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Muuseum RelvS mõistes

Muuseum on RelvS-i tähenduses riigimuuseum, riigile kuuluvat 
muuseumikogu kasutav muuseum või MuuS § 15 alusel asutatud 
muuseumide andmekoguga vabatahtlikult liitunud muuseum, mis 
vastab MuuS-i § 2 lõikes 1 toodud muuseumi definitsioonile ning mis 
ajaloolistel, kultuurilistel, teaduslikel, tehnilistel, hariduslikel, 
kultuuripärandiga seotud või meelelahutuslikel eesmärkidel omandab, 
säilitab, uurib ja eksponeerib relvi, tulirelva olulisi osi, piiratud käibega 
padrunisalvesid ja laskemoona. 



Muuseum vs kollektsionäär RelvS mõistes

MuuS-i § 2 lõike 1 kohaselt on muuseum ühiskonna ja selle arengu 
teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus, mis ei taotle 
majanduslikku kasumit, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on 
koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema 
elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit 
hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. 

Muuseum arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja 
puuetega inimeste vajadusi. 

Kollektsionääriks RelvS-i alusel võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline 
isik, kuid RelvS-is ei nähta kollektsionäärile ette kohustust oma 
relvakollektsiooni avalikult esitleda ega uurida.



Muuseumi relvakollektsioon

Muuseumi relvakollektsioon RelvS-i tähenduses:

ajaloolist või kultuurilist väärtust omavate relvade, tulirelva oluliste 
osade, piiratud käibega padrunisalvede ja laskemoona korrastatud 
kogum või üksikeksemplarid, mida kasutatakse või mida on võimalik 
kasutada eksponeerimiseks või uurimistööks ja mis on kantud 
muuseumiseaduse § 15 alusel loodud muuseumide andmekogusse.



Muuseumi relvakollektsioon

• Muuseum, kelle relvakollektsiooni kuulub RelvS §-des 19, 20 ja 833 nimetatud relv või laskemoon, 
peab hiljemalt 2021. aasta 1. märtsil liituma muuseumide andmekoguga.

• Muuseum, kellel ei ole RelvS-i alusel väljastatud kollektsioneerimisluba ja kes ei liitu muuseumide 
andmekoguga tähtaegselt või kes ei soovi muuseumide andmekoguga liituda, peab relvad 
võõrandama või üle andma vastavat õigust omavale isikule või viivitamata esitama Politsei- ja 
Piirivalveametile taotluse kollektsioneerimisloa väljastamiseks. 

• Muuseum, kes ei täida kumbagi nõuet, peab tema valduses olevad piiratud käibega ja tsiviilkäibes 
keelatud relvad andma üle Politsei- ja Piirivalveametile.

• Muuseum peab määrama relvade eest vastutava isiku hiljemalt 2021. aasta 1. märtsil.

• Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise täpsemad nõuded kehtestab kultuuriminister määrusega 
ja selle üle teostab järelevalvet Muinsuskaitseamet.
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Laskekõlbmatuks muudetud relvad

RelvS kohaldamisalast jäävad välja:

• komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2403 kohase tunnistusega 
laskekõlbmatud tulirelvad (§2 lg 1 p 3);

• enne 08.04.2016 laskekõlbmatuks muudetud RelvS alusel väljastatud 
tunnistusega relvad (§2 lg 1 p 31).

• RelvS ptk 8. ja 81 nõudeid ei kohaldata teises riigis laskekõlbmatuks 
muudetud tulirelvale (§2 lg 2).
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Laskekõlbmatuks muudetud relvad

• Relva laskekõlbmatuks muutmine. RelvS § 78
• Relva võib laskekõlbmatuks muuta relva parandamise või ümbertegemise 

tegevusluba omav isik ainult RelvS §-s 80 nimetatud relva laskekõlbmatuks 
muutmise loa alusel.

• Relv tuleb muuta laskekõlbmatuks vastavalt rakendusmääruse (EL) 
2015/2403 (alates 28.06.2018 2018/337) I lisas sätestatule (kehtib juba 
alates 08.04.2016).

• Laskekõlbmatuks muutmise loa väljastab isiku taotluse alusel PPA (riigilõiv 
30€).

• Relvameister muudab relva laskekõlbmatuks, kannab relvale märgise (EU 
EE EP aa) ja vormistab relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse, milles 
on kirjeldatud relva või tulirelva olulise osa laskekõlbmatuks muutmisel 
tehtud toiminguid Euroopa Komisjoni rakendusmääruse I lisa kohaselt.
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Laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamine

• Teisest riigist toodud rakendusmääruse kohase tõendita laskekõlbmatuks 
muudetud relvale (s.h ka sõjarelvale), peab taotlema PPAlt luba relva 
laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks (30 p jooksul Eestisse 
saabumise päevast alates). MTA annab PPAle üle ilma tõendita relvad.

• PPA väljastab laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa (riigilõiv 30€).

• Relvameister kontrollib relva vastavust laskekõlbmatusnõuetele. Nõuetele 
vastavuse korral kannab relvale märgise ja vormistab relva laskekõlbmatust 
kinnitava tunnistuse.

NB! Enne 01.07.2018 laskekõlbmatuks muudetud sõjarelva laskekõlbmatusnõuetele 
vastavuse võib tuvastada ja kehtivate nõuetega vastavusse viia tsiviilrelvade 
parandamise ümbertegemise tegevusluba omav isik. 



Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade 
märgistamise vorm
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Tänan tähelepanu eest!

Riita Proosa 24.09.2020


