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seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
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§ 1. Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1)seaduses asendatakse läbivalt sõnadˮEuroopa Ühendusˮ sõnadega ˮEuroopa Liitˮ vastavas käändes;

2)seaduses asendatakse läbivalt sõnaˮkaitsevägiˮ sõnaga ˮKaitsevägiˮ vastavas käändes;

3)paragrahvi 2 tekst muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Käesolevat seadustei kohaldata:

1) asjale,mis ei ole relvaks konstrueeritud või kohandatud, kuid mida on võimalik sellenakasutada;

2) enne 1870. aastat valmistatud tulirelvale jaselle koopiale tingimusel, et nendest ei saa tulistada käesoleva
seaduse §-des19 ja 20 nimetatud laskemoona;

3) käesoleva seaduse alusel kehtestatud nõuete kohaselt laskekõlbmatuksmuudetud relvale, mille vastavus
laskekõlbmatuks tunnistatud relva kohtakehtivatele tehnilistele nõuetele (edaspidi laskekõlbmatusnõuded)
ontuvastatud ja mille kohta on väljastatud käesoleva seaduse § 782lõikes 1 nimetatud tunnistus;

4) strateegilise kauba seaduse kohaseltdemilitariseeritud sõjalisele relvale, välja arvatud selle
kasutuskõlblikeleosadele;

5) lõhkematerjalile japürotehnilisele tootele osas, mis on reguleeritud lõhkematerjaliseadusega;

6) terariistale, mis onvalmistatud kasutamiseks koduses majapidamises või olmes ja millel puuduvadkäesoleva
seaduse § 20 lõike 2 punktis 2 nimetatud eritunnused;

7) riigi-ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsioonile, välja arvatud käesoleva seaduse §25 lõikes 10 sätestatud
juhul;

8) sõjaväe-ja teenistusrelvadele ning nende laskemoonale, sõjaliste relvade veole jateenuse osutamisele, kui
käesolev seadus ei sätesta teisiti;

9) Kaitseliidurelvale ja selle laskemoonale, kui käesolev seadus või Kaitseliidu seadus eisätesta teisiti;

10) ametirelvaleja selle laskemoonale, mida kannab relvastatud pardasaatja või teise riigipädeva asutuse
ametnik, kes on kaasatud politsei või tolli tegevussevälislepingu või Euroopa Liidu õigusakti alusel, välja
arvatud käesolevaseaduse §-s 31sätestatud juhul;

11) riigiomandis olevale relvale ja laskemoonale, mida riiklik ekspertiisiasutus kasutabekspertiiside tegemiseks,
välja arvatud käesoleva seaduse §-s 101sätestatud juhul.

(2) Käesoleva seaduse 8. ja 81. peatükki ei kohaldata teises riigis laskekõlbmatuks muudetud tulirelvale, mison
toodud käesolevas seaduses sätestatud laskekõlbmatusnõuetele vastavusetuvastamisele.ˮ;
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4)paragrahvi 31pealkirjas ning lõigetes 1, 4 ja 5 asendatakse sõnad ˮEuroopa Liiduliikmesriigiˮ sõnaga ˮriigiˮ;

5)paragrahvi 31täiendatakselõikega 31järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Relvastatud pardasaatja jateise riigi ametniku ametirelva ja laskemoona võib Eestisse sisse
tuuakavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia üksnes vastava Eestiametiasutuse teatise alusel.ˮ;

6)paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Alates pärandi vastuvõtmise päevastkolme kuu jooksul on pärijal õigus:

1) esitada taotlus päritud relva kohta relvaloasaamiseks;

2) esitada taotlus päritud relva laskekõlbmatuksmuutmiseks või käesoleva seaduse alusel kehtestatud
laskekõlbmatusnõuetelevastavuse tuvastamiseks;

3) võõrandada päritud relv ja laskemoon käesolevaseadusega kehtestatud korras.ˮ;

7)paragrahvi 6 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastataksejärgmiselt:

ˮ(4) Sundvõõrandamiselekuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ja
maksmisekorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Sundvõõrandatud relva ja laskemoonarealiseerimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav
ministermäärusega.ˮ;

