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Vastuskiri

Lugupeetud Eesti Relvaomanike Liidu juhatus
Esmalt täname Teid relvaseaduse (edaspidi RelvS) muutmise ettepanekute eest. Hindame
kõrgelt kõiki huvirühmadelt saadud ettepanekuid relvakultuuri uuendamiseks ja seadusandluse
ajakohastamiseks. Samas ei saa me unustada, et Eesti Vabariik on demokraatlik e l
aluspõhimõtetel hästi toimiv riik ning me oleme euroopalikest põhiväärtustest juhind uv
Euroopa Liidu täievoliline liige.
Teie ettepanekud RelvS-i muutmiseks võib jagada kaheks: 1) Eestis elavate välismaalas te
relvade omamise õiguse piiramine ja 2) füüsilisest isikust relvaomanikele lubatud
padrunikoguste suurendamine ja piiratud käibega padrunisalvede käitlemisõiguse laiendamine.
Vastamegi Teie ettepanekutele selles järjekorras.
1.

Eestis elavate välismaalaste relvade omamise õiguse piiramine

Oma pöördumises teete ettepaneku vaadata üle Eestis elavatele välismaalastele kehtivad
relvade soetamise, omamise ja valdamise põhimõtted. Leiate, et viivitamatult tuleks peatada
nende Eestis elavate või elamisõigust omavate välismaalaste relvaload, kellel on Vene
Föderatsiooni ja tema liitlasriikide kodakondsus.
Mõistame selle ettepaneku sisu ja muret meie riigi turvalisuse pärast. Kinnitame, et
Siseministeerium koos oma allasutustega on alates Venemaa Ukraina vastase agressiooni
esimestest päevadest pööranud täiendavalt tähelepanu relvavaldkonnale ja võimalike le
kaasnevatele ohtudele.
Selgitame, et kehtiv RelvS annab lisaks Eesti kodanikele õiguse relvaluba taotleda ka
välismaalasel, seadmata viimastele piiranguid rahvuse ega kodakondsuse mõistes. Samuti ei
erine välismaalastele lubatud relvade loetelu ega nende kasutuse otstarbed Eesti
kodakondsusega isikutele lubatust. Kõigil õiguskuulekatel inimestel on Eestis võrdsed õigused.
RelvS-is lähtutakse ennekõike isikupõhisest lähenemisest. Relvaloa esmakordsel väljastamis e l
aga ka loa kehtivuse pikendamisel hinnatakse ja kaalutakse igakülgselt isikust tuleneva id
võimalikke julgeoleku ohte. Politsei- ja Piirivalveamet on sellega hästi hakkama saanud.
RelvS-i § 30 lõike 21 kohaselt väljastatakse välismaalasele Eesti relvaluba vaid siis, kui tema
suhtes puudub kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi turvalisust või julgeolekut. RelvS - i
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§ 43 lõige 32 annab Politsei- ja Piirivalveametile õiguse tunnistada kehtetuks isiku (s.h Eesti
kodaniku või Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku) relvaluba, kui selle omaniku suhtes on
põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada meie riigi julgeolekut. Loetletud tingimuste täitmise
hindamisel tuleb lähtuda konkreetse isiku tegevusest või tegevusetusest ning hinnata selles
võimalikku riiklikku julgeolekuohtu. Kui hindamise käigus ilmneb isiku käitumises kahtlus
nimetatud ohu võimalikkusele, siis haldusorgan käitub kiiresti ning otsusekindlalt. Võimalik
Eesti Vabariigi julgeoleku ohustamine on väga raske süüdistus, millele ei saa reageerida ajutise
meetmega, st teatud ajaks relvaloa kehtivuse peatamisega. Isik, kelle puhul on kahtlus, et ta
kujutab ohtu riigi julgeolekule, ei sobi relvaloa omajaks üldse. Sellise isiku relvaluba
tunnistatakse viivitamatult kehtetuks ning tema valduses olnud relvad võetakse hoiule Politseija Piirivalveametis. Vastav haldusotsus säilitatakse teenistus- ja tsiviilrelvade registris ning see
välistab tulevikus sellisele isikule uue relvaloa väljastamise.
Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Kaitsepolitseiametiga on juba algatanud sihtsuunitluse ga
