekõlbmatuks muudetud relva, peab laskma selle laskekõlbmatuks 

muuta relva parandamise ja ümbertegemise luba omaval isikul, taotlema pärast seda Politsei- 

ja Piirivalveametilt laskekõlbmatust kinnitava tõendi ning tasuma selle eest riigilõivu 15 

eurot. Lisaks tuleb tasuda relva laskekõlbmatusnõuetele vastavalt laskekõlbmatuks muutmise 

eest relva parandamise ja ümbertegemise luba omavale isikule. Kuna uued kehtima hakkavad 

laskekõlbmatusnõuded on erinevad RelvS-i alusel kehtestatud nõuetest, võib eeldada, et relva 

laskekõlbmatuks muutmise hind mõnevõrra tõuseb, kuid seda ei ole võimalik praegu täpselt 

hinnata. See võib avaldada mõju isikule, kes soovib relva laskekõlbmatuks muutmist taotleda. 

2014. aastal maksis ühe jahipüssi laskekõlbmatuks muutmine ligikaudu 90 eurot. Eelnõu 

koostajate hinnangul ei tohiks see maksumus väga palju tõusta.  

 

Eelnõuga sätestatakse kohustus teavitada Politsei- ja Piirivalveametit laskekõlbmatu relva 

omaniku vahetumisest ning kohustus esitada Politsei- ja Piirivalveametile andmed senise ja 

uue omaniku kohta, andmed on vajalikud teenistus- ja tsiviilrelvade registris vastava kande 

tegemiseks. Selle toimingu eest on vaja tasuda riigilõivu 15 eurot. See on küll isikule 

lisatoiming ja lisakulu, kuid seda saab pidada väheoluliseks ja harvaesinevaks. 
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Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

Politsei- ja Piirivalveamet peab kontrollima relva laskekõlbmatust, väljastama relva 

laskekõlbmatuse tõendi ning kandma laskekõlbmatud relvad teenistus- ja tsiviilrelvade 

riiklikusse registrisse. Lisaks tuleb vastu võtta avaldus ja muuta registrikannet, kui 

laskekõlbmatu relva omanik vahetub. Muudatusega kaasnevad ühekordsed arendused 

relvaregistris, arenduste maksumus on hinnanguliselt 8000 eurot. Relva laskekõlbmatuse 

tõendi väljaandmiseks on vaja turvapaberit, mis maksab ligikaudu 2–3 eurot.  

 

Arvestades, et eelnevatel aastatel tehti laskekõlbmatusnõuete regulatsiooni alusel 

hinnanguliselt 100 toimingut aastas, ei suurene seadusemuudatusega oluliselt lubadeametnike 

töökoormus. Politsei- ja Piirivalveamet on hinnanud kaasnevat tööjõukulu marginaalseks, 

lisapersonali palgata ei ole vaja. Lubadeametnikud peavad läbima täienduskoolitusi, kuna 

laskekõlbmatusnõuded erinevad varem kehtinud nõuetest, kuid koolituskulusid võib pidada 

marginaalseks ning neid on võimalik katta olemasolevate vahendite arvelt.  

 

Politsei- ja Piirivalveametil võivad tekkida kulud seoses isikute ja laskekõlbmatute relvade 

müügiga või relvade parandamise või ümbertegemisega tegelevate ettevõtete 

seadusemuudatustest teavitamisega. Need kulud on ühekordsed ning ebaregulaarsed, seega 

avaldavad need väheolulist mõju. 

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: majanduslikud mõjud ja mõjud ettevõtlusele ja ettevõtete 

tegevusele 

 

Sihtrühm: relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik 

 

Relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik peab seadusemuudatuse alusel 

relva laskekõlbmatuks muutma vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele. Samuti 

peab relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik kontrollima relva 

laskekõlbmatust sama rakendusmääruse alusel, kui laskekõlbmatu relv on Eestisse sisse 

toodud. Laskekõlbmatusnõuded muutuvad vastavalt rakendusmäärusele täpsemaks ning see 

võib põhjustada relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavatele isikutele 

lisakulutusi, kuna laskekõlbmatusnõuetes esitatud toimingud võivad olla mõnevõrra 

mahukamad ja keerulisemad kui seni kehtivas regulatsioonis. 2015. aastal maksis ühe 

jahipüssi laskekõlbmatuks muutmine umbes 90 eurot.  

 

Rakendusmääruses on sätestatud, et relv märgistatakse vastavalt II lisas esitatud vormile. 

Täielik märgis kantakse tulirelva raamile ning laskekõlbmatuks muutmise märgis ja riigi nimi 

kantakse kõigile teistele relva olulistele osadele. Märgis on otstarbekas kanda olulistele 

osadele (lukustusmehhanism, padrunipesa ja relvaraud) lasergraveerimise teel, see võib 

suurendada relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omava isiku kulusid. 

Lasergraveerimine näiteks ühele karikasildile, mis on oluliselt suurem kui laskekõlbmatuks 

muudetud tulirelva tähis, maksab ligikaudu 2–5 eurot. Seega ei põhjusta laskekõlbmatu relva 

märgistamine relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavatele isikutele suuri 

kulutusi. Kokkuvõttes relva kasutuskõlbmatuks muutmise maksumus tõenäoliselt oluliselt ei 

tõuse.  
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Kõik relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavad isikud ei muuda relvi 

kasutuskõlbmatuks, seega on mõju avaldumise sagedus väike ning kokkupuude mõjuga on 

ebaregulaarne ja harv. 

 

Relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavaid isikud oli 24. märtsi 2016. aasta 

seisuga 29, seega mõjutab seadusemuudatus väga väikest hulka ettevõtjatest.   

 

Mõju ulatust sihtrühmadele võib pidada väikeseks, kuna laskekõlbmatuid relvi 

registreeritakse vähe ja lubadeametnike tehtavate toimingute hulk oluliselt ei suurene. Mõju 

relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavatele isikutele võib pidada väikeseks, 

sest relvi, mida soovitakse laskekõlbmatuks teha, ei ole palju ning hoolimata sellest, et 

laskekõlbmatusnõuded võivad muutuda mõnevõrra keerulisemaks, ei avalda see suurt mõju. 

Mõju laskekõlbmatut relva omavale isikule võib pidada keskmiseks, kuna Politsei- ja 

Piirivalveameti poole tuleb senisest rohkem pöörduda – relva kasutuskõlbmatuks muutmise 

taotlemisel, laskekõlbmatustõendi väljastamiseks ja laskekõlbmatu relva omaniku 

vahetumisel.  

 

Mõju avaldumise sagedus on väike, kuna kõnealuseid toiminguid tehakse vähe ja sihtrühm ei 

puutu sellega kokku regulaarselt. Igal aastal väljastatakse hinnanguliselt 100 laskekõlbmatuse 

tunnistust ning mõjude avaldumise sagedus on väike ja ebaregulaarne, samuti on mõjutatud 

sihtrühma suurus väike. Relvi laskekõlbmatuks muutvaid ettevõtjaid on vähe ning mõju 

üldisele ettevõtluskeskkonnale võib pidada väga väikeseks. Ebasoovitava mõjuna võib 

käsitada asjaolu, et isikud peavad senisest tihemini Politsei- ja Piirivalveameti poole 

pöörduma ning sellega võib kaasneda kulude kasv. 

 

Muudatused mõjutavad relvade parandamise või ümbertegemise tegevusluba omavate isikute 

ning Politsei- ja Piirivalveameti lubadeametnike töökorraldust. Siiski on kõnealuste 

toimingute koguarv väike ning avalduvat mõju võib pidada väheoluliseks. Mõju riigi 

julgeolekule väljendub selles, et riigil tekib usaldusväärsem ülevaade laskekõlbmatuks 

muudetud relvadest, nende omanikest ja asukohast, mida seni suures osas ei ole. See aitab 

kaasa riigi julgeoleku suurenemisele. Laskekõlbmatut relva omada soovivatele isikutele võib 

seadusmuudatus avaldada majanduslikku mõju, kuid see on harvaesinev ja ei ole suur. 

 

Muudatus II. Torketääk loetakse tsiviilkäibega relvade hulka 

 

Eelnõu kohaselt liigitatakse torketääk piiramata tsiviilkäibega relvaks. Torketäägid ei ole 

ohtlikumad kui tääknoad, mis on piiramata tsiviilkäibega relvad, seega on põhjendatud lubada 

torketäägid piiramata tsiviilkäibesse.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: kohtuvälised menetlejad ja riiklik ekspertiisiasutus 

 

Kui torketääk loetakse tsiviilkäibes lubatuks, ei vii menetlusasutused enam läbi menetlusi, 

mille raames on asitõendiks torketääk. See hoiab vähesel määral kokku nii menetlusasutuste 

kui ka ekspertiisiasutuse ressurssi.  

 

Mõjuvaldkond: leibkondade toimetulek ja majanduslikud otsused 

 

Sihtrühm: torketääki omada soovivad isikud  
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Torketääke omada soovivale isikule on see edaspidi seaduslikult lubatud, see võimaldab 

isikutel neid hobi või huviala raames vabamalt kollektsioneerida. Isikutele vähenevad 

ebamõistlikult karmid keelud.  

 

Mõju ulatust võib pidada väikeseks, kuna menetluste raames on torketääke ära võetud vähe ja 

ekspertiise määratud samuti vähe. Ressurssi hoitakse kokku vähesel määral. Suureneb 

isikuvabadus koguda või omandada torketääke hobi või huviala raames. Menetlusasutustele ei 

avalda seadusemuudatus olulist mõju, kuna torketääkidega seotud menetlusi on vähe. Isikuid, 

kes sooviksid torketääke koguda või käidelda, ei ole palju. Kokkuvõttes on mõju avaldumise 

sagedus harv. Mõjutatud on kohtuvälised menetlejad, ekspertiisiasutus ning isikud, kes 

soovivad torketääke omandada. Kokkuvõttes on mõjutatud sihtrühma hulk väike. Torketääk 

on üsna sarnane praegu tsiviilkäibes lubatud tääknoaga, seega ei kaasne torketääkide 

lubamisega vabalt tsiviilkäibesse ebasoovitavaid mõjusid.  