8)paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Alates jagatudvarale omandiõiguse tekkimise päevast kolme kuu jooksul on omanikul õigus:

1) esitada avaldus omandatud relva kohta relvaloasaamiseks;

2) esitada taotlus relva laskekõlbmatuksmuutmiseks või käesoleva seaduse alusel kehtestatud
laskekõlbmatusnõuetelevastavuse tuvastamiseks;

3) võõrandada relv ja laskemoon kolme kuu jooksulkäesoleva seadusega kehtestatud korras.ˮ;

9)paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Alates leitud varaleomandiõiguse tekkimisest kolme kuu jooksul on omanikul õigus:

1) esitada taotlus omandatud relva kohta relvaloasaamiseks;

2) esitada taotlus omandatud relva laskekõlbmatuksmuutmiseks või käesoleva seaduse alusel kehtestatud
laskekõlbmatusnõuetele vastavusetuvastamiseks;

3) võõrandada relv ja laskemoon käesolevaseadusega kehtestatud korras.ˮ;

10)paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Tulirelva oluliste osadenakäsitatakse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud osade lõpuni
töötlematatoorikuid ja nõuetele mittevastavalt laskekõlbmatuks muudetud osasid, samutimuid esemeid, mida
on võimalik nende valmistamismaterjali või konstruktsiooniära kasutades üldlevinud tehniliste vahendite või
tööriistadega töödelda, ümberehitada või kohandada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud osaks.ˮ;

11)paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Relva jalaskemoona tüübikinnituse (edaspidi tüübikinnitus) käigus tehaksekindlaks relva- või
padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus jamääratakse kasutusvaldkond, lähtudes
käesoleva seaduse §-dest 3 ja 25.ˮ;

12)paragrahvi 23 lõige 8 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(8) Huvitatudisiku taotlusel tehakse tüübikinnitus relva või laskemoona Eestissesissetoomisel, Eestis
valmistamisel, teisest kasutusvaldkonnast ületoomisel,samuti pärast relva ümberehitamist.ˮ;

13)paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Jahitulirelv on jahipidamiseks ettenähtud sileraudne püss, vintraudne püss, kombineeritud püss, püstol
jarevolver. Jahipidamiseks ette nähtud sileraudsel, vintraudsel ja kombineeritudpüssil peab olema kergesti
lülitatav kaitseriiv. Isik võib jahitulirelvasoetada, seda omada ja vallata tingimusel, et tal on jahitunnistus.ˮ;
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14)paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Politsei- ja Piirivalveamet väljastabrelvaloa ametniku suulise otsuse alusel isikule:

1) kes on Politsei- ja Piirivalveametile esitanudkäesoleva seaduse § 35 lõikes 2 sätestatud dokumendid;

2) kelle suhtes ei ole tuvastatud käesolevaseaduse § 36 lõikes 1 ja lõikes 4 sätestatud relvaloa andmist
välistavaidasjaolusid;

3) kes on sooritanud käesoleva seaduse § 35 lõikes5 sätestatud eksami.ˮ;

15)paragrahvi 34 lõige 7 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Relvaloakehtivusaeg on kuni viis aastat. Relvaloa kehtivusaeg ei saa olla pikem kuiisikule
väljastatud tervisetõendi kehtivusaeg. Paralleelrelvaloa kehtivus onpiiratud relvaomaniku relvaloa
kehtivusega ja paralleelrelvaluba kaotabkehtivuse relvaomaniku relvaloa kehtetuks tunnistamise korral või
relvaomanikutaotluse puhul. Sellisel juhul on isikul õigus paralleelrelvaluba vahetadarelvaloa vastu.ˮ;

16)paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 52järgmises sõnastuses:

ˮ(52) Enne käesoleva paragrahvilõikes 5 nimetatud eksami sooritamist peab isik tasuma riigilõivu.ˮ;

