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Konfiskeeritud või "Lõhkematerjaliseaduse" §
4 alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud
lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise,
võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord

Vastu võetud 09.06.2005 nr 124

Määrus kehtestatakse «Lõhkematerjaliseaduse» (RT I 2004, 25, 170) § 85 lõike 4 ja «Kriminaalmenetluse
seadustiku» (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590; 2004, 46, 329; 54, 387; 56, 403) § 126 lõigete 6 ja 7, §
4211lõike 3 ja «Väärteomenetluse seadustiku» (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590;
2004, 46, 329; 54, 387 ja 390; 56, 403) § 206 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatut kohaldatakse lõhkematerjali ja pürotehnilise toote suhtes, mis on:
1) konfiskeeritud kriminaal- või väärteoasjas või on asitõend;
2) üle antud või ära võetud riikliku järelevalve teostamise käigus;
3) üle antud «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 alusel.

§ 2. Kriminaal- või väärteoasjas konfiskeeritud lõhkematerjal ja pürotehniline toode

(1) Kriminaal- või väärteoasjas konfiskeeritud või asitõendiks oleva lõhkematerjali või pürotehnilise toote
(edaspidi konfiskeeritud vara) puhul kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 263
«Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest
seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite
hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord» (RT I 2004, 61, 432; 77, 530) sätestatut käesolevast määrusest
tulenevate erisustega.

(2) Konfiskeeritud vara valitseja peab korraldama lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmise, hävitamise,
tagastamise või võõrandamise kooskõlas lõhkematerjali käitlemist reguleerivate õigusaktidega.

(3) Konfiskeeritud vara tuleb hoida kuni konfiskeerimist kohaldanud menetleja määruses või otsuses sätestatud
tähtajani.

§ 3. Riikliku järelevalve käigus üle antud või ära võetud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote valitseja

(1) Riikliku järelevalve käigus üle antud või ära võetud lõhkematerjali või pürotehnilise toote valitsejaks on
riiklikku järelevalvet teostanud asutus.

(2) Riikliku järelevalve käigus üle antud või ära võetud lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmine või
hävitamine toimub kooskõlas lõhkematerjali käitlemist reguleerivate õigusaktidega.

§ 4. Pärand- või pankrotivaras oleva lõhkematerjali ja pürotehnilise toote üleandmine

(1) Kui pärija või pankrotihaldur ei ole suutnud täita «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 lõikes 2 sätestatud kohustusi,
tuleb pärand- või pankrotivaras olev lõhkematerjal või ohtlikus koguses pürotehnilised tooted üle anda Tehnilise
Järelevalve Inspektsioonile.

(2) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon korraldab lõhkematerjali ja pürotehniliste toodete võõrandamise või
hävitamise asendustäitmise korras vastavalt «Asendustäitmise ja sunniraha seadusele» (RT I 2001, 50, 283; 94,
580).

§ 5. Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote üleandmine
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(1) Lõhkematerjal ja pürotehniline toode antakse üle üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, mille üks eksemplar jääb
üleandjale ja teine vastuvõtjale.

(2) Üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse:
1) lõhkematerjali või pürotehnilise toote nimetus ja kogus;
2) viide üleandmise õiguslikule alusele;
3) üleandmise koht ja aeg;
4) üleandja ja vastuvõtja ametinimetused, nimed ja allkirjad.

§ 6. Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote võõrandamine

Üleantud lõhkematerjali või pürotehnilise toote valitseja võib vara võõrandada «Riigivaraseaduses» (RT I 1995,
22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000,
39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) ja selle
alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras, arvestades järgmiste erisustega:
1) tsiviilkäibesse võib võõrandada üksnes «Lõhkematerjaliseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktis
sätestatud nõuetele vastavat lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet;
2) lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes nende omamise õigust omavale isikule.

§ 7. Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamine

(1) Hävitada tuleb lõhkematerjal ja pürotehniline toode:
1) mis ei vasta nõuetele;
2) mille hoidmine või nõuetele vastavuse tuvastamine oleks kulukam kui nende võõrandamisest saadav tulu;
3) mida ei ole suudetud mõistliku aja jooksul võõrandada või mille võõrandamine oleks ebatõenäoline;
4) mis on määratud hävitamisele menetleva organi või kohtu poolt.

(2) Lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet võib hävitada üksnes selleks erialast ettevalmistust omav isik, järgides
lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamist reguleerivate õigusaktide nõudeid.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 263 «Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise
ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite
arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise
kord» (RT I 2004, 61, 432; 77, 530) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 8 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Teatud konfiskeeritud vara suhtes kohaldatav erikord»;

2)paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Konfiskeeritud lõhkematerjal ja pürotehniline toode võõrandatakse ja hävitatakse vastavalt Vabariigi
Valitsuse 9. juuni 2005. a määruses nr 124 «Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 alusel või riikliku
järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks
üleandmise kord» sätestatud korras.»;

3)paragrahvi 9 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Konfiskeeritud vara hävitamisega seonduvad kulud kannab hävitamist korraldanud uurimisasutus või
kohus.»;

4)paragrahvi 11 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Asitõendi hävitamisega seonduvad kulud kannab asitõendi hävitamist korraldanud uurimisasutus  või
kohus.»

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Edgar SAVISAAR

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO
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