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Karistusseadustik (õigusvastasuse välistamine)  

§ 27.  Õigusvastane tegu 

Õigusvastane on tegu, mis vastab seaduses sätestatud süüteokoosseisule ja mille õigusvastasus ei 

ole välistatud käesoleva seadustiku, muu seaduse, rahvusvahelise konventsiooni või rahvusvahelise 

tavaga. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 30.  Kohustuste kollisioon 

Tegu, millega rikutakse õiguslikku kohustust, ei ole õigusvastane, kui isik peab üheaegselt täitma 

mitut õiguslikku kohustust ja tal ei ole võimalik kõiki täita, kuid ta teeb kõik endast oleneva, et täita 

kohustust, mis on vähemalt sama oluline kui rikutav kohustus. 

§ 31.  Eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus 

(1) Tahtlik tegu ei ole õigusvastane, kui isik seda toime pannes kujutab endale ekslikult ette 

asjaolusid, mis välistaksid teo õigusvastasuse. Sellisel juhul vastutab isik seaduses sätestatud 

juhtudel ettevaatamatusest toimepandud süüteo eest. 

(2) Isik, kes tegu toime pannes ei tea asjaolusid, mis objektiivselt välistavad tema teo 

õigusvastasuse, vastutab süüteokatse eest. Kohus võib sel juhul kohaldada käesoleva seadustiku §-s 

60 sätestatut. 



4 

 

Relvaseadus 

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1. Seaduse reguleerimisala 

(1) Käesolev seadus kehtestab relvade ja nende laskemoona käitlemise, tsiviilkäibesse lubamise, 

tsiviilkäibes olemise ning tsiviilkäibest kõrvaldamise õiguslikud alused ja korra, nõuded lasketiirule 

ja laskepaigale ning nendes valdkondades riikliku järelevalve teostamise alused ja korra. 

§ 11. Mõisted 

(1) Käesolevas seaduses mõistetakse relvana käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud relvi. 

(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. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 2. Seaduse kohaldamisala 

Käesolevat seadust ei kohaldata: 

1) asjale, mis ei ole relvaks konstrueeritud või kohandatud, kuid mida on võimalik sellena kasutada; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

2) enne 1870. aastat valmistatud tulirelvale ja selle koopiale tingimusel, et nendest ei saa tulistada 

käesoleva seaduse §-des 19 ja 20 nimetatud laskemoona; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

3) jäädavalt laskekõlbmatuks muudetud relvale; 

4) lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele osas, mis on reguleeritud lõhkematerjaliseadusega; 

5) terariistale (nuga, puss, kirves jt), mis on valmistatud kasutamiseks koduses majapidamises või 

olmes ja millel puuduvad § 20 lõike 2 punktis 2 nimetatud eritunnused; 

6) riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsioonile, välja arvatud § 25 lõikes 10 sätestatud juhul; 

7) sõjaväe- ja teenistusrelvadele ning nende laskemoonale, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti; 

8) ametirelvale ja selle laskemoonale, mida kannab relvastatud pardasaatja või teise Euroopa Liidu 

liikmesriigi pädeva asutuse ametnik, kes on kaasatud politsei või tolli tegevusse välislepingu või 

Euroopa Liidu õigusakti alusel, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 3
1
 sätestatud juhul; 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

9) riigi omandis olevale relvale ja laskemoonale, mida riiklik ekspertiisiasutus kasutab ekspertiiside 

tegemiseks, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 10
1
 sätestatud juhul. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

§ 3. Sõjaväe-, teenistus- ja tsiviilrelvad ning laskemoon 

(1) Põhilise kasutusvaldkonna ja omaduste järgi jagunevad relvad ning laskemoon järgmiselt: 

1) sõjaväerelv – relv, mis on põhiliselt ette nähtud kaitseväele ja Kaitseliidule lahingutegevuseks 

ning kaitseväele, Kaitseliidule ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevatele asutustele 

teenistusülesannete täitmiseks. Omaduste poolest loetakse sõjaväerelvaks ja selle laskemoonaks 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13244294
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
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üksnes käesoleva seadusega kehtestatud tingimustele vastav eriohtlikkusega tulirelv ja laskemoon; 

2) teenistusrelv – relv, mis on seadusega ette nähtud avalikku võimu teostavatele valitsusasutustele, 

kohaliku omavalitsuse organitele ja asutustele ning kohtutele teenistusülesannete täitmise 

tagamiseks ning sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile õppetööks ja vastava teenistusülesande 

täitmiseks. Omaduste poolest loetakse teenistusrelvaks ja selle laskemoonaks üksnes käesoleva 

seadusega tsiviilkäibes keelatud relv ja laskemoon, välja arvatud eriohtlikkusega relvad ja 

laskemoon ning tulirelv, millel puudub valmistaja markeering; 

3) tsiviilrelv – relv, mis on põhiliselt ette nähtud jahipidamiseks, vastava spordialaga tegelemiseks 

või turvalisuse tagamiseks. 

 (4) Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja 

üleandmise korra kehtestab siseminister määrusega. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

(5) Teenistusrelvad kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse, mille asutab ja mille 

põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus siseministri ettepanekul avaliku teabe seadusega 

kehtestatud korras. 

[RT I 2007, 12, 66 - jõust. 01.01.2008]  

(6) Teenistus- või sõjaväerelva registrikanne näitab, millise korra alusel toimub selle relva 

käitlemine. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(7) Sõjaväerelvi ja teenistusrelvi ning nende laskemoona ja tulirelva osi võib üle anda vastavalt 

käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 4 alusel kehtestatud korrale. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

§ 5. Pärandvaras olev relv ja laskemoon 

(1) Isik, kelle valdusse sattusid relv ja laskemoon omaniku surma tõttu, on kohustatud need 

viivitamata üle andma politseiasutusele käesoleva seaduse § 44 lõigetega 3 ja 4 kehtestatud korras. 

(2) Alates pärandi vastuvõtmise päevast on pärijal õigus ühe kuu jooksul esitada avaldus relvaloa 

saamiseks päritud relva kohta või võõrandada päritud relv ja laskemoon kolme kuu jooksul 

käesoleva seadusega kehtestatud korras. 

(3) Kui pärijale keeldutakse päritud relva kohta relvaluba andmast, peab pärija võõrandama relva ja 

laskemoona kolme kuu jooksul, arvates relvaloa andmisest keeldumise otsuse teatavakstegemise 

päevast. 

(4) Pärandvaras olevat, tsiviilkäibes keelatud, kuid kollektsioneerida lubatud relva ja laskemoona 

võib võõrandada riigile või kollektsioneerimisluba omavale isikule käesoleva seadusega kehtestatud 

korras. 

(5) Kui omanik ei ole relva ja laskemoona võõrandanud käesoleva paragrahvi lõigetega 2 ja 3 

kehtestatud tähtaja jooksul, kuuluvad relv ja laskemoon sundvõõrandamisele. 

§ 6. Relva ja laskemoona sundvõõrandamine 

(1) Sundvõõrandamise all mõistetakse käesolevas seaduses relva ja laskemoona võtmist riigi 

omandisse käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=13344979
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=13346659
https://www.riigiteataja.ee/akt/12789344
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
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(2) Relv ja laskemoon sundvõõrandatakse õiglase ja kohese hüvitise eest. Hüvitis makstakse 

sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona omanikule, valdajale või pärijale. 

(3) Sundvõõrandamine vormistatakse politseiasutuse juhi otsusega, milles näidatakse 

sundvõõrandamise alus, väljamaksmisele kuuluva hüvitise suurus ja hüvitise saaja. Otsus tehakse 

teatavaks hüvitise saajale. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(4) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ja 

maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. 

(5) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise korra kehtestab siseminister 

määrusega. 

§ 9. Relva ja laskemoona leid 

(1) Isik, kes on leidnud kaotatud, maetud, peidetud või mahajäetud relva ja laskemoona ning need 

oma valdusse võtnud, peab sellest viivitamata teatama politseiasutusele ning andma talle leiu üle 

käesoleva seaduse § 44 lõigetega 3 ja 4 kehtestatud korras. 

(2) Politseiasutus teatab leitud relvast ja laskemoonast üleriigilise levikuga ajalehes seitsme 

tööpäeva jooksul, arvates leitud relva ja laskemoona temale üleandmise päevale järgnevast päevast. 

(3) Kui leitud relva või laskemoona omanik või valdaja ei ole kuue kuu möödumisel ajalehes 

kuulutuse avaldamisest selgunud, on leidjal õigus leitud relv ja laskemoon omandada juhul, kui ei 

ole tuvastatud relva eelnevat kasutamist seadusvastastes toimingutes. 

(4) Alates leitud varale omandiõiguse tekkimisest on omanikul õigus ühe kuu jooksul esitada taotlus 

relvaloa saamiseks omandatud relva kohta või võõrandada relv ja laskemoon kolme kuu jooksul 

käesoleva seadusega kehtestatud korras. 

(5) Kui leidjale keeldutakse leitud relva kohta relvaluba andmast, tuleb relv ja laskemoon 

võõrandada kolme kuu jooksul, arvates keeldumise otsuse teatavakstegemise päevast. 

(6) Leitud, tsiviilkäibes keelatud, kuid kollektsioneerida lubatud relva ja laskemoona võib 

võõrandada riigile või kollektsioneerimisluba omavale isikule käesoleva seadusega kehtestatud 

korras. 

(7) Kui leidja ei ole relva ja laskemoona võõrandanud käesoleva paragrahvi lõikega 4 või 5 

kehtestatud tähtaja jooksul, kuuluvad need sundvõõrandamisele. 

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

juhtumist teatamine 

(1) Relvavaldaja on kohustatud viivitamata teatama politseiasutusele 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. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13244294
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=13255835
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=13255790
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=13255790
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(3) Relvavaldaja on kohustatud igast relva kaotsimineku või hävimise juhtumist viivitamata teatama 

politseiasutusele. 

2. peatükk RELVADE JA LASKEMOONA LIIGITAMINE JA 

TSIVIILKÄIVE. TULIRELVA OSAD  

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

§ 11. Relvade liigitamine 

Relvad liigitatakse järgmiselt: 

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

suunatud väljalaskmiseks kasutatakse püssirohtu; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

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. 

§ 12. Tulirelvade liigitamine 

(1) Tulirelvade liigid pikkuse ja relvaraua pikkuse järgi on: 

1) püss – tulirelv, mille üldpikkus on üle 600 mm ja relvaraua (relvaraudade) pikkus üle 300 mm; 

2) püstol – tulirelv, mille üldpikkus on kuni 600 mm (kaasa arvatud) ja relvaraua pikkus kuni 300 

mm (kaasa arvatud) ning mille padrunid võivad padrunisalves paikneda ühes või mitmes reas; 

3) revolver – trumliga tulirelv, mille üldpikkus on kuni 600 mm (kaasa arvatud) ja relvaraua pikkus 

kuni 300 mm (kaasa arvatud) ning mille trummel on nii padrunisalveks kui ka padrunipesaks. 

(2) Tulirelvade liigid kasutatava padruni järgi on: 

1) tulirelv, mille laskemoonaks on kesktulepadrun; 

2) tulirelv, mille laskemoonaks on ääretulepadrun. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Tulirelvade liigid relvaraua õõne järgi on: 

1) sileraudne – tulirelv, mille relvaraua õõs on sile, ilma vintsoonteta; 

2) vintraudne – tulirelv, mille relvaraua õõnes on vintsooned; 

3) kombineeritud – sile- ja vintraudade kombinatsiooniga tulirelv. 

§ 13. Gaasirelvade liigitamine 

Gaasirelvade liigid on: 

1) gaasipihusti; 

2) gaasipüstol, gaasirevolver – gaasirelv, mis on ette nähtud tulistamiseks ainult gaasipadrunis 

sisalduva gaasilaenguga. 

§ 14. Pneumorelvade liigitamine 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
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Pneumorelvade liigid on: 

1) pneumopüss; 

2) pneumopüstol, pneumorevolver. 

§ 15. Külmrelvade liigitamine 

(1) Külmrelvade liigid on: 

1) löögirelv (kumminui, teleskoopnui, kettnui, teraspiits, kasteet jt); 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

2) torkerelv (pistoda, torketääk, stilett jt); 

3) torke-lõikerelv (jahinuga ja -puss, allveenuga, tääknuga jt); 

4) torke-raierelv (mõõk jt). 

(2) Kumminui on kummist või plastmassist löögirelv, mis on ette nähtud enesekaitseks ja ründe 

tõkestamiseks ründaja lühiajalise kahjustamise teel. 

§ 16. Heitrelvade liigitamine 

Heitrelvade liigid on: 

1) amb – relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise mehaanilise seadise abil; 

2) sportvibu; 

3) allveerelv (allveepüss ja -püstol); 

4) viskerelv (visketähik, viskepiik, viskenuga). 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

§ 17. Laskemoona liigitamine 

(1) Laskemoona liigitamisel lähtutakse relva, mille jaoks laskemoon on määratud, parameetritest. 

(2) Padrunite liigid on: 

1) [kehtetu - RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

2) kesktulepadrun – padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik süüteaine on padrunipõhja keskel 

asuvas sütiku kapslis; 

3) ääretulepadrun – padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik süüteaine on padrunipõhja 

äärikus; 

4) gaasirelvapadrun. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Padrunikomponendid on: 

1) püssirohi; 

2) sütik; 

3) kuul; 

4) haavel; 

5) padrunikest. 

§ 18. Piiramata tsiviilkäibega relvad ja laskemoon 

(1) Piiramata tsiviilkäibega relvad on: 

1) gaasipihusti; 

2) kuni 4,5-millimeetrise kaliibriga (kaasa arvatud) pneumorelv; 

3) jahinuga ja -puss; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
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3
1
) tääknuga; 

[RT I 2010, 37, 223 - jõust. 09.07.2010]  

4) allveenuga; 

5) spordiotstarbeline vehklemisrelv (epee, espadron, florett jt); 

6) ajaloolise kultuuri-, võitlus- või sporditraditsiooniga seonduv külmrelv (mõõk, pistoda, rapiir jt) 

või selle koopia; 

7) amb tõmbejõuga kuni 75 kg (kaasa arvatud); 

8) sportvibu tõmbejõuga kuni 45 kg (kaasa arvatud); 

9) allveerelv. 

(2) Piiramata tsiviilkäibega padrunikomponendid on kuulid, haavlid ja padrunikestad. 

(3) Piiramata tsiviilkäibega relvale ja laskemoonale laieneb käesolev seadus üksnes käesoleva 

paragrahvi lõigete 4–9 ning käesoleva seaduse § 10 lõike 1 ja § 28 lõike 2 osas. 

[RT I 2008, 3, 24 - jõust. 17.02.2008]  

(4) Piiramata tsiviilkäibega relva ega selle laskemoona ei või soetada, omada, vallata, kanda, hoida 

ega edasi toimetada alla 18-aastane isik. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 4–9 nimetatud relva võib vallata, kanda, hoida ja 

edasi toimetada vastavat spordiala harrastav vähemalt kümneaastane isik. 

(6) Lubatud on üksnes lakrimaatoritega CS või pipragaasiga (kapsaitsiiniga) täidetud gaasipihustid. 

Kasutatava gaasi kontsentratsioon seejuures võib olla kuni 5%. 

(7) Gaasipihusti ja pneumorelva valmistamiseks ja ümbertegemiseks on nõutav käesoleva seaduse 

§-s 66 sätestatud tegevusluba. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6nimetatud külmrelva võib ohutust tagades kanda ja 

kasutada ajaloolise kultuuri-, võitlus- või sporditraditsiooni järgimiseks ning traditsioone järgiva 

võitluse imiteerimiseks. 

(9) Kultuuriväärtuste kategooriasse kuuluvate piiramata tsiviilkäibega relvade väljavedu ning 

edasitoimetamine toimub kooskõlas kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadusega ning 

selle alusel antud õigusaktidega. 