 

Mõjusid võib pidada väikeseks, kuna sihtrühm ei ole suur ja torketäägi lubamisega 

tsiviilkäibesse ei kaasne ebasoovitavaid mõjusid siseturvalisusele.  

 

 

Muudatus III. RelvS-ist jäetakse välja viide ammu ja sportvibu tõmbejõule  

 

Seadusemuudatuse alusel lisatakse amb ja sportvibu piiramata tsiviilkäibes relvade hulka. 

Ohtlikkuse astmest lähtuvalt ei erine 75 kg tõmbejõuga amb näiteks 80 kg tõmbejõuga 

ammust. Seetõttu ei ole mõislik sätestada seaduses ammu ja sportvibu tõmbejõudu. 

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: kohtuvälised menetlejad ja ekspertiisiasutus 

 

Kui ammud ja sportvibud loetakse tsiviilkäibes lubatuks, ei vii menetlusasutused enam läbi 

menetlusi, mille raames need asitõendina ära võetaks, kuna edaspidi on need tsiviilkäibes 

lubatud. See hoiab kokku nii menetlusasutuste kui ka ekspertiisiasutuse ressurssi.  

 

Mõjuvaldkond: leibkondade toimetulek ja majanduslikud otsused 

 

Sihtrühm: ambu või sportvibu omada soovivad isikud 

 

Ambu või sportvibu omada soovivale isikule võimaldab kavandatav muudatus omandada neid 

hobi või huviala raames lihtsamalt. Isikutele vähenevad ebamõistlikult karmid keelud. Kaob 

vajadus veenduda ammu või sportvibu tsiviilkäibes lubatuses ning vajadus taotleda relvaluba 

sellega seonduva hobi või spordiala harrastamiseks.  

 

Mõju ulatust võib pidada väikeseks, kuna menetluste raames on ambe ja sportvibusid ära 

võetud vähe ja ekspertiise määratud samuti vähe. Ressurssi hoitakse kokku vähesel määral. 

Suureneb isikuvabadus koguda või omandada ambu või sportvibu. Menetlusasutustele ei 

avalda seadusemuudatus olulist mõju, kuna ambe ja sportvibusid on käibel vähe. Isikuid, kes 

sooviksid koguda või käidelda ambe või sportvibusid, ei ole palju. Kokkuvõttes on mõju 

avaldumise sagedus harv. Mõjutatud on kohtuvälised menetlejad ning isikud, kes soovivad 

omandada ambe ja sportvibusid, kuid nende hulk on väike.  
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Ohtlikkuse astmelt ei erine 75 kg tõmbejõuga amb oluliselt 80 kg tõmbejõuga ammust ja 

samast põhimõttest võib lähtuda sportvibu korral. Nimetatud ambude ja sportvibude 

lubamisega tsiviilkäibesse ei kaasne ebasoovitavaid mõjusid.  

 

Mõjusid võib pidada väikeseks, kuna sihtrühm ei ole suur ning lubades ammu ja sportvibu 

ilma tõmbetugevuse piiranguta tsiviilkäibesse, ei suurenda ühiskonna ohustatuse taset.  

 

Muudatus IV. Üle kaheksa turvalisuse tagamiseks soetatud tulirelva hoidmisele 

kohaldatakse kollektsioneerimise tingimusi ja korda 

 

Turvalisuse otstarbel on võimalik soetada kuni kaheksa tulirelva n-ö lihtsustatud korras, 

esitades kirjalikud põhjendused selle vajalikkuse kohta. Üle kaheksa turvalisuse otstarbel 

soetatud tulirelva omamisel kohaldatakse nendele relvadele rangemaid nõudeid ehk lisaks 

muule ka kollektsioneerimise kohta sätestatut. See tähendab muu hulgas seda, et turvalisuse 

tagamiseks üle kaheksa tulirelva omada soovivad isikud peavad taotlema 

kollektsioneerimisloa, samuti peab neil relvade hoiustamiseks olema relvahoidla.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju majandusele, leibkondade toimetulek ja majanduslikud 

otsused 

 

Sihtrühm: isikud, kes soovivad omada üle kaheksa relva turvalisuse tagamise otstarbel 

 

Isikud, kes soovivad turvalisuse tagamiseks soetada üle kaheksa tulirelva, peavad tasuma 

riigilõivu ja taotlema relvade kollektsioneerimisloa. Samuti tuleb omandada relvahoidla, mis 

võib olla kulukas. Kehtiva RelvS-i § 46 lõike 4 kohaselt peab üle kaheksa tulirelva 

hoidmiseks olema hoiukoht, milleks on spetsiaalselt kohandatud ruum ehk relvahoidla või 

relvakapp üheksa või enama tulirelva hoidmiseks. RelvS-i § 25 lõike 7 kohaselt tuleb 

kollektsiooni kuuluvaid relvi hoida relvahoidlas. 

 

Üle kaheksa tulirelva on suur relvade kogus ja selle hoidmine on paratamatult kulukas. Isik 

saab kulutusi vältida, kui ei hoia turvalisuse tagamiseks üle kaheksa tulirelva. Kui isik soovib 

relvi kollektsioneerida, siis tuleb suure hulga relvade turvalisuse tagamiseks omandada või 

ehitada relvahoidla. 2016. aasta detsembri seisuga omas turvalisuse tagamise otstarbel üle 

kaheksa tulirelva vaid neli isikut.  
 

Tabel 7. Turvalisuse tagamise otstarbel soetatud tulirelva omanikud  

Allikas: Teenistus- ja tsiviilrelvade register, seisuga 12.12.2016 

 

Ainult turvalisuse tagamise eesmärgil 

soetatud relvade koguarv ühe isiku 

kohta 

Isikuid 

Turvalisuse tagamise 

eesmärgil soetud relvade 

arv 

17 1 17 

14 1 14 

12 1 12 

11 1 11 

8 8 64 

7 11 77 

6 40 240 

5 58 290 

4 164 656 

3 523 1569 

2 1964 3928 

1 10 082 10 082 

Relvade koguarv 16 960 

 

Seega mõjutab seadusemuudatus väikest osa relvaluba omavatest isikutest.  
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Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

Kui isik soovib turvalisuse tagamiseks omada üle kaheksa relva, peab Politsei- ja 

Piirivalveamet kontrollima isiku sobivust, nõuete täidetust ja väljastama 

kollektsioneerimisloa. On võimalik, et kollektsioneerimislubade taotluste hulk mõnevõrra 

suureneb, kuid ilmselt mitte märkimisväärselt. Arvestades, et turvalisuse tagamiseks on 

taotletud relvaluba ning praegu omab üle kaheksa tulirelva neli isikut, on see marginaalne 

hulk isikuid ja on eeldatav, et tulevikus toimingute hulk oluliselt ei suurene. Politsei- ja 

Piirivalveamet on hinnanud kaasnevat tööjõukulu väikeseks, vajalikud tegevused on võimalik 

teha olemasoleva personaliga.  

 

Seadusemuudatus avaldab mõju isikutele, kellel on soov omandada turvalisuse tagamiseks üle 

kaheksa relva, kuna neid isikuid on väga vähe, on mõju väike. Seega on ka mõju Politsei- ja 

Piirivalveametile väike. Mõju avaldumise sagedus on väike, sest turvalisuse tagamiseks üle 

kaheksa relva omandada soovivaid isikuid on väga vähe. Prognoosi kohaselt 

kollektsioneerimislubade taotluste hulk oluliselt ei suurene. Isikutele, kes soovivad turvalisuse 

tagamiseks omandada üle kaheksa tulirelva, kuid ei oma ressurssi, et ehitada relvahoidla, võib 

muudatus avaldada negatiivset mõju, kuid neid isikuid on väga vähe. Üldisele turvalisusele 

avaldab muudatus vähest positiivset mõju, kuna isikute valduses olevaid suuri relvakoguseid 

peab edaspidi hoiustama turvalisemalt ehk relvahoidlas.  

 

Muudatuse mõju on seega väheoluline. Kui relvalubade omanikel, kellel on turvalisuse 

tagamiseks üle kaheksa tulirelva, on omandatud kollektsioneerimisluba ning relvahoidla, 

paraneb kõikide Eesti elanike turvalisus, kuna suurt hulka eravalduses olevaid relvi hoitakse 

turvalisemalt. See aitab kaasa riigi julgeoleku ja kogukonna turvalisuse suurenemisele. 

 

Muudatus V. Soetamisloa ja relvaloa andmine, vahetamine ja kehtetuks tunnistamine 

seoses karistatusega 

 

Relva soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamise, relvaloa andmise, relvaloa või 

relvakandmisloa vahetamise sätete muutmise eesmärk on viia RelvS kooskõlla PS-i § 19 

lõikes 1 sätestatud õigusega vabale eneseteostusele. Praegu näeb RelvS nii soetamisloa kui ka 

relvaloa andmise, vahetamise ja kehtetuks tunnistamise korral ette konkreetsed nõuded isiku 

suhtes, kellele vastav luba antakse. Nii näiteks ei anta luba isikule, kes on kriminaalkorras 

karistatud, olenemata sellest, millise süüteo ta toime pannud on. Kui isik ei vasta seaduses 

esitatud nõuetele, ei ole luba väljastaval Politsei- ja Piirivalveameti teenistujal kaalutlusõigust, 

kui ta leiab, et isikule oleks loa väljastamine siiski õigustatud. 

 

Seaduses jääb kehtima põhimõte, et loa andja võib keelduda soetamisloa ja relvaloa andmisest 

isikule, kes enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu on sobimatu 

sellist liiki relva soetama või omama. 

 

Seaduseelnõus sätestatakse alused soetamisloa või relvaloa andmisest keeldumiseks isikule, 

kelle suhtes on põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut, isikule, 

keda on karistatud korduvalt toimepandud süüteo eest, samuti isikule, kes taotleb teise või 

enama tulirelva soetamisluba, kuid kelle relva vajalikkus ei ole põhjendatud. 

