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Kaitseministri määruse 

„Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise 

kord ning relvaloa vorm“ eelnõu 

SELETUSKIRI 

 

 

 I Sissejuhatus 
 

Kaitseministri määrus „Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm” 

kehtestatakse Kaitseliidu seaduse (edaspidi KaLS) § 43 lõike 4 alusel. 

 

Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu relva kandmise loa (edaspidi relvaluba) andmise ja 

väljastamise kord ning relvaloa vorm. See tähendab, et määrusega kehtestatakse põhimõtted ja 

nõuded relvaloa taotlemiseks, taotluse menetlemiseks ning relvaloa kehtivuse, vormi ja 

vahetamise osas. Eelnõuga ühtlustatakse Kaitseliidu seaduse ja relvaseaduse alusel antavate 

relvalubade vorme ja nõutavaid andmeid kuivõrd see on võimalik arvestades relvade otstarvet. 

 

Praegu on Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord reguleeritud KaLSi §-dega 43‒45, 

kus on sätestatud nõuded relvaloa andmise kohta1, samuti relvaloa kehtivuse peatamise2 ja 

kehtetuks tunnistamise3 alused. Relvaloa vormi nõuded on esitatud kaitseministri 24.04.2000 

määruses nr 3 „Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm“, mis on kehtestatud kuni 

31. märtsini 2013 kehtinud KaLSi § 26 lõike 6 alusel. Nimetatud määrusega sätestatud relvaloa 

vormi nõuded kehtivad niivõrd kuivõrd need ei ole vastuolus 1. aprillil 2013 jõustunud (uue) 

Kaitseliidu seadusega4. Määruse jõustumisega tunnistatakse ühtlasi kehtetuks ka kaitseministri 

24.04.2000 määrus nr 3. Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise menetlus toimub praegu 

haldusmenetluse seaduse järgi, võttes arvesse Kaitseliidu ülema kehtestatud asjaajamise korda. 

 

KaLSi § 43 lõike 1 kohaselt on Kaitseliidu relva kandmise luba tegevliikmele Kaitseliidu ülema 

või malevapealiku antud kirjalik nõusolek Kaitseliidu relva kandmiseks ja kasutamiseks. Sama 

seaduse § 41 lõike 1 kohaselt on Kaitseliidu relv Kaitseliidu ülesannete täitmiseks riigi poolt 

Kaitseliidule kasutada antud või Kaitseliidu või tegevliikme soetatud relv. Kaitseliidu relv 

kantakse Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse5. 1. aprillil 2015 jõustunud Kaitseliidu 

seaduse muudatuse kohaselt saab Kaitseliidu relvaloal märgitud relvale soetada laskemoona 

tegevliikme relva soetamisloa alusel6, kuid soetatava laskemoona kogus ei tohi ületada 

relvaseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud kogust. Näiteks kuni 100 püstolipadrunit, kuni 1000 

padrunit iga sporditulirelva kohta või kuni 1000 sütikut. 

 

Kaitseministri määruse „Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm“ 

eelnõu (edaspidi eelnõu) on ette valmistanud Kaitseministeeriumi õigusosakonna õigusloome 

jurist Malle Piirsoo (717 0072, malle.piirsoo@kaitseministeerium.ee). Eelnõu koostamise 

käigus konsulteeriti Kaitseliidu peastaabi tagalakeskuse relvastusjaoskonna jaoskonna ülem-

pearelvuri major Marek Kütseniga (marek.kytsen@kaitseliit.ee, 717 9042), Alutaguse, Harju ja 

Tartu malevate relvuritega ning üldosakonna juristi Erik Amanniga (erik.amann@kaitseliit.ee, 

717 9023). Keeletoimetus on tehtud Eesti Keele Instituudis, vastutav toimetaja Tiina Soon. 

 

 

  
1 KaLSi § 43 
2 KaLSi § 44 
3 KaLSi § 45 
4 KaLSi § 100 
5 KaLSi § 41 lõige 3 
6 KaLSi § 46 lõige 7 
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 II Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 
 

Eelnõu koosneb 13 paragrahvist. 

 

Eelnõu § 1 lõikes 1 sätestatakse määruse reguleerimisala. Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu 

relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm. See tähendab, et määrusega 

kehtestatakse põhimõtted ja nõuded, kuidas taotleda relvaluba, mis on haldusmenetluslikud 

erinevused võrreldes haldusmenetluse seadusega (edaspidi HMS), kuidas ja kui pikaks 

perioodiks relvaluba väljastatakse, mis tingimustel saab relvaluba vahetada ning missugune 

näeb välja relvaluba. Kaitseliidu ülem võib täpsustada asjaajamiskorras neid menetlusega 

seotud üksikasju, mida ei käsitle HMS ega eelnõu. Näiteks, kes vastutab relvaloa taotluste 

läbivaatamise ja relvaloa andmiseks ettevalmistamise eest, kuidas toimub kooskõlastamine või 

päringute tegemine jms. 

 

Paragrahvi 1 lõige 2 sätestab, et määrusega ei reguleerita valvurile7 tööülesande täitmiseks 

sõjaväerelva kandmise loa andmise korda ega relvaloa vormi. Valvurid võivad töötada mitmel 

objektil, kus on kasutusel erinevad relvad. Tulirelvad, mida valvur võib tööülesande täitmisel 

kasutada, on sõjaväerelvad8. Seega ei saa valvur kasutada selle tööülesande täitmiseks isiklikku 

relva, mille ta on soetanud Kaitseliidu ülesannete täitmiseks, sest seda ei loeta KaLSi § 46 

lõike 4 teise lause järgi sõjaväerelvaks. KaLSi § 72 lõike 1 teise lause kohaselt käideldakse 

valvuri kasutada lubatud tulirelva relvaseaduse ja selle alusel antud sõjaväerelvadega seotud 

õigusaktis sätestatud korras. Relvaseaduse § 3 lõike 2 kohaselt valdkonna eest vastutav minister 

(see on kaitseminister) kehtestab sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise korra. Kaitseministri 

25.03.2003 määruse nr 4 „Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika 

väljaveo ja sisseveo kord“ § 1 lõike 1 kohaselt kohaldatakse sõjaväerelvade käitlemise ja 

üleandmise korda ka Kaitseliidu valduses olevatele sõjaväerelvadele, seega ka valvurile 

tööülesannete täitmiseks antavale tulirelvale. Sama määruse § 28 lõike 2 järgi on sõjaväerelva 

ja selle laskemoona kandmisõigus Kaitseliidu tegevliikmel ja teenistujal teenistusülesannete (sh 

tööülesannete) täitmise ajal. KaLSi § 70 lõike 2 kohaselt võib valvur olla vähemalt 19-aastane 