[RT I 2008, 3, 24 - jõust. 17.02.2008]  

§ 19. Piiratud tsiviilkäibega relvad ja laskemoon 

(1) Piiratud tsiviilkäibega relvad on: 

1) gaasirelvad, välja arvatud § 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud gaasipihusti; 

2) pneumorelvad, välja arvatud § 18 lõike 1 punktis 2 nimetatud pneumorelv; 

3) külmrelvad, välja arvatud § 18 lõike 1 punktides 3–6 ning § 20 lõikes 2 nimetatud külmrelvad; 

4) heitrelvad, välja arvatud § 18 lõike 1 punktides 7–9 nimetatud heitrelvad; 

5) tulirelvad, välja arvatud § 20 lõikes 1 nimetatud tulirelvad. 

(2) Piiratud tsiviilkäibega relvi võib soetada käesoleva seaduse §-s 32 sätestatud relvasoetamisloa 

(edaspidi soetamisluba) alusel koos järgneva registreerimisega relvaomaniku või -valdaja nimele, 

välja arvatud juhul, kui relv soetatakse käesoleva seaduse § 66 lõike 1 punktides 1, 1
1
 ja 2 sätestatud 

tegevusloaga lubatud tegevusaladel tegutsemiseks. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332283
https://www.riigiteataja.ee/akt/12909799
https://www.riigiteataja.ee/akt/12909799
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
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(3) Piiratud tsiviilkäibega relvadele mõeldud laskemoona, püssirohtu ja sütikuid võib soetada 

käesoleva seaduse §-des 32 ja 34 sätestatud soetamisloa või relvaloa alusel, välja arvatud käesoleva 

seaduse § 66 lõike 1 punktides 1, 1
1
 ja 2 sätestatud tegevusloaga lubatud tegevusaladel tegutsemisel. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

§ 20. Tsiviilkäibes keelatud relvad ja laskemoon 

(1) Tsiviilkäibes keelatud tulirelvad on: 

1) tulirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju; 

2) sileraudne püss, mille üldpikkus on alla 840 mm või mille iga raua pikkus on alla 450 mm; 

3) tulirelv, mida on võimalik antud relvaliigile tavalist määra ületavalt kokku panna (lükata) või 

lühendada; 

4) tulirelv, mis lahtivõetuna võimaldab lasu sooritamist; 

5) automaattulirelv, millest ühekordsel päästikule vajutamisel saab sooritada valangu; 

6) tulirelv, millel puudub valmistaja markeering; 

7) eriohtlikkusega tulirelv. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(2) Tsiviilkäibes keelatud külmrelvad on: 

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

tekitamiseks valmistatud ese; 

[RT I 2010, 37, 223 - jõust. 09.07.2010]  

2) lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju või on peidetud selle sisse; 

3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on 

üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud. 

(3) Tsiviilkäibes on keelatud elektrišokirelv. 

(4) Tsiviilkäibes keelatud laskemoon on: 

1) gaasipüstoli- ja -revolvripadrun, mis sisaldab närviparalüütilist, nahakahjustust tekitavat, 

üldmürgitava ja lämmatava toimega ainet, mis võib põhjustada sellise tervisekahjustuse, mille 

kõrvaldamiseks on vaja arstiabi; 

2) soomustläbiv laskemoon – tulirelva padrun, mille kuulil on soomustläbistav kõvasüdamik; 

3) lõhke-laskemoon – tulirelva padrun, mille kuul sisaldab laengut, mis kokkupõrkel takistusega 

lõhkeb (plahvatab); 

4) süüte-laskemoon – tulirelva padrun, mille kuul sisaldab ainet, mis kokkupõrkel takistusega süttib 

põlema; 

5) õõnsaotsalise kuuliga püstoli- ja revolvripadrun; 

6) eriohtlikkusega tulirelvade laskemoon. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(5) Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu kehtestab siseminister määrusega. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 201. Tulirelva osad 

(1) Tulirelva osad on relvaraud, relvaraam, relva lukukoda, püstolikelk, trummel, lukk, padrunipesa, 

kaitseriiv, adapter, helisummuti, lasersihik, öösihik ning muu tulirelva osa või varuosa, mis on 

spetsiaalselt tulirelva jaoks konstrueeritud ja vajalik tulirelva kasutamiseks. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332283
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=12819844
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
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(2) Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seadis. 

Helisummuti omandamise õiguse annab relvaluba, millele on kantud sporditulirelv. Helisummutit 

on lubatud omada ja vallata sporditulirelva kasutamise eesmärgil lasketiirus. Helisummuti on 

lubatud kinnitada sporditulirelvale vaid lasketiirus. 

(3) Lasersihik on tulirelvale sihtimiseks ettenähtud seadis, kus sihtimiseks kasutatakse laserikiirt. 

Lasersihikut võib soetada, omada ja vallata vaid vastava spordialaga tegelemise eesmärgil. 

(4) Öösihik on puudulikus valguses sihtimiseks ettenähtud seadis, millel on kujutise muundur või 

elektrooniline võimendus. Öösihik on tsiviilkäibes keelatud. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

§ 21. Tulirelva olulised osad 

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

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

(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. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

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

kasutada väiksema kaliibriga laskemoona. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

§ 22. [Kehtetu - RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

3. peatükk RELVA JA LASKEMOONA TÜÜBIKINNITUS. 

TSIVIILRELVADE ARVESTUS  

§ 23. Relva ja laskemoona tüübikinnitus 

(1) Relva ja laskemoona tüübikinnitus (edaspidi tüübikinnitus) on toiming, mille käigus tehakse 

kindlaks relva-, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse 

kasutusvaldkond, lähtudes käesoleva seaduse §-dest 3 ja 25 või kontrollitakse laskekõlbmatuks 

muudetud relva vastavust käesoleva seaduse § 78 lõike 3 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele. 

(2) Tulirelva olulisele osale tehakse tüübikinnitus koos relvamudeliga, mille külge paigaldamiseks 

on osa ette nähtud. Tüübikinnitusele ei kuulu relvade ja padrunite modifikatsioonid, kumminuiad 

ega piiramata tsiviilkäibega relvad. 

(3) Relv loetakse relvamudeliks siis, kui: 

1) selle ehitus ja kuju kogumina on kordumatu või 

2) see on algseks prototüübiks ühe ja sama tootja poolt valmistatud teistele samasuguse ehituse ja 

kujuga relvadele ning selle nimetuses järgneb tootja- või marginimele vahetult vähemalt üks seda 

relvamudelit sama tootja teistest relvadest eristav tähis. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
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(4) Laskemoon loetakse laskemoona mudeliks vastavalt padruni kaliibritähisele, mis näitab 

üheaegselt nii pihtamislaengu kui ka padrunikesta üldehitust või viitab relvale, mille laskemoonaks 

laskemoona mudel algselt konstrueeriti. Kaliibritähiste sünonüümid loetakse ühe ja sama 

laskemoona mudeli tähistusteks. 

(5) Tuli-, gaasi- ja pneumorelv loetakse vastavate relvade modifikatsiooniks, kui: 

1) selle relva mudelile on antud tüübikinnitus, 

2) ühesugused on nii relvamudeli ja -modifikatsiooni kuju kui ka mehhanismide ehitus ja paigutus, 

välja arvatud spetsiaalsed muudatused parema- või vasakukäeliseks kasutamiseks ja selle muu 

ehitus on mudeliga samane ja erinev on ainult kaliibritähis, 

3) selle muu ehitus on relvamudeliga samane, kuid mõõtmed on proportsionaalselt väiksemad, 

4) selle muu ehitus vastab relvamudelile, kuid relvaraud on pikem või lühem või 

5) selle relvamudeli ja -modifikatsiooni vahelised erinevused avalduvad viimistluses ning püssilae 

või käepideme või muu tugiosa materjalis. 

(6) Padrunid jagunevad erinevate pihtamislaengute alusel padrunimodifikatsiooniks, kui: 

1) selle padruni mudelile (kaliibritähise järgi) on antud tüübikinnitus, 

2) selle kuuli ehitus on erinev, 

3) selle haavlite-kartetšide läbimõõt on erinev või 

4) sellel on muu pihtamislaeng. 

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2–4 nimetatud erinevuste puudumisel loetakse erineva 

pikkuse või erinevast materjalist padrunikestaga sileraudse püssi padrunid samaks padrunimudeliks 

ja -modifikatsiooniks. 

(8) Huvitatud isiku taotlusel tehakse tüübikinnitust relva või laskemoona Eestisse sissetoomisel, 

Eestis valmistamisel, teisest kasutusvaldkonnast ületoomisel, samuti pärast relva ümberehitamist 

või laskekõlbmatuks muutmist. 

(9) Relvade käitlemise seaduslikkuse üle järelevalvet või süüteoasja menetlust teostama volitatud 

asutuse taotlusel tehakse tüübikinnitust juhul, kui: 

1) otsustatakse käesoleva seaduse alusel antavate lubade väljastamine, kehtivuse peatamine, 

pikendamine või vahetamine; 

2) on vaja kindlaks teha või üle kontrollida relva või laskemoona liiki, lähtudes käesoleva seaduse 

2. peatükist ning §-dest 3 ja 25. 

(10) Relva- ja padrunimudeli tüübikinnitust tehakse vastava tehnilise dokumentatsiooni ja tehnilise 

kirjanduse alusel. Tüübikinnitust tegeval asutusel on õigus nõuda tüübikinnituse algatajalt 

konkreetse relvaeksemplari või täiendavate materjalide esitamist. 

(11) Tüübikinnituse tulemusena tsiviilrelvaks tunnistatud relvamudeli andmed kantakse teenistus- ja 

tsiviilrelvade registri tüübikinnituste loetelusse tsiviilkäibesse lubatud tsiviilrelva mudelina. 

Relvamodifikatsiooni andmed kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ilma tüübikinnituseta. 

Registrikande alusel loetakse tsiviilrelva laskemoonaks sellised padrunid, mille kohta on teenistus- 

ja tsiviilrelvade registrisse kantud valmistaja ja pihtamislaengu andmed. Enne 2002. aasta 31. märtsi 

tsiviilkäibesse lubatud relvade ja laskemoona mudelid ning modifikatsioonid loetakse 

tüübikinnituse saanuks, kui registrikandega ei ole määratud teisiti. 

(12) Tsiviilkäibesse keelatud relva- ja padrunimudelid ning nende modifikatsioonid kantakse 

teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse ainult vastava relva või padruni kollektsioneerimise 

registreerimiseks. 
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(13) Tüübikinnituse tegemise korra kehtestab siseminister määrusega. 

(14) Tüübikinnitust teeb Vabariigi Valitsuse määrusega volitatud asutus. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 24. Tsiviilrelvade arvestus 

(1) Tsiviilkäibes olevad relvad ning kõik relva- ja padrunikollektsiooni kuuluvad relvad kantakse 

teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse. 

(2) Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ei kanta: 

1) piiramata tsiviilkäibega relva; 

2) kumminuia; 

3) ekspordiks valmistatud relva; 

4) transiitsaadetises olevat relva. 

(3) Relv kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse Eestisse sisseveol, Eesti tootjalt Eesti 

tellijale üleandmisel ning relva igakordsel registreerimisel omaniku või valdaja nimele. 

5. peatükk RELVA JA LASKEMOONA SOETAMINE, 

OMAMINE JA VALDAMINE  

§ 28. Füüsilisele isikule lubatud relvade otstarve 

(1) Füüsiline isik võib relva soetada, omada ja vallata järgmisel otstarbel: 

1) jahipidamiseks; 

2) vastava spordialaga tegelemiseks; 

3) turvalisuse tagamiseks (enese ja vara kaitseks); 

4) kutsealal tegutsemiseks; 

5) kollektsioneerimiseks. 

(2) Relva kasutamisel ei tohi rikkuda teiste isikute õigusi ega avalikku korda. 

§ 29. Eesti kodanikule lubatud relvad 

(1) Eesti kodanik võib soetada, omada ja vallata järgmisi relvi: 

1) vähemalt 18-aastane isik – sporditulirelva, pneumo-, heit- ja külmrelva, välja arvatud kumminui, 

vastava spordialaga tegelemiseks, jahitulirelva jahipidamiseks, gaasirelva ja sileraudset püssi 

turvalisuse tagamiseks (enese ja vara kaitseks); 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

2) vähemalt 21-aastane isik – kõiki käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud relvi samadel 

otstarvetel ja kombineeritud või vintraudset püssi, püstolit või revolvrit turvalisuse tagamiseks. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

(2) Sporditulirelv on rahvusvaheliselt tunnustatud, laskmisega seotud spordiala harrastamiseks 

ettenähtud tulirelv. Sporditulirelva võib isik soetada, omada ja vallata tingimusel, et ta on vastava 

spordialaga tegeleva spordiorganisatsiooni liige. 

(2
1
) Pneumo-, külm- ja heitrelva võib isik vastava spordialaga tegelemiseks soetada, omada ja 

vallata tingimusel, et ta on selle spordialaga tegeleva spordiklubi või muu mittetulundusühingu 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=13255985
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104052011008&id=12898212
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
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liige, mille üheks põhikirjaliseks tegevuseks on vastava spordialaga tegelemine. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

(3) Jahitulirelv on põhiliselt jahipidamiseks ettenähtud sileraudne, vintraudne või kombineeritud 

püss, millel on kergesti lülitatav kaitseriiv. Jahitulirelva võib isik soetada, omada ja vallata 

tingimusel, et tal on jahitunnistus. 

(4) Isik võib Eestis spordivõistlusel osalemiseks või jahipidamiseks anda teise isiku kasutusse kuni 

viieks ööpäevaks käesoleva seadusega kehtestatud korras registreeritud relva ning laskemoona 

tingimusel, et teisel isikul on seda liiki jahitulirelva või sporditulirelva kohta antud relvaluba. 

Kontrollimisel peab olema võimalik kohe tõendada relva ning laskemoona kasutusse andmist 

relvaomaniku poolt. Vajaduse korral koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, mis sisaldab: 

1) relva andmeid; 

2) relvaomaniku ja relva kasutaja isikuandmeid, relvaloa andmeid, kontaktandmeid; 

3) relva üleandmise ja vastuvõtmise aega.Relvaomanik ja relva kasutaja koostavad ja allkirjastavad 

akti kahes eksemplaris, millest üks jääb relvaomanikule ja teine relva kasutajale. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 32. Relvasoetamisluba 

(1) Piiratud tsiviilkäibega relva ja laskemoona soetamiseks, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 5 

ja 7 ning § 9 lõikes 3 sätestatud juhtudel ning käesoleva seaduse § 66 lõike 1 punktides 1, 1
1
 ja 2 

sätestatud tegevusloaga lubatud tegevusaladel tegutsemiseks, on vajalik soetamisluba. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

(2) Soetamisluba annab selle omajale õiguse loal märgitud relvaliigi hulka kuuluva relva 

soetamiseks, selle järgnevaks hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni relva registreerimiseni, samuti 

vastava laskemoona soetamiseks käesoleva seaduse § 46 lõikes 5 nimetatud koguses. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Soetamisloa väljastab relva soetamist taotlevale isikule tema elu- või asukohajärgne 

politseiasutus. 

(4) Soetamisluba antakse ainult seda liiki relva soetamiseks, mis vastab otstarbele, milleks relva 

taotletakse. 

(5) Soetamisluba koosneb A-, B-, C- ja D-osast, millel on järgmine otstarve: 

1) A-osa jääb relva müüjale; 

2) B-osa on relva registreerimise ja relvaloa väljastamise alusdokumendiks ja jääb relva 

registreerinud politseiasutusele; 

3) C-osa jääb soetamisloa väljastanud politseiasutusele; 

4) D-osa jääb relvaomanikule ja annab õiguse sellele märgitud relva edasitoimetamiseks 

soetamiskohast politseiasutusse ja hoiukohta ning relva hoidmiseks kuni relvaloa või relva Eestist 

väljaviimise eriloa saamiseni. Soetamisloa D-osa tagastatakse politseiasutusele relvaloa või relva 

Eestist väljaviimise eriloa saamisel. 