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: sotsiaalsed mõjud 
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Sihtrühm: isikud kes taotlevad relvaluba  

 

Seadusemuudatus võib avaldada mõju isikutele, kellele relvaloa või soetamisloa andmisest 

keeldutakse, kuid neid isikuid on väga vähe. Seadusmuudatus võib omada ennetavat eesmärki 

ning avaldada seaduskuulekusele kallutavat mõju. Näiteks isik, kes soovib relvaluba, kuid 

keda on korduvalt karistatud toimepandud süütegude eest ning kellele seetõttu ei anta 

relvaluba, oleks motiveeritud õiguskuulekalt käituma, kui pärast süütegude aegumist oleks tal 

siiski võimalik relvaluba saada.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet 

 

Politsei- ja Piirivalveamet peab relvaloa ja soetamisloa taotlemisel kaaluma, kas ei esine 

asjaolusid, mille alusel tuleks taotlejale loa andmisest keelduda. Selleks tuleb hinnata isikut 

puudutavaid erinevaid asjaolusid ja nendest lähtuvaid märke, et isik on ebausaldusväärne või 

võib isegi ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut. Nende asjaolude ja isiku tausta hindamiseks 

saab kaasata loamenetlusse ka Kaitsepolitseiameti. Seadusemuudatus võib Politsei- ja 

Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti töökoormust suurendada, kuid sellega kaasnevad 

kulud ja töökoormus kaetakse olemasolevate ressursside arvelt.   

 

Mõju ulatust sihtrühmale võib pidada väikseks, kuna lubade menetlus ei muutu sihtrühmale 

lihtsamaks ega keerukamaks. Puudub tarvidus muutustega kohanemisele suunatud 

tegevusteks. 2015. aastal tunnistas Politsei- ja Piirivalveamet kehtetuks 370 relva 

soetamisluba ja relvaluba, neist pooled (täpselt 50%) tunnistati kehtetuks surma tõttu (RelvS-i 

§ 43 lõike 3 punkt 4). Lubade kehtetuks tunnistamise suurenemist eelnõuga kavandatavate 

muudatuste tõttu ei prognoosita. Relvasoetamis- ja relvaloa kehtivus peatati 2015. aastal 

Politsei- ja Piirivalveameti poolt 214 juhul, neist 129 juhul RelvS-i § 43 lõike 1 punkti 1 

alusel (loa omaja on väärteokorras karistatud mootorsõiduki või trammi juhtimise eest lubatud 

alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest 

alkoholijoobes). Lubade peatamiste arvu vähenemist või suurenemist eelnõuga kavandatud 

muudatused ei mõjuta. 

 

Lubade väljastamisest keeldumiste arvu suurenemist seaduses kavandatavate muudatuste tõttu 

ei prognoosita, kuna lubade andmisest keeldumise alused ei laiene. Mõju avaldumise sagedus 

on seetõttu väike.  

 

Politseiametnike ja kaitsepolitseinike töökoormus suureneb, kuna kaalutleda tuleb nii 

positiivseid kui ka negatiivseid otsuseid, mis eeldab otsuse tegemiseks vajaliku teabe 

kogumist erinevatelt allikatelt (nt piirkonnapolitseinikelt, jahiseltsi esimehelt, välismaistelt 

õiguskaitseorganitelt, andmebaasidest jne). 

 

2. oktoobri 2015. aasta seisuga oli teenistus- ja tsiviilrelvade registri andmetel Eestis 

ligikaudu 28 000 relvaomanikku, registrisse oli kantud 66 000 piiratud tsiviilkäibes olevat 

relva. Kehtivaid relvalube oli ligikaudu 28 000, nendele lisaks ligikaudu 1700 

paralleelrelvaluba. 

 

2015. aastal väljastas Politsei- ja Piirivalveamet 3430 soetamisluba ja 8201 relvaluba. 

Relvalubade ja soetamislubade väljastamisest keelduti 2015. aastal 76 juhul. Lubade 
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väljastamisest keeldumiste, samuti lubade kehtetuks tunnistamise arvu suurenemist eelnõus 

kavandatud muudatuste tõttu ei prognoosita.  

 

Eespool kirjeldatu tõttu võib pidada sihtrühma suurust väikseks, kuna muudatus mõjutab 

vähem kui 5% elanikkonnast. 

 

Sihtrühmale kaasnevad mõjud ei ole positiivsed (kergendav, vabastav jne) ega ka negatiivsed 

(koormav, piirav jne), kuna lubade taotlemise protsessis ei muutu midagi. 

 

Kokkuvõttes võib järeldada, et muudatuse mõju on väheoluline. 

 

Muudatus VI. RelvS-i alusel välismaalasele relvaloa andmine 

 

Eelnõu kohaselt peab Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane taotlema 

RelvS-i alusel relvaluba Eesti kodanikega samadel tingimustel, sh sooritama vastava eksami, 

isegi juhul, kui talle on väljastatud relvaluba mõnes teises riigis. 

 

On eeldatav üldise ohutustaseme vähene suurenemine, kuna relvaeksami sooritanud 

välismaalased ei põhjusta lasketiirudes ja tänaval relva kandmisel lisaohtu seaduse nõuetest 

mittearusaamise tõttu ning Eestis kehtivate relva käsitsemise reeglite mittetundmise tõttu. 

Kuna paljudes riikides on relvaeksami ja relvakäsitsemise reeglid teistsugused kui Eestis, 

peavad välismaalased sooritama Eestis relva käitlemise eksami, nii on nad ohutusreeglitega 

paremini kursis kui enne seadusemuudatust. See toob nii tiirudes kui ka tavaelus kaasa üldise 

ohutustaseme väikese suurenemise. Mõju tuleb pidada siiski väikseks, kuna relva käidelda 

soovivaid välismaalasi on Eestis vähe.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju majandusele, leibkondade toimetulek ja majanduslikud 

otsused 

 

Sihtrühm: välismaalased, kes taotlevad relvaluba  

 

Välismaalased peavad muudatuse jõustumisel sooritama relvaeksami, kuid võivad seda teha 

tõlgi abil oma emakeeles. On eeldatav, et Eesti relvaeksami materjali selgeks õppimisele peab 

isik kulutama nii raha kui aega. Samuti peab isiku kulutama ressurssi tõlgi palkamisele, kui ta 

eksami sooritamiseks piisaval tasemel ei ole eesti keelt omandanud. Siiski on 

reglementeeritud, et välismaalane saab relvaluba taotleda siis, kui talle on väljastatud Eestis 

elamisluba või elamisõigus. Sellest lähtudes võib eeldada, et isik on viibinud Eestis pikemat 

aega ja peaks soovima olla kursis Eestis relvakandmist reguleerivate seadustega. 

Välismaalasi, kes on taotlenud Eestis relvaluba, on vähe ja seega on mõju kokkuvõttes väike.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Politsei- ja Piirivalveamet  

 

Politsei- ja Piirivalveametile kavandatavad muudatused olulist mõju ei avalda, kuna relvaluba 

taotlevate välismaalaste hulga suurenemist ei prognoosita. Kuna välismaalane võib sooritada 

relvaeksami oma emakeeles ja relvaeksami tõlkimise kulu katab eksami tegija ise, ei pea 

Politsei- ja Piirivalveamet kulutama lisaressurssi relvaeksami küsimuste tõlkimisele, 

relvaeksamile tõlgi kaasamise korraldamisele ja vastuste tõlkimise korraldamisele. Politsei- ja 

Piirivalveameti ametnikud ei pea hindama välismaal tehtud relvaeksami usaldusväärsust, kuna 
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kohustus sooritada Eesti relvaeksam garanteerib, et inimesel on vajalikud teadmised ja 

oskused. 

 

Politsei- ja Piirivalveametil võivad kaasneda kulud seoses Eestis relvaluba taotleda soovivate 

välismaalaste teavitamisega seadusemuudatustest. Need kulud on ühekordsed ning 

ebaregulaarsed, seega on see väheoluline. 

 

Kuigi Eestis relva käidelda soovivaid välismaalasi on vähe, on neile avalduv mõju keskmine. 

Võrreldes kõikide Eestis viibivate elamisloa või elamisõigusega välismaalastega, keda on 

praegu ligikaudu 217 130, on Eestis relva käidelda soovivaid välismaalasi vähe. Kokkuvõttes 

on mõjutatud sihtrühm väike. Mõju Eestis relva käidelda soovivale välismaalasele on pigem 

koormavat laadi ja negatiivne ning nõuab isikult lisaressurssi, kuna kaasneb nõue sooritada 

Eesti relvaeksam ja korraldada tõlgi kaasamine.  

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et muudatuse mõju on keskmine.  

 

Muudatus VII. Relvaloa aegumisel tulirelva käsitsemise katse sooritamine 

 

Eelnõuga kavandatavate muudatuste jõustumisel peavad üksnes turvalisuse tagamisel relva 

omavad isikud sooritama relvaloa aegumisel tulirelva käsitsemise katse. On eeldatav üldise 

ohutustaseme vähene suurenemine, kuna turvalisuse tagamise põhjusel relvaluba omavad 

isikud peavad sooritama relva käsitsemise katse ning selle käigus veendutakse, et isik suudab 

relva ohutult käsitseda. Vastupidises olukorras ei pea turvalisuse tagamise eesmärgil relva 

omav isik relva käsitsemist harjutama. Periooditi sooritatav relvaloa vahetamisel tehtav relva 

käsitsemise katse annab ühiskonnale kindluse, et relvaluba omav isik suudab sellega ohutult 

ümber käia.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju majandusele, leibkondade toimetulek ja majanduslikud 

otsused 

 

Sihtrühm: turvalisuse tagamise põhjusel relvaluba omavad isikud 

 

Turvalisuse tagamiseks relva omavad isikud, keda oli 2015. aasta lõpu seisuga 12 492, on 

seadusemuudatuse alusel kohustatud relva kehtivuse lõppedes ja uut taotledes sooritama relva 

käsitsemise katse. Relva käsitsemise katse sooritamiseks tuleb tasuda riigilõiv, mis võib 

mõjutada isikute majanduslikku toimetulekut. Samas ei ole riigilõiv suur – 15 eurot. 

