
Relvade ja laskemoona 

kollektsioneerimine



Relva- ja padrunikollektsioon

Relva- ja padrunikollektsioon on ajaloo- või kultuuriväärtusega 

relvade ja padrunite korrastatud kogum, mida kasutatakse või 

mida on võimalik kasutada väljapanekuks või uurimistööks.

Kollektsiooni võib asutada ja pidada vähemalt 18-aastane Eesti 

kodanik, välismaalane, kellel on Eesti elamisluba, või Eestis 

registreeritud juriidiline isik Politsei- ja Piirivalveameti antud 

relva- ja padrunikollektsioneerimisloa alusel.
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Relva- ja padrunikollektsioon

Kollektsioneerida on lubatud kõiki tulirelvi, külmrelvi ja padruneid, samuti 

tulirelva olulisi osi, helisummutit, lasersihikut ning öösihikut, välja arvatud:

1) kasteet, kasteetnuga, teraspiits, samuti muu spetsiaalselt kehavigastuse 

tekitamiseks valmistatud ese;

2) relv, mille mõju põhineb elektrienergia, radioaktiivse kiirguse või bioloogilise 

faktori kasutamisel;

3) lõhkelaskemoon, süütelaskemoon, eriohtlikkusega tulirelvade laskemoon ning 

närviparalüütilist, nahakahjustust tekitavat, üldmürgitava ja lämmatava toimega 

ainet sisaldav laskemoon;

4) lahingumoon;

5) üle 12,7 mm kaliibriga vintraudne tulirelv ja üle 12,7 mm kaliibriga vintraudse 

tulirelva laskemoon.
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RelvS§ 26. Kollektsioneerimisluba

 Kollektsioneerimisloa saamiseks tuleb esitada avaldus 

Politsei- ja Piirivalveametile. 

 Avalduses näidatakse:

 eesmärk

 relvade ja padrunite liik

 hoiutingimused

 Enne kollektsioneerimisloa saamist peab seda taotlev 

füüsiline isik sooritama relvaeksami. Juriidilise isiku relvade ja 

laskemoona eest vastutav isik peab omama kehtivat 

relvaluba. (riigilõiv relvaeksami eest 30 EUR)

 Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates 

kõigi nõutavate dokumentide esitamise ja riigilõivu tasumise 

päevast. (riigilõiv 30EUR)
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RelvS§ 26. Kollektsioneerimisluba

 Kollektsioneerimisloal näidatakse kollektsioonis säilitamiseks 

lubatud relvade ja padrunite liigid, samuti kollektsiooni 

kuuluvad Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud relvad.

 Kollektsioneerimisluba antakse tähtajaga 5 aastat, misjärel 

seda võidakse pikendada samaks tähtajaks. 
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Kollektsioneerimisloa andmisest 

füüsilisele isikule võidakse keelduda

kui esineb relvaseaduse § 36 lõikes 1 sätestatud asjaolu, välja 

arvatud sama lõike punktis 3 sätestatu. 
Füüsilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad asjaolud

(1) Soetamisluba ega relvaluba ei anta füüsilisele isikule, kes:

1) on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäirega;

2) on raskekujulise psüühikahäirega;

3) on füüsilise puudega, mis takistab tema poolt taotletava relva õiget käsitsemist;

4) hoidub kõrvale kaitseväeteenistusest;

5) on piiratud teovõimega ja kellele on seetõttu määratud eestkostja;

6) on karistatud elu- või tervisevastase kuriteo eest, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo eest või kuriteo eest, mis pandi toime 

relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteo 

eest;

7) on väärteomenetluse korras karistatud relva, tulirelva olulise osa või laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või kasutamist 

reguleerivas õigusaktis sätestatud nõude rikkumise eest;

8) on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, mis pandi 

toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246,255, 256 või 424 sätestatud kuriteos; 

9) on soetamisloa või relvaloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, millel on oluline tähtsus loa andmise küsimuse otsustamisel;

10) ei oma relvaseadusega ettenähtud tingimusi relva ja laskemoona hoidmiseks;