17)paragrahvi 35 lõiked 6 ja 7 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatudeksami läbiviimise korra, relva käsitsemise ning laskeoskuse
eksami ningsoetamisloa ja relvaloa andmise korra kehtestab valdkonna eest vastutavminister määrusega.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 jalõikes 5 sätestatud nõuded ei laiene:

1) politseiametnikule, vanglaametnikule jategevväelasele, kellel on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus
ja kes vastabpolitsei-, vangla- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele;

2) abipolitseinikule, kellele on antudabipolitseiniku seaduse §-s 12 sätestatud alusel ja korras tulirelva
kandmiseõigus ning kes vastab abipolitseinikuks asumisel esitatavatele tervisenõuetele;

3) Kaitseliidu tegevliikmele, kellel onKaitseliidu relva kandmise luba ning kellel on käesoleva seaduse §-s
351sätestatud kehtiv tervisetõend;

4) käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1, 3 ja 5nimetatud isikule.ˮ;

18)paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 71järgmises sõnastuses:

ˮ(71) Käesoleva paragrahvi lõike 7punktides 1–3 nimetatud isikutele väljastatakse käesoleva paragrahvilõike
2 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud dokumentide, relva kandmise õiguseolemasolu tõendava dokumendi ja
tervisetõendi või tervisenõuetele vastavusekohta ametiasutuse kinnituse esitamisel otsus soetamisloa või
relvaloa andmisekohta ametniku suulise otsuse alusel. Tervisenõuetele vastavust kinnitavas dokumendispeab
olema märgitud selle kehtivusaeg.ˮ;

19)paragrahvi35 lõike 8 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮLähtuvalt relva pikkusest ja relvaraua pikkusestpeab relvaloa omaja teist liiki tulirelva soetamisel sooritama
relvakäsitsemise ning laskeoskuse eksami.ˮ;

20)paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 9järgmises sõnastuses:

ˮ(9) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 8nimetatud relva käsitsemise ning laskeoskuse eksami sooritamist peab
isiktasuma riigilõivu.ˮ;

21)paragrahvi 351täiendatakselõikega 11järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Tervisekontrolli peab läbimakõige varem kolm kuud enne soetamisloa taotlemist või enne relvaloa
taotlemistjuhul, kui eelnevalt ei tule soetamisluba taotleda.ˮ;

22)paragrahvi 351täiendatakselõikega 21järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Tervisetõend kehtib kuniviis aastat.ˮ;
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23)paragrahvi 351lõiget 4täiendatakse pärast sõna ˮValitsusˮ sõnaga ˮmäärusegaˮ;

24)paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Kui relvaluba võisoetamisluba taotletakse turvateenuse osutamiseks Eesti riigilippu kandval jaEesti kohtu
juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeval, peabtaotleja esitama käesoleva paragrahvi lõike 2
punktis 7 sätestatu asemelvalvatava laeva nime, laeva registrinumbri, laeva omaniku nime, laeva omanikuisiku-
või registrikoodi, kontaktisiku nime ja telefoninumbri ning laevakapteni nime ja telefoninumbri.ˮ;

25)paragrahvi 41 lõige 5 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4sätestatud nõue ei laiene käesoleva seaduse § 35 lõike 7 punktides 1
ja 2nimetatud isikule relva kandmise õigust tõendava dokumendi ja tervisetõendi võitervisenõuetele vastavuse
kohta ametiasutuse kinnituse esitamisel.Tervisenõuetele vastavust kinnitavas dokumendis peab olema märgitud
sellekehtivusaeg.ˮ;

26)paragrahvi 43 lõike 3 punkt 10tunnistatakse kehtetuks;

27)paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Füüsiline isik peab hoidma relvahoiukohas, mis asub isiku elukohas või tema määratud aadressil
asuvashoiukohas, mis on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga.ˮ;

28)seaduse § 46 lõike 5 punktides 3 ja 4asendatakse sõna ˮjahirelvˮ sõnaga ˮjahitulirelvˮ vastavaskäändes;

29)paragrahvi 50 lõige 5 tunnistataksekehtetuks;