(6) Loa igale osale kannab soetamisloa väljastaja andmed relva soetaja ja soetada lubatud relva liigi 

ja arvu kohta, samuti soetamisloa väljastanud politseiasutuse ja politseiametniku nime. Soetamisloa 

A-, B- ja D-osale kannab relva müüja andmed müüdud relva ja selle müüja kohta. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
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(7) Soetamisluba on kehtiv kolme kuu jooksul, arvates loa väljastamise päevast. Luba võidakse 

pikendada kolme kuu võrra, kui pikendamise taotlus on esitatud enne soetamisloa kehtivusaja 

lõppu. Soetamisloa kehtivusaja lõppemisel tuleb taotleda uus soetamisluba. 

(8) Soetamisloa hävimisest või kadumisest on loa omaja kohustatud viivitamata teatama 

politseiasutusele. 

(9) Soetamisloa vormi kehtestab siseminister määrusega. 

§ 33. Relva registreerimine 

(1) Relva soetanud isik on kohustatud seitsme tööpäeva jooksul, arvates relva soetamise päevast, 

välisriigist soetamise puhul aga relva Eestisse saabumise päevast, registreerima selle elu- või 

asukohajärgses politseiasutuses. 

(2) Relv esitatakse registreerimiseks koos soetamisloaga, millele relva müüja on kandnud andmed 

müüdud relva kohta. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Kui relv on soetatud muul käesoleva seadusega lubatud viisil, esitatakse selle registreerimiseks 

soetamisluba ning soetamise seaduslikkust tõendav dokument. Soetamisluba ei nõuta päritud, leitud 

või ühisomandis oleva relva, samuti käesoleva seaduse § 34 lõikes 9 nimetatud nimelise tulirelva 

registreerimisel. 

(4) Relva registreerimisel kontrollitakse selle vastavust soetamisloale või relva soetamise 

seaduslikkust tõendavale muule dokumendile kantud andmetega. 

(5) Relva registreerimisel vormistatakse iga relvaomaniku või -valdaja kohta toimik 

(edaspidi relvatoimik). 

(6) Relvatoimikut peetakse relvaomaniku või -valdaja elu- või asukoha järgses politseiasutuses. Kui 

relvad asuvad teise politseiasutuse teenistuspiirkonnas olevas relvaomaniku või -valdaja 

tegutsemiskohas, peetakse relvatoimikut ka tegutsemiskohajärgses politseiasutuses. 

(7) Relvatoimikusse pannakse kõik soetamisloa ja relvaloa taotlemise, väljastamise, väljastamisest 

keeldumise, kehtivuse pikendamise ja peatamise ning kehtetuks tunnistamisega seotud dokumendid, 

samuti dokumendid relva soetamise, ümbertegemise ja võõrandamise ning relvaomaniku või -

valdaja käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse ja relva 

hoidmise tingimuste kontrollimise kohta. 

(8) Relva registreerimise ajaks võib relvaomanik või -valdaja anda selle hoiule politseiasutusse või 

hoida seda oma elu- või asukohas käesoleva seadusega kehtestatud korras ja tingimustel. 

(9) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei laiene käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punktis 6 märgitud 

otstarbel soetatud relvale. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 34. Relvaluba 

(1) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 5 nimetatud eksami sooritanud isikul on õigus taotleda relvaluba. 

Relvaloa väljastamise aluseks on politseiasutuse juhi otsus. 
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(2) Füüsilise isiku relvaluba annab selle omajale õiguse relvaloale kantud relva ja selle laskemoona 

ning helisummuti ja lasersihiku käitlemiseks käesoleva seaduse ning selle alusel antud 

õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras. Relvaluba, millele on kantud vaid relva liik, annab 

selle omajale õiguse soetada kasutusse andmise üleandmise-vastuvõtmise akti alusel kasutusse 

võetud relva laskemoona. Soetatava laskemoona ühekordne kogus ei tohi ületada käesoleva seaduse 

§ 46 lõikes 5 nimetatud kogust. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(2
1
) Füüsilise isiku relvaloale kantakse isiku registreeritud relv ja temale lubatud relva liik 

tulenevalt käesoleva seaduse § 11 punktidest 1–5 ja § 12 lõike 1 punktidest 1–3. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Füüsilisele isikule kuuluva relva kohta võidakse väljastada mitu relvaluba. Relvaluba, mis on 

väljastatud füüsilisele isikule, kes ei ole relva omanik, nimetatakse paralleelrelvaloaks. 

(4) Paralleelrelvaluba antakse ühele või kahele füüsilisele isikule juhul, kui relvaomanik on andnud 

kirjaliku nõusoleku temale kuuluva relva kasutamiseks konkreetselt näidatud isiku või isikute poolt. 

(5) Relva andmisel paralleelrelvaloa omaja valdusse koostatakse akt relva üleandmise-vastuvõtmise 

kohta, näidates selles relva vastuvõtmise koha, kuupäeva ja kellaaja. Akt koostatakse kahes 

eksemplaris, millest üks jääb relva üleandjale, teine vastuvõtjale. Relva tagastamisel omanikule 

koostatakse analoogne akt. 

(6) Juriidilise isiku relvaluba annab selle omajale õiguse vastava laskemoona ja helisummuti 

soetamiseks, relva, helisummuti ja laskemoona hoidmiseks ja edasitoimetamiseks (veoks) ning 

õiguse anda relva ja laskemoona oma töötajale või relva, helisummutit ja laskemoona Eesti 

laskespordiorganisatsiooni (edaspidi laskespordiorganisatsioon) liikmele kandmiseks käesoleva 

seaduse ning selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras ja tingimustel. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(7) Relvaloa kehtivusaeg on viis aastat. Paralleelrelvaloa kehtivus on piiratud relvaomaniku relvaloa 

kehtivusega ja paralleelrelvaluba kaotab kehtivuse relvaomaniku relvaloa kehtetuks tunnistamise 

korral või relvaomaniku taotluse puhul. Sellisel juhul on isikul õigus paralleelrelvaluba vahetada 

relvaloa vastu. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(8) Relvaluba antakse välja lühemaks tähtajaks: 

1) kui taotleja seda soovib; 

2) isikule, kes viibib riigis vähem kui viis aastat; 

3) juriidilisele isikule, kelle tegevuse määratud tähtaeg on lühem kui viis aastat. 

(8
1
) Tähtajalise elamisloaga või tähtajalise elamisõigusega välismaalasele antava relvaloa 

kehtivusaeg ei tohi ületada tema elamisloa või elamisõiguse kehtivusaega. Elamisloa kehtetuks 

tunnistamise või elamisõiguse lõpetamise korral tunnistatakse relvaluba kehtetuks. 

(9) Isikule, keda siseminister või kaitseminister on seaduses sätestatud korras autasustanud nimelise 

tulirelvaga, antakse nimelise relva relvaluba ilma kehtivusaega määramata. 

(10) Relvaloa hävimisest või kadumisest on selle omaja kohustatud viivitamata kirjalikult teatama 

politseiasutusele. 
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(11) Relvaloa, sealhulgas paralleelrelvaloa vormi kehtestab siseminister määrusega. 

§ 35. Soetamisloa ja relvaloa taotlemine füüsilise isiku poolt 

(1) Füüsilise isiku taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks vaatab läbi elukohajärgne 

politseiasutus hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamise ja 

riigilõivu tasumise päevast. 

(2) Soetamisloa või relvaloa saamiseks on taotleja kohustatud esitama: 

1) kirjaliku avalduse, näidates selles soetada soovitava relva otstarbe, margi või liigi või konkreetse 

relva ja ka selle omaniku, kui tegemist on paralleelrelvaloa taotlemisega; 

2) dokumendid, mis tõendavad tema vastavust käesoleva seaduse §-s 29 või 30 sätestatud nõuetele; 

3) tervisetõendi; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

4) kaks fotot mõõtmetega 3×4 cm. 

5) [kehtetu - RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]  

(2
1
) Enne soetamisloa või relvaloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu. 

(4) Paralleelrelvaloa taotleja peab esitama ka relvaomaniku kirjaliku nõusoleku tema relva 

kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel. 

(5) Soetamisloa või relvaloa võib väljastada isikule, kes on sooritanud relva soetamist, 

registreerimist, hoidmist, kandmist, võõrandamist ja seaduslikku kasutamist reguleerivate 

õigusaktide nõuete tundmise ning laskevigastuse korral kannatanule esmaabi andmise eksami. 

Tulirelva relvaloa või soetamisloa taotlemise korral tuleb sooritada eksami käigus taotletava 

tulirelva tundmise test ning käsitsemise katse vastavalt taotletava tulirelva liigile tulenevalt 

käesoleva seaduse § 12 lõike 1 punktidest 1–3. Eksamitulemus kehtib üks aasta alates eksami 

sooritamise päevast. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(5
1
) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami võib § 30 lõikes 2 nimetatud isik sooritada 

oma emakeeles või muus keeles, mida ta valdab. Eksam tõlgitakse eesti keelde ning eksami 

tõlkimise kulud kannab eksamit sooritada soovinud isik. 

(6) Käeoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami korra, milles on sätestatud ka eksami 

sooritamise erisused eesti keelt mittevaldavatele isikutele, kehtestab siseminister määrusega. 

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 ja lõikes 5 sätestatud nõuded ei laiene politseiametnikule 

ja lepingulises tegevteenistuses olevale kaitseväelasele, samuti käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1, 3 

ja 5 nimetatud isikule. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(8) Relvaloa omaja ei pea relvaloa kehtivuse ajal järgmise sama liiki relva soetamisel läbima 

tervisekontrolli ega sooritama uut eksamit. Lähtuvalt relva pikkusest ja relvaraua pikkusest teist 

liiki tulirelva soetamisel peab relvaloa omaja sooritama tulirelva tundmise testi ja tulirelva 

käsitsemise katse. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 351. Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontroll 
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(1) Soetamisloa ja relvaloa taotleja peab läbima tervisekontrolli, mille eesmärk on teha kindlaks tal 

käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tervisehäirete puudumine. 

(2) Tervisekontrolli korraldab ja tervisetõendi väljastab perearst, kaasates eriarste. 

(3) Tervisekontroll tehakse soetamisloa ja relvaloa taotleja kulul. 

(4) Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli korra, loa andmist välistavate tervisehäirete 

loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 36. 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 kriminaalkorras karistatud; 

[RT I, 27.12.2010, 7 - jõust. 14.12.2010 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus 

tunnistab relvaseaduse § 43 lõike 3 punkti 2 koostoimes § 36 lõike 1 punktiga 6 põhiseadusega 

vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda soetamisloa või relvaloa kehtetuks 

tunnistamisel arvestada kriminaalkorras karistatu isikut ja tema toimepandud tegu.]  

7) on väärteomenetluse korras karistatud relva ja laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu 

või kasutamist reguleeriva õigusaktiga sätestatud nõuete rikkumise eest või jahipidamise eest ilma 

jahitunnistuseta; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

8) on kriminaalmenetlusest tulenevatel alustel kahtlustatav või süüdistatav; 

[RT I, 04.05.2011, 6 - jõust. 26.04.2011 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus 

tunnistab relvaseaduse § 36 lõike 1 punkti 8 põhiseaduse § 19 lõikega 1 vastuolus olevaks ja 

kehtetuks osas, milles see ei võimalda relvaloa andmisel arvestada kahtlustatava või süüdistatava 

isikuga ja kahtlustuse või süüdistuse sisuks olevate asjaoludega]  

9) on soetamisloa või relvaloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, millel on oluline tähtsus 

loa andmise küsimuse otsustamisel; 

10) ei oma käesoleva seadusega ettenähtud tingimusi relva ja laskemoona hoidmiseks; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

11) on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki või trammi juhtimise eest lubatud 

alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest 

alkoholijoobes; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

11
1
) on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku 

tarvitamise, valdamise või omandamise eest; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

12) oli kriminaalmenetluses tunnistatud kahtlustatavaks või süüdistatavaks ja kelle suhtes 

kriminaalmenetlus lõpetati kriminaalmenetluse seadustiku § 202 alusel; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

13) oli kriminaalmenetluses tunnistatud kahtlustatavaks või süüdistatavaks ja kelle suhtes 

kriminaalmenetlus lõpetati kriminaalmenetluse seadustiku § 205 alusel; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

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

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 7, 11, 11
1
 ja 14 sätestatud keeld ei laiene isikule, kelle 

karistusandmed on kustutatud karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

(2
1
) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 12 ja 13 sätestatud keeld laieneb isikule 

kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 2 alusel pandud kohustuse täitmiseni või § 205 lõikes 2 

sätestatud tähtajani. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) [Kehtetu - RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste võib loa andja keelduda soetamisloa ja 

relvaloa andmisest: 

1) isikule, kellele varem väljastatud relvaloa kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui viis 

aastat ja loa kehtetuks tunnistamine oli tingitud relva kaotsiminekust või relva ja laskemoona 

hoidmist, kandmist või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõuete rikkumisest; 

2) isikule, kellele soetamisloa andmisest on varem keeldutud, kusjuures sellest on möödunud vähem 

kui kaks aastat ja keeldumine oli tingitud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 8–10 nimetatud 

asjaoludest; 

3) isikule, kes enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu on sobimatu 

antud liiki relva soetama ja omama. 

(5) Soetamisloa või relvaloa andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse taotluse esitajale 

teatavaks kümne päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast. 

§ 39. Vastutava isiku määramine ja tema volituste lõppemine 

(1) Vastutav isik määratakse juriidilise isiku kirjaliku otsusega (otsus, korraldus, käskkiri). Kui 

juriidilisel isikul on struktuuriüksus teises haldusüksuses, tuleb vastava otsusega määrata ka 

struktuuriüksuse relvade ja laskemoona eest vastutav isik, kellele laienevad käesoleva seaduse § 38 

lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuded. Otsuse ärakiri saadetakse kolme tööpäeva jooksul juriidilise isiku 

ning struktuuriüksuse asukoha järgsele politseiasutusele. 

(2) Vastutava isiku volitused lõpevad tema töölt vabastamisega või lõpetatakse, kui ta ei vasta enam 

käesoleva seaduse § 38 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele või on rikkunud käesoleva seaduse või 

selle alusel antud õigusaktide nõudeid. Teade volituste lõppemise kohta saadetakse kolme tööpäeva 

jooksul vastavale politseiasutusele. 

(3) Vastutava isiku volituste lõppemisel määratakse viivitamata vastutava isiku kohusetäitjaks tema 

asendaja ning tehakse relvade ja laskemoona inventuur. Hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates 

volituste lõppemisest, määratakse uus vastutav isik. 

(4) Vastutava isiku määramine ei vabasta juriidilise isiku juhatust või seda asendavat organit 

vastutusest selle eest, et relvade ja laskemoonaga seotud tegevus vastaks käesoleva seaduse ja 

muude õigusaktide nõuetele. 

§ 40. Juriidilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad asjaolud 
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(1) Soetamisluba ega relvaluba ei anta juriidilisele isikule: 

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. 

(2) Juriidilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse 

taotluse esitajale teatavaks kümne päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast. 

[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]  

§ 41. Relvaloa ja relvakandmisloa vahetamine 

(1) Relvaluba vahetatakse selle omaja avalduse põhjal ja relvakandmisluba vahetatakse juriidilise 

isiku avalduse põhjal loa kehtivuse lõppemise, kõlbmatuks muutumise, relva või loa omaja andmete 

muutumise või loa või relva kaotsimineku või hävimise korral, samuti relvahoidla asukoha 

muutumise korral. 

(2) Paralleelrelvaloa kehtivuse lõppemise korral käesoleva seaduse § 34 lõikes 7 toodud alustel ja 

relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral käesoleva seaduse § 53 lõikes 6 toodud alustel on loa 

omanikul õigus vahetada luba uue relvaloa vastu kolme kuu jooksul alates loa kehtivuse lõppemise 

päevast. 

(3) Relvaloa või relvakandmisloa vahetamiseks tuleb elu- või asukohajärgsele politseiasutusele 

esitada: 

1) kirjalik avaldus, milles näidatakse loa vahetamise põhjus; 

2) vahetamisele kuuluv relvaluba või relvakandmisluba, välja arvatud kaotsimineku või hävimise 

korral; 

3) foto mõõtmetega 3×4 cm; 

4) seoses relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemisega tervisetõend. 