11) on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades 

või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes;

111) on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku käitlemise eest;

14) on väärteomenetluse korras karistatud ajateenistuse kohustuse eiramise või õppekogunemise eiramise eest;

141) ei osale kutsealusena Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis terviseseisundi hindamisel, ei asu ajateenistusse või eirab

õppekogunemisele ilmumise kohustust;

15) ei täida lapse ülalpidamise kohustust.
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Kollektsioneerimisloa andmisest 

juriidilisele isikule võidakse keelduda

kui esineb relvaseaduse § 40 lõikes 1 sätestatud asjaolu:

1) kes on loa taotlemisel esitanud valeandmeid, millel on oluline tähtsus loa väljastamise küsimuse otsustamisel;

2) kellel ei ole käesoleva seadusega kehtestatud tingimusi relva ja laskemoona hoidmiseks;

3) kes on viimase kolme aasta jooksul vähemalt kaks korda rikkunud relva või laskemoona hoidmise, veo või 

võõrandamise või relva registreerimise või relva kanda andmise korda;

4) kes ei ole täitnud järelevalveorgani ettekirjutust käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusakti nõuete täitmise 

kohta;

5) kelle aktsionär või osanik, nõukogu või juhatuse liige või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omav muu isik 

on karistatud Eestis riigivastase kuriteo eest või inimsusvastase või rahvusvahelise julgeoleku vastase kuriteo eest, 

välja arvatud karistusseadustiku §-des 245, 247 ja 249 sätestatud kuriteod, sõltumata sellest, kas need 

karistusandmed on karistusregistrist kustutatud;

6) kelle aktsionäri või osaniku, nõukogu või juhatuse liikme või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omava muu 

isiku kohta on alust arvata, et ta on toime pannud inimsusvastase kuriteo või sõjakuriteo;

7) kelle aktsionäri või osaniku, nõukogu või juhatuse liikme või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omava muu 

isiku kohta on andmeid või on alust arvata, et ta kuulub kuritegelikku ühendusse või terroriühendusse või et ta on toime 

pannud või võib toime panna terrorikuriteo või et ta on seotud terrorikuriteo rahastamise või toetamisega või 

rahapesuga;

8) kelle aktsionäri või osaniku, nõukogu või juhatuse liikme või juriidilise isiku juhtimise üle valitsevat mõju omava muu 

isiku kohta on põhjust kahtlustada, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut.
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Relva- ja padrunikollektsioon

Kollektsiooni kuuluvad relvad tuleb registreerida elu- või asukohajärgses 

prefektuuris (RelvS§33 kehtestatud korras)

 Relv tuleb registreerida seitsme tööpäeva jooksul elu- või asukohajärgses 

prefektuuris.

 Relv registreeritakse soetamisloa alusel

 Relva registreerimisel vormistatakse iga relvaomaniku või -valdaja kohta 

toimik.

 Andmed registreeritud relvade kohta kantakse kollektsioneerimisloale.
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Kollektsioneerimisloa kehtetuks 

tunnistamine

 (7) Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab kollektsioneerimisloa kehtetuks, kui:

1) seda taotleb relvakollektsiooni omanik;

2) relvakollektsiooni omanik ei vasta enam seadusega kehtestatud nõuetele;

3) relvakollektsiooni omanik on surnud, surnuks või teadmata kadunuks tunnistatud või 

kuulutatud tagaotsitavaks kohtu või kohtueelse uurimise asutuse poolt;

4) juriidiline isik on lõppenud;

5) kollektsioneerimisluba on kaotatud;

6) relvakollektsiooni omanik on vähemalt kaks korda viimase kolme aasta jooksul 

rikkunud relvaseaduse või selle alusel antud õigusakti nõudeid, mida ta peab täitma, või 

ei ole täitnud temale tehtud ettekirjutuse nõudeid.