Kaitseliidu tegevliige või tegevliikmest auliige. Sama määruse sama paragrahvi lõike 3 kohaselt 

Kaitseliidu ülem kinnitab käskkirjaga sõjaväerelva isikule, kes on läbinud meditsiinilise 

kontrolli, relvade ja laskemoona ehituse, käsitsemise, kandmise ja kasutamise tundmise korra 

ning sooritanud väljaõppeprogrammiga ettenähtud laskeharjutused. Kaitseliidu ülema 

käskkirjaga määratakse valvurile valvatavad objektid koos igal objektil kanda lubatud relvade 

loeteluga. Kaitseliidu seadus seab piirangu, et tulirelva kandmise õiguse saab valvurile anda 

ainult siis, kui tal on olemas ka Kaitseliidu relvaluba9, kuid ei piira teiste relvade, nagu külm- 

ja gaasirelv, kandmist. Peale selle, selleks, et Kaitseliidu ülem saaks käskkirjaga valvuri määrata 

kindlale objektile, peab valvur olema läbinud sõjaväerelva ja laskemoona käsitsemise, 

kandmise ja kasutamise koolituse10 ning temaga peab olema sõlmitud asjakohane tööleping11. 

 

Eelnõu § 2 käsitleb relvaloa taotlemist. KaLSi § 43 lõike 1 kohaselt on relvaloa andmise õigus 

ainult Kaitseliidu ülemal või malevapealikul, teiste struktuuriüksuste juhid relvaluba anda ei 

saa. Seetõttu sätestatakse ka määrusega, et kirjalik taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või 

malevapealikule. Taotlus võib olla kas paberil allkirjastatud dokument, mis tuuakse maleva 

kontorisse või saadetakse postiga, või digitaalselt allkirjastatud dokument, mis saadetakse e-

kirjaga. Peamiselt annavad relvalube malevapealikud, nende puhkuse ajal või muul põhjusel 

puudumise korral aga Kaitseliidu ülem. Näiteks, kui tegevliige elab Läänemaal ja on tegev 

  
7 KaLSi § 70 lõige 1 
8 KaLSi § 72 lõike 2 teine lause 
9 KaLSi § 72 lõige 5 
10 KaLSi § 70 lõige 3 
11 KaLSi § 70 lõike 4 esimene lause 
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Lääne malevas, esitab ta taotluse Lääne maleva juhile (malevapealikule), mitte näiteks Harju 

malevapealikule. Kui küberkaitseüksuses osalev tegevliige soovib relvaluba taotleda, esitab ta 

taotluse oma elukohajärgse piirkonna malevapealikule, sest tema üksuse juht ei saa relvaluba 

anda. Kuna küberkaitseüksuse liikmed asuvad üle Eesti eri maakondades, on Kaitseliidu 

kinnitusel selline lahendus kõige lihtsam nii relvaloa taotlejaile kui ka selle menetlejaile. 

 

Relvaloa taotluses tuleb märkida Kaitseliidu maleva nimetus, kuhu taotlus esitatakse. Oma 

elukohajärgse maleva nimetuse märgib ka küberkaitseüksuse liige. Näiteks Tartu malev. 

Teiseks, taotleja (ehk tegevliikme) ees- ja perekonnanimi, tema isikukood, elukoha aadress, 

telefoninumber ja e-posti aadress. Taotlus peab sisaldama ka andmeid allüksuse (kui see on 

olemas) ja liikmestaatuse kohta, märkida tuleb muu hulgas oma liikmekaardi number ja 

liikmeksastumise aeg. Küberkaitseüksuse liige märgib oma üksuse nimetuse, andmed 

liikmestaatuse kohta, oma liikmekaardi numbri ja liikmeksastumise aja. Peale selle tuleb 

taotlusesse kirjutada relva otstarve. Kui Kaitseliidu ülem ei ole kehtestanud relvaloa taotluse 

vormi, võib relva otstarbe kirjutada vabas vormis. Kui aga Kaitseliidu ülem on kehtestanud 

taotluse vormi, on taotlejale juba ette antud otstarbe tähised nii, et taotleja üksnes tõmbab 

sobivale valikule ringi ümber. Kaitseliidus on praegu taotluse vorm olemas. Pärast kõnesoleva 

määruse jõustumist tuleks see üle vaadata, vajaduse korral viia kooskõlla uue määrusega ja 

kehtestada uuesti. Relva otstarbena tuleb märkida, kas see on mõeldud riigikaitseks (täht A) või 

sportimiseks (täht B) või on tegemist tegevliikme relva (täht C) või Kaitseliidu relvaga (täht 

D). Üks relv võib olla mitme otstarbega, näiteks B ja C. Samuti tuleb märkida taotluse esitamise 

kuupäev ja kinnitada taotlus oma allkirjaga. 

 

Riigikaitseks mõeldud relv on sõjaväerelv, mida kasutatakse üksnes riigi kaitsmisel, kuid mis 

on tegevliikme kodusel hoiul. Sportimiseks mõeldud relv on sportimise eesmärgil soetatud relv. 

Tegevliikme relv on KaLSi § 46 järgi isiklik relv, mille tegevliige on soetanud Kaitseliidu 

ülesannete täitmiseks. Kaitseliidu relv on siin kitsama tähendusega kui KaLSi § 41 lõikes 1, 

mille järgi ka tegevliikme relv loetakse Kaitseliidu relvaks. Kõnesolevas määruses aga 

jagatakse Kaitseliidu relvad kaheks – tegevliikme relv ja Kaitseliidu relv kitsamas tähenduses. 

Kaitseliidu relv (kitsamas tähenduses) on Kaitseliidu või riigi soetatud relv, mis on antud 

tegevliikmele kasutada Kaitseliidu ülesannete täitmiseks. 

 

Koos taotlusega tuleb esitada ka dokumendifoto suurusega 3 × 4 cm (§ 2 lõige 2). Foto peab 

olema värviline, tehtud tegevliikmest otsevaates ja peakatteta. Teisisõnu, kasutada võib fotot, 

mida aktsepteerib ka Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA) relvaloa taotlemisel või muu 

ametiasutus mõne muu dokumendi jaoks. 