(4) Enne relvaloa või relvakandmisloa vahetamist peab relvaloa omaja tasuma riigilõivu. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 sätestatud nõue ei laiene politseiametnikule ja 

lepingulises tegevteenistuses olevale kaitseväelasele. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid tuleb politseiasutusele esitada: 

1) relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral – vähemalt üks kuu enne kehtivuse 

lõppemist; 

2) relvaloa või relvakandmisloa kõlbmatuks muutumise korral – vahetult pärast loa kõlbmatuks 

muutumist; 

3) relva, relvaloa või relvakandmisloa omaja andmete või relvahoidla asukoha muutumise korral – 

seitsme tööpäeva jooksul andmete või asukoha muutumisest arvates; 

4) relvaloa, relvakandmisloa või relva kaotsimineku või hävimise korral – seitsme tööpäeva jooksul 

käesoleva seaduse § 43 lõikes 5 sätestatud otsuse kättesaamisest arvates; 

5) paralleelrelvaloa või relvakandmisloa vahetamise korral relvaloa vastu – kolme kuu jooksul loa 

kehtivuse lõppemise päevast arvates. 
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(7) Paralleelrelvaloa vahetamise korral tuleb esitada ka relvaomaniku kirjalik nõusolek tema relva 

kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel. 

(8) Enne relvaloa vahetamist peab relvaloa omaja tõestama tema relvaloale kantud relvade 

olemasolu. 

(9) Relvaluba või relvakandmisluba väljastatakse, kui ei esine käesoleva seaduse §-s 36 või 40 

sätestatud loa andmist välistavaid asjaolusid. 

(10) Relvaloa või relvakandmisloa kõlbmatuks muutumise, kaotsimineku ja hävimise korral, relva 

või relvaloa omaja andmete või relvahoidla asukoha muutumise korral, samuti paralleelrelvaloa või 

relvakandmisloa vahetamise korral relvaloa vastu väljastatakse luba vahetatavas loas märgitud 

kehtivusajaga. 

(11) Endine relvaluba või relvakandmisluba säilitatakse relvatoimikus, välja arvatud loa 

kaotsimineku või hävimise korral. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 42. Muudatuste vormistamine 

(1) Politseiasutuses tuleb vormistada: 

1) relva ümbertegemisest tingitud muudatused relvaandmetes (liik, mark, kaliiber, markeering). 

Relva ümbertegemiseks peab olema politseiasutuse eelnev luba; 

2) relvaomaniku või -valdaja nime muutumisega, elu- või asukoha vahetamisega teise 

haldusüksusesse, relvahoidla asukoha muutumisega seotud muudatused; 

3) muudatused muudes teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantavates andmetes. 

(2) Muudatuste vormistamiseks tuleb esitada politseiasutusele käesoleva seaduse § 41 lõikes 3 

nimetatud dokumendid ja tasuda riigilõiv. Avalduses tuleb märkida uued relvaandmed, 

relvaomaniku või -valdaja uus nimi, elu- või asukoht, relva hoiukoha uus aadress ja muud 

muutunud andmed. 

(3) Politseiasutus teeb vastavad kanded relvatoimikusse ja teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ning 

väljastab uue relvaloa. 

(4) Relvaomaniku või -valdaja asumise korral teise politseiasutuse teenistuspiirkonda tehakse 

relvatoimikusse vastav märge ja toimik edastatakse koos kõigi selles sisalduvate materjalidega 

relvaomaniku või -valdaja uue elu- või asukoha järgsele politseiasutusele. 

(5) Relvaomaniku või -valdaja uue elu- või asukoha järgne politseiasutus teeb vajalikud kanded 

relvatoimikusse ja teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse ning teatab sellest kohe kirjalikult 

politseiasutusele, kus relv oli registreeritud. Teate saanud politseiasutus kustutab relva ja 

relvaomaniku või -valdaja oma arvestusest. 

§ 43. Soetamisloa või relvaloa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

(1) Soetamisloa või relvaloa väljastanud politseiasutus peatab loa kehtivuse, kui: 

1) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki või trammi juhtimise eest 

lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest 

alkoholijoobes; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680


22 

 

1
1
) loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või psühhotroopse aine 

ebaseadusliku tarvitamise, valdamise või omandamise eest; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

2) loa omaja on kriminaalmenetlusest tulenevatel asjaoludel kahtlustatav või süüdistatav 

mootorsõiduki või trammi joobeseisundis juhtimises, isikuvastases kuriteos, tulirelva ja 

laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, mis on toime pandud relva või relvana kasutatava muu 

esemega või sellega ähvardades; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

2
1
) loa omaja suhtes esineb põhjendatud kahtlus, et ta võib oma eluviisi või käitumisega ohustada 

enda või teise isiku turvalisust; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

3) kontrollimisel on tuvastatud, et loa omajal ei ole käesolevas seaduses ettenähtud tingimusi relva 

ja laskemoona hoidmiseks; 

4) juriidiline isik on põhjendamatult jätnud täitmata järelevalveorgani ettekirjutuse käesoleva 

seaduse või selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise kohta. 

5) isikupoolse relva käitlemise või kasutamisega on põhjustatud isiku surm või tekitatud isikule 

tervisekahjustus või varaline kahju; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

6) loa omaja suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud kriminaalmenetluse seadustiku § 202 või 205 

alusel. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(1
1
) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud karistatuse korral peatatakse soetamisloa või 

relvaloa kehtivus kuuest kuust kuni ühe aastani. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(1
2
) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud juhtudel peatatakse relvaloa kehtivus kuni 

isiku uue tervisekontrolli läbimiseni ja talle tervisetõendi väljastamiseni. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(1
3
) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud juhtudel peatatakse soetamisloa või relvaloa 

kehtivus kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 2 alusel isikule pandud kohustuse täitmiseni 

või § 205 lõikes 2 sätestatud tähtajani. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(2) Soetamisloa või relvaloa kehtivuse peatatus lõpetatakse peatamise aluseks olnud asjaolude 

äralangemisel või loa kehtetuks tunnistamisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korras. 

(3) Soetamisloa või relvaloa väljastanud politseiasutus tunnistab loa kehtetuks, kui: 

1) seda taotleb loa omaja või relvaomanik; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

2) loa omaja ei vasta enam käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele või kui esineb käesoleva 

seaduse § 36 lõike 1 punktis 1–7, 9 või 10 või § 40 lõikes 1 nimetatud asjaolu; 

[RT I, 27.12.2010, 7 - jõust. 14.12.2010 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus 

tunnistab relvaseaduse § 43 lõike 3 punkti 2 koostoimes § 36 lõike 1 punktiga 6 põhiseadusega 

vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda soetamisloa või relvaloa kehtetuks 

tunnistamisel arvestada kriminaalkorras karistatu isikut ja tema toimepandud tegu]  

3) relv kuulub erikonfiskeerimisele; 

4) loa omaja on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud; 

5) relv on kaotsi läinud või hävinud; 

6) relv on muutunud kasutamiskõlbmatuks määral, mis ei võimalda selle taastamist, või kui 
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relvaomanik või -valdaja ei soovi relva taastada; 

7) soetamisluba või relvaluba on kaotsi läinud või hävinud; 

8) juriidiline isik on lõppenud või asutus on likvideeritud; 

9) relvaomanik või -valdaja on vähemalt kaks korda viimase kolme aasta jooksul rikkunud 

käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusakti nõudeid või on jätnud täitmata temale tehtud 

ettekirjutuse nõuded; 

10) loa omaja on pidanud jahti ilma jahitunnistuseta. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3
1
) Soetamisloa või relvaloa väljastanud politseiasutus võib tunnistada loa kehtetuks, kui loa omaja 

on enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu sobimatu antud liiki relva 

soetama või omama. 

(4) Paralleelrelvaluba kaotab kehtivuse või selle kehtivus peatub vastavalt relvaloa kehtetuks 

tunnistamisel või kehtivuse peatamisel. Paralleelrelvaluba võidakse tunnistada kehtetuks ka 

relvaomaniku avalduse alusel. 

(5) Soetamisloa või relvaloa kehtivuse peatamine, kehtivuse peatatuse lõpetamine või loa kehtetuks 

tunnistamine vormistatakse politseiasutuse otsusega. Otsuses peab olema näidatud loa kehtivuse 

peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise või loa kehtetuks tunnistamise alus viitega seaduse 

vastavale sättele. Otsuse koopia saadetakse viivitamata loa omajale. 

§ 44. Soetamisloa või relvaloa kehtivuse lõppemise, peatamise või kehtetuks 

tunnistamise tagajärjed 

(1) Pärast soetamisloa või relvaloa kehtivuse lõppemist, peatamist või kehtetuks tunnistamist on loa 

omaja, vastava relva omanik, valdaja või muu isik, kelle valduses on vastav luba, Euroopa 

tulirelvapass, relv ja selle laskemoon, kohustatud need hiljemalt loa kehtivuse viimasel tööpäeval 

või kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse teatavakstegemisele järgneval tööpäeval 

üle andma politseiasutusele. Juriidilise isiku relva ja laskemoona võib jätta politseiasutuse poolt 

pitseeritud juriidilise isiku relvahoidlasse. 

(2) Paralleelrelvaloa kehtivuse lõppemisel, peatamisel või kehtetuks tunnistamisel peab 

paralleelrelvaloa omaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul tagastama relva ja 

laskemoona selle omanikule ning paralleelrelvaloa politseiasutusele. Juhul kui relva ja laskemoona 

ei ole võimalik relva ja laskemoona omanikule tagastada, antakse need hoiule politseiasutusse. 

(3) Loa, relva ja laskemoona üleandmine võib toimuda nende asukohas või politseiasutuses. Relva 

ja laskemoona üleandmine peab toimuma nende asukohas juhul, kui need annab üle isik, kes 

käesoleva seaduse järgi ei olnud nende omanik või valdaja enne soetamisloa või relvaloa kehtetuks 

tunnistamist ja kes on teatanud politseiasutusele enda valduses olevast relvast või laskemoonast. 

(4) Relva ja laskemoona, samuti kehtivuse kaotanud loa või loa, mille kehtivus on peatatud, 

üleandmine-vastuvõtmine vormistatakse aktiga, milles on kirjas andmed üleantud relva, 

laskemoona ja loa kohta. Akti vormi kehtestab siseminister määrusega. Akt koostatakse kahes 

eksemplaris ja sellele kirjutavad alla relva, laskemoona või loa üleandja ja politseiasutuse esindaja. 

Üks eksemplar aktist jääb politseiasutusele, teine üleandjale. 

(5) Politseiasutus on kohustatud tagama vastuvõetud relva ja laskemoona säilimise ja seisundi, 

milles need üleandmise-vastuvõtmise aktis fikseeriti. 
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(6) Soetamisloa või relvaloa kehtivuse lõppemise või kehtetuks tunnistamise korral on relva- ja 

laskemoonaomanikul või -valdajal kohustus üleandmise päevast alates relv ja laskemoon kolme kuu 

jooksul võõrandada käesoleva seaduse § 63 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud isikule või alustada 

võõrandamist käesoleva seaduse § 63 lõike 2 punkti 2 alusel käesoleva seadusega kehtestatud 

korras ja tingimustel, välja arvatud erikonfiskeerimise otsuse alusel üleantud relv ja laskemoon. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(6
1
) Soetamisloa või relvaloa kehtivuse peatamise korral jääb relva- ja laskemoonaomanikule või -

valdajale õigus relv ja laskemoon võõrandada kogu kehtivuse peatamise aja jooksul käesoleva 

seadusega kehtestatud korras ja tingimustel. Pärast peatamise aluse äralangemist on politseiasutus 

kohustatud hoiulevõetud relva ja laskemoona viivitamata tagastama omanikule või valdajale. 

(7) Juhul kui soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse peale 

esitati kaebus kohtule või vaie politseiasutusele ja kohus või politseiasutus tunnistas loa kehtetuks 

tunnistamise või kehtivuse peatamise seadusega vastuolus olevaks, on vastava loa, relva ja 

laskemoona hoiule võtnud politseiasutus kohustatud need pärast loa kehtivuse peatamise lõpetamist 

või kohtuotsuse jõustumist viivitamata tagastama omanikule või valdajale. Soetamisloa või relvaloa 

kehtetuks tunnistamise otsuse jõussejäämise korral on relva- ja laskemoonaomanikul või -valdajal 

kohustus need võõrandada käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud korras alates otsuse jõustumise 

päevast. 

(8) Juhul kui võõrandamisele kuuluvat relva ja laskemoona ei ole nende omanik või valdaja 

käesoleva paragrahvi lõikes 6 ettenähtud tingimustel võõrandanud, kuulub hoiule antud relv või 

laskemoon sundvõõrandamisele. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(9) Laskekõlbmatuna üleantud relv ja laskemoon hävitatakse käesoleva seaduse §-s 83 kehtestatud 

korras 

6. peatükk RELVA JA LASKEMOONA HOIDMINE  

§ 45. Relva ja laskemoona hoidmise üldnõuded 

(1) Relva ja laskemoona võib hoida isik, kellel on relvaluba või tegevusluba relvade või 

laskemoona valmistamiseks, müügiks, parandamiseks, ümbertegemiseks või hoidmiseks teenusena. 

(2) Relva ja laskemoona tuleb hoida hoiukohas tingimustes, mis tagavad nende säilimise ja ohutuse 

ümbrusele ning välistavad neile kõrvalise isiku juurdepääsu. 

(3) Tulirelva hoitakse ainult tühjaks laetuna. 

(4) Relva ja laskemoona hoitakse käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud tingimustel või antakse need 

ajutiselt hoiule isikule, kellel on: 

1) relvaluba või 

2) tegevusluba relvade või laskemoona hoidmiseks teenusena. 

(5) Relva ja laskemoona ajutine hoiuleandmine relvaluba omavale isikule vormistatakse 

üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb hoiuleandjale 

ja teine hoiulevõtjale. Relvaluba omavale teisele isikule võib relva anda ajutisele hoiule kuni üheks 

ööpäevaks käesoleva seaduse § 46 lõigetes 3, 4 ja 7 sätestatud tingimustel. 
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(6) Relva ja laskemoona ajutine hoiuleandmine tegevusluba omavale isikule vormistatakse 

üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb hoiuleandjale 

ja teine hoiulevõtjale. 

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud üleandmise-vastuvõtmise akt peab sisaldama: 

1) hoiuleantud relva ja relvaloa andmeid ning laskemoona kogust; 

2) hoiulevõtja ja hoiuleandja isikuandmeid ja kontaktandmeid; 

3) üleandmise ja vastuvõtmise aega. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud nõuet ei kohaldata teenusena hoiulevõetud relva ja 

laskemoona lühiajalise väljastamise ja tagastamise korral ning relva ja laskemoona teenusena 

lühiajalise hoiulevõtmise korral. Teenusena teisele isikule hoiuleantud relva ja laskemoona 

lühiajaliseks väljastamiseks loetakse hoiulevõtnud isiku poolt relva ja laskemoona väljastamist 

hoiuleandnud isikule kuni viieks ööpäevaks. 

(9) Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning nende lühiajalise väljaandmise ja 

tagastamise korra kehtestab siseminister määrusega. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 46. Füüsilise ja juriidilise isiku relva ja laskemoona hoidmine 

(1) Füüsiline isik peab hoidma relva hoiukohas, mis asub isiku elukohas. 

(2) Juriidiline isik peab hoidma relva tema poolt määratud hoiukohas. 

(3) Tulirelva hoidmiseks peab olema hoiukoht, mis on selleks kohandatud ja põranda, seina või 

ehituskonstruktsiooni külge statsionaarselt kinnitatud raudkapp (edaspidi relvakapp). 

(4) Üle kaheksa tulirelva hoidmiseks peab olema hoiukoht, milleks on spetsiaalselt kohandatud 

ruum (edaspidi relvahoidla) või relvakapp üheksa või enama tulirelva hoidmiseks. 