 (9) Kollektsioneerimisloa kehtivuse lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel rakenduvad 

relvaseaduse §-s 44 sätestatud nõuded, kusjuures politseile üleantavad relvad ja 

padrunid võib jätta hoiule politsei poolt pitseeritud kollektsiooniomaniku relvahoidlasse.
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§ 27. Relva soetamine kollektsiooni jaoks
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 (1) Relva soetamine kollektsiooni jaoks toimub relvaseaduse §-s 32 

sätestatud soetamisloa alusel. Soetamisloa väljastamise aluseks on 

kollektsioneerimisluba. Padruni soetamine kollektsiooni jaoks toimub 

kollektsioneerimisloa alusel.

 (2) Soetamisloa taotlemise avaldus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile. 

Avalduses näidatakse soetatava relva liik ja mark ning registreeritud relva 

korral ka selle markeering. 

 Avaldusele lisatakse:

1) kollektsioneerimisluba, mis tagastatakse loa omajale.

 2) Enne avalduse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu (30EUR)



§ 27. Relva soetamine kollektsiooni jaoks
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 (4) Relva või laskemoona sissevedu relvakollektsiooni jaoks ja väljavedu 

toimub käesoleva seaduse § 60 lõigetega 2 ja 6 ning toimetamine § 622

lõikega 2 ja § 623 lõikega 1 kehtestatud korras. Strateegilise kauba seaduse 

§ 2 lõikes 10 nimetatud strateegilise kauba nimekirja kuuluva relva (edaspidi 

strateegiliseks kaubaks olev relv) ja tsiviilkäibes keelatud relva ning 

laskemoona sissevedu, väljavedu, transiit ja teenuse osutamine toimub 

strateegilise kauba seadusega kehtestatud korras.



Teenistus- ja tsiviilrelvade register

12

Kõik relva- ja padrunikollektsiooni kuuluvad relvad kantakse teenistus- ja 

tsiviilrelvade registrisse.

Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse andmete kandmise eesmärk on koguda ja 

säilitada teavet Eestisse saabunud ning Eestis asuvate tsiviilkäibes lubatud 

teenistus- ja tsiviilrelvade, relva- ja padrunikollektsioonide, laskekõlbmatute 

relvade ning nende omanike ja valdajate kohta, samuti tüübikinnituse saanud 

relva- ja padrunimudelite ning nende modifikatsioonide kohta.



Hoiutingimused
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Kollektsiooni kuuluva relva kandmine on keelatud, välja arvatud kollektsiooni 

kuulva tsiviilkäibes lubatud relva relvaloa või relvakandmisloa alusel.

 Kollektsiooni kuuluvate relvade ja padrunite hoidmine, edasitoimetamine, 

võõrandamine ja vedu peab toimuma käesoleva seadusega kehtestatud 

tingimustel ja korras

 Kollektsiooni kuuluvaid tulirelvi tuleb hoida relvahoidlas

https://www.riigiteataja.ee/akt/12819852

 Kollektsiooni kuuluvat relva ja padrunit võib eksponeerida relvahoidlas. 

Väljaspool relvahoidlat võib kollektsiooni kuuluvat relva ja padrunit 

eksponeerida Politsei- ja Piirivalveameti ühekordse loa alusel, milles 

määratakse tingimused relva ja padrunite eksponeerimiseks

 Eksponeeritavad relvad peavad asuma lukustatud või mehaaniliste 

vahenditega suletud vitriinides või olema kindlalt kinnitatud põranda, seina 

või muu ehituskonstruktsiooni külge. Eksponeeritavad padrunid peavad 

asuma lukustatud või mehaaniliste vahenditega suletud vitriinides

https://www.riigiteataja.ee/akt/12819852


Kollektsioneerimisloa taotlusega seotud 

kulutused:
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RIIGILÕIVUD:

Kollektsioneerimisloa taotluse läbivaatamise eest 30EUR

Relvaeksam 30EUR

Relvasoetamisloa väljastamise eest 30EUR

Kaasnevad kulutused:

 Relvaeksamiks valmistumine

 tervisetõend

 Relvahoidla ehitamine



Aitäh tähelepanu eest!

Riita Proosa

vanemkomissar

Tegevus- ja relvalubade teenus