Arvestades, et isik peab relva käsitsemise katseks ka treenima, võivad kulutused olla 

suuremad (laskemoona, lasketiiru kasutamise tasu). Siiski on need kulutused õigustatud, sest 

relva omav isik peab oskama seda ka ohutult ja vajaduse korral sihipäraselt kasutada, et mitte 

põhjustada ohtu näiteks kõrvalviibijatele. Siiski on eeldatav, et paljud turvalisuse tagamise 

põhjusel relva omavad isikud käivad niikuinii regulaarselt laskmist harjutamas ning 

laskekatse sooritamine ei põhjusta neile mingeid lisakulutusi ega raskusi. Võib arvata, et 

isikuid, kes peavad relva käsitsemise katseks mahukaid ettevalmistusi tegema ja treeninguid 

läbima, on väga vähe.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Politsei- ja Piirivalveamet  

 

Politsei- ja Piirivalveameti töökoormus suureneb, kuna iga aasta on vaja läbi viia rohkem 

laskekatseid. 2015. aasta lõpu seisuga oli relvaregistris 12 492 relvaomanikku, kes oli relva 

omamise põhjendusena nimetanud turvalisuse tagamise. Kui relvaload aeguvad iga viie aasta 
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tagant, siis on lisanduv tööjõukulu 17 228 eurot aastas ning kogu lisaressursi vajadus 24 824 

eurot aastas, et korraldada aastas keskmiselt lisaks 3000 laskekatset. Sellest lähtuvalt on 

Politsei- ja Piirivalveametile vaja lisaressurssi. Lisanduv laskekatsete hulk on ennustatav, 

kuna on teada, mitmel isikul aastas relvaluba aegub.  

 

Mõju ulatust sihtrühmale võib pidada keskmiseks, kuna muudatused ei avalda tervikuna mõju 

kõikidele relvaomanikele, vaid ainult neile, kellel on relvaluba üksnes turvalisuse tagamise 

otstarbega relva jaoks. Muudatus avaldab suurt mõju Politsei- ja Piirivalveametile, kellel on 

vaja täiendavate laskekatsete vastuvõtmiseks lisaressurssi.  

 

Muudatuste tõttu võib mõnevõrra väheneda relvalubade ja relvasoetamislubade taotluste arv, 

kuna võib eeldada, et nimetatud kohustuse lisandumise tõttu hakkavad relva soetada soovivad 

isikud rohkem mõtlema relva soetamise vajadusele. Turvalisuse tagamise põhjustel relva 

omavad isikud puutuvad mõjuga kokku iga viie aasta tagant, seega on mõju regulaarne ning 

ennustatav. Politsei- ja Piirivalveametile on mõju keskmise sagedusega, sest see on regulaarne 

ja ennustatav.  

 

Kavandatav muudatus mõjutab väikest osa rahvastikust: neid, kes on soetanud relva üksnes 

turvalisuse tagamise otstarbel. Muudatus mõjutab ligikaudu 12 492 isikut, see on 

relvaomanike koguarvust ligikaudu 45%. Seega on mõjutatud sihtrühma suurus keskmine.  

 

Sihtrühmale kaasnevad mõjud on pigem koormavat laadi, kuna üksnes turvalisuse tagamise 

eesmärgil relvaluba omavad isikud peavad relvaloa kehtivuse lõppemise tõttu sooritama 

relvaluba vahetades tulirelva käsitsemise katse. Kehtiva seaduse kohaselt sooritatakse relvaloa 

taotlemisel eksam ja loa kehtivuse lõppemisel relvaluba vahetades ei ole uut eksamit sooritada 

vaja. Eelnõuga kavandatava muudatusega peavad relvaomanikud hoidma ennast paremini 

kursis relva ja laskemoona käitlemist reguleerivate õigusaktidega ning relva käsitsemisega, et 

sooritada laskmiskatse edukalt. Lisaks eksami edukale sooritamisele aitab muudatus kaasa 

sellele, et isikutel on paremad oskused relvade ja laskemoona käitlemiseks. 

 

Kuna üldjuhul kehtib relvaluba viis aastat, siis ei ole eelnõuga kavandatav muudatus 

relvaomanikele liiga koormav. Relva käsitsemise eksami sooritamisega kaasneb küll 

riigilõivu tasumise kohustus, kuid kulu ei ole suur. RLS-i § 264 lõike 2 alusel tasutakse 

RelvS-i § 35 lõikes 8 sätestatud relva käsitsemise ning laskeoskuse eksami vastuvõtmise eest 

riigilõivu 15 eurot. Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk on keskmine. 

 

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et muudatuse mõju on oluline. 

 

Muudatus VIII. Esmaabikoolituse läbimise nõue 

 

Eelnõuga sätestatakse kohustus esitada relvaloa taotlemisel tõend vähemalt 16-tunnise 

esmaabikoolituse läbimise kohta, koolituse peab olema läbi viinud tervishoiutöötaja, kes on 

läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju majandusele, leibkondade toimetulek ja majanduslikud 

otsused 

 

Sihtrühm: isikud, kes taotlevad relvaluba  

 

Nõude jõustamine suurendab relvaloa taotlemise kulusid isikutele, kellel ei ole autojuhiluba 

ning kes ei ole läbinud esmaabikoolitust ka tööandja juures. Neid isikuid on eeldatavasti väga 

vähe, kuna läbitud esmaabikoolitus on nõutud paljudel elualadel ning ka juhilubade 
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saamiseks. Nõude kehtestamine ei suurenda relvaloa taotlemise kulusid isikutele, kellel on 

esmaabikoolitus varem läbitud ning kui neil on koolituse läbimise kohta säilinud koolituse 

läbimist tõendav dokument. Arvestades asjaolu, et esmaabikoolituse läbimine on 

autojuhtimise õiguse saamise eeldus ja paljud tööandajad korraldavad enda töötajatele 

esmaabikoolitusi, siis võib eeldada, et enamik relvaloa taotlejaid on esmaabikoolituse varem 

läbinud. Seega võib mõju relvaloa taotlejatele pidada väikeseks.  

 

Isikud, kes ei ole varem esmaabikoolitust läbinud, peavad selle sooritama. 16-tunnise 

koolituse läbimise hind on keskmiselt 30 eurot. Seega isikutele, kes ei ole varem vastavat 

koolitust läbinud, on muudatus negatiivset laadi. Kehtiva regulatsiooni järgi peab relvaeksami 

käigus isik vastama ka esmaabi andmist puudutavatele küsimustele, see tähendab, et ka 

praegu peavad isikutel olema teadmised esmaabi andmise kohta ning need tuleb omandada 

eraldi, tõenäoliselt samuti tasu eest. Relvaeksamil kontrollitakse praegu vaid teoreetilisi 

teadmisi. Esmaabikoolituse käigus saavad isikud aga ka praktilisi teadmisi, mis tagavad 

relvaomanikele paremad teadmised ja oskused reageerida võimalikele õnnetustele. 

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Politsei- ja Piirivalveamet  

 

Politsei- ja Piirivalveameti koormus väheneb, kuna relvaeksami käigus ei pea kontrollima 

enam taotleja esmaabialaseid teadmisi. 2015. aastal taotles relvaluba kokku 8158 isikut. 

Esmakordselt taotles neist relvaluba 951 isikut. Mõju Politsei- ja Piirivalveametile võib 

pidada väikeseks. 

 

Relvaloa eksami vastuvõtmisega tegelevate Politsei- ja Piirivalveameti lubadeametnike 

töökoormus muudatuste tõttu oluliselt ei muutu. Praegu on relvaloa taotlemisel sooritatava 

eksami käigus loa taotlejal kohustus vastata ka esmaabi puudutavatele küsimustele, kuid neid 

ei ole palju.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju majandusele, ettevõtluskeskkond ja mõju ettevõtete 

tegevusele 

 

Sihtrühm: esmaabikoolitusi läbiviivad ettevõtted 

 

Mõju võib pidada väikeseks, kuna esmaabikoolitajad ei pea standardset 16-tunnise 

esmaabikoolituse programmi muutma. 2015. aastal taotles relvaluba 8158 isikut, kuid ei ole 

teada, kui paljudel neist ei ole autojuhiluba ega kehtivat esmaabikoolituse tunnistust. Kui 

arvestada kõiki sellises mahus Eestis läbiviidavaid esmaabikoolitusi, siis võib eeldada, et 

üksnes relvaloa omandamiseks peab väike hulk isikuid esmaabikoolituse läbima. Andmed 

täpsema analüüsi tegemiseks puuduvad, kuna puuduvad võimalused teha kindlaks, kui 

paljudel relvaluba taotlevatel isikutel on esmaabikoolitus läbitud mujal. 

 

Nõue kehtib kõigile esimest korda relvaluba taotlevatele isikutele, mitte isikutele, kes 

taotlevad näiteks relvaloa pikendamist. Seega ei avaldu mõju sihtrühmale regulaarselt ning 

seetõttu on mõju avaldumise sagedus väike. Arvestades, et relvadest huvitatud isikute osakaal 

ühiskonnas on väike, võib ka muudatuse sihtrühma pidada väikeseks. Muudatus mõjutab 

üksnes neid relvaluba taotlevaid isikuid, kes ei ole varem esmaabikoolitust läbinud. 

Mõjutatud sihtrühma suurust ei ole praegu võimalik prognoosida, kuid tõenäoliselt sihtrühm 

ei ole suur. Nõude sätestamine ei suurenda relvaloa taotlemise kulusid isikutele, kes on 

esmaabikoolituse varem läbinud, kui neil on koolituse läbimise kohta säilinud koolituse 
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läbimist tõendav dokument. Seega nendele isikutele ebasoovitavaid mõjusid muudatusega ei 

kaasne. Muudatus on majanduslikult negatiivset laadi isikutele, kes taotlevad relvaluba, kuid 

ei ole läbinud esmaabikoolitust. Muudatuse tagajärjel paranevad relvaluba taotlevate isikute 

esmaabiteadmised, sellel on positiivne mõju.  

 

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et muudatuse mõju on väike. 