(5) Füüsiline isik võib hoida laskemoona järgmistes kogustes: 

1) kuni 100 püstoli- või revolvripadrunit; 

2) kuni 100 gaasirelvapadrunit; 

3) kuni 300 padrunit iga vintraudse jahirelva kohta; 

4) kuni 300 padrunit iga sileraudse jahirelva kohta; 

5) kuni 1000 padrunit iga sporditulirelva kohta; 

6) kuni 1 kg püssirohtu iga tulirelva kohta, kuid kokku mitte üle 5 kg; 

7) kuni 1000 sütikut. 

(6) Padruneid, püssirohtu ja sütikuid hoitakse relvakapis relvadest eraldi lukustatavas osas või 

relvahoidlas. 

(7) Teisi relvi hoitakse hoiukohas, mis asub relvakapis, lukustatavas sahtlis või laekas. 

(8) Relvakapp, lukustatav sahtel ega laegas ei ole nõutav ühe relva ja selle laskemoona puhul. Sel 

juhul tuleb relva ja selle laskemoona hoida hoiukohas, mis on kõrvalisele isikule raskesti avastatav 

ja kättesaadav. 
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(9) Politseiasutused kontrollivad vähemalt kaks korda aastas relvade ja laskemoona hoidmise 

nõuete täitmist juriidilise isiku poolt. Kontrollimise tulemuse kohta koostatakse akt kahes 

eksemplaris, millest üks antakse kontrollitavale isikule ja teine pannakse relvatoimikusse. 

(10) Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise 

tingimused kehtestab siseminister määrusega. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 48. Relva ja laskemoona hoidmine spordivõistlusel ja treeningul 

(1) Spordivõistlusele ja treeningule toodud relva ja laskemoona hoitakse lasketiiru relvahoidlas 

juhul, kui see on olemas. Lasketiiru relvahoidlas hoitava relva ja laskemoona eest vastutab 

lasketiiru omanik või valdaja. 

(2) Võimaluse kasutada relvahoidlat relvade ja laskemoona hoidmiseks võistluse ja treeningu ajal 

tagab ürituse korraldaja. Relvahoidla puudumise korral tagab relva hoidmise ja valve võistluse ja 

treeningu ajal relvavaldaja. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Relvahoidlast võib laskma minnes kaasa võtta vaid selleks korraks vajalikud relvad ning 

vajaliku koguse laskemoona. 

(4) Laskepaigas ei ole relvahoidla olemasolu kohustuslik. Relva ja laskemoona hoidmise eest 

laskepaigas vastutab relva valdaja. 

7. peatükk RELVA JA LASKEMOONA KANDMINE JA 

EDASITOIMETAMINE  

§ 49. Relvakandmine 

Relvakandmise all mõistetakse käesolevas seaduses relva endaga kaasaskandmist väljaspool 

hoiukohta. 

§ 50. Relva ja laskemoona kandmise üldine kord 

(1) Relva ja laskemoona võib kanda koos vastava relvaloa või relvakandmisloaga. 

(2) Relva ja laskemoona tuleb kanda avalikus kohas varjatult ning viisil, mis välistab nende 

kadumise või sattumise teise isiku valdusse, samuti juhusliku kahju tekitamise. Kantava tulirelva, 

välja arvatud revolvri padrunipesas ei tohi olla padrunit. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Relva ja laskemoona on keelatud kanda: 

1) alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all; 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

2) koosolekul, meeleavaldusel, piketil, pidustusel ja teistel avalikel üritustel, välja arvatud 

nimetatud avalikel üritustel teenistus- või tööülesannet täitval isikul. 
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(4) Minister võib oma käskkirjaga piirata relvakandmist ministeeriumis, ministeeriumi 

valitsemisalas olevates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning nende valduses olevatel 

objektidel. 

(5) Äriühingu või mittetulundusühingu juhtorgan või juht, samuti füüsilisest isikust ettevõtja võib 

oma aktiga piirata relvakandmist oma asukohas ja teistel tema omandis või valduses olevatel 

objektidel, kui selleks on antud objekti asukoha järgse politseiasutuse nõusolek. 

(6) Jahirelva kandmist jahil reguleerib jahiseadus ja selle alusel antud õigusaktid. 

[RT I 2008, 1, 6 - jõust. 14.01.2008]  

§ 51. Juriidilise isiku nimele registreeritud relva kandmine 

(1) Juriidiline isik võib anda tema nimele registreeritud relva kanda oma töötajale, kellel on 

relvakandmisluba. Laskespordiorganisatsioon võib anda tema nimele registreeritud relva kanda oma 

organisatsiooni liikmele, kellel on relvakandmisluba. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(2) Relv antakse kanda töötajale töö- või teenistusülesannete täitmiseks või 

laskespordiorganisatsiooni liikmele spordiga tegelemiseks juriidilise isiku otsuse alusel. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Relv väljastatakse töötajale töö- või teenistusülesannete täitmiseks üldjuhul tööpäevaks või 

valvekorraks, välja arvatud juhul, kui relva pikemaajalise kandmise vajadus on tingitud 

ametikohustuste iseloomust. Ametikohtade loetelu, kus selliseid kohustusi tuleb täita, kehtestatakse 

juriidilise isiku otsusega, mis on eelnevalt kooskõlastatud asukohajärgse politseiasutusega. 

(4) Relvakandmisõigust omaval isikul on keelatud: 

1) kanda relva töö- või teenistuskohustuste või spordiga tegelemise välisel ajal, välja arvatud juhul, 

kui sellekohane luba on vormistatud juriidilise isiku otsusega; 

2) anda relva või relvakandmisluba kõrvalisele isikule. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(5) Relva kaotamisest, hävimisest või muul viisil valdusest väljaminekust on relva kandev töötaja 

kohustatud viivitamata teatama politseiasutusele ja relva väljastanud isikule või asutusele. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

§ 52. Juriidilise isiku nimele registreeritud relva väljastamine töötajale ja selle 

tagastamine 

(1) Relva ja laskemoona väljastav isik on enne relva väljastamist kohustatud kontrollima 

relvakandmisloa olemasolu. 

(1
1
) Relva ja laskemoona väljastav isik peab vastama käesoleva seaduse §-s 38 nimetatud 

vastutavale isikule kehtestatud nõuetele ja tingimustele. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(2) Relva ja laskemoona väljastamine fikseeritakse nööritud ja politseiasutuse pitseriga kinnitatud 

relvade ja laskemoona arvestusraamatus (edaspidi relvaraamat) allkirja vastu. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12902099
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/13244294
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791


28 

 

(3) Relvaraamatusse kantakse relva väljastamise ja tagastamise kuupäev ning kellaaeg, relva liik, 

mark, kaliiber ja markeering, padrunite arv, relva saanud ja relva väljastanud töötaja ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht. 

(4) Pärast töö- või teenistusülesande täitmist peab töötaja relva ja laskemoona tagastama. Relva ja 

laskemoona vastuvõtnud isik teeb relvaraamatusse märke relva ja laskemoona vastuvõtmise kohta 

ning kinnitab seda oma allkirjaga. 

(5) Juhul kui töötajal on kaasas isiklik tulirelv, tuleb see juriidilise isiku relva kandmise ajaks anda 

hoiule juriidilise isiku relvahoidlasse või -kappi. Isikliku tulirelva hoiulevõtmine ja tagastamine 

peab olema kantud relvaraamatusse. 

(6) Relvaraamatut säilitatakse viis aastat viimase sissekande tegemise kuupäevast arvates. 

(7) Relvaraamatu vormi kehtestab siseminister määrusega. 

§ 521. Laskespordiorganisatsiooni nimele registreeritud relva väljastamine ja 

tagastamine 

(1) Laskespordiorganisatsioon annab tema nimele registreeritud relva isikule laskespordiga 

tegelemise eesmärgil. 

(2) Laskespordiorganisatsiooni nimele registreeritud relva väljastamisele ja tagastamisele 

kohaldatakse käesoleva seaduse § 52 lõigetes 1–4 ja 6 sätestatud korda ja tingimusi. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 53. Juriidilise isiku relvakandmisluba 

(1) Juriidilise isiku relvakandmisloa (edaspidi relvakandmisluba) väljastab töötajale või 

laskespordiorganisatsiooni liikmele tema elukohajärgne politseiasutus juriidilise isiku avalduse 

alusel, kui töötaja või laskespordiorganisatsiooni liige on sooritanud käesoleva seaduse § 35 lõikes 

5 sätestatud eksamid ning kui tema suhtes ei esine käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud asjaolusid, 

mis välistavad relvaloa saamise füüsilise isiku poolt. 

(2) Relvakandmisloa väljastamise avalduses märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, 

isikukood ja elukoht ning selle relva liik ja mark, mille kandmiseks luba taotletakse. 

(3) Taotlusele lisatakse käesoleva seaduse § 35 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumendid, 

kaks fotot mõõtmetega 3×4 cm ning sama paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami sooritamist tõendav 

dokument. 

(4) Politseiasutus vaatab taotluse läbi hiljemalt kahe kuu jooksul kõigi nõutavate dokumentide 

esitamise päevast arvates. 

(5) Taotluse rahuldamise korral väljastatakse relvakandmisluba ning selle omaja kohta avatakse 

käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud korras relvatoimik. 

(6) Relvakandmisloa kehtivusaeg on viis aastat. Relvakandmisluba kaotab kehtivuse töötaja 

lahkumisel töökohalt või laskespordiorganisatsiooni liikme lahkumisel laskespordiorganisatsioonist, 

samuti juriidilise isiku lõppemisel või tema taotluse alusel. Sellisel juhul on isikul õigus 
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relvakandmisluba vahetada relvaloa vastu. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(6
1
) Relvakandmisloa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine toimub käesoleva seaduse §-s 

43 kehtestatud alustel ja korras. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(7) Relvakandmisloa vormi kehtestab siseminister määrusega. 

(8) Relvakandmisloa kehtivuse lõppemise, peatamise või kehtetuks tunnistamise korral peab 

relvakandmisloa omaja loa kehtivuse viimasel tööpäeval või kehtetuks tunnistamise või kehtivuse 

peatamise otsuse teatavakstegemisele järgneval tööpäeval tagastama relva ja laskemoona selle 

omanikule ning relvakandmisloa politseiasutusele. Juhul kui relva või laskemoona ei ole võimalik 

relva ja laskemoona omanikule tagastada, antakse need hoiule politseiasutusse. 

§ 54. Relva ja laskemoona edasitoimetamine 

(1) Relva ja laskemoona edasitoimetamise all mõistetakse käesolevas seaduses relva ja laskemoona 

endaga kaasaskandmist nende ühest kohast teise toimetamise vajaduse korral ilma relva vahepealse 

kasutamise eesmärgita ja sõltumata asjaolust, kas sellega kaasneb sõiduki kasutamine või mitte. 

(2) Juriidilise isiku nimele registreeritud relvade ja laskemoona, mis ei ole väljastatud kandmiseks 

nende töötajatele, edasitoimetamine, kui sellega kaasneb transpordivahendi kasutamine, loetakse 

kohalikuks relvaveoks. 

(3) Relva ja laskemoona saatmine posti teel on keelatud. 

§ 55. Relva ja laskemoona edasitoimetamine füüsilise isiku poolt 

(1) Relva ja laskemoona edasitoimetamise õigus on soetamisluba või relvaluba, samuti käesoleva 

seaduse §-s 80 nimetatud luba omaval füüsilisel isikul. 

(2) Edasitoimetatav relv peab olema tühjaks laetud ja lahti võetud või pakitud viisil, mis ei 

võimalda relva kohest kasutuselevõttu. 

(3) Relva või laskemoona edasitoimetamisel tuleb järgida käesoleva seaduse § 50 lõigetes 1–3 

sätestatud nõudeid. 

8. peatükk RELVA JA LASKEMOONA VEDU NING 

EUROOPA ÜHENDUSE VÄLISEST RIIGIST EESTISSE JA 

EESTIST EUROOPA ÜHENDUSE VÄLISESSE RIIKI 

TOIMETAMINE  

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 56. Relvaveo mõiste 

(1) Relvaveo all mõistetakse käesolevas seaduses relvade ja laskemoona kohalikku ja 

rahvusvahelist õhu-, raudtee-, vetel- või autovedu. 
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(2) Kohaliku relvaveo all mõistetakse relvade ja laskemoona vedu Eesti piires. 

(3) Kohalik relvavedu toimub autoveoseaduse, lennundusseaduse, kaubandusliku meresõidu 

koodeksi ja raudteeseaduse ning nende alusel antud õigusaktide kohaselt. 

(4) Rahvusvahelise relvaveo all mõistetakse relvade ja laskemoona vedu, millega kaasneb riigipiiri 

ületamine. 

(5) Rahvusvaheline relvavedu toimub vastavas veoliigis kehtivate rahvusvaheliste veoeeskirjade 

kohaselt. 

§ 57. Täiendavad nõuded kohalikul relvaveol 

(1) Kohalikku relvavedu võib teostada füüsiline või juriidiline isik, kellel on relvaluba, 

soetamisluba või tegevusluba relvade valmistamiseks või müügiks. 

(2) Relvade ja laskemoona valve ja kaitse tagab nende veol omanik või valdaja. 

(3) Relvi ja laskemoona peab vedama valmistajapakendis või pakituna viisil, mis ei võimalda nende 

kohest kasutuselevõttu. 

(4) Kuni 20 tulirelva või 10 000 padrunit võib vedada varjatult sõiduautoga, suurema tulirelva- või 

padrunipartii veoks tuleb kasutada kinnise veoseruumiga veoautot. Veoseruumi uksed peavad 

olema kindlalt suletud ja lukustatud. 

(5) Kuni 20 tulirelva või 10 000 padruni veol peab olema vähemalt üks relvastatud saatja, üle 20 

tulirelva või üle 10 000 padruni veol aga vähemalt kaks relvastatud saatjat. Relvastatud saatjad 

võivad asuda relvi vedava veoauto kabiinis või relvi vedavat autot saatvas autos. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatu ei laiene juriidilisele isikule tema nimele 

registreeritud sporditulirelvade ja nende laskemoona veol lasketiiru seoses osavõtuga treeningust 

või võistlusest. Sel juhul peab relvadega kaasasõitvate isikute hulgast olema määratud relvaveo eest 

vastutav relvastatud isik. 

§ 58. Relva ja selle laskemoona kaasavõtmine õhusõidukisse 

Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise 

korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 

[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]  

§ 59. Relva ja laskemoona sisseveo ja väljaveo mõiste ning eriloa nõue 

(1) Käesolevas seaduses mõistetakse relva ja laskemoona Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse 

toimetamise all sissevedu ja Eestist Euroopa Ühenduse välisesse riiki toimetamise all väljavedu. 

(2) Relva ja laskemoona sissevedu ja väljavedu toimub käesoleva seadusega, tolliseadusega, 

strateegilise kauba seadusega ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadusega ning 

nende alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras. 

[RT I 2008, 3, 24 - jõust. 17.02.2008]  
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(3) Relva ja laskemoona sissevedu ja väljavedu võib käesoleva seaduse kohaselt toimuda üksnes 

ühekordse eriloa alusel. Eriloa väljastab seda taotlevale isikule Politsei- ja Piirivalveamet. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(4) Eriloa väljastamise ja vormistamise korra, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate 

relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vormi kehtestab siseminister 

määrusega. 

(5) Relva ja laskemoona väljavedu toimub strateegilise kauba seadusega kehtestatud korras, välja 

arvatud käesoleva seaduse § 60 lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud juhtudel. 

(6) Politsei- ja Piirivalveamet saadab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teate relva väljaveo kohta 

sihtriigi pädevale asutusele. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

§ 60. Relva ja laskemoona sissevedu ja väljavedu 

(1) Relva ja laskemoona sissevedu võib teostada käesoleva seaduse § 59 lõikes 3 nimetatud eriloa 

alusel isik, kellel on tegevusluba käesoleva seaduse § 66 lõike 1 punktis 1, 1
1
 või 2 nimetatud 

tegevusalal. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

(2) Füüsiline või juriidiline isik võib teostada relva või laskemoona oma tarbeks Eestisse sissevedu, 

kui tal on vastava relva soetamisluba ja käesoleva seaduse § 59 lõikes 3 nimetatud eriluba. 