erakorralise järelevalvemenetluse kõigi relvaloa omajate üle, kelle suhtes võiks olla alust arvata
või kelle suhtes on varem olnud kahtlus võimaliku julgeolekuohu kohta. Järelevalve käigus
selgitatakse operatiivselt välja nendest relvaloa omanikest tulenev võimalik oht Eesti Vabariigi
julgeolekule ning komplektselt hinnatakse nende isikute eluviisi ning käitumist, mis võib
ohustada teiste isikute turvalisust. Tänast poliitilist olukorda arvestades oleme veendunud, et
selline kiire ja sihistatud järelevalvega reageerimine on tulemuslik ning me suudame
õigeaegselt maandada meie riiki ohustavad sisejulgeolekuriskid.
Vastuskirja alguses sai juba viidatud Eesti kodanikest ja välismaalastest relvaloa omanike
võrdsele kohtlemisele. Politsei- ja Piirivalveamet jätkab selle nimel tööd, et olenemata
rahvusest või kodakondsusest oleksid relvaloa omajad õiguskuulekad ega kujutaks
julgeolekuohtu meie riigile.
2. Füüsilisest isikust relvaomanikele lubatud padrunikoguste suurendamine ja
piiratud käibega padrunisalvede käitlemisõiguse laiendamine
Eesti relvapoliitika kujundamisel lähtutakse avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise
eesmärgist. Teete ettepaneku suurendada Eesti kodanikest füüsilistele isikutele turvalis use
tagamiseks lubatud laskemoonakogust kuni 1000 padrunini kõigi turvalise tagamise otstarbega
tulirelvade kohta. Nagu eelmises selgituses välja tõime, leiame ka selle ettepaneku juures, et
üksnes kodakondsuse põhjal erisuste tegemine ei ole põhjendatud. Samuti ei pea
Siseministeerium praegu põhjendatuks suurendada enesekaitse või jahipidamise eesmärgil
hoitava laskemoona kogust sellisel määral. 1000 padrunit iga tulire lva kohta on
julgeolekuaspektist liiga suur kogus. Arvestades, et meil on relvaomanikke, kellel on enese ja
vara kaitsmise eesmärgil mitmeid tulirelvi, võib teatud juhtudel kodus hoiustatav laskemoona
kogus kasvada ebamõistlikult suureks. Me ei saa toetada seda, et eraisikutel tekiksid kodudesse
laskemoona laod, sest see võib kujutada endast ohtu nii inimesele endale, tema perele kui ka
naabritele.
Viimati ajakohastati RelvS-is hoida lubatud laskemoona koguseid 2018. aastal. Tol ajal arutati
võimalikke muudatusi ka näiteks spordialaliitudega ning nendega koostöös suurendati
laskespordiga tegelejatele lubatud laskemoona kogust viiele tuhandele padrunile isiku omandis
või valduses olevate sporditulirelvade kohta, mis on piisav sportlaskmisega tegelemiseks.
Piiratud käibega padrunisalve regulatsioon võeti RelvS-i üle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiivist1 (edaspidi tulirelvadirektiiv), mis sätestab relvade omandamise ja valduse kontrolli
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põhimõtted.
Tulirelvadirektiivi muudatuste väljatöötamisel asuti seisukohale,
et
poolautomaatsed tulirelvad, mis võimaldavad korraga lasta suure arvu padruneid, võivad
ohustada turvalisust. Seega tuli tulirelvadirektiivist lähtudes kehtestada ka RelvS-is piirangud
poolautomaatsete kesktulepadrunit kasutavate tulirelvade padrunisalvedele. Selliseid piiratud
käibega padrunisalvi tohivad omandada ja vallata vaid teatud tingimustele vastavad isikud, nt
sportlaskjad, kollektsionäärid, ajalooliste sündmuste taasetendajad ja riigikaitses osalevad
isikud.
Siseministeerium on jätkuvalt avatud kõigiks RelvS-i muutmise ettepanekuteks ning valmis
arutama uusi mõtteid ja seisukohti. Kõik eelnõuks koondunud ettepanekud edastatakse
arvamuse andmiseks ka Eesti Relvaomanike Liidule.
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