 

Muudatus IX. Relvaloa väljastamine elektroonselt 

 

Eelnõu kohaselt sätestatakse võimalus väljastada relvaluba lisaks paberil loale ka 

elektroonselt, mis muudab relvaloa taotlejale toimingu mugavamaks ning vähendab Politsei- 

ja Piirivalveameti halduskulu seoses lubade väljastamise menetlusega.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju majandusele, leibkondade toimetulek ja majanduslikud 

otsused 

 

Sihtrühm: isikud, kes omavad või taotlevad relvaluba 

 

Võimalus omada elektroonset relvaluba hoiab kokku isikute aega, mis kuluks Politsei- ja 

Piirivalveameti teenindusse väljastatud relvaloale järele minekuks. Samuti ei pea relva või 

laskemoona kandes enam relvaluba kaasas kandma, vaid piisab isikut tõendava dokumendi 

olemasolust. See muudab relva kandmise mugavamaks. Isikutele lisakulusid kavandatava 

muudatusega ei kaasne, pigem kaasneb muudatusega võimalik ajaline ja rahaline kokkuhoid, 

kuna ei pea enam Politsei- ja Piirivalveametisse relvaloale järele minema. Kui arvestada, et 

Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse loale järele minekuks kulub 60 minutit, kohapeal 

järjekorda oodates kulub umbes 30 minutit, teenindusest äraminekule kulub samuti 60 

minutit, siis hoiab isik loale järele mineku ärajäämisel aega kokku 150 minutit ehk 2,5 tundi. 

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutotunnipalk 2015. aastal 6,51 eurot. Seega on isikule 

selle toimingu pealt kokkuhoitav summa 16,3 eurot. Kui arvestada, et pooled relvaloa 

taotlejatest (umbes 14 000 isikut) soovivad relvaluba elektroonselt, võib kokkuhoid kõigi 

isikute pealt olla 228 200 eurot. 

 

Kui isikul ei ole enam paberil relvaluba, saab ta sellel olevaid andmeid kontrollida internetis 

eesti.ee portaalis. Seega peab isikul olema sobiv internetiga ühendatud arvuti ja ID-kaart, 

millega keskkonda siseneda. Samuti võib kasutada eesti.ee portaali mobiil-ID teenuse abil. 

Nende infotehnoloogiliste- ja sidevahendite omandamine võib isikule tekitada lisakulusid. 

Samas võib eeldada, et paljudel on need võimalused juba olemas, kuna suur osa riiklikest- ja 

erateenustest põhinevad eesti.ee portaali, interneti ja ID-kaardi kasutamisele.  

 

Kui isikule on väljastatud elektroonne relvaluba, tuleb isikul ise jälgida loa aegumistähtaega. 

Politsei- ja Piirivalveametil on ka hetkel olemas võimekus teavitada isikut loa aegumisest e-

posti või SMS-i teel, kuid mõned relvaomanikud ei ole seda võimaldavat teenust eesti.ee 

portaalis endale avanud. Politsei- ja Piirivalveameti ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- 

ja arenduskeskus arendavad välja võimekuse teavitada iga elektroonse relvaloa omanikku loa 

aegumisest SMS-i või e-kirja teel.  

 

Isikud, kes soovivad osta või müüa laskemoona või soovivad anda relva ajutiselt teise isiku 

kasutusse, peavad veenduma, et laskemoona või relva andjal ja vastuvõtjal on kehtiv 

relvaluba. Eraisikute vaheliste tehingute käigus teineteise relvaluba saab Siseministeeriumi 

infotehnoloogia- ja arenduskeskuse poolse arenduse tulemusena kuvada arendatavas 

keskkonnas (mobiil-ID taotluskeskkonnas). Selles keskkonnas on esitatud kolm vaadet, 

millest üks võimaldab relvaloa omanikul vaadata enda relvaluba, teine võimaldab elektroonset 
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luba kontrollida kolmandatel osapooltel ning kolmas osa võimaldab teha eraisikute vahelisi 

tehinguid, mille käigus on vajalik isikutel kontrollida teineteise relvalubasid. Selleks on vaja 

internetiühendusega arvutit või mobiilandmesidet ning mobiil-ID teenust võimaldavat 

nutitelefoni.  

 

Võib eeldada, et ligikaudu 50% relvaomanikest valivad võimaluse omandada elektroonse 

relvaloa. Kõigist relvaomanikest, keda on ligikaudu 28 000, oleks see 14 000 isikut. Kuna 

relvaloa väljastamine elektroonselt on isikutele pakutav võimalus, mitte kohustus, siis on 

kavandatava muudatuse mõju väike. Iga relvaloa omanik saab valida, kas ta soovib relvaluba 

paberil või elektroonselt, seega kaudselt on mõjutatud kõik relvaomanikud. Muudatusega 

kaasnevad mõjud on pigem positiivsed, kuna ei kehtestata kohustusi vaid antakse 

valikuvabadus. Kokkuvõtvalt on eelnõuga kavandatavate muudatuste mõjud relvaloa 

omanikele positiivsed.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

Politsei- ja Piirivalveameti töökoormus väheneb, kuna relvaluba taotlevad isikud ei pea enam 

tulema teenindusse relvaluba kätte saama. Kuna säilib võimalus soovi korral saada relvaluba 

paberil, võib muudatuse mõju pidada keskmiseks. Politsei- ja Piirivalveamet ning 

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus peavad arendama välja võimalused 

erinevatel osapooltel relvaloa andmeid kontrollida. Välja tuleb arendada võimalused relvaluba 

kontrollida järgmistele osapooltele: teised riigiasutused, RelvS-i alusel tegevusluba omavad 

isikud, jahindusorganisatsioonid, laskespordiorganisatsioonid ja õppeasutused, RelvS-i alusel 

tegevusluba omavad juriidilised isikud, relvaluba omavad eraisikud. Selleks tuleb teenistus- ja 

tsiviilrelvade registris ja seonduvates infosüsteemides läbi viia ühekordsed 

infotehnoloogilised ja tehnilised muudatused. Kokkuvõttes on eelnõuga kavandatava 

muudatuse mõju positiivne, kuna luuakse paindlikum süsteem relvaluba omada. Kuna hiljem 

on plaanis välja arendada kogu relvaloa menetluse ahel elektroonsena, siis on mõjud 

positiivsed.  

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju majandusele, ettevõtluskeskkond ja mõju ettevõtete 

tegevusele 

 

Sihtrühm: RelvS-i alusel tegevusluba omavad isikud (relvakaupmehed, 

laskespordiorganisatsioonid, jahiorganisatsioonid, turvaettevõtted) 

 

Kui tegevusluba omav isik soovib kontrollida teise isiku relvaloa andmeid elektroonselt, 

sõlmib ta selleks lepingu Politsei- ja Piirivalveametiga. Lepingus määratakse kindlaks 

andmete saamise alused, volitatud kasutajad jms. Tegevusluba omavad isikud peavad viima 

oma infotehnoloogiavahendid vastavusse nõuetega, mis esitatakse Politsei- ja Piirivalveameti 

poolt, ning mis on eelduseks elektroonselt isiku relvaloa kontrollimiseks. On võimalik et, 

tegevusluba omavad isikud peavad uuendama oma infotehnoloogiavahendeid või üksikutel 

juhtudel taotlema teenusepakkujalt interneti juurdepääsu. Kui on loodud võimalus kontrollida 

isiku relvaloa andmeid mobiil-ID abil, on selleks vaja mobiiltelefoni või 

infotehnoloogiavahendit. Mõju tegevusluba omavatele isikutele on vähesel määral negatiivne, 

kuna uute meetodite kasutuselevõtuks tuleb teha kulutusi infotehnoloogiavahenditele ja 

hakata kasutama teistsuguseid relvaloa kontrollimise meetodeid kui seni. Arvestades, et 

lähiaastatel on plaanis kogu RelvS-i alusel toimuv lubademenetlus ja tegevusluba omavate 

isikute aruandlus muuta elektroonseks, on kõnesoleva eelnõuga tehtavad muudatused 
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esimeseks sammuks kavandatavate suuremate muudatuste elluviimisel. Kavandatavatel 

muudatustel on kõigile osapooltele positiivne mõju, kuna võimalus erinevaid toiminguid 

elektroonselt teha lihtsustaks nii ettevõtjate toiminguid, kui ka teeks RelvS-i alusel antavate 

lubade menetlemise protsessi paindlikumaks ja mugavamaks.  

 

Tegevusluba omavatele isikutele põhjustab elektroonse relvaloa väljastamine olulist mõju, 

kuna nad peavad olema valmis kontrollima isiku elektroonset relvaluba pärast seaduse 

muudatuse jõustumist. Samas ei pruugi olla nende tehtavad kulutused suured. Politsei- ja 

Piirivalveameti andmetel on umbes 20-st küsitletud ettevõttest ja tegevusluba omavast isikust 

ligi pooled seisukohal, et neil on vaja vaid ligipääsu kontrollisüsteemile. Samas on ülejäänutel 

vaja teha kulutusi internetile ja infotehnoloogiavahenditele. Seega võib pidada kavandatavate 

muudatuste mõju suureks, kuna muudatused kaasnevad peaaegu kõikidele tegevusluba 

omavatele isikutele. Mitmed RelvS-i alusel antud tegevusluba omavad jahiseltsid on välja 

toonud, et ei ole võimalik kontrollida isikute relvalubade olemasolu teatud Eesti metsastes 

piirkondades, kus puudub internet ja isegi mobiilsidelevi. Selle probleemi saaks lahendada 

parema tegevuste planeerimisega, kuna on võimalik organiseerida jahti eelregistreerimisega 

ning selle käigus on võimalik vahetult enne jahile sõitu isikute relvalubasid kontrollida. 

Jahiseltsidel on samuti vajadus kontrollida isiku relvaluba, kui isik soovib teha 

jahilaskekatset. RelvS-i kohast tegevusluba omav turvaettevõte peab kontrollima töötaja 

relvaloa olemasolu ja kehtivust enne töötajale tööülesannete täitmiseks vajaliku relva 

väljastamist. Lasketiir või laskespordiorganisatsiooni peab kontrollima relvaloa olemasolu, 

kui isik tuleb lasketiiru laskma, osaleb laskespordivõistlusel, talle relvade või laskemoona 

väljastamisel ja klubiga liitumisel. Juriidiliste isikute puhul on eelnõuga kavandatavate 

muudatuste põhiliseks mõjuallikaks kulu infotehnoloogiavahenditele ja väljaõppele. Tuleb ka 

arvestada, et suurel osal nimetatud osapooltest on vastavad infotehnoloogiavahendid juba 

olemas.  