(3) Lubatud on ainult sellise relva ja laskemoona sissevedu, mille tüübikinnitusega tsiviilrelvaks 

tunnistatud mudel või modifikatsioon on kantud teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse. 

(4) Füüsiline isik võib teostada enda nimele registreeritud relva ja laskemoona väljavedu 

osalemiseks spordivõistlusel või õppusel, jahipidamiseks ja muudeks samalaadseteks üritusteks, kui 

tal on käesoleva seaduse § 59 lõikes 3 nimetatud eriluba. Relv peab olema loal märgitud tähtajaks 

Eestisse sisse veetud. 

(5) Välisriigi füüsiline või juriidiline isik võib teostada enda nimele registreeritud relva ja selle 

laskemoona Eestisse sissevedu osalemiseks spordivõistlusel või õppusel, jahipidamiseks ja 

muudeks samalaadseteks üritusteks, kui tal on käesoleva seaduse § 59 lõikes 3 nimetatud eriluba. 

Sisseveetud relv peab olema loal märgitud tähtajaks Eestist välja veetud. 

(6) Diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, kes on välisriigi kodanik, ning välisriigi ametliku 

delegatsiooni või diplomaatilise tava kohaselt sellega võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluv 

välisriigi kodanik ja teda saatev isik võivad teostada kodakondsusjärgses riigis registreeritud relva 

ning selle juurde kuuluva laskemoona Eestisse sissevedu ja Eestist väljavedu Välisministeeriumi 

taotlusel antava käesoleva seaduse § 59 lõikes 3 nimetatud eriloa alusel. 

(7) Tsiviilkäibes keelatud relva ja laskemoona sissevedu või väljavedu toimub strateegilise kauba 

seadusega kehtestatud korras. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 62. Relva ja laskemoona sisseveo ja väljaveo tingimused 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  
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(1) Relvade ja laskemoona sisse- ja väljavedu võib toimuda rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud 

piiripunktide kaudu, kus on toll alaliselt kohal. 

(2) [Kehtetu - RT I 2007, 7, 38 - jõust. 01.01.2008]  

(3) Sisseveetavate relvade ja laskemoona vastavust nõuetele kontrollib tollikontrolli tsoonis 

Vabariigi Valitsuse volitatud asutus, kes nende nõuetele vastavuse korral teeb sellekohase märke 

eriloale. Relvade või laskemoona mittevastavuse korral kehtestatud nõuetele koostatakse akt, kus 

näidatakse ära puudused, mille tõttu kõigi või osa relvade või laskemoona sissevedu on keelatud. 

(4) Relv ja laskemoon peavad olema saatedokumentide ja loa alusel täpselt identifitseeritavad. 

Nomenklatuur ei tohi erineda loal märgitud nomenklatuurist ning kogus ei tohi ületada loal näidatud 

kogust. 

(5) Sisseveetaval tulirelval ja tulirelva olulisel osal peab olema nõuetekohane markeering. 

Registreeritud tulirelva markeering peab vastama eriloal näidatule. 

(6) Ilma käesoleva seaduse § 59 lõikes 3 nimetatud eriloata tollikontrolli tsooni toimetatud relv ja 

laskemoon peetakse kinni kuni asjaolude selgitamiseni ning paigutatakse tollilattu. Kinnipeetud 

relvade ja laskemoona säilimise ja nõuetekohase hoidmise tagab toll. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

8
1
. peatükk TULIRELVADE JA LASKEMOONA EDASITOIMETAMINE 

EUROOPA ÜHENDUSES  

[RT I 2004, 30, 208 - jõust. 01.05.2004]  

§ 621. Tulirelvade ja laskemoona Euroopa Ühenduses edasitoimetamise üldine kord 

(1) Euroopa Ühenduse territooriumil tulirelva ja laskemoona edasitoimetamise aluseks on Euroopa 

tulirelvapass, millesse on vajaduse korral kantud riigi pädeva asutuse luba reisida ühest 

liikmesriigist teise Euroopa tulirelvapassis nimetatud tulirelva ning sellele tulirelvale mõeldud 

laskemoonaga. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(2) Eestis väljastab Euroopa tulirelvapassi füüsilisele isikule tema elukohajärgne politseiasutus isiku 

taotluse alusel, kui isikule on käesoleva seaduse alusel väljastatud relvaluba või relvakandmisluba 

ning on tasutud riigilõiv. Euroopa tulirelvapassi kantakse jahipidamise või vastava spordialaga 

tegelemise otstarbega relvaloale kantud relv. Euroopa tulirelvapass kehtib kuni viis aastat. Euroopa 

tulirelvapassi kehtivus on piiratud relvaomaniku relvaloa kehtivusega ja tulirelvapass kaotab 

kehtivuse relvaomaniku relvaloa kehtetuks tunnistamise korral. 

(3) Teise liikmesriiki on õigus reisida Euroopa tulirelvapassis nimetatud tulirelva ja selle 

laskemoonaga pädeva asutuse eelneva vastava loa olemasolul. Eestis on pädevaks asutuseks 

Politsei- ja Piirivalveamet. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(4) Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi ja Euroopa tulirelvapassi väljaandmise 

korra kehtestab siseminister määrusega. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  
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(5) Isik, kellele on väljastatud Euroopa tulirelvapass, ei pea omama teise liikmesriigi pädeva asutuse 

luba, kui ta kutse või muu tõendusmaterjaliga tõendab, et soovib külastatavas liikmesriigis tegeleda 

jahinduse või laskespordiga. Sellisel juhul võib jahindusega tegelev isik enda valduses hoida ühte 

või mitut C- või D-klassi kuuluvat tulirelva ja laskespordiga tegelev isik enda valduses hoida ühte 

või mitut B-, C- või D-klassi kuuluvat tulirelva. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

(6) Käesoleva seaduse § 20 lõikes 1 loetletud tulirelvad ja lõikes 4 loetletud laskemoon kuuluvad A-

klassi. Käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 5 sätestatud tulirelvad kuuluvad B-, C- ja D-

klassi, mille täpsema loetelu ja liigituse klassidesse kehtestab siseminister määrusega. 

(7) Kui liikmesriik on keelustanud teatud liiki tulirelvade riiki sissetoomise, siis tehakse Euroopa 

tulirelvapassi vastav selgesõnaline sissekanne. Politsei- ja Piirivalveamet esitab teistele 

liikmesriikidele nende tulirelvade loendi, mida tema territooriumile ei või lubada tuua tema eelneva 

nõusolekuta. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(8) Euroopa Liidu kodanikele, kes omavad Euroopa tulirelvapassi, ei kohaldata käesoleva seaduse § 

60 lõigete 4 ja 5 sätteid. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(9) Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata relvakollektsiooni kuuluvate relvade ning 

tsiviilkäibes keelatud relvade ja laskemoona ühest liikmesriigist teise edasitoimetamisele. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 622. Tulirelvade ja laskemoona teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse 

toimetamise kord 

(1) Relvade ja laskemoona teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamise aluseks on 

järgmised Euroopa Ühenduses kasutusel olevad tunnustatud relvade ja laskemoona veo 

dokumendid: 

1) tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelluba (edaspidi eelluba); 

2) tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise luba (edaspidi luba) või 

3) tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise deklaratsioon (edaspidi deklaratsioon). 

(2) Füüsiline või juriidiline isik (edaspidi taotleja) võib relva või laskemoona oma tarbeks Eestisse 

toimetada, kui tal on: 

1) relvaluba või käesoleva seadusega kehtestatud korras antud vastava relva soetamisluba; 

2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud eelluba, mille väljastab taotlejale tema avalduse 

alusel Politsei- ja Piirivalveamet, ning 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud luba, mille väljastab taotlejale relva või 

laskemoona lähteriik käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud eelloa alusel. Kui relv on 

Eestisse toimetatud, esitab taotleja loa viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(3) Relvi ja laskemoona kaubana vabasse ringlusse lubamiseks või nende katsetamise, 

demonstreerimise või näitusel väljapaneku eesmärgil (edaspidi kaup) võib Eestisse toimetada isik, 

kellel on: 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

1) käesoleva seadusega kehtestatud korras antud tegevusluba relvade, tulirelva osade või 
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laskemoona valmistamiseks, müügiks, relvade ümbertegemiseks või parandamiseks; 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud eelluba, mille väljastab isikule tema avalduse 

alusel Politsei- ja Piirivalveamet, ning 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud deklaratsioon, mille ta edastab hiljemalt kauba 

Eestisse toimetamise päeval kauba lähteriigi pädevale asutusele. Deklaratsiooni koopia on kauba 

saateleheks ning peab kaubaga kaasas olema kuni selle sihtkohta jõudmiseni. Kui kaup on sihtkohta 

jõudnud, esitab isik deklaratsiooni koopia viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide vormid ja väljaandmise korra kehtestab 

siseminister määrusega. 

(5) Siseminister võib vajaduse korral kehtestada Euroopa Liidu liikmesriikidele edastatavale 

informatsioonile esitatavad nõuded. 

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud kord laieneb käesoleva seaduse §-s 19 loetletud piiratud 

tsiviilkäibega relvadele ja nende laskemoonale. 

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 loetletud dokumentide kehtivusaeg on kuni üks 

aasta alates nende väljastamise päevast ning nende väljastamise eest tasutakse riigilõivu. 

§ 623. Tulirelvade ja laskemoona Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki 

toimetamise kord 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(1) Füüsiline isik võib Eestis soetatud või tema nimele registreeritud tulirelva või laskemoona oma 

tarbeks Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetada, kui tal on käesoleva seaduse § 62
2
 lõike 1 

punktis 2 nimetatud luba, mille Politsei- ja Piirivalveamet väljastab taotlejale tema avalduse ning 

sama lõike punktis 1 nimetatud eelloa alusel, mille on väljastanud sihtriigi pädev asutus. Luba on 

saateleheks relva sihtriiki jõudmiseni. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(2) [Kehtetu - RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(3) Relva ja laskemoona võib Eestist teistesse liikmesriikidesse toimetada isik, kellel on: 

1) käesoleva seadusega kehtestatud korras antud tegevusluba relvade, tulirelva oluliste osade, 

laskemoona või lasersihikute valmistamiseks või müügiks, relvade ümbertegemiseks või 

parandamiseks; 

2) käesoleva seaduse § 62
2
 lõike 1 punktis 2 nimetatud luba, mille Politsei- ja Piirivalveamet 

väljastab vastavasisulise avalduse ning sama lõike punktis 1 nimetatud eelloa alusel, mille on 

väljastanud sihtriigi pädev asutus. 

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]  

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud kord laieneb käesoleva seaduse §-s 19 loetletud piiratud 

tsiviilkäibega relvadele ja nende laskemoonale. 

(5) Kultuuriväärtuste kategooriasse kuuluvate relvade edasitoimetamine Eestist teise Euroopa Liidu 

liikmesriiki toimub käesoleva seadusega kehtestatud korras ning kooskõlas kultuuriväärtuste 
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väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadusega ning selle alusel antud õigusaktidega. 

[RT I 2008, 3, 24 - jõust. 17.02.2008]  

9. peatükk RELVA JA LASKEMOONA VÕÕRANDAMINE  

§ 63. Relva ja laskemoona võõrandamise üldine kord 

(1) Relva ja laskemoona võõrandamise all mõistetakse käesolevas seaduses nende omandiõiguse 

üleandmist teisele füüsilisele või juriidilisele isikule või riigile või kohalikule omavalitsusele. 

(2) Relvaomanik või -valdaja võib relva võõrandada: 

1) isikule, kellel on vastava relva soetamisluba; 

2) komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava isiku vahendusel; 

3) relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale isikule. 

(3) Laskemoona tohib võõrandada käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud isikute 

vahendusel või isikule, kellel on vastava relva relvaluba. 

§ 64. Relva võõrandamine soetamisluba omavale isikule 

(1) Relva võõrandamine soetamisluba omavale isikule toimub politseiasutuse pädeva ametniku 

juuresolekul politseiasutuses või relva asukohas. 

(2) Relva võõrandamine vormistatakse relvaomaniku või -valdaja kirjaliku avalduse alusel. 

Avalduses tuleb märkida andmed relva ning isiku kohta, kellele relv võõrandatakse. Avaldusele 

lisatakse relvaluba või muu relva seaduslikku omamist tõendav dokument. 

§ 65. Relva võõrandamine vastavat tegevusluba omavale isikule või tema 

vahendusel 

Käesoleva seaduse § 63 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel toimub relva võõrandamine 

käesoleva seaduse §-s 80 sätestatud loa alusel ja sellel näidatud tingimustel. 

12. peatükk LASKETIIR JA LASKEPAIK  

§ 84. Lasketiir ja laskepaik 

(1) Lasketiir on käesoleva seaduse mõistes laskevõistlusteks või -harjutusteks alaliselt kasutatav 

ehitis, ruum või territoorium. 

(2) Laskepaik on koht, mis sobib või on kohandatud laskevõistluste või -harjutuste ajutiseks 

korraldamiseks. 

(3) Lasketiiru või laskepaiga rajamiseks peab olema selle kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, 

kelle territooriumile see tahetakse rajada. 

(4) Lasketiir või laskepaik peab asetsema, olema rajatud ja seadistatud selliselt, et selle kasutamisel 

on tagatud lasketiiru või laskepaiga kasutajate ja ümbruse ohutus ning välistatud kõrvaliste inimeste 

ja loomade pääs laskmispiirkonda. 
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(5) Lasketiir ja laskepaik, kus korraldatakse spordivõistlusi, peab olema ehitatud ja varustatud 

vastava rahvusvaheliselt tunnustatud spordiorganisatsiooni nõuete kohaselt. 

(6) Lasketiirus ja laskepaigas peavad nähtavale kohale olema välja pandud ohutusnõuded, 

sisekorraeeskiri ning laskmise eest vastutava isiku nimi. 

(7) Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded kehtestab 

siseminister määrusega. 

(8) Käesoleva paragrahvi mõisted ja nõuded ei laiene kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiirule. 

[RT I 2007, 67, 414 - jõust. 28.12.2007]  

§ 85. Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli ning lasketiir 

(1) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja 

seal asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste 

taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja 

muud tehnikat. 

(2) Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiir on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav väljaõppeehitis, 

kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest. 

(3) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja asutamise otsustab Vabariigi Valitsus kaitseministri 

ettepanekul. 

(4) Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiiru, mis ei asu harjutusväljal, asutamise otsustab kaitseminister. 

(5) Kaitseminister kehtestab kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded 

ja kasutamise korra kaitseväe juhataja ettepanekul. 

[RT I 2007, 67, 414 - jõust. 28.12.2007]  

§ 86. Relva laenutamine ja kasutamine lasketiirus 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(1) Lasketiirus võib relva laenutada isik (edaspidi laenutaja), kellel on tegevusluba relvade 

laenutamiseks lasketiirus. Õppeasutuses ja laskespordiorganisatsioonis, kus laskespordiga 

tegeldakse põhikirja alusel, ei ole tegevusluba nõutav. 

(2) Relva laenutatakse isikule (edaspidi laenaja) isikut tõendava dokumendi esitamisel. Isikut 

tõendava dokumendi alusel kantakse laenaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood relvaraamatusse. 

Laenaja, kellel vanuse tõttu isikut tõendavat dokumenti veel ei ole, esitab õpilaspileti. 

(3) Enne relva laenamist peab laenaja tutvuma relva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõuetega ja 

lasketiiru sisekorraeeskirjaga. Selle kohta annab ta relvaraamatusse allkirja. Nimetatud nõudeid ja 

eeskirja tutvustab relvade laenutamise eest vastutav isik või laskeinstruktor. 

(4) Relva laenutamine kantakse relvaraamatusse, mille kohta laenaja annab oma allkirja. Relva 

laenaja vastutab relva hoidmise ning õiguspärase ja ohutu kasutamise eest. 

(5) Laenutatud relva võib kasutada ainult samas lasketiirus laskeinstruktori juhendamisel. 
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(6) Iseseisvalt võib laenutatud relva kasutada laenaja, kellel on relvaluba või laskeinstruktori, 

lasketreeneri või laskesportlase litsents. 

(7) Sporditulirelva võib laenutada vähemalt 16-aastasele isikule. 