30)paragrahvi50 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Jahitulirelva ja jahiseaduse § 27 lõike1 mõistes jahivibuna kasutatava sportvibu kandmist jahil reguleerib
jahiseadusja selle alusel väljaantud õigusaktid.ˮ;

31)paragrahvi 51 lõige 5 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Relva kaotamisest, hävimisest või muul viisilvaldusest väljaminekust on relva kandev töötaja või
laskespordiorganisatsiooniliige kohustatud viivitamata teatama politseile ja relva väljastanud isikulevõi
asutusele.ˮ;

32)paragrahv 59 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

ˮ§ 59. Relva, selle oluliseosa ja laskemoona sisseveo, väljaveo ja ajutise väljaveo terminning eriloa nõue

(1) Käesolevas seadusesmõistetakse relva, selle olulise osa ja laskemoona sisseveona nende EuroopaLiidu
välisest riigist Eestisse toimetamist ja väljaveona nende Eestist EuroopaLiidu välisesse riiki toimetamist.

(2) Käesolevas seaduses mõistetakse relva, selleolulise osa ja laskemoona ajutise väljaveona
Euroopa Parlamendi ja nõukogumääruse (EL) nr 258/2012, millega rakendatakse rahvusvahelise
organiseeritudkuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonitäiendava
tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist janendega ebaseaduslikku kauplemist
tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvadeprotokoll) artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade
jalaskemoona ekspordilubade andmise menetlus ning importi ja transiiti käsitlevadmeetmed (ELT L 94,
30.03.2012, lk 1–15), artikli 2 lõikes 11 sätestatudajutist eksporti, mis ei ületa 24 kuud.

(3) Relva, selle olulise osa ja osa ninglaskemoona sissevedu, väljavedu ja ajutine väljavedu toimub käesoleva
seaduse,tolliseaduse, strateegilise kauba seaduse ning kultuuriväärtuste väljaveo,ekspordi ja sisseveo seaduse
ning nende alusel kehtestatud õigusaktidegakehtestatud korras.

(4) Tsiviilrelva, selle olulise osa ja laskemoonavõib käesoleva seaduse kohaselt sisse ja ajutiselt välja vedada
üksnes eriloaalusel. Eriloa väljastab seda taotlevale isikule Politsei- ja Piirivalveamet.

(5) Eriloa väljastamise ja vormistamise korra,eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate
relvade,tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vormi kehtestabvaldkonna eest vastutav
minister määrusega.

(6) Sõjalise relva sissevedu ning tsiviilrelva,sõjalise relva ja tsiviilkäibes keelatud relva, selle olulise osa või osa
ninglaskemoona väljavedu, transiit ja teenuse osutamine toimub strateegilise kaubaseadusega kehtestatud korras,
välja arvatud käesoleva seaduse § 60 lõigetes 4–7sätestatud juhtudel.

(7) Politsei- ja Piirivalveamet saadab kolmetööpäeva jooksul teate relva ajutise väljaveo kohta sihtriigi
pädevaleasutusele.ˮ;
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33)seadust täiendatakse §-ga 591järgmises sõnastuses:

ˮ§ 591. Relvade ja laskemoona ajutiseksväljaveoks lubatud kogused

Relvade ja laskemoona ajutisel väljaveol peab arvessevõtma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
258/2012, millegarakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseÜhinenud Rahvaste
Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nendeosade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist
ja nendega ebaseaduslikkukauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10ning
kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubadeandmise menetlus ning importi ja transiiti
käsitlevad meetmed, artiklis 9sätestatud koguseid.ˮ;

34)paragrahv 60 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

ˮ§ 60. Relva, selle olulise osa ja laskemoona sissevedu jaajutine väljavedu

(1) Relva, selle olulise osa ja laskemoona võibsisse vedada käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriloa
alusel relvade,tulirelva osade või laskemoona valmistamiseks, relvade, tulirelva osade võilaskemoona müügiks
või relvade ja tulirelva osade ümbertegemise ja parandamiseteenuse osutamiseks.