 

Kokkuvõtvalt võib kaasnevat mõju hinnata oluliseks, kuna mõjutatud on suur hulk 

riigiasutusi, isikuid, ettevõtteid ja organisatsioone.  

 

Muudatus X. Vanglateenistuse teenistusrelvade käitlemise regulatsiooni erisuse 

sätestamine  

 

RelvS-i ja VangS-i muudatustega täpsustatakse üld- ja eriregulatsiooni ning täidetakse 

eriregulatsiooni lünkasid – volitusnormide täiendamise tulemusel tekib justiitsministril 

korrektne õiguslik alus oma valdkonnas tervikliku regulatsiooni kehtestamiseks, mis hetkel 

puudub näiteks teenistusrelvade laskemoona osas. Lisategevusena tuleb justiitsministril 

kehtestada volitusnormi alusel teenistusrelvade ja nende laskemoona ning osade kasutamise, 

käitlemise ja üleandmise tingimused ja kord. Täienduste tulemusel olemasolev töökorraldus 

oluliselt ei muutu, kuid läbi selgema regulatsiooni paraneb õigusselgus ja tagatakse 

relvaseaduse ning vangistusseaduse parem rakendatavus. 

 

Mõjuvaldkond ja alavaldkond: mõju riigiasutuste korraldusele, mõju asutuste ülesannetele ja 

töökorraldusele 

 

Sihtrühm: Justiitsministeerium, vanglateenistus, vanglad 

 

Muudatusega reguleeritakse Justiitsministeeriumi ja vanglateenistuse töökorraldust, teistele 

osapooltele mõju ei avaldu. 

 

Mõjusid võib pidada väikeseks, kuna sihtrühm ei ole suur.  
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7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad 

kulud ja tulud 

 

Pädevatele haldusasutustele lisanduvad eelnõu rakendamisega teatud kulud, samuti muutuvad 

teatud toimingud relva taotlevatele või relva omavatele isikutele kallimaks. Eelnõu kohaste 

muudatustega kaasneb kogukulu 94 729,18 eurot ja lisandub kogutulu 61 132,00 eurot. 

 

Täiendava laskekatse sooritamine 

 

Pädevatele haldusasutustele lisanduvad eelnõu rakendamisega teatud kulud. Teataval määral 

kaasneb eelnõu rakendamisel kulu Politsei- ja Piirivalveametile seoses sellega, et suureneb 

relvaeksami sooritajate arv. Kui praegu võetakse Politsei- ja Piirivalveametis aastas vastu 

umbes 1900 teooriaeksamit ja 1050 laskekatset, siis arvestades seda, et ligikaudu 12 000 

isikul tekib kohustus kord viie aasta jooksul relva käsitsemise ja laskeoskuse eksam sooritada, 

suureneb eksamite läbiviimise hulk.  

 

Arvestuslikult tuleb Politsei- ja Piirivalveametil aastatel 2017–2021 viia läbi umbes 24 000 

eksamit. Sellega suureneb Politsei- ja Piirivalveameti töökoormus ning kaasneb lisapersonali 

vajadus. Politsei- ja Piirivalveametil tekib 0,97 lisaametikoha vajadus. Tegemist on 

üleriigilise vajadusega, mitte vajadusega luua üks ametikoht Politsei- ja Piirivalveametisse. 

Eksameid viiakse läbi üle Eesti ning eksameid läbiviivate teenistujate töökoormus suureneb 

kõikjal. Seetõttu ei ole võimalik palgata juurde ühte lisatöötajat, vaid lisanduv töökoormus 

tuleb jaotada olemasolevate teenistujate vahel. Eelnõuga kavandatavate muudatuste 

elluviimiseks kaasneb Politsei- ja Piirivalveametile täiendav tööjõukulu 17 228 eurot aastas. 

Tööjõukulu on arvestatud koormuspõhiselt ehk teenistujatele lisaülesannetega lisanduvast 

tööajast ja palkadest lähtuvalt. 

 

Lisaks tööjõukuludele kaasneb eelnõu rakendamisega ka laskekatsete vastuvõtmise kulu 

7596 eurot. Kui arvestada lisakulud ühele ühikule, siis otsesed kulud (need ei sisalda Politsei- 

ja Piirivalveameti hoonete, tugiteenuste ega juhtimiskulusid, kuna tegemist ei ole otseselt 

kaasnevate kuludega) ühe laskekatse vastuvõtmiseks on 8,27 eurot.  

 

Eelnõuga kavandatavate täiendavate relva käsitsemise ja laskeoskuse eksamite sooritamisega 

Politsei- ja Piirivalveametile kaasnev aastane lisakulu on 24 824  eurot. Nimetatud kulu 

on võimalik katta riigilõivuga kaasneva tulu arvelt. Arvestades eelnõu menetlemise 

ajamahukust, võib eeldada, et eelnõu rakendamisega kaasnevad kulud tekivad Politsei- ja 

Piirivalveametile täies ulatuses alates 2018. aastast. Võimalikud kulud, mis tekivad 2017. 

aastal, kaetakse Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest. Alates 2018. aastast Politsei- ja 

Piirivalveametile kaasnevate kulude katmiseks esitab Siseministeerium RES 2018-2021 

menetlemise käigus Rahandusministeeriumile lisataotluse ning eeldab et 

Rahandusministeerium tagab, et Politsei- ja Piirivalveametile seaduse rakendamisega 

kaasnevad täiendavad kulud kaetakse eelnõuga riigieelarvesse laekuva täiendava tulu arvelt. 

 

Kuna relva käsitsemise ning laskeoskuse eksami vastuvõtmise eest tuleb relvaloa taotlejal 

tasuda riigilõivu 15 eurot. Kui võtta aluseks, et 2018. aastal sooritatakse vähemalt 3000 

täiendavat eksamit, siis laekub sellest riigieelarvesse täiendavat tulu 45 000 eurot. Aastas 

3000 täiendava laskekatse läbiviimine maksab 24 824 eurot, millest tööjõukulu on 17 228 

eurot. Eelnevalt on välja toodud vaid kõige otsesemad kulud, mis tekivad Politsei- ja 

Piirivalveametile seoses täiendavate laskekatsete läbiviimisega. Lisaks kaasnevad ka kaudsed 

kulud – hoonete ja rajatiste ülalpidamiskulud, administreerimis- ja juhtimiskulud, samuti ka 

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse kulud, nagu näiteks arvutitöökoha 
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kulud, infosüsteemide arendus- ja hoolduskulud jne. Kaudseid kulusid ei ole arvutustesse 

lisatud, kuna nende arvutamiseks puudub tehniline lahendus, kuid hinnanguliselt katab 

riigilõiv 15 eurot täiendavalt läbiviidavate laskekatsete nii otsesed kui kaudsed kulud. 

Laskekatsete täiendava kulu osad on esitatud tabelis 8.  

 
Tabel 8. Eeldatav laskekatsete läbiviimise lisakulu aastas.  

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet, seisuga 15.03.2016. 

Majandamiskulud: 

Keskmine 

laskekatsete/ühikute 

hulk arv aastas 

Ühiku 

hind 

(eurodes) 

Ühikute 

vajadus  

Aastane 

kulu 

(eurodes)  

Laskemoon 3000 0,32 9000 2 880    

Kõrvaklapid 3000 25 3,75 94    

Kaitseprillid 3000 3 7,5 23    

Püstol 8100 408 0,203 83    

Revolver 900 800 0,023 18    

Märkleht 3000 0,516 600 310   

 Relva puhastusvahendid 3000 10 2 20   

 Paber, pliiats, printer, kleeplint jm 

bürookulu 3000 0,25 9000 2 250   
 Lasketiiru rent 3000 48 24 1 152   

 Lasketiiru tagasein ühe korra aastas 3000 1800 0,05 90   

 Maismaasõidukite kulu lasketiiru 

sõitmiseks   0,132 410 54   
 Arvestuslik töötajate majanduskulu    643 0,97 623   
 Tööjõukulud:         

 Lasketiiru sõiduks kuluv tööaeg   1554 0,02 32   

 Ettevalmistusaeg (1 t ühele rühmale) 300 1262 1,79 2 254   

 Protokollide koostamine, 
vormistamine, printimine, 

allkirjastamine, registreerimine (30 

min üks rühm) 300 1262 0,89 1 127   
 Laskekatse kolm lasku (9 min) 3000 1554 8,04 12 486   

 Relvade puhastamine (3 min) 3000 1489 0,89 1 329   

 Kokku lisanduv majandamiskulu       7 596   

 Kokku lisanduv tööjõukulu       17 228   

 Kokku lisavajadus       24 824   

  

Turvalisuse tagamise otstarbel erinevait liiki relvi omavatele isikutele sätestatakse eelnõu 

kohaselt võimalus kasutada laskekatse tegemisel isiklikku relva ja laskemoona. See muudab 

laskekatse sooritamise isikule lihtsamaks, kuna kasutada saab relva, mida laskekatse sooritaja 

oskab paremini käsitseda, kuna see on tema isiklik relv. Selliselt läbiviidud laskekatse võib 

vähendada teatud määral Politsei- ja Piirivalveameti kulusid laskekatsete läbiviimisel. Sellega 

kaasneb teatav kokkuhoid laskemoona arvelt, samuti relvade amortisatsiooni ja relvade 

lasketiiru transportimise arvelt. Kui veerand laskekatset sooritavatest isikutest teeksid 

laskekatse kasutades selleks isiklikku tulirelva ja laskemoona, väheneks Politsei- ja 

Piirivalveameti kulu seoses laskekatsete läbiviimisega ligikaudu 1085 eurot aastas. 

 

Relvade ja laskemoona sissetoomise eriluba 

 

Lähtudes sellest, et laskemoona sissetoomise eriloa taotlemiseks tuleb eelnõu kohaselt tasuda 

riigilõivu, võib prognoosida riigile lisatulu tekkimist. 2016. aastal väljastati 104 eriluba 

laskemoona Eestisse sisseveoks. Võttes aluseks selle, et riigilõiv eriloa väljastamise eest on 

30 eurot ja kui 2017. aastal väljastatakse sama suur hulk erilubasid kui 2016. aastal, suureneb 

riigieelarve tulude maht 3120 euro võrra. 

