
RELVA ATESTEERIMISE  ÕIGUSLIKUD ALUSED  
 

RELVA HOIDMINE. 

Relvakapp on vajalik Galili või malevast väljastatud muu relva kodusel hoiul.  

Ühe püstoli hoidmiseks pole relvakapp vajalik! 

 

Kaitseliitlase elukohas tulirelva hoidmisel raudkapis peab olema:  

1. Relv tühjaks laetud.  

2. Relv ja laskemoon võivad olla ühes kapis, kuid laskemoon peab olema relvakapis 

asuvas eraldi lukustatavas laekas (relvakapid ongi nii ehitatud).   

 

Relvade liigid:  

1) tulirelv – relv, mis on ette nähtud objekti tabamiseks või kahjustamiseks lendkehaga, mille 

suunatud väljalaskmiseks kasutatakse püssirohtu; 

 2) gaasirelv – relv, mis on ette nähtud elava objekti lühiajaliseks kahjustamiseks ärritava 

toimega gaasiga; 

 3) pneumorelv – relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise suruõhu või muu surugaasi 

energiast; 

 4) külmrelv – relv, mis on ette nähtud objekti kahjustamiseks lihasjõu abil vahetus kontaktis 

kahjustatava objektiga; 

 5) heitrelv – relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise inimese kehalise jõu või 

mehaanilise seadise abil; 

 6) elektrišokirelv – relv, mille toime põhineb elektrienergia kasutamisel. 

 

Relvaseadus § 1-1 (2) Relva ja laskemoona käitlemine on käesoleva seaduse tähenduses: 

relvade ja laskemoona valmistamine, müük, soetamine, omamine, valdamine, hoidmine, 

hooldamine, kandmine, edasitoimetamine, vedu, sissevedu, väljavedu, võõrandamine, 

pärimine, leidmine ja hävitamine ning relvade parandamine, ümbertegemine, laskekõlbmatuks 

muutmine, lammutamine ja laenutamine.  

 

 

Relvaseadus § 21. Tulirelva olulised osad 

 (1) Tulirelva olulised osad on relvaraud, lukk, padrunipesa, trummel ja adapter. 

 (2) Tulirelva olulise osa käitlemisele laieneb sama kord, mis käesoleva seadusega on 

kehtestatud seda liiki relva käitlemisele, kui seadus otseselt ei sätesta teisiti. 

 (3) Lukk on tulirelva oluline osa, mis sulgeb padrunipesa ja hoiab löögimehhanismi 

padrunipesa suhtes lasu tegemiseks ettenähtud asendis. 

 (4) Adapter on tulirelva relvarauda paigutatav relvaraud või vahetatav mehhanism, mis 

võimaldab kasutada väiksema kaliibriga laskemoona. 

 

 

Relvaseadus § 10. Relva käitlemise ja kasutamise tagajärjest ning kaotsimineku ja 

hävimise juhtumist teatamine 

 (1) Relvavaldaja on kohustatud viivitamata teatama politseile relva käitlemisest või 

kasutamisest, kui relva käitlemise või kasutamisega on põhjustatud isiku surm või tekitatud 

isikule tervisekahjustus või varaline kahju. 

 (2) Relva kasutamine käesoleva seaduse mõistes on vahetu ja eesmärgipärane tegevus objekti 

tabamiseks või kahjustamiseks relvaga. 

 (3) Relvavaldaja on kohustatud igast relva kaotsimineku või hävimise juhtumist viivitamata 

teatama politseile. 



 

 

 

Relva kasutamine on lubatud hädakaitses või hädaseisundis.  
 

NB!  Hädakaitse= rünnak lähtub inimesest ja rünnak on elule ohtlik või oht raskele 

tervisekahjustusele.  

 

Hädaseisund=rünnak lähtub loomast või on tegu katastroofi/õnnetusega( näit. liiklusõnnetus).  

 

 

 

Karistusseadustik  § 28. Hädakaitse 

(1) Tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut või vahetult eesseisvat õigusvastast 

rünnet enda või teise isiku õigushüvedele, kahjustades ründaja õigushüvesid, ületamata 

seejuures hädakaitse piiri. 

(2) Isik ületab hädakaitse piiri, kui ta kavatsetult või otsese tahtlusega teostab hädakaitset 

vahenditega, mis ilmselt ei vasta ründe ohtlikkusele, samuti kui ta ründajale kavatsetult või 

otsese tahtlusega ilmselt liigset kahju tekitab. 

(3) Võimalus vältida rünnet või pöörduda abi saamiseks teise isiku poole ei välista õigust 

hädakaitsele. 

 

Karistusseadustik   § 29. Hädaseisund 

Tegu ei ole õigusvastane, kui isik paneb selle toime, et kõrvaldada vahetut või vahetult 

eesseisvat ohtu enda või teise isiku õigushüvedele, tema valitud vahend on ohu 

kõrvaldamiseks vajalik ning kaitstav huvi on kahjustatavast huvist ilmselt olulisem. Huvide 

kaalumisel arvestatakse eriti õigushüvede olulisust, õigushüve ähvardanud ohu suurust ning 

teo ohtlikkust. 

 