(2) Füüsiline või juriidiline isik võib relva,selle olulise osa või laskemoona oma tarbeks Eestisse sisse vedada,
kui tal onvastava relva või selle olulise osa soetamisluba ja käesoleva seaduse § 59lõikes 4 nimetatud eriluba.

(3) Lubatud on ainult sellise relva, selle oluliseosa ja laskemoona sissevedu, mille tüübikinnitusega tsiviilrelvaks
tunnistatudmudel või modifikatsioon on kantud teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

(4) Füüsiline isik võib endanimele registreeritud relva, selle olulise osa ja laskemoona välja
vedadaspordivõistlusel või õppusel osalemiseks, jahipidamiseks ja muudekssamalaadseteks üritusteks, kui tal on
käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatuderiluba. Relv ja selle oluline osa peab olema loal märgitud tähtajaks
Eestissesisse veetud.

(5) Välisriigi füüsiline või juriidiline isik võibenda nimele registreeritud relva, selle olulise osa ja laskemoona
Eestissesisse vedada spordivõistlusel või õppusel osalemiseks, jahipidamiseks jamuudeks samalaadseteks
üritusteks, kui tal on käesoleva seaduse § 59 lõikes 4nimetatud eriluba. Sisseveetud relv ja selle oluline osa peab
olema loalmärgitud tähtajaks Eestist välja veetud.

(6) Füüsiline või juriidiline isik võib oma nimeleregistreeritud relva või käesoleva seaduse § 30 lõikes 3
sätestatud soetamisloa alusel soetatud relva, mis ei ole sõjalinerelv strateegilise kauba seaduse tähenduses, selle
olulise osa ning laskemoonaEestist ajutiselt välja vedada, kui tal on käesoleva seaduse § 59 lõikes 4nimetatud
eriluba. Eriloa väljastamisel võib konsulteerida strateegilise kaubakomisjoniga.

(7) Diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja,kes on välisriigi kodanik, ning välisriigi ametliku delegatsiooni
võidiplomaatilise tava kohaselt sellega võrdsustatud delegatsiooni koosseisukuuluv välisriigi kodanik ja teda
saatev isik võivad kodakondsusjärgses riigisregistreeritud relva, selle olulise osa ning relva juurde kuuluva
laskemoonaEestisse sisse ja Eestist välja vedada Välisministeeriumi taotlusel antavakäesoleva seaduse § 59
lõikes 4 nimetatud eriloa alusel.ˮ;

35)paragrahv 62 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

ˮ§ 62. Relva, selle olulise osa jalaskemoona sisseveo ja ajutise väljaveo tingimused

(1) Relva, selle olulise osaja laskemoona võib sisse ja ajutiselt välja vedada rahvusvaheliseksliiklemiseks avatud
piiripunktide kaudu, kus toll on alaliselt kohal.

(2) Sisseveetava relva,selle olulise osa ja laskemoona vastavust nõuetele kontrollib tollikontrollitsoonis
Vabariigi Valitsuse volitatud asutus, kes nende nõuetele vastavusekorral teeb sellekohase märke eriloale.
Relva, selle olulise osa või laskemoonamittevastavuse korral kehtestatud nõuetele koostatakse akt, kus
märgitaksepuudused, mille tõttu on sissevedu keelatud.

(3) Relv, selle oluline osa ja laskemoon peavadolema saatedokumentide ja loa alusel täpselt identifitseeritavad.
Nomenklatuurei tohi erineda loal märgitud nomenklatuurist ning kogus ei tohi ületada loalmärgitud kogust.

(4) Sisseveetaval tulirelval ja selle oluliselosal peab olema nõuetekohane markeering. Registreeritud tulirelva
markeeringpeab vastama eriloal märgitule.

(5) Ilma käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatuderiloata tollikontrolli tsooni toimetatud relv, selle oluline osa
ja laskemoonpeetakse kinni kuni asjaolude selgitamiseni ning paigutatakse tollilattu.Kinnipeetud relva, selle
olulise osa ja laskemoona säilimise ning nõuetekohasehoidmise tagab toll.ˮ;
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36)seaduse 81. peatüki pealkirimuudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ81. peatükk
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