 

Riigilõivumäära kujundamisel on lähtutud kulupõhimõttest. Kulupõhimõtte kohaselt peab 

riigilõivumäär katma vähemalt toimingu tegemisega seotud otsesed ja teatud ulatuses ka 

kaudsed kulud. Otsesed kulud on kulud, mida saab seostada mingi toimingu liigiga. Otsesed 

kulud hõlmavad palgafondi, materjalikulu (blanketid, eriblanketid, lisaturvaelemendid, trüki- 

ja paberikaubad jne) ning transpordikulu. Olenevalt toimingust võib otseste kulude hulka 

lisanduda veel muid erinevaid kulusid, millega tuleb konkreetse määra arvutamisel arvestada. 
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Kaudsed kulud on kulud, mida on kaudse seostamise põhjal võimalik vastava toiminguga 

siduda. Kaudseteks kuludeks on näiteks majandus- ja halduskulu, arhiveerimine 

elektrooniliselt ja paberil, juhtimis- ja raamatupidamiskulud.  

 

Kohaliku omavalitsuse kohustus teavitada rajatud lasketiirudest ja –paikadest 

 

Kohalik omavalitsus, kes on RelvS-i § 84 lõike 3 alusel andnud nõusoleku lasketiiru või 

laskepaiga rajamiseks, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit tema territooriumil asuvatest 

lasketiirudest ja laskepaikadest hiljemalt 1. jaanuaril 2018. aastal (eelnõu § 1 p 75). Seda 

teavitamiskohustuse panemist ei saa pidada kohalikule omavalitsusele oluliseks töökoormuse 

tõusuks. Muudatus ei oma olulist mõju regionaalarengule. 

 

Relvade laskekõlbmatuks muutmine 

 

Seadusemuudatuse ja Euroopa Komisjoni rakendusmääruse järgi tuleb relvi laskekõlbmatuks 

muuta vastavalt määruse I lisale. Kui isik soovib relva laskekõlbmatuks muuta, esitab ta 

taotluse Politsei- ja Piirivalveametile, kes annab selle toimingu tegemiseks vastava loa. Kui 

relv on laskekõlbmatuks muudetud, esitab isik selle Politsei- ja Piirivalveametile, kes 

kontrollib laskekõlbmatut relva ja väljastab tõendi, kui relv on rakendusmääruse kohaselt 

laskekõlbmatuks muudetud. 

 

Politsei- ja Piirivalveametile tekitab kulu relva laskekõlbmatuks tegemise loa taotluse 

vastuvõtmine, selle registreerimine ja loa väljastamine. Kui relv on laskekõlbmatuks 

muudetud, tekib Politsei- ja Piirivalveametile kulu relva laskekõlbmatuse kontrollimise, 

rakendusmääruse kohase tõendi väljastamise ning teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kande 

tegemisega. Relva laskekõlbmatuse tõendi väljaandmiseks on vaja turvapaberit, mis maksab 2 

eurot. Praegu kehtivate laskekõlbmatusnõuete alusel anti alates 1. aprillist 2015. aastal kuni 

aasta lõpuni välja 61 relva laskekõlbmatuse tõendit. 2016. aasta novembriks on välja antud 30 

tõendit. Arvestades eelnevat praktikat, võib eeldada, et rakendusmääruse kohaseid tõendeid 

antakse aastas välja kuni 200. Politsei- ja Piirivalveameti väljastatava tõendi peab väljastama 

turvapaberil, aastas on turvapaberi soetamise maksumuse kulu hinnanguliselt 400 eurot.  

 

Järgnevalt on toodud relva laskekõlbmatuks muutmisega seonduvate toimingute kulud 

Politsei- ja Piirivalveametile. 

 

Relva laskekõlbmatuks muutmise loa taotluse vastuvõtmine 

Taotluse vastuvõtmiseks Politsei- ja Piirivalveametis kulub umbes 25 minutit, mis teeb kokku 

83,3 tundi aastas. Seega on aastane otsene palgakulu 614,25 eurot. Toimingule lisandub ka 

majanduskulu 28,90 eurot aastas ning muud otsekulud (nt teenindussaalide kulu kokku, 

hoonete rent, inventari rent) 443,15 eurot aastas. Arvestades taotluse vastuvõtmisega 

seonduvaid kulusid, on taotluse vastuvõtmise ja registreerimise kulu 1086,3 eurot aastas. 

 

Relva laskekõlbmatuks muutmise loa vormistamine 

Toimingu läbiviimiseks kuluv Politsei- ja Piirivalveameti lubadeametniku tööaeg on 13 

minutit, mis teeb ühes aastas 43,3 tundi. Seega on selle toiminguga seonduv aastane otsene 

palgakulu . 371,14 eurot. Lisandub ka majanduskulu 15,03 eurot aastas ning muud otsekulud 

110,40 eurot aastas. Laskekõlbmatuks tegemise loa vormistamise kulu on 496,57 eurot aastas. 

 

Relva laskekõlbmatuks muutmise loa väljastamine 

Toimingu kuluv tööaeg on 6 minutit, mis teeb aastas 20,0 tundi. Sellest tulenevalt on otsene 

palgakulu 147,42 eurot. Sellele lisandub ka majanduskulu 6,94 eurot aastas. Kokkuvõtvalt on 

relva laskekõlbmatuks tegemise loa väljastamisega seonduv kulu 154,36 eurot aastas. 
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Relva Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti saatmiseks vastuvõtmine  

Selle toiminguga seondub ajakulu 15 minutit relva vastuvõtmisel, mis teeb kokku 25 tundi 

aastas. Toiminguga seonduv otsene palgakulu on 184,28 eurot aastas. Sellele lisandub ka 

majanduskulu 8,67 eurot aastas. Kokkuvõtvalt kaasneb relva Eesti Kohtuekspertiis Instituuti 

kontrolli viimisega kulu 192,95 eurot aastas. 

 

Relva Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti saatmise ettevalmistamine 

Sellele toimingule kulub arvestuslikult 20 minutit tööaega, mis teeb kokku 33,3 tundi aastas. 

Sellest tulenevalt on otsene palgakulu 285,49 eurot aastas, millele lisandub ka majanduskulu 

11,56 eurot aastas ja muud otsekulud 30 eurot aastas. Relva Eesti Kohtuekspertiis Instituuti 

saatmise ettevalmistamisega kaasneb kulu kokku 327,05 eurot aastas. 

 

Relva Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti viimine ja sealt toomine 

Relva transportimiseks kulub arvestuslikult 139,9 töötundi aastas. Sellega seonduv otsene 

palgakulu on 1198,22 eurot aastas, majanduskulu 48,52 eurot aastas ja muud otsekulud 

1108,01 eurot aastas. Tulenevalt eeltoodust on relva Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti 

transportimisega seonduv kulu 2874,75 eurot aastas. 

 

Eelnevalt väljatoodud toiminguid tehakse ka praegu ning eelnõuga selles osas mingeid 

muudatusi ette ei nähta. Eelnõu kohaselt lisandub Politsei- ja Piirivalveametile uue 

toiminguna relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse kontrollimine ja tõendi väljastamine, 

millega kaasnev kulu on toodud järgnevalt. 

 

Relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse kontrollimine ja tõendi väljastamine 

Selle toimingu tegemiseks kulub 20 minutit, mis teeb 66,7 tundi aastas. Sellega seonduv 

otsene palgakulu on 491,40 eurot aastas. Samuti lisanduvad sellele majanduskulu 23,21 eurot 

ning muud otsekulud 326,40 eurot aastas. Ühe relva laskekõlbmatust tõendava tõendi 

maksumus on ligikaudu 2 eurot, laskekõlbmatu relva tõendi väljastamisega kaasnev 

lisakulu on 840,92 eurot aastas.  

 

Kokkuvõtvalt on kogu toimingu kulud 5452,89 eurot aastas (arvestamise aluseks on võetud 

200 toimingu tegemine aastas). Ühe toimingu maksumus on 27,26 eurot.  

 

Võib eeldada, et relva laskekõlbmatuse tuvastamisega seonduvaid toiminguid viiakse ka 

edaspidi läbi sama palju, kui eelneval aastal. Sellest tulenevalt on eelnõu kohaselt sätestatud 

toimingu riigilõivu määr 30 eurot. Riigilõivu määra suuruse kujundamisel on lähtutud 

kulupõhimõttest. Riigilõivu määra kujunemisel on arvesse võetud kulusid Politsei- ja 

Piirivalveametile relva laskekõlbmatuks muutmise taotluse vastuvõtmisele, registreerimisele, 

loa vormistamisele, isikule kätteandmisele, laskekõlbmatuks muudetud relva tunnistuse 

vastuvõtmisele, relva laskekõlbmatuse kontrollimisele ja relva laskekõlbmatuse tõendi 

väljastamisele, nende toimingute ajakulu, tööjõukulusid, majanduskulusid, muid otsekulusid, 

kulusid hoonetele ja inventari rendile. Ühe toimingu omahind on 27,26 eurot ja eelnõu 

kohaselt kavandatav riigilõivu määr on samas suuruses kui planeeritud kulud.  

 

Eeldatavasti viiakse laskekõlbmatusnõuete toiminguid ka edaspidi läbi sama palju. Politsei- ja 

Piirivalveameti hinnangul ei ole sellisel juhul vaja lisapersonali ega tõsta riigilõivu määra.  

 

Laskekõlbmatu relva omaniku vahetused ja sellega seonduvad registrikanded 

 

Laskekõlbmatu relva omaniku vahetuse korral tuleb eelnõu kohaselt tasuda riigilõivu 15 

eurot. Politsei- ja Piirivalveametile kaasneb sellega seoses kulu avalduse vastuvõtmise ja 
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teenistus- ja tsiviilrelvade registris vastava kande tegemisega. Riigilõivu määra suuruse 

kujundamisel on lähtutud kulupõhimõttest. Riigilõivumäära kujunemisel on võetud arvesse 

Politsei- ja Piirivalveametile laskekõlbmatute relvade omanike registreerimisel kaasnevaid 

kulusid (tööjõukulu, majanduskulu ja muid otsekulusid). Eeldatavasti on laskekõlbmatute 

relvade omanike vahetusi aastas hinnanguliselt 100. Järgnevalt on toodud sellega seonduvate 

toimingute kulude täpsem kirjeldus. 