 

Kuna määrusega kehtestatakse miinimumandmed, mida taotlusse tuleb märkida, võib 

Kaitseliidu ülem kehtestada relvaloa taotluse vormi, mille järgi tuleks esitada rohkem andmeid 

võrreldes § 2 lõikes 1 sätestatuga (§ 2 lõige 3). Ühtse vormi kehtestamise eelis on see, et 

taotlused on sarnase ülesehitusega ning seetõttu kergemini kontrollitavad ja lihtsustavad 

menetlust. Peale selle antakse määrusega Kaitseliidu ülemale või malevapealikule õigus küsida 

tegevliikmelt lisateavet või selgitusi, mis on seotud relvaloa taotluse menetlemisega (§ 2 

lõige 4). Näiteks selleks, et välja selgitada, kas tegevliige vastab KaLSi § 43 lõigete 2 ja 3 

nõuetele, et talle üldse relvaluba anda. 

 

Relvaluba antakse tegevliikmele tema kirjaliku taotluse alusel, kui ta vastab KaLSi § 43 

lõigetega 2 ja 3 kehtestatud nõuetele (§ 3 lõige 1). See tähendab, et tegevliige (taotleja) peab 

olema läbi teinud Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise koolituse, talle on tehtud 

relvaseaduse § 351 kohane tervisekontroll ja tal on kehtiv tervisetõend. Samuti kontrollitakse, 

kas ei ole ilmnenud asjaolusid, mis annavad alust eeldada, et taotleja ei sobi enda või teise isiku 

turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu relva omama. Veel kontrollitakse, kas 
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tegevliikme puhul ei esine asjaolusid, mis on loetletud relvaseaduse § 36 lõike 1 punktides 1‒

9 ja 11‒14 ning lõigetes 2‒4, mis välistavad relva soetamisloa ja relvaloa andmise. Relvaloa 

andmise või andmisest keeldumise otsustab Kaitseliidu ülem või malevapealik (§ 3 lõige 3). 

Relvaluba antakse, kui on täidetud kõik KaLSi § 43 lõigetega 2 ja 3 sätestatud nõuded. Kui 

ilmneb kasvõi üks nimetatud alustest, miks ei saa relvaluba anda, keeldub Kaitseliidu ülem või 

malevapealik relvaloa andmisest. 

 

Relvaloa andmisest või selle andmisest keeldumise otsus tuleb vormistada HMSga sätestatud 

korras. HMSi kohaselt peab haldusakt olema selge, üheselt mõistetav ja antud kirjalikult, kui 

seadusega ei sätestata teisiti.12 KaLSi § 43 lõike 1 kohaselt on relvaluba tegevliikmele antud 

Kaitseliidu ülema või malevapealiku kirjalik nõusolek, seega on ka haldusakt ehk relvaluba ja 

sellega seotud relvaloa andmise või selle andmisest keeldumise otsus kirjalik. Otsus peab 

sisaldama vähemalt järgmist teavet (§ 3 lõige 4). Esiteks, otsuse number ja otsuse tegemise 

kuupäev. Kui otsus tehakse käskkirjana, peab sellel olema dokumendihaldussüsteemi järgi 

käskkirjade registreerimise number ja kuupäev. Teiseks, taotleja (tegevliikme) ees- ja 

perekonnanimi. Kolmandaks, relvaloa tähtaeg. Kui relvaloa andmisest keeldutakse, siis 

relvaloa numbrit ei märgita. Neljandaks, otsuse õiguslik ja faktiline alus. Teisisõnu, tuleb 

märkida Kaitseliidu seadusest või selle alamaktist tulenev alus, mille kohaselt võib 

tegevliikmele relvaloa anda. Lisada tuleb ka kirjalik põhjendus (nn faktiline põhjendus), mis 

kaalutlustel otsuse tegemisel lähtuti13. Relvaloa andmist ei pea faktiliselt põhjendama, kui 

relvaloa taotleja taotlus rahuldatakse ja kolmanda isiku õigusi ega vabadusi sellega ei piirata.14 

Seega, relvaloa andmise otsust võib vähem faktiliselt põhjendada kui relvaloa andmisest 

keeldumise otsust. Viiendaks, märkida otsusesse vaidlustamise viide. Viites peab olema 

märgitud otsuse vaidlustamise võimalused, koht, tähtaeg ja kord.15 Kui taotleja ei ole rahul 

tehtud otsusega, on talle juba otsuses selgitatud, kuidas ta saab selle vaidlustada. Vaidlustamise 

selgitamine on seotud muu hulgas haldusorgani üldise selgitamiskohustusega16. Näiteks on 

viidatud, et tehtud otsuse peale võib esitada Kaitseliidu ülemale vaide HMSis sätestatud korras 

või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul alates otsusest teadasaamisest. Kuuendaks, otsuse tegija ees- ja 

perekonnanimi ning tema ametikoht. 

 

Relvaloa taotlus vaadatakse läbi 90 päeva jooksul pärast taotluse registreerimist (§ 3 lõige 2). 

Taotluse menetluse pikkus sõltub sellest, kas relvaluba taotletakse esimest korda või on tegu 

relvaloa vahetamisega, kas relvaluba taotletakse samal ajal tegevliikme relva soetamisloa 

taotlemisega jne. Üldjuhul kulub relvaloa taotluse menetlemiseks siiski vähem aega. Kaitseliidu 

praktika järgi on seni kõige lühem menetlusaeg olnud kümme tööpäeva (kaks nädalat). 

Enamikel juhtudel kulub siiski üle kahe kuu, sest kõigi vajalike päringute tegemine võtab aega 

kuni kaks kuud. 

 

Kuna relvaloa taotluse menetlemisel tuleb järgida haldusmenetluse põhimõtteid, ei saa relvaloa 

andmisest keeldumise aluseks olla üksnes puudulik taotlus. Sellisel juhul peab menetleja 

kasutama talle antud uurimispõhimõtet17 ning vajaduse korral küsima lisaandmeid sellises 

mahus, et ta saab teha otsuse relvaloa andmise või relvaloa andmisest keeldumise kohta. Kui 

Kaitseliidu ülem, malevapealik või nende volitusel taotlust menetlev isik nõuab lisateavet või 

selgitusi relvaloa taotluse menetluse käigus, peatub menetlus kuni selle tähtajani, mis anti 

tegevliikmele (taotlejale) uute andmete, dokumentide või selgituste esitamiseks (§ 4 lõige 1). 

