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Laskespordiga tegelemise võimaluse seostamine laskespordiklubi liikmeks olekuga

Austatud avaldaja
Kirjutasite, et soovite muuta oma relvaluba, aga relvaseaduse (RelvS) muutmise tõttu peate nüüd
laskespordiga tegelemise jätkamiseks tõestama oma liikmelisust laskespordiklubis, mis
omakorda peab olema liikmeks laskespordiorganisatsioonis. Peate sellist olukorda oma
põhiõiguste rikkumiseks. Tänan Teid pöördumise eest
Relvaseaduse (alates 01.03.2020 kehtiva redaktsiooni) § 34 lg 12 järgi (koostoimes sama seaduse
§ 28 lõike 1 punktiga 2) tuleb inimesel tõepoolest muu hulgas tõendada, et ta on laskespordiklubi
liige. RelvS § 11 lõikest 4 tulenevalt on laskespordiklubi RelvS tähenduses laskespordiga
tegelevaid füüsilisi isikuid ühendav eraõiguslik juriidiline isik, kelle põhitegevus on laskespordi
arendamine ja kes on Eesti laskespordiorganisatsiooni liige.
01.03.2020 jõustunud relvaseaduse muudatused on tingitud Euroopa Liidu õiguse muutmisest,
täpsemalt nn relvadirektiivi ülevõtmisest. Relvadirektiivi põhjenduspunktis 2 on selgitatud
nõuete rangemaks muutmist vajadusega vältida tulirelvade väärkasutamist kuritegelikel
eesmärkidel, võttes arvesse hiljutisi terrorirünnakuid.
Laskespordiga tegeleda soovivate inimeste õiguste piiramine peab mõistagi olema
eesmärgipärane ja proportsionaalne (vt nt Riigikohtu üldkogu 25.02.2004 otsus asjas
nr 3-3-1-60-03, p 21).
Tulirelv on võimalik ohuallikas (oht nii relvakasutaja enda kui ka teiste inimeste elule ja
tervisele, mis on PS §-ga 16 ja § 28 lõikega 1 kaitstavad põhiõigused). Sportlaskmiseks sobivad
tulirelvad on liigutatud kõige ohtlikumate tulirelvade klassi (A-klassi relva spordis kasutamise
lubamise tingimuste kohta vt ka direktiivi art 6 punkt c).
Laskespordiklubisse kuulumise (ja omakorda laskespordiklubi laskespordiorganisatsiooni
kuulumise) nõue aitab kaasa tulirelva väärkasutuse vältimisele muu hulgas näiteks sellega, et
tüüpiliselt kaasneb laskespordiklubi liikmeks olemisega nõue, et isik peab kas relvakasutuse
nõudeid rangelt järgima või arvatakse liikmete hulgast välja ja kaotab seega vastava tulirelva
kasutamise või vähemalt selle klubi tegevusega seotud eesmärgil kasutamise õiguse.
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Eeltoodut arvestades ei ole piisavat põhjust järeldada, et laskespordiklubisse kuulumise nõue
laskespordiga tegelemise eeldusena kujutab endast põhiõiguse rikkumist. Relvaseaduse sellist
nõuet ei saa seega Eesti Vabariigi põhiseadusega (PS) vastuolus olevaks pidada.
RelvS § 91 lõige 31 sätestab: „Isikul, kelle nimele on enne 2020. aasta 1. märtsi registreeritud
vastava spordialaga tegelemise otstarbel relv, kuid kes ei kuulu laskespordiklubisse, säilib
nimetatud otstarbel relva omamise õigus kuni relvaloa kehtivuse lõppemiseni.“
Kuna relvaloa muutmine elukoha muutumisest tulenevalt ei muuda luba kehtetuks, siis peaks
sellest Teie olukorras tulenema, et ülalkäsitletud täiendavad nõuded Teie relvaloa muutmisele ei
kohaldugi (küll aga kohalduvad need praeguse loa kehtivusaja lõppemisel).
Teil on soovi korral võimalus pöörduda halduskohtusse tühistamiskaebusega, kui relvaloa
muutmisest keeldutakse, või kohustamiskaebusega, kui muutmise otsustamine ebamõistlikult
pikalt viibib (vt halduskohtumenetluse seadustiku § 37 lg 1 punktid 1 ja 2 ning kaebetähtaegade
kohta § 46).
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