(8) Õppeasutuse või põhikirja alusel tegutseva laskespordiorganisatsiooni lasketiirus võib 

laskeinstruktori või relvaluba omava lapsevanema vahetu järelevalve all sporditulirelva kasutada 

anda vähemalt 12-aastasele isikule. Relvaluba omav lapsevanem või laskeinstruktor võib oma 

vastutusel ja vahetu järelevalve all anda lasketiirus oma isiklikku tulirelva ja selle laskemoona 

kasutada vähemalt 12-aastasele lapsele. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

(9) Pärast relva kasutamist tuleb laenutatud relv viivitamata tagastada laenutajale. Relva 

vastuvõtnud isik teeb relvaraamatusse märke relva vastuvõtmise kohta ja kinnitab seda oma 

allkirjaga. Relva väljaviimine lasketiirust on keelatud. 

§ 861. Laskeinstruktor 

(1) Laskeinstruktor on käesoleva seaduse mõistes laskevõistlust või laskeharjutust läbiviiv ja 

laskealast tegevust korraldav isik, kellele laskespordiorganisatsioon on väljastanud laskeinstruktori 

litsentsi. Laskespordiorganisatsioon on rahvusvahelise spordialaliidu tunnustatud, laskmisega 

seotud Eesti spordialaorganisatsioon. 

(2) Laskeinstruktor on kohustatud: 

1) kontrollima lasketiiru või laskepaiga vastavust ohutusnõuetele; 

2) tundma tsiviilkäibes olevaid relvi ja nende kasutusvaldkondi; 

3) kontrollima relvade vastavust kasutuse eesmärkidele; 

4) jälgima ja vajaduse korral suunama laskjate poolt relvade käitlemist; 

5) kontrollima relvade kasutamisõigust; 

6) tarvitusele võtma vajalikud abinõud õnnetusjuhtumite korral. 

(3) Laskeinstruktori litsents väljastatakse isikule, kes on läbinud laskeinstruktori koolituse ja 

sooritanud laskeinstruktori eksami. Eksamil kontrollitakse laskeinstruktori teadmisi ja oskusi 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuste täitmisel. Laskeinstruktori koolitusele 

esitatavad nõuded ja laskeinstruktori eksami sooritamise korra kehtestab siseminister määrusega. 

(4) Laskeinstruktori litsentsi kehtivusaeg on viis aastat. Laskespordiorganisatsioon võib 

laskeinstruktori litsentsi kehtetuks tunnistada, kui laskeinstruktor on oluliselt rikkunud käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustusi. 

(5) Laskeinstruktori litsentsi väljaandmise korra ja laskeinstruktori litsentsi vormi kehtestab 

siseminister määrusega. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

13
1
. peatükk VASTUTUS  

§ 891. Relva, tulirelva olulise osa või laskemoona käitlemise nõuete ning arvestuse 

ja registreerimise korra rikkumine 
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(1) Relva, tulirelva olulise osa või laskemoona kandmise, hoidmise, üleandmise, valmistamise, 

ümbertegemise, parandamise, müümise, laenutamise, veo või käitlemise muude nõuete või 

arvestuse või registreerimise korra rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

§ 892. Elektrišokirelva ja tsiviilkäibes keelatud külmrelva ebaseaduslik käitlemine 

(1) Elektrišokirelva või tsiviilkäibes keelatud külmrelva valmistamise, soetamise, omamise, 

hoidmise, müümise, kandmise, edasitoimetamise, vedamise või muu ebaseadusliku käitlemise 

eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

§ 893. Gaasi- pneumo-, heit- ja külmrelva ebaseaduslik käitlemine 

(1) Gaasi- pneumo-, heit- või külmrelva, välja arvatud tsiviilkäibes keelatud külmrelv, 

ebaseadusliku valmistamise, ümbertegemise, soetamise, omamise, müümise, kandmise, 

edasitoimetamise või muu ebaseadusliku käitlemise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot. 

[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

§ 894. Relva ja laskemoona üleandmise nõude rikkumine 

(1) Relva või laskemoona ettenähtud tähtaja jooksul politseiasutusele üleandmata jätmise eest isiku 

poolt, kelle relvasoetamisloa või relvaloa kehtivus on lõppenud, peatatud või kehtetuks tunnistatud, 

samuti relva või laskemoona ettenähtud tähtaja jooksul omanikule üleandmata jätmise eest isiku 

poolt, kelle paralleelrelvaloa kehtivus on lõppenud, peatatud või kehtetuks tunnistatud, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. 

(2) Relva või laskemoona ettenähtud tähtaja jooksul politseiasutusele üleandmata jätmise eest 

juriidilise isiku poolt, kelle relvasoetamisloa või relvaloa kehtivus on lõppenud, peatatud või 

kehtetuks tunnistatud, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot. 

[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

§ 895. Relvasoetamisloa, relvaloa ja paralleelrelvaloa tagastamise nõude rikkumine 

(1) Relvasoetamisloa, relvaloa või paralleelrelvaloa, mille kehtivus on lõppenud, peatatud või 

kehtetuks tunnistatud, ettenähtud tähtaja jooksul politseiasutusele või omanikule tagastamata 
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jätmise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. 

(2) Juriidilise isiku poolt relvasoetamisloa või relvaloa, mille kehtivus on lõppenud, peatatud või 

kehtetuks tunnistatud, ettenähtud tähtaja jooksul politseiasutusele tagastamata jätmise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot. 

[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]  

§ 896. Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku tegevuse takistamine 

Juriidilise isiku poolt riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule relva, tulirelva osa või 

laskemoona kontrollimiseks esitamata jätmise või nende hoiu- ja asukoha või lasketiiru või 

laskepaiga kontrollimise takistamise või kontrollimiseks vajalike dokumentide või andmete 

esitamisest keeldumise, samuti valeandmete esitamise eest või esitamise eest sellisel kujul, mis ei 

võimaldanud järelevalvet teostada, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

§ 8910. Relva ja laskemoona kandmine alkoholijoobes ning narkootilise ja 

psühhotroopse aine mõju all 

Relva ja laskemoona kandmise eest alkoholijoobes või narkootilise või psühhotroopse aine mõju 

all – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 27.04.2007]  

§ 8911. Relva või laskemoona ebaseaduslik kandmine avalikul üritusel 

Relva või laskemoona kandmise eest avalikul üritusel isiku poolt, kelle ülesandeks ei ole avalikul 

üritusel teenistus- või tööülesannete täitmine, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. 

[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]  

§ 8912. Relvaloa, paralleelrelvaloa, relvakandmisloa ja relva kollektsioneerimisloa 

väljaandmise korra rikkumine 

Relvaloa, paralleelrelvaloa, relvakandmisloa või relva kollektsioneerimisloa väljaandmise korra 

rikkumise eest neid väljaandva ametiisiku poolt – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 

[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]  

§ 8913. Padrunite ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemine 

Tulirelva laskemoonaks olevate sileraudse tulirelva padrunite ja kuni 12,7 mm kaliibriliste 

vintraudse tulirelva padrunite ebaolulises koguses ebaseadusliku käitlemise eest, tingimusel et 

käitlejal puudus juurdepääs nende padrunite kasutamiseks ettenähtud tulirelvale ja käideldud 

laskemoon ei olnud lõhke- või süütekuuliga, või gaasirelvapadrunite ebaseadusliku käitlemise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13310847
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
https://www.riigiteataja.ee/akt/212735
https://www.riigiteataja.ee/akt/212735
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474


40 

 

§ 8914. Konfiskeerimise kohaldamine 

Politseiasutus või kohus võib kohaldada §-des 89
1
–89

4
, 89

10
, 89

11
 ja 89

13
 sätestatud väärtegude 

toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme konfiskeerimist vastavalt 

karistusseadustiku §-le 83. 

14. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 90. Tegevuslubade, relvalubade ja relvakandmislubade kehtivus 

(1) Seni kehtinud õigusaktide alusel väljastatud tegevusload, relvaload ja relvakandmisload 

kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni. 

(2) Käesoleva seaduse § 66 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel väljastatud tegevusload kehtivad kuni 

nende kehtivusaja lõpuni. Relvade, tulirelva oluliste osade, tulirelva lisaseadiste või laskemoona 

valmistamise ja müügi ning relvade ümbertegemise ja parandamise tegevusluba omaval isikul on 

õigus kuni tegevusloa kehtivusaja lõpuni tulirelva osasid vastavalt valmistada, müüa, ümber teha 

või parandada. 

[RT I 2010, 43, 256 - jõust. 28.07.2010]  

§ 91. Seaduse rakendamise erisused 

(1) Füüsilise isiku nimele seni kehtinud õigusaktide alusel registreeritud relv, mis ei saa 

käitlemisviisile kohast tüübikinnitust, jäetakse selle omanikule ja talle säilitatakse relva senise 

kasutamise õigused. Sellist relva ei tohi anda kasutada paralleelrelvaloa alusel ja võib võõrandada 

ainult riigi omandisse või relva- ja padrunikollektsiooni pidajale. 

[RT I 2007, 7, 38 - jõust. 05.02.2007]  

(2) Käesoleva seaduse § 25 kohaselt kollektsioneerida lubatav, kuid seni registreerimata relv tuleb 

registreerida elu- või asukohajärgses politseiasutuses kuue kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse 

jõustumisest. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud relva registreerimiseks tuleb politseiasutusele esitada 

avaldus, milles on kirjas relva nimetus, liik ja number (mittestandardse relva puhul aga selle 

kirjeldus) ning relva saamise asjaolud. Relva registreerimisel ei rakendata käesoleva seaduse § 33 

lõigetes 1–4 sätestatut. 

(4) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud relva registreerimist hindab politseiasutus relva 

saamise asjaolude tõepärasust, kontrollib relva vastavust avalduses toodud andmetele, veendub, et 

avalduses märgitud relva ei ole kasutatud seadusvastastes toimingutes ning võrdleb relva andmeid 

sõjaväerelvade registri ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri andmetega. Politseiasutusel on õigus 

küsida eksperdi arvamust relva kohta. 

(5) Käesoleva seaduse § 3 lõikes 5 nimetatud registri kasutusele võtmiseni jätkatakse teenistus- ja 

tsiviilrelvade registri pidamist Vabariigi Valitsuse poolt varem kehtestatud korras. 

(6) Ajateenistuskohustuse (välja arvatud asendusteenistus) täitnud Eesti kodanikule, kes 2004. aasta 

25. juunil ei ole vähemalt 21-aastane, väljastatud relvaluba kehtib selle kehtivusaja lõpuni. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13335680
https://www.riigiteataja.ee/akt/12780791
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(7) Enne käesoleva seaduse jõustumist antud relvaluba käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–

4 nimetatud pneumo-, külm- või heitrelvale kehtib loal märgitud kehtivusaja lõpuni. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

(8) Isik, kellel on käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punkti 4 kohane visketähik, viskepiik või 

viskenuga, peab kolme kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest: 

1) esitama vastavalt käesoleva seaduse §-le 35 taotluse relvaloa saamiseks tema omandis oleva 

relva kohta või 

2) võõrandama relva käesoleva seadusega kehtestatud korras. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud isikule keeldutakse relva kohta relvaluba andmast, 

tuleb relv võõrandada kolme kuu jooksul, arvates keeldumise otsuse teatavakstegemise päevast. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

(10) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud isik ei ole relva võõrandanud käesoleva 

paragrahvi lõigetes 8 või 9 kehtestatud tähtaja jooksul, kuulub see sundvõõrandamisele. 

[RT I 2009, 4, 25 - jõust. 26.01.2009]  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
https://www.riigiteataja.ee/akt/13118474
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Kaitseliidu relvade käitlemise kord 

I Üldsätted 

1.1. Kaitseliidu relvade käitlemise kord (edaspidi nimetatud “kord”) reguleerib Kaitseliidule riigi 

poolt kasutusse antud relvade (edaspidi nimetatud “riigi relv”), Kaitseliidu omandis olevate 

relvade (edaspidi nimetatud “Kaitseliidu relv”) ning kaitseliitlaste poolt “Kaitseliidu seaduse” 

alusel soetatud isiklike relvade (edaspidi nimetatud “isiklik relv”) käitlemist Kaitseliidus. 

1.2. Kaitseliit käesoleva korra mõttes hõlmab “Kaitseliidu seaduses” sätestatud avalik-õiguslikke 

juriidilisi isikuid (edaspidi nimetatud malev). 

1.3. Relvade käitlemine käesolevas korras tähendab: 

1) relvade soetamist ja võõrandamist; 

2) relvade kandmist, edasitoimetamist ja hoiustamist; 

3) relvade valmistamist, parandamist, ümbertegemist ja lammutamist; 

4) relvade üle arvestuse pidamist ja vastavat aruandlust; 

 

II Relvade soetamine 

2.1.Riigi relvade, relva oluliste osade ja lisaseadmete soetamine toimub kaitseministri 02.12.1997.a. 

määrusega nr 12 kinnitatud “Kaitseministeeriumi valitsemisalas relvade ja laskemoona 

soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise korra” kohaselt. 

2.2.Kaitseliidu relvade, relva oluliste osade ning lisaseadmete ja laskemoona omandamine toimub 

“Kaitseliidu seaduse” ja Vabariigi Valitsuse 31.05.2000.a. määrusega nr 179 kinnitatud 

“Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, 

ümbertegemise ja lammutamise korra ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ja 

nende teostamise korra” kohaselt. 

2.3.Kaitseliitlaste poolt “Kaitseliidu seaduse” alusel isikliku relva, relva olulise osa või lisaseadme 

omandamine toimub “Kaitseliidu seaduse” ja käesoleva korra kohaselt. 

2.4.Laskemoona soetatakse relvakandmisloa alusel relvakandmisloale märgitud relva jaoks või 

relvasoetamisloa alusel. 

 

III Relvasoetamisloa taotlemine 

3.1.Kaitseliitlane soetab isikliku relva malevast väljastatud soetamisloa alusel (edaspidi nimetatud 

“relvasoetamisluba”). 

3.2.Relvasoetamisloa taotlemise eelduseks on: 

1) taotleja suhtes ei ole ilmnenud asjaolusid, mis annavad alust oletada, et ta on enda või teise isiku 

turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu relva omamiseks sobimatu; 

2) relvasoetamisloa taotleja peab olema taotlemise ajal Kaitseliidu tegevliige ning olnud 

Kaitseliidu tegevliige vähemalt 12 kuud; 

3) relvasoetamisloa taotlejal peavad olema täidetud Vabariigi Valitsuse 22.09.1999 määrusega nr. 

277 kinnitatud “Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning 

laskemoona hoidmise tingimused ja kord” sätestatud nõuded relva ja laskemoona hoidmiseks; 

4) relvasoetamisloa taotlejal peab olema käesoleva korra kohaselt sooritatud relvaeksam. 

3.3.Relvasoetamisloa taotlemiseks esitab taotleja oma vahetule pealikule korra lisas nr 1 kehtestatud 

vormis kirjaliku taotluse. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: 

1) “Kaitseliidu seaduses” sätestatud avalik-õigusliku juriidilise isiku nimetus, kellele taotlus 

esitatakse; 
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2) relvasoetamisloa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht; 

3) andmed allüksuse ja oma liikmestaatuse kohta, liikmekaardi number ning liikmeksastumise aeg;  

4) isiku andmed, kellelt relv, relva oluline osa või lisaseade kavatsetakse soeatada; 

5) toimingu või tehingu liiki iseloomustavad andmed (isikliku relva, relva olulise osa või 

lisaseadme relvasoetamisloa taotlemine); 

6) andmed soetatava relva, relva olulise osa ja lisaseadme kohta (liik, mudel, kaliiber, tootja) 

7) relvade, relva oluliste osade ja lisaseadmete kogus; 

8) soetatava relva, relvaosade numbrid, kui need on teada; 

9) andmed soetatava relva, relva olulise osa ja lisaseadme päritolu kohta; 

10) taotluse esitamise kuupäev ja esitaja allkiri. 

3.4.Relvasoetamisloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.  