  
12 HMSi § 55 lõiked 1 ja 2 
13 HMSi § 56 lõiked 1−3 
14 HMSi § 56 lõige 4 
15 HMSi § 57 lõige 1 
16 HMSi § 36 
17 HMSi § 6 
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Näiteks relvaloa taotlus registreeriti Kaitseliidu dokumendihaldussüsteemis 2. veebruaril. Kuid 

6. veebruaril saadetakse tegevliikmele kiri sooviga saada veel selgitusi ja määratakse nende 

esitamise tähtajaks 25. veebruar. See tähendab, et ajavahemikul 7.‒25. veebruar on menetlus 

peatunud ja see jätkub 26. veebruarist. Relvaloa taotluse menetlemise lõpptähtaeg oleks näite 

puhul 3. mai, ent menetluse peatumise tõttu saab uueks tähtajaks 21. mai, kui relvaloa andmise 

või selle andmisest keeldumise otsus peab olema tehtud. Seega, kui maksimaalne relvaloa 

menetlusaeg on kolm kuud ja see peatub, pikeneb ka menetluse lõpptähtaeg nende päevade 

võrra, mille jooksul menetlus oli peatunud. Kui relvaloa taotleja ei esita määratud tähtajaks 

nõutud teavet või selgitust, võib taotluse menetlemise lõpetada HMSga kehtestatud korras (§ 4 

lõige 2). Näiteks kasutada alusena HMSi § 15 või § 43 lõikeid 1 ja 2. 

 

Relvaluba antakse üldjuhul viieks aastaks, kuid eelnõuga sätestatud juhtudel võib selle anda ka 

lühemaks perioodiks (§ 3 lõige 6). See tähendab, et Kaitseliidu ülem või malevapealik võib 

anda relvaloa ka lühemaks ajaks kui viis aastat. Seda võib teha taotleja oma sooviavalduse 

põhjal (§ 3 lõige 7) või siis, kui relvaloa vahetamise põhjus on relvaloa kasutuskõlbmatuks 

muutumine või kui fotolt ei saa relvaloa omanikku ära tunda. Esimesel juhul antakse ja 

väljastatakse relvaluba täpselt nii pikaks ajaks, kui loa taotleja soovib, näiteks kuus kuud, kaks 

aastat. Teisel juhul väljastatakse relvaluba vahetatava relvaloa tähtaja lõpuni (§ 6 lõige 4). See 

tähendab, et kui näiteks kasutuskõlbmatuks muutunud relvaloa kehtivuse lõpuni oli jäänud veel 

aasta ja neli kuud, antaksegi relvaluba aastaks ja neljaks kuuks. 

 

Relvaloa andmisest või sellest keeldumisest teatatakse tegevliikmele kirjalikult kümne päeva 

jooksul otsuse tegemisest arvates (§ 5). Koos teatega saadetakse ka otsus. Teate võib saata 

lihtkirjaga aadressil, mille tegevliige märkis taotluses oma elukohaks, või taotluses märgitud e-

posti aadressil. Elektrooniliselt saates peab kirjal olema ka digitaalallkiri ja vajaduse korral 

digitempel.18 Kui kiri saadetakse taotluses märgitud elukoha aadressil või e-posti aadressil, 

loetakse kiri kättetoimetatuks. Et siiski vältida hilisemaid vaidlusi, millal tegevliige teate kätte 

sai, võiks teate lõppu märkida, et tegevliige kinnitaks kirja või e-kirja kättesaamist. Näiteks 

paludes teatada, millal ta saab relvaloale järele tulla. Kui aga tegemist on relvaloa andmisest 

keeldumise otsusega, võiks teate saata siiski tähitud kirjaga. Kuna relvaloa andmisest 

keeldutakse aastas vaid mõnel juhul, ei suurenda tähitud kirja saatmine ka halduskoormust. Kui 

teade tuleb saata kirjalikult, ei loeta helistamist kohaseks teatamise viisiks. 

 

Relvaloa vahetamise juhtumid (§ 6 lõige 1) saab jagada kahte gruppi: 1) juhtumid, kui uus 

relvaluba antakse kuni viieks aastaks; 2) juhtumid, kui relvaluba antakse vahetatavas loas 

märgitud tähtajaks. Esimesse gruppi kuuluvad juhtumid, kui senise relvaloa kehtivus lõpeb, kui 

tegevliikme isikuandmed muutuvad või kui relvaloal soovitakse muuta andmeid, näiteks lisada 

uus relv või kustutada mõni relv relvaloalt. Teise gruppi kuuluvad juhtumid, kui relvaluba 

muutub kasutuskõlbmatuks või kui relvaloa fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku 

(§ 6 lõige 4). Vaatamata sellele, mis juhtumiga on tegu, tuleb relvaloa vahetamiseks esitada 

(uus) taotlus ja foto (§ 6 lõige 2), sest relvaloal on keelatud teha parandusi, muu hulgas ei saa 

vahetada ka pilti. Vahetamise taotlus tuleb esitada malevapealikule üldjuhul vähemalt 90 päeva 

enne kehtiva relvaloa kehtivuse lõppu, et tegevliige saaks (arvesse võttes maksimaalset 

menetluse pikkust) uue relvaloa kätte ajaks, kui eelmise relvaloa kehtivus lõpeb. Teise gruppi 

kuuluva juhtumi puhul tuleb taotlus esitada esimesel võimalusel. Relvaloa vahetamise menetlus 

toimub sarnaselt relvaloa esmakordse taotlemisega, muu hulgas järgitakse samu tähtaegu (§ 6 

lõige 3). See tähendab, et relvaloa taotluse maksimaalne menetlustähtaeg on 90 päeva. Kui on 

vaja lisateavet, peatub menetlus teabe küsimise ajaks ning relvaloa andmisest või sellest 

keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult kümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist. 

 

  
18 HMSi § 27 lõike 1 teine lause. 
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Relvaloa vahetamisel peab tegevliige esitama struktuuriüksuse relvastuse eest vastutatavale 

isikule kontrollimiseks relvaloale märgitud relvad (§ 6 lõige 5). Enamasti on vastutavaks 

isikuks maleva relvur. Kui tegevliige hoiab relvi kodus, võtab ta relvad ettenäitamiseks kaasa. 

Väga harva käib vastutav isik (relvur) tegevliikme kodus relvi üle vaatamas. Sarnane nõue on 

kehtestatud ka relvaseadusega relvaloa vahetamisel. 

 

Relvaluba vormistatakse ja väljastatakse kõnesoleva määruse lisas kehtestatavas vormis ja 

antakse taotlejale üle allkirja vastu (§ 7 lõige 1, § 8 lõige 3). Relvaluba antakse taotlejale 

(tegevliikmele) üle isiklikult. See tähendab, et relvaluba ei anta kätte tema volitatud esindajale, 

pereliikmetele või muudele isikutele. Kõik relvaload registreeritakse ja need saavad unikaalse 

registreerimisnumbri (§ 7 lõiked 2 ja 3). Registreerimisnumbrid on igas malevas erinevad. 

Need koosnevad kahest tähest ja kuuest numbrist. Registreerimisnumbri kaks esimest tähte 

näitavad, mis malevas on relvaluba välja antud ja kuus numbrit näitavad järjekorranumbrit. 