 

Laskekõlbmatu relva omaniku vahetuse registreerimise taotluse vastuvõtmine 

Taotluse Politsei- ja Piirivalveametis vastuvõtmiseks kulub ligikaudu 25 minutit, mis teeb 

41,67 tundi aastas. Sellega seonduv otsene palgakulu on 307,1 eurot aastas. Sellele lisanduvad 

veel majanduskulu 28,90 eurot aastas ning muud otsekulud 443,15 eurot aastas. Kokku 

kaasneb toimingu tegemisega kulu 779,15 eurot aastas.  

 

Laskekõlbmatu relva registrikannete tegemine 

Toimingule kulub tööaega 13 minutit, mis teeb 21,67 tundi aastas. Sellega seondub otsene 

palgakulu 159,68 eurot aastas. Lisaks sellele kaasneb majanduskulu 15,03 eurot aastas ja 

muud otsekulud 110,40 eurot aastas. Toimingu tegemisele kulub kokku 285,11 eurot aastas.  

 

Laskekõlbmatu relva omaniku vahetuse kogukulu on 1064,26 eurot aastas, millest ühe 

toiminguga seotud kulu on 10,64 eurot. Eelnõuga kavandatav riigilõivu määr on samas 

suuruses, kui toiminguga kaasnevad kulud.  

 

Teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendused 

 

Registris registreeritakse eelnõu kohaselt kõik laskekõlbmatud relvad ja nende omanike 

vahetused. Kehtiva seaduse kohaselt registris selliseid andmeid ei registreerita, mistõttu tuleb 

registrisüsteemis teha vajalikud muudatused. Muudatusega kaasnevad ühekordsed arendused 

relvaregistris, mille maksumus on hinnanguliselt 8000 eurot, mis kaetakse Siseministeeriumi 

infotehnoloogia- ja arenduskeskuse eelarvest olemasolevate vahenditega. 

 

Elektroonne relvaluba  

 

Politsei- ja Piirivalveametile kaasnevad elektroonse relvaloa võimaluse loomisega kulud 

teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendusteks ja vajalike liideste väljaarendamiseks. 

Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus on hinnanud ühekordseteks kuludeks 

arenduste elluviimisel ligikaudu 60 000 eurot. Praegu elektroonilise relvaloa arendusteks 

eelarvelised vahendid puuduvad. Arvestades, et eelnõu kohaselt luuakse tuleviku võimalused, 

mitte kohustus, elektroonilise relvaloa omamiseks ja säilib paberkujul relvaloa väljastamine, 

siis ei ole eelarveliste vahendite puudumine takistuseks eelnõu vastuvõtmisel. 

Infotehnoloogilised lahendused viiakse ellu ja tehakse kättesaadavaks, kui on hinnatud 

täiendavalt riigi eelarvelisi vahendeid või Siseministeeriumi valitsemisala ressursse tervikuna.  

 

Teenindussaalides esitatavate taotluste kogumaht aastas on ligikaudu 500 000 toimingut ja 

relvaloa taotlustega seotud osakaal on ligikaudu 1,9% (9 585 toimingut). Eeldusel, et 50% 

taotlejatest ei soovi relvaluba paberil, tuleb teha 4793 toimingut, mille korral käib isik 

teeninduses kaks korda ja 4793 toimingut, mille korral käib isik teeninduses korra.  

 

Relvaloa plankide kulu Politsei- ja Piirivalveametile on umbes 325 eurot koos käibemaksuga 

aastas (tegemist on plankidega, millele täna luba trükitakse). Seega eeldades, et trükkida tuleb 

50% vähem lube (ehk 9585 relvaloa asemel 4793 relvaluba) on sääst 163 eurot. 
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Kuna relvalubasid väljastatakse eelnõu kohaselt edasi ka paberil, säilib vajadus printerite ja 

laminaatorite järele, millega load termokiletatakse. Sellega seonduv kulu on kuni 600 eurot 

aastas.  

 

Kui 50% isikutest soovib relvaluba elektroonselt, siis jääb Politsei- ja Piirivalveameti 

lubadeametnikul aastas ära ligikaudu 4793 toimingu tegemine. Paberil relvaloa väljastamisele 

kulub lubade ametniku tööaega järgmiselt: 10 minutit loa väljatrükkimine, lamineerimine, 

kleepimine; 10 minutit loa vastavasse Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse edastamine; 10 

minutit isiku teavitamine, mis teeb kokku 30 minutit tööaega. See on 798,8 lubadeametniku 

töötundi aastas. Elektroonse relvaloa väljastamisele kulub tööaega maksimaalselt 10 minutit 

isiku teavitamisele, seda juhul kui elektroonilised eelteavitus süsteemid ei tööta. Üldjuhul 

teavitatakse eelteavitussüsteemi kaudu, mille võimalusi on isikule tutvustatud. Seega jääb 

elektroonse relvaloa korral kulutamata umbes 20 minutit tööaega relvaloa toimingu kohta. 

Arvestades 4793 ärajäävat toimingut ning sellega kokkuhoitavat tööaega, on Politsei- ja 

Piirivalveametil võimalik hoida kokku 1598 töötundi aastas. Lähtudes Politsei- ja 

Piirivalveameti lubadeametniku keskmisest töötunni maksumusest koos tööandja maksudega, 

mis on 8,51 eurot, ning kokkuhoidu relvaloa plankidelt, on kokkuhoitav summa 

13 599+163=13 762 eurot aastas.  

 

Relvaloa väljastamisel tuleb isikul tasuda riigilõivu 30 eurot. Kui pooled taotlejatest soovivad 

relvaluba elektroonselt, on sama riigilõivu korral kokkuhoid Politsei- ja Piirivalveametile 

13 762 eurot. Taotlejale on kokkuhoid, arvestades kokkuhoitavat ajakulu ja keskmist 

brutopalka, 16,3 eurot. Samale tasemele jäävast riigilõivust saadava summa ja kokkuhoitava 

summa arvelt viiakse läbi vajalikud infotehnoloogilised arendused.  

 

Arvestades, et relvaloa taotleja või vahetaja käib kavandatavate muudatuste jõustumisel 

Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses ühe korra, samuti ei pea ta enam enne taotluse 

esitamist minema fotograafi juurde, ning relvaluba ei pea kaasas kandma, muutub teenus 

relvaloa omajale mugavamaks.  

 

Vanglateenistuse teenistusrelvade käitlemise regulatsiooni erisuse sätestamine 

 

RelvS-is ja VangS-is muudatuste tegemisega ei kaasne otseseid kulusid ega tulusid. 

 

 

8. Rakendusaktid 

 

Seaduse rakendamiseks on vaja kehtestada järgmised õigusaktid: 

 

1) siseministri määrus „Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate 

relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ja eriloa vorm“; 

2) siseministri määrus „Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm“. 

 

Seaduse rakendamiseks on vaja muuta järgmisi õigusakte: 

 

1) Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. aasta määrus nr 107 „Teenistus- ja tsiviilrelvade 

riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“; 

2) siseministri 18. märtsi 2015. aasta määrus nr 13 „Soetamisloa ja relvaloa taotlemise 

eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja 

relvaloa andmise kord“; 

3) justiitsministri 05. septembri 2011. aasta määrus nr 44 „Järelevalve korraldus 

vanglas“. 
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Kehtetuks tunnistatakse järgmised õigusaktid: 

1) siseministri 20. märtsi 2015. aasta määrus nr 15 „Relva laskekõlbmatust kinnitava 

tunnistuse vorm“; 

2) siseministri 18. märtsi 2015. aasta määrus nr 11 „Relva laskekõlbmatusnõuded“; 

3) siseministri 16. märtsi 2015. aasta määrus nr 10 „Eriloa väljastamise ja vormistamise 

kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva 

olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vorm“; 

4) siseministri 6. detsembri 2001. aasta määrus nr 96 “Nõuded vastutava isiku 

teadmistele ja tema eksamineerimise kord”; 

5) Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. aasta korraldus nr 372 “Sisseveetavate relvade 

ja laskemoona vastavust nõuetele tollikontrolli tsoonis kontrolliva volitatud asutuse 

määramine”. 

 

Rakendusaktide kavandid on esitatud käesoleva seletuskirja lisas 1. 

 

9. Seaduse jõustumine 

 

Seaduseelnõu § 1 (RelvS-i muudatused) ja § 3 (RLS-i muudatused) on kavandatud jõustuma 

1. juunil 2017. aastal. See on piisav aeg kavandatavate muudatustega kohanemiseks ja 

vajalike ettevalmistuste tegemiseks. Seaduseelnõu § 2, 4 ja 5 jõustuvad üldises korras. 

 

10. Eelnõu kooskõlastamine 

 

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile, Kaitseministeeriumile, 

Keskkonnaministeeriumile, Rahandusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ja 

Välisministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Riigikohtule, õiguskantslerile, Eesti 

Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Linnade Liidule, Politsei- ja Piirivalveametile, 

Kaitsepolitseiametile, Eesti Laskurliidule, Eesti Jahispordiliidule, Eesti Jahimeeste Seltsile, 

Eesti Vibuliidule ja Eesti Practical-Laskmise Ühingule. Eelnõu kohta esitatud ettepanekud ja 

arvamused on esitatud tabelis (seletuskirja lisa 2). Lisaks on toimunud kohtumised erinevate 

huvirühmadega, keda eelnõus kavandatavad muudatused mõjutavad. Näiteks toimus 1. aprillil 

2016. aastal eelnõu uue versiooni tutvustamine Siseministeeriumis, kuhu olid kutsutud 

sportlaskmise ja jahindusega tegelevate organisatsioonide esindajad, relvade ja laskemoona 

müügi, parandamise jms tegelevate ettevõtete esindajad, Eesti Reservohvitseride Kogu 

esindajad, samuti puudutatud ministeeriumide ja asutuste esindajad. Kohtumise tulemusena 

jõuti seisukohale, et eelnõu osas ei ole osalenud isikutel enam olulisi märkusi. 
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