3.5.Taotleja lisab taotlusele perearsti poolt väljastatud tõendi, mis kinnitab tema vastavust 

Kaitseliidu tegevliikmele esitatavatele nõuetele vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.12.1999.a. 

määrusega nr 406 kinnitatud “Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku 

võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korrale”. 

3.6.Korra punkti 3.2. alapunktis 3 nimetatud eelduse kontrollimiseks külastab taotluse saanud 

vahetu pealik taotleja elukohta.  

3.7.Taotluse peavad relvasoetamisloa väljastamisega nõustumise korral viseerima taotleja vahetu 

ülem, allüksuse ülem, maleva kantselei juhataja või vaneminstruktor (Kaitseliidu Peastaabis 

Kaitseliidu ülema poolt selleks määratud isik) ning maleva pealik (Kaitseliidu Peastaabis 

Kaitseliidu ülem). 

3.8.Kaitseliidu maleva kantselei juhataja, vaneminstruktor või maleva pealik (Kaitseliidu Peastaabis 

Kaitseliidu ülema poolt selleks määratud isik) lisab relvasoetamisloa taotlusele järgmised 

dokumendid: 

1) Kaitseliitlase teenistuslehe originaali, millel on märge vande andmise kohta; 

2) Politsei poolt väljastatud tõendi selle kohta, et taotleja ei ole kriminaalasjas kahtlustatav, 

süüdistatav ega kohtualune ning, et teda pole karistatud tahtlikult toimepandud esimese astme 

kriminaalkuriteo eest ja tema karistus ei ole kustunud. 

3) relvaeksami protokolli koopia eksami sooritamise kohta. 

3.9.Kaitseliidu maleva kantselei juhataja, vaneminstruktor või maleva pealik (Kaitseliidu Peastaabis 

Kaitseliidu ülema poolt määratud isik) kontrollib taotluse ning selle lisade (sooviavaldus, 

politsei tõend, relvaeksami atesteerimistunnistus, arstitõend) korrektsust ja komplektsust ning 

esitab kõik dokumendid maleva pealikule või Kaitseliidu ülemale taotluse menetlemiseks. 

3.10. Relvasoetamisloa taotluse menetlemise ja relvasoetamisloa väljastamise otsustab Kaitseliidu 

ülem või maleva pealik. 

3.11. Kui relvasoetamisloa taotlus on põhjendamata või põhjendus ei vasta Kaitseliidu 

eesmärkidele ning õigusaktidele või esitatud dokumendid ei vasta käesolevas korras või teistes 

õigusaktides sätestatud nõuetele või esinevad käesoleva korra punkti 3.8. alapunktis 2 märgitud 

asjaolud, jätab Kaitseliidu ülem või maleva pealik taotluse menetlemata. 

3.12. Taotluse menetlemise käigus võib Kaitseliidu ülem või maleva pealik nõuda täiendavaid 

andmeid, dokumente ja selgitusi. 

3.13. Taotluse menetlemise tulemusena annab Kaitseliidu ülem või maleva pealik välja käskkirja 

relvasoetamisloa väljastamiseks või keeldub taotluse rahuldamisest. Relvasoetamisloa 

väljastamise käskkirja projekti valmistab ette Kaitseliidu ülema või maleva pealiku poolt 

relvastuse eest vastutama määratud isik (edaspidi nimetatud “relvur”). 

3.14. Relvasoetamisloa väljastamisest keeldumise korral teatatakse taotlejale kümne päeva 

jooksul arvates vastava otsuse vastuvõtmisest kirjalikult. 

 

IV Relvasoetamisloa vormistamine 
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4.1.Peale Kaitseliidu ülema või maleva pealiku käskkirja andmist relvasoetamisloa väljastamise 

kohta vormistab relvur kaitseministri 24.04.2000.a. määruse nr 4 “Kaitseliitlase isikliku relva 

soetamisloa vorm” kohaselt kolmest identsest osast koosneva relvasoetamisloa, millele kantakse 

järgnevad andmed: 

1) relvasoetamisloa number ja väljaandmise kuupäev 

2) relvasoetamisloa välja andnud “Kaitseliidu seaduses” sätestatud avalik õigusliku isiku nimetus, 

aadress, telefon; 

3) relvasoetamisloa väljaandja ametikoht, auaste, ees- ja perekonnanimi ning allkiri; 

4) soetada lubatud relva, relva olulise osa või lisaseadme liik, mudel, kaliiber, valmistaja 

(laskemoona puhul kaliiber ning mark) ja kogus (viimane ka sõnadega); 

5) isiku, kellelt relv, relva oluline osa või lisaseade soetatakse, nimi, aadress, registreerimisnumber 

või -kood või isikukood. 

6) relvasoetusloa väljaandja käskkirjaga relva soetamise eest vastutavaks isikuks määratud isiku 

ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoht Kaitseliidus ja auaste; 

7) relvasoetamisloa kehtivusaeg (viimase kehtivuspäeva kuupäev). 

4.2.Relvasoetamisloa: 

1) A-osa jääb relva müüjale; 

2) B-osa jääb relvasoetamisloa omanikule ja annab õiguse hoida ja kanda sellele märgitud relva kuni 

selle üleandmiseni relvasoetamisloa väljastajale selle kandmiseks Kaitseliidu isiklike relvade 

registrisse. 

3) C-osa jääb relvasoetamisloa väljastajale ning sellest tehakse Kaitseliidu ülema või maleva pealiku 

poolt kinnitatud fotokoopia kaitseministri 24.04.2000.a. määruses nr 4 sätestatud kannete 

tegemiseks.  

4.3.Relvasoetamisloa number koosneb kahetähelisest tähekombinatsioonist, mis tähistab 

relvasoetamisluba väljaandvat asutust, ja kuuest numbrist (näiteks Tallinna Malev – TL000001). 

Relvasoetamisluba väljaandvaid asutusi tähistavad lühendid on toodud korra lisas nr 2. 

Relvasoetamisloa numbri annab relvur relvasoetamisloale “Väljastatud isiklike 

relvasoetamislubade registreerimise raamatusse” tehtava sissekande järjekorranumbri alusel. 

4.4.Relvasoetamisloa numbrid järgnevad aastast aastasse. 

4.5.Peale relvasoetamisloa vormistamist esitab relvur selle kinnitamiseks maleva pealikule või 

Kaitseliidu ülemale, kes kinnitab relvasoetamisloa allkirja ja pitsatijäljendiga. 

4.6.Relvasoetamisloal on keelatud teha parandusi ja täiendusi (sealhulgas pikendada loa välja 

andmise aluseks olevas käskkirjas sätestatud relvasoetamisloa kehtivusaega). 

 

V Relvasoetamislubade registreerimine 

5.1.Relvur on kohustatud pidama “Väljastatud isiklike relvasoetuslubade registreerimise raamatut”. 

“Väljastatud isiklike relvasoetuslubade registreerimise raamatusse” võib teha sissekandeid ainult 

käesoleva korra alusel. 

5.2.Relvur on kohustatud pidama väljastatud relvasoetamislubade üle arvestust tehes kõigi väljastatud 

relvasoetamilubade kohta sissekande “Väljastatud isiklike relvasoetuslubade registreerimise 

raamatusse”. 

5.3. “Väljastatud isiklike relvasoetamislubade registreerimise raamatusse” kantakse sisse:  

a) väljastatud relvasoetamisloa järjekorra number; 

b) väljastatud relvasoetamisloa väljastamise kuupäev; 

c) väljastatud relvasoetamisloa blanketi number; 

d) relvasoetamisloa väljastamise käskkirja kuupäev ja number; 

e) millisele relvale, relvaosale, lisaseadmele või laskemoonale ja kogusele relvasoetamisluba 

väljastati; 

f) kellelt ja kust relv, selle oluline osa, lisaseade või laskemoon soetatakse; 

g) soetamise eest vastutava isiku nimi; 
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h) märkused. 

5.4.Relvasoetamisloa kohta tehtud sissekande juurde “Väljastatud isiklike relvasoetamislubade 

registreerimise raamatusse” ja relvasoetamisloa “C” osale annab allkirja ka soetamise eest 

vastutav isik. 

5.5.Kohustuslik on registreerida ka rikutud relvasoetamisload. 

5.6. “Väljastatud isiklike relvasoetamislubade registreerimise raamat” nööritakse ja kinnitatakse 

maleva pitseriga, lehed nummerdatakse. Raamatu lõpus pitseriga kinnitatud lehel peab olema 

relvuri allkirjaga kinnitatud sissekanne “Raamatus on nummerdatud, nööritud ja pitseriga 

kinnitatud  … lehte.”, kus punktiiri asemele märgitakse “Väljastatud isiklike relvasoetamislubade 

registreerimise raamatus” olevate lehtede arv.   

5.7.“Väljastatud isiklike relvasoetamislubade registreerimise raamat” peab olema maleva või 

Kaitseliidu Peastaabi kantseleis registreeritud ja kandma Kaitseliidu dokumentide käivet 

reguleeriva korra kohaselt toimiku indeksit. 

5.8.Relvasoetamisloa blankette ja”Väljastatud isiklike relvasoetuslubade registreerimise raamatut” 

tuleb hoida tulekindlas, lukustatud ja pitseeritud raudkapis. 

 

VI Relvasoetamisloa kehtivus 

6.1.Relvasoetamisluba on kehtiv ühe kuu jooksul arvestades selle väljastamise hetkest. 

6.2.Relvasoetamisloa kehtivusaja lõppedes võib soovi korral taotleda uue relvasoetamisloa 

väljastamist vastavalt käesolevale korrale. 

6.3.Relvasoetamisloa omanik on kohustatud koheselt teatama relvasoetamisloa väljastanud 

Kaitseliidu ülemale või maleva pealikule, kes seejärel tunnistab oma käskkirjaga relvasoetamisloa 

kehtetuks, kui: 

1) väljastatud relvasoetamisluba on hävinenud; 

2) väljastatud relvasoetamisluba on kaotsi läinud. 

6.4.Kui relvasoetamisloaga lubatud tehing on jäänud teostamata ning relvasoetamisloa kehtivusaeg on 

lõppenud, tagastatakse relvasoetamisloa “A” osa, “B” osa, ja “C” osast tehtud fotokoopia 

relvasoetamisloa väljaandjale. Aegunud relvasoetamisloa tagastamine registreeritakse 

“Sissetulnud dokumentide registreerimise raamatus”. 

6.5.Täitmisel või mõnel muul viisil rikutud relvasoetamislubade kohta tuleb teha sissekanne 

“Väljastatud isiklike relvasoetamislubade registreerimise raamatusse” ning säilitada need kuni 

hävitamiseni.  

6.6.Rikutud relvasoetamisloa blanketid hävitatakse paberipurustajaga Kaitseliidu malevas või 

Kaitseliidu Peastaabis selleks moodustatud komisjoni poolt. Rikutud relvasoetamislubade 

hävitamise aktis tuleb fikseerida hävitatud relvasoetamislubade numbrid, relvasoetamislubade 

blanketi numbrid ja relvasoetamisloa osa tähis (“A”, “B” või “C” osa). Hävitada tuleb kõik 

rikutud relvasoetamisloa olemasolevad osad. 

 

VII Soetatud isikliku relva arvelevõtmine: 

7.1.Relva, selle olulise osa või lisaseadme ja laskemoona ostutehingu teostamise kinnitusena kantakse 

relvasoetamisloa “A” osale, “B” osale ja “C” osast tehtud fotokoopia pöördele relva müüja ja 

soetamise eest vastutava isiku poolt järgmised andmed: 

7) soetatud relva, selle olulise osa või lisaseadme ja laskemoona liik, mark, kaliiber, numbrid, 

valmistaja, valmistamisaeg, laskemoona puhul ka partii markeering ja kogus sõnadega. 

8) müüja nimi, registrikood või registreerimisnumber, tegevuslitsentsi number ja kehtivusaeg, müügi 

teostanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 

9) müügi kuupäev ja soetamise eest vastutava isiku ja müüja allkirjad. 
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7.2.Soetamise eest vastutav isik esitab soetatud relva, relva olulise osa või lisasedame  

relvasoetamisloa väljastajale Kaitseliidu isiklike relvade registrisse kandmiseks nii kiiresti kui 

võimalik, kuid mitte hiljem, kui seitsme päeva jooksul, arvates relva soetamise päevast.  

7.3.Seejärel teeb relvur vastava sissekande “Sissetulnud dokumentide registreerimise raamatusse” 

relvasoetamisloa “C” osast tehtud fotokoopia alusel. 

7.4.Relvur on kohustatud käesoleva korra punktide 5.6. ja 5.7. kohaselt pidama “Sissetulnud 

dokumentide registreerimise raamatut“, millesse kantakse:  

7) kande järjekorranumber; 

10) relvasoetamisloa tagastamise kuupäev; 

11) relvasoetamisloa number; 

12) relvasoetamisloa väljastamise aeg; 

13) soetatud relva, selle olulise osa või lisaseadme ja laskemoona liik ning mudel; 

14) asutus või isik kellelt relv, selle oluline osa, lisaseade või laskemoon soetati; 

15) kande tegija nimi ja allkiri; 

16) märkused. 

7.5.Peale relva, relva olulise osa või lisaseadme arvelevõtmist Kaitseliidu malevas on relvur 

kohustatud saatma kümne tööpäeva jooksul Kaitseliidu Peastaapi vanem relvurohvitserile täidetud 

infokaardi soetatud relva, relva olulise osa või lisaseadme andmetega käesoleva korra lisas nr 3 

sätestatud viisil. 

7.6.Iga relvaga, relva olulise osa või lisaseadmega sooritatud tehingu järel tuleb andmed tehingu 

kohta esitada kümne tööpäeva jooksul peale tehingu sooritamist infokaardil Kaitseliidu Peastaabi 

vanem relvurohvitserile. 

7.7.Relvur on kohustatud kandma soetatud relva, relva olulise osa või lisaseadme andmed Kaitseliidu 

isiklike relvade registrisse Kaitseliidu ülema 13.11.2000.a. käskkirja nr 595 lisas toodud kujul. 

7.8.Relvur on kohustatud kandma lisaks eelmises punktis nõutud andmetele relva omaniku nime ja 

relva, relva olulise osa ja lisaseadme hoidmiskoha käesoleva korra lisas nr 4 sätestatud viisil 

relvakaardile. Relvakaarti tuleb pidada paberkandjal ning võib pidada ka elektrooniliselt. 

7.9.Relvakaardil jäädvustatakse kõik muutused, mis relvaga toimuvad, sealhulgas: 

7) Relvale, relva olulisele osale ja lisaseadmele tehtud muudatused; 

17) Relva, relva olulise osa ja lisaseadme omaniku vahetus või omaniku asukoha vahetus; 

18) Relva, relva olulise osa ja lisaseadme hoidmiskoha vahetus; 

19) muud olulised muudatused. 

7.10. Relvur kannab relva, relva olulise osa või lisaseadme liigi, mudeli ja numbri “Relvade 

numbrilise arvestuse raamatusse“, mida peetakse korra punkti 5.6. kohaselt.  

 

VIII Riigi relva ja Kaitseliidu relva kasutusse taotlemine 

8.1.Kaitseliidu tegevliikme poolt riigi relva ja Kaitseliidu relva, relva olulise osa ja lisaseadme enda 

kasutusse taotlemise eelduseks on käesoleva korra punktis 3.2. sätestatud eeldused. 

8.2.Riigi relva ja Kaitseliidu relva, relva olulise osa ja lisaseadme kasutusse taotlemiseks esitab 

kaitseliitlane oma vahetule pealikule korra lisas nr 1 kehtestatud vormis kirjaliku taotluse. 

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: 

8) “Kaitseliidu seaduses” sätestatud avalik-õigusliku juriidilise isiku nimetus, kellele taotlus 

esitatakse; 

20) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht; 

21) andmed allüksuse ja oma liikmestaatuse kohta, liikmekaardi number ning liikmeksastumise aeg;  

22) toimingu või tehingu liiki iseloomustavad andmed (riigi või Kaitseliidu relva, relva olulise osa 

või lisaseadme kasutusse taotlemine); 

23) andmed taotletava relva, relva olulise osa või lisaseadme kohta (liik, mudel, kaliiber, tootja); 

24) taotletava relva