Näiteks AL001234 – AL tähistab Alutaguse malevat ja 001234 on järjekorra number ehk 

tegemist on 1234. relvaloaga, mis selles malevas on antud. Kui tegevliige tuleb relvaloale järele, 

märgib relvastuse eest vastutav isik (näiteks relvur) relvalubade üle arvestuse pidamiseks üles 

järgmised andmed: relvaloa number, plangi number, väljastamise kuupäev, relvaloa omaniku 

nimi ja tema Kaitseliidu liikmekaardi number. Kaitseliidu relvalubade üle peetakse arvestust 

„Väljastatud relvakandmislubade registreerimise raamatus“. Seda raamatut peetakse ainult 

paberil ja see ei ole andmekogu avaliku teabe seaduse tähenduses. Kaitseliidus ei ole lähiajal 

plaanis relvalubade registrit muuta elektrooniliseks (näiteks Exceli failiks) ega 

internetipõhiseks. Allkiri, mille tegevliige relvaloa kättesaamise kohta annab, kirjutatakse 

praegu „Väljastatud relvakandmislubade registreerimise raamatusse“. Ka seda ei ole plaanis 

lähiajal muuta. Võrdluseks, PPA relvaloa väljastamisel annab relvaloa saaja (omanik) allkirja 

relvaloa taotluse tagaküljele. 

 

Eelnõu §-d 8 ja 9 käsitlevad relvaloa vormi ja relvaloa vormistamist. Määruse lisaga 

kehtestatakse relvaloa vorm. Relvaluba on ühtse kujundusega, suurusega 8,5 × 5,4 cm kiletatud 

dokument. Relvaluba on kahepoolne, see tähendab, et osa andmeid märgitakse dokumendi 

esiküljele ja osa andmeid tagaküljele. Relvaloa esiküljel on Kaitseliidu vapp. Relvaluba on 

helerohelist värvi ja varustatud turvaelementidega. Kasutatud on värvitoone PMS 306, 389, 348 

ja musta. Relvaluba on trükitud mõlemalt poolt nii, et relvaloa põhi on optiliselt reljeefse 

rastriga, mis moodustab nii esi- kui ka tagaküljel Kaitseliidu vappi kujutava turvamustri 

(esimene turvaelement). Lisaks on relvaloa esiküljel all paremas nurgas teine Kaitseliidu vappi 

kujutav turvamuster. Samuti on kõigi relvaloa plankide tagaküljel all vasakul nurgas olev plangi 

number trükitud nn veritseva värviga, mis tekitab musta numbri kujutise ümber punase ringi, 

mis on nähtav ka trükise pöördel ehk esiküljel (teine turvaelement). See tähendab, et kõik 

relvaload on nummerdatud ja igal plangil on oma kordumatu number. Relvaloal ei tohi teha 

parandusi, mistõttu tuleb vormistada uus dokumendi plank, kui midagi kirjutatakse relvaloa 

andmetesse kogemata valesti. Kaitseliit peab eraldi arvestust ka nende relvalubade plankide üle, 

mis on rikutud nende vormistamise ajal. Plangi number koosneb kahest tähest ja kuuest 

numbrist. Näiteks KL111111, kus KL tähistab Kaitseliitu ja kuuekohaline number on 

järjekorranumber. 

 

Relvaloa esiküljele kantakse relvaloa omaniku foto (mõõduga 3 × 4 cm), tema ees- ja 

perekonnanimi ning isikukood. Samuti relvaluba väljaandva struktuuriüksuse nimetus (näiteks 

Järva malev), pitser, relvaloa number, väljastamise kuupäev ning relvaloa kehtivuse tähtaeg 

(lõpu kuupäev). Relvaloa tagaküljele kantakse andmed relva ja tulirelva olulise osa kohta. Need 

andmed on relva otstarve, liik, mudel, kaliiber, padruni mark ja relva number. Ka KaLSi § 46 

lõige 6 sätestab, et teave tegevliikme relva, selle mudeli, kaliibri ja numbri kohta kantakse 

Kaitseliidu väljastatavale relvaloale. Relva otstarve märgitakse relvaloale järgmiselt: A – 

riigikaitse, B – sport, C – tegevliikme relv või D – Kaitseliidu relv. Relvaloa tagakülje alumises 
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servas on ka relva otstarvet tähistavate tähtede tähendused välja kirjutatud, et lihtsustada 

tähistusest arusaamist. Näiteks A; TT-33; 7,62; 7,62×25; TI12345, kus A tähendab, et relva 

otstarve on riigikaitse, tegemist on püstoliga TT-33, mille kaliiber on 7,62 mm, milles 

kasutatakse padruneid 7,62 × 25 mm ja mille number on TI12345. 

 

Võrreldes kehtiva relvaloa vormiga tulevad kõnesoleva määrusega kehtestatavasse relvaloa 

vormi mõned muudatused. Esiteks ei pea relvaloa omanik relvaloale enam panema oma allkirja. 

Samuti ei pea allkirja kirjutama relvaloa väljastaja. Relvaloa väljastaja on enamikul juhtudel 

malevapealik. Praeguse praktika järgi võib juhtuda, et relvaloa taotlejal tuleb relvaloa 

kättesaamiseks mitu korda malevas käia, sest relvaloa menetleja (relvur) ei saa relvaluba 

tegevliikmele kätte anda enne, kui ka malevapealik on relvaloale alla kirjutanud. Malevapealik 

kirjutab relvaloale alla alati pärast relvaloa omanikku. Alles seejärel saab relvaloa menetleja 

relvaloa kiletada ja tegevliikmele üle anda. PPA antaval relvaloal ei ole relvaloa omaniku ja 

relvaloa väljaandja allkirja. Relvaloa allkirjanõude muutmine lihtsustab märgatavalt relvaloa 

andmist ning PPA praktika järgi ei ole selle järele ka otsest vajadust. Allkirju asendavad uued 

turvaelemendid. 

 

Teine muudatus ongi seotud turvaelementidega. Praegu Kaitseliidu väljastatavatel relvalubadel 

muid turvaelemente peale plangi numbri ei kasutata. Plangi number ei ole piisavalt turvaline, 

et vähendada potentsiaalset relvaloa võltsimist. Relvaloa alusel on võimalik osta relvale ka 

sobivat laskemoona. Kui turvaelemendina kasutataks hologrammi või rastermustrit nagu PPA 

relvalubadel, võib müüja olla kindlam, et tegemist ei ole võltsitud relvaloaga. Rastermustrit ja 

hologrammi on keerulisem võltsida. Plangi numbril spetsiaalse värvi kasutamine suurendab 

veelgi turvalisust. Ilma turvaelementideta relvaloa kasutamise korral võib müüja küll üles 

märkida relvaloa plangi numbri, kuid ta ei saa kohe kontrollida, kas sellise planginumbriga 

relvaluba on väljastatud või mitte, sest tal puudub juurdepääs Kaitseliidu relvalubade arvestuse 

pidamise raamatule. Seepärast on mõistlik kasutusele võtta turvalisem relvaloa vorm. 

 

Kolmas muudatus on seotud relvaloa tagaküljele märgitavate andmetega lubatud relva kohta. 

Praegu saab märkida relvaloale ainult relva liigi, mudeli, kaliibri ja numbri. Kaitseliidus 

soovitakse märkida relvaloale ka padruni mark, sest mõne relva puhul ei näita kaliibri suurus, 

mis padrunid täpselt seda tüüpi relva sobivad. Padruni margi märkimine lihtsustab relva 

omanikul laskemoona soetamist ja hõlbustab ka müüja tegevust, sest müüja saab relvaloalt 

vaadata, mis laskemoon on sobiv just konkreetselt selle relva jaoks. Ka PPA antavale relvaloale 

märgitakse lubatud relva padruni mark. Uuendusena märgitakse relvaloale ka relva otstarve. 

 

Kaitseliit kannab praegu kõik andmed relvaloale enamasti arvutis, kuid aeg-ajalt juhtub ka, et 

need kirjutatakse käsitsi, sest näiteks printer on katki. Ka uue relvaloa vormi puhul võiks 

Kaitseliit kaaluda Wordi või Exceli faili väljatöötamist selliselt, et relvaluba väljastamiseks 

ettevalmistav isik (relvur) saaks andmeväljad täita elektrooniliselt. PPAs on kasutusel selline 

relvalubade andmise süsteem, mille puhul ei kirjuta politseiametnik käsitsi loale mitte midagi. 

See võiks ja peaks olema ka Kaitseliidu eesmärk uue relvaloa vormi puhul. Andmete 

elektrooniliselt relvaloale kandmine tagab paremini, et kõik relvaloal olevad andmed on 

loetavad. Käsitsi kirjutades võib juhtuda, et isik, kes relvaloale andmeid kannab, kirjutab osa 

andmetest loetamatul viisil, eriti juhul, kui väli andmete kirjutamiseks on väike, kuid andmeid 

palju (näiteks on inimese nimi pikk). 

 

Eelnõu § 10. Relvalubade valmistamist, jaotamist ja nende üle arvestuse pidamist korraldab 

Kaitseliidu ülem. Kaitseliidu ülem võib selleks kehtestada menetluskorra näiteks 

asjaajamiskorra ühe osana. Kuna see kord on praegu tegelikult olemas, tuleb see pärast eelnõu 

vastuvõtmist ja määruse jõustumist üle vaadata ja vajaduse korral viia kooskõlla uue 

määrusega. 
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Kõik enne uue määruse jõustumist väljastatud relvaload kehtivad kuni nende tähtaja lõpuni, 

kuid siiski mitte kauem kui 1. juulini 2020 (§ 11 lõige 1). Sätte sellisel kujul kehtestamiseks on 

kaks põhjust. Esiteks see, et enne uue määruse jõustumist väljastatud relvaload jääksid kehtima 

ka pärast kaitseministri 24.04.2000 määruse nr 3 „Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa 

vorm“ kehtetuks tunnistamist. Vastasel juhul muutuksid kehtetuks tuhanded relvaload, mis 

vajaksid vahetamist uute vastu. See suurendaks asjatult halduskoormust ja ei ole kooskõlas 

määruse kehtestamise üldiste eesmärkidega. Teiseks, kuna seni ei ole relvaloa kehtivusaega 

sätestatud, võib olla mõni relvaluba antud pikemaks perioodiks. Uue sättega välistatakse 

olukord, kus näiteks tähtajatuna väljastatud relvaluba jääkski kehtima. Uue määrusega 

kehtestatakse kaitseministri 24.04.2000 määruse nr 3 kohaselt väljastatud relvalubade kehtivuse 

viimaseks päevaks 30. juuni 2020. 

 

Relvaloa vormide muutmise tõttu on vaja üleminekuaega, et Kaitseliit saaks kasutusele võtta 

uued vormid. Selleks antakse neile aega 2016. aasta 30. juunini (§ 11 lõige 2). Selleks ajaks 

tuleb Kaitseliidul korraldada uue vormiga relvalubade tellimine, valmistamine ja jaotamine 

malevate vahel. Kaitseliidu arvates on see piisav aeg, et jõuaks uued relvaload valmistada ja 

malevate vahel jaotada. Määruse jõustumisest kuni 30. juunini 2016 võib kasutada vana 

vormiga relvalube, mis on kehtestatud kaitseministri 24.04.2000 määrusega nr 3 ning 

vormistada need selle määruse nõuete kohaselt (§ 11 lõige 2). See tähendab, et relvaluba 

vormistatakse täpselt kaitseministri 24.04.2000 määruse nr 3 nõuete kohaselt, kandes relvaloale 

järgmised andmed: relvaloa väljastanud Kaitseliidu maleva nimetus ja relvaloa number; 

tegevliikme ees- ja perekonnanimi, isikukood ning foto; relvaloa kehtivuse tähtaeg (viimane 

kuupäev); relvaloa omaniku allkiri; kanda lubatud relva liik, mudel, kaliiber ja relva number; 

relvaloa väljastanud Kaitseliidu ülema või malevapealiku ees- ja perekonnanimi, allkiri ning 

pitser; relvaloa väljastamise kuupäev. Alates 1. juulist 2016 võib relvalube anda ja väljastada 

üksnes uue määrusega kehtestatud vormis. 

 

Eelnõu § 12. Kaitseministri 24.04.2000 määrus nr 3 „Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa 

vorm“ tunnistatakse kehtetuks, arvesse võttes §-ga 11 sätestatud erandeid. See tähendab, et 

kuigi nimetatud määrus tunnistatakse kehtetuks, võib selle määrusega kehtestatud vormis 

relvalube väljastada kuni 30. juunini 2016. 

 

Eelnõu § 13 sätestab jõustumise ajaks 1. juuli 2015. Määruse jõustumisaja määramisel arvestati 

vajadusega selgelt sätestada enne määruse jõustumist väljaantud relvalubade kehtivusaeg, mis 

on viis aastat määruse jõustumisest arvates. 

 

 III Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõul puudub kokkupuude Euroopa Liidu õigusega. 

 

 IV Määruse mõju ning rakendamisega seotud tegevused, eeldatavad kulud ja 

tulud 

 

Eelnõukohase määruse kehtestamine muudab tegevliikme ja Kaitseliidus relvaloa taotlusi 

menetlevate isikute jaoks selgemaks relvaloa taotlemise, andmise ja väljastamise korra. Samuti 

kehtestatakse relvaloa vorm ja üldised relvaloa vormistamise nõuded. Uus määrus on suunatud 

peamiselt Kaitseliidu tegevliikmeile ja relvaloa taotlusi menetlevaile isikuile, kuid määrus 

puudutab ka kolmandaid isikuid, näiteks politseid ja relvamüüjaid. Viimaseid seetõttu, et 

väljastatud relvaloa alusel on tegevliikmel õigus osta relvaloal märgitud relvale laskemoona, 

mistõttu nad peavad teadma, missugune näeb välja relvaluba. Enamasti on tegevliikmetel peale 

Kaitseliidu ülesannete täitmiseks antud või soetatud relva(de)le ka tsiviilkäibes kasutatavaid 
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relvi (näiteks jahipüss), seepärast võib politsei kontrollida (tsiviilkäibes kasutatavate) relvade 

kodus hoidmise tingimusi. Kui tegevliige hoiab kodus ka Kaitseliidu relva, saab politsei esmase 

informatsiooni Kaitseliidu väljastatud relvaloalt, et isikul on õigus seda relva kanda. Kodus 

relva hoidmise ja hoiustamise õigust tõendab aga kaitseministri 25. märtsi 2015 määruse nr 7 

„Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas 

hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord“ § 5 lõike 2 kohane hoiuõiguse andmise kirjalik 

otsus. 

 

Määrusega kehtestatavast uuest relvaloa vormist tuleb teavitada politseid ja relvamüüjaid. 

Senises praktikas on esinenud juhtumeid, kus relvamüüja keeldub tegevliikmele laskemoona 

müümast, sest ta ei tunne Kaitseliidu seadust ega selle alamakte, mistõttu ei ole ta kursis ka 

Kaitseliidu relvaloa vormiga. Sel juhul helistab relvamüüja tavaliselt politseisse. Kui ka kõne 

vastuvõttev politseiametnik ei ole kursis Kaitseliidu seadusega, jääbki ostu-müügitehing 

tegemata, sest relvamüüja ei taha seadust rikkuda. Et vältida sellise olukorra kordumist, tulekski 

PPAd ja relvamüüjaid vastuvõetud uuest relvaloa vormist ja korrast teavitada. Relvamüüjate 

andmed saab majandustegevuse registrist (edaspidi MTR). 2015. aasta 1. aprilli seisuga on 

MTRis registreeritud 58 relvade või laskemoona müüjat, kelle tegevusalaks on märgitud 

„tegutsemine relvaseaduse alusel“. Teavitamist nii relvaloa kui ka soetamisloa vormide kohta 

korraldab kokkuleppel kas Kaitseliit või Kaitseministeerium. 

 

Võrreldes kehtiva relvaloa taotlemise korraga ei too uue määrusega kehtestatud taotlemissätete 

rakendamine kaasa täiendavaid kulusid relvaloa taotlejale. Samuti ei suurenda see tema 

halduskoormust. Pigem halduskoormus natuke väheneb, sest ta ei pea maleva staabis käima 

mitu korda, et anda relvaloale allkirja ja siis minna malevapealiku allkirjastatud relvaloale 

järele, sest relvaluba ilma malevapealiku allkirjata väljastada ei saa, kuid senise praktika 

kohaselt allkirjastab malevapealik relvaloa alati pärast tegevliiget. Kui uue relvaloa vormi järgi 

ei ole vaja enam allkirja anda, saab tegevliige relvaloale järele minna talle sobival ajal pärast 

seda, kui ta on saanud asjakohase teate. 

 

Relvaloa taotluse menetlustoimingutega ei kaasne ka relvaloa menetleja jaoks pärast määruse 

rakendamist halduskoormuse suurenemist. Ilmselt see pigem väheneb, sest pärast uue relvaloa 

vormi kasutuselevõtmist ei ole enam vaja enne selle väljastamist võtta relvaloale omaniku ja 

malevapealiku allkirja, mis lihtsustab relvaloa andmiseks ettevalmistava ja seda väljastava isiku 

tööd. Kaitseliidu sõnul kulub relvaloa taotluse menetlemise ja väljastamiseks ettevalmistamise 

peale ligikaudu kolm töötundi, kuid kogu menetlus on ise oluliselt pikem, sest päringutele 

vastuste saamine võtab aega. 

 

Uue relvaloa vormi kasutuselevõtmisega kaasneb ühekordne suurem kulu Kaitseliidu eelarves 

seoses uute relvaloa plankide trükkimisega. Kaitseliidu hinnangul on see ligikaudu 6 000 eurot 

koos tegevliikme relva soetamisloa plankidega. See tagab piisava varu järgmiseks kolmeks 

aastaks. Selle kuluga arvestatakse Kaitseliidu 2016. aasta eelarve koostamisel. Eelarve on üks 

oluline põhjus, miks on lubatud kasutada vanu relvaloa planke (vorme) kuni 30. juunini 2016. 

 

Igas malevas menetletakse aastas keskmiselt 100‒150 relvaluba. Aastas antavate relvalubade 

arv sõltub muu hulgas ka sellest, kui palju uusi liikmeid Kaitseliitu astub ja kui palju varem 

väljastatud relvalube on vaja uute vastu vahetada. Kaitseliidu kogemuse põhjal käib liikmeks 

astumine hooti. Praegu on käimas nn uus laine, mistõttu võib lähitulevikus ka relvalubade 

väljastamisega olla natuke rohkem tööd kui tavapäraselt, kuid see stabiliseerub uuesti mõne 

aastaga. 

 

Määruse kehtestamine korrastab õiguskorda ega too endaga kaasa organisatsioonilisi 

muudatusi, st ei tekitata kehtiva korraga võrreldes uusi õigusi ja kohustusi. Riigile ei too 
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määruse rakendamine juurde täiendavaid kulutusi. Kõik vajalikud kulutused jäävad riigieelarve 

ja Kaitseliidu eelarve piiresse. Kaitseministeeriumi haldusalas ei muutu määruse eelnõu 

jõustamisel ülesannete ja pädevuste jaotus. Kaitseliidu relvaloa taotlemisel ei ole vaja tasuda 

riigilõivu, mistõttu ei tõuse määruse rakendamisel tulu riigieelarvele. 

 

 V Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. juulil 2015. Määruse jõustumisaeg on seotud määruse § 11 lõikes 1 sätestatud 

rakendussättega. Seda on vaja, et paremini siduda enne määruse jõustumist antud ja väljastatud 

relvalubade kehtivusaeg, mis on viis aastat määruse jõustumisest arvates. 

 

 VI Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 
 

Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks Siseministeeriumile ja 

arvamuse esitamiseks Kaitseliidule. Kokkuvõte saabunud kooskõlastustest ja arvamustest on 

seletuskirja lisas. 

 

 

 

 

 

Sven Mikser 

Minister Mikk Marran 

 Kantsler 
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Kaitseministri määruse  

„Kaitseliidu relvaloa andmise ja  

väljastamise kord ning relvaloa vorm“ 

seletuskirja lisa 

 

Kooskõlastuste ja seisukohtadega arvestamine ning mittearvestamine 

 

 

Jrk 

nr 

Kooskõlastaja, arvamuse esitaja seisukoht Kaitseministeeriumi seisukoht 

 Kaitseliit  

1. § 6 lg 2 sõnastada järgmiselt „Relvaloa vahetamiseks 

esitatakse taotlus 90 päeva enne relvaloa aegumist 

käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 

andmetega. 

Arvestatud osaliselt. 

Sõnastust muudetud, sest 

kõikidele relvaloa vahetamise 

juhtudele ei saa kohaldada 

90 päeva nõuet taotluse 

esitamiseks enne relvaloa 

kehtivuse lõppu. 

 Siseministeerium  

1. Eelnõu § 1 lõike 2 kohaselt ei reguleerita määrusega 

valvurile Kaitseliidu seaduse § 70 lõike 1 tähenduses 

teenistusrelva kandmise loa andmise korda ega 

relvaloa vormi. Märgime, et arusaamatuks jääb, 

millist relva on mõeldud eelnõus nimetatud 

„teenistusrelva“ all. Juhul kui sättega viidatakse 

siseministri 22. märtsi 2002. a määrusele nr 53 

„Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende 

laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja 

üleandmise kord“, siis vastav määrus ei kasuta 

terminit „teenistusrelva kandmise luba“. Nimetatud 

määruse § 7 lõike 3 kohaselt kinnistatakse 

teenistusrelvad asutuse juhi käskkirjaga või asutuse 

juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega numbriliselt 

neile asutuse isikutele, kellel seaduse või Vabariigi 

Valitsuse määrusega on lubatud relva kanda 

teenistusülesannete täitmiseks või enesekaitseks. 

Eelnevast tulenevalt teeme ettepaneku viia määruses 

kasutatavad terminid vastavusse teenistusrelvade 

määruses toodud terminitega. 

Arvestatud. 

Eelnõu ja seletuskirja sõnastust 

on muudetud nii, et termin 

„teenistusrelv“ on eelnõust välja 

jäetud. 

2. Eelnõu § 9 lõikes 1 on sätestatud relvaloale kantavad 

andmed. Võrreldes Kaitseliidu relvaloale märgitavate 

andmete koosseisu relvaseaduse alusel väljastatava 

relvaloa andmete koosseisuga on olulisemaks 

erinevuseks see, et Kaitseliidu relvaloale ei märgita 

relva hoiukohta. Eelnõu seletuskirjas on toodud, et kui 

tegevliige hoiab kodus ka Kaitseliidu relva, saab 

politsei esmase informatsiooni Kaitseliidu väljastatud 

relvaloalt, et isikul on õigus seda relva kanda. Samas 

ei saa politsei Kaitseliidu relvaloaga tutvudes hinnata, 

kas isikul on õigus relva kodus ka hoiustada, kuna 

relvaloale relva hoiukohta ei märgita. Kaitseliidu relva 

kodus hoiustamist reguleerib kaitseministri 25. märtsi 

Jäetud arvestamata. 

Kui Kaitseliidu tegevliige 

vahetab elukohta, on tal kohustus 

teatada oma uue elukoha aadress, 

et temaga oleks võimalik kiiresti 

ühendust saada ning et 

malevapealikul oleks võimalik 

hinnata, kui kaua kulub 

tegevliikmel oma elukohast 

malevasse jõudmiseks. Seega on 

Kaitseliidul olemas ülevaade, 

kus tegevliikmed elavad. Ka 

lisab see halduskoormust, kui 
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2015. a määrus nr 7 „Kaitseliidu relva, laskemoona, 

erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme 

elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise 

kord“. Nimetatud määruse § 5 sätestab, et Kaitseliidu 

relva elukohas hoiustamise kohta väljastatakse otsus. 

Eelnevast tulenevalt võib järeldada, et Kaitseliidu 

relva kodus hoiustamise õigust ei tõenda mitte 

relvaluba, vaid elukohas hoiustamise otsus. 

Siseministeerium on seisukohal, et relvade käitlemise 

nõuete kontrollimise lihtsustamiseks peaks kodus 

hoiustamise õigust tõendama Kaitseliidu relvaluba. 

Sellest tulenevalt teeme ettepaneku lisada eelnõu § 9 

lõikes 1 sätestatud loetellu ka andmed relva hoiukoha 

kohta ning sellega seoses muuta ka eelnõu § 2 lõiget 

1, milles on sätestatud andmed relvaloa taotlemiseks. 

ainult elukoha või relvade 

hoiukoha muutumise tõttu peab 

tegevliige relvaluba vahetama. 

Peale selle peab kaitseministri 

25.03.2015 määruse nr 7 järgi 

tegevliige nii kui nii taotlema 

eraldi Kaitseliidu relva kodus 

hoidmiseks loa, oleks relvaloa 

jaoks samade andmete küsimine, 

et relva(de) hoiukoha aadressi 

märkida, topelt andmete 

küsimine. Relvaseaduse kohaselt 

ei pea isik taotlema eraldi luba 

relva kodus hoidmiseks, mistõttu 

ongi õigustatud ka hoiukoha 

aadressi märkimine. Kaitseliidus 

on relvaloa ja relva kodus 

hoidmise taotlemine lahutatud, 

sest Kaitseliidu relvaloa 

taotlemise ja saamisega ei kaasne 

iga kord relva kodus hoidmist. 

Relva võidakse hoida Kaitseliidu 

relvaruumis. 

Seletuskirja on lisatud, et relva 

kandmise õigust tõendab 

relvaluba ja kodus hoidmise 

õigust kaitseministri 25.03.2015 

määruse nr 7 kohane relva 

hoiuõiguse andmise otsus. Juhul 

kui politsei kontrollib kodus 

tsiviilrelva registrisse kantud 

relva hoiutingimusi, peab 

tegevliige tõendamiseks, et tal on 

õigus Kaitseliidu relva kanda ja 

kodus hoida, esitama nii relvaloa 

kui ka relva hoiuõiguse otsuse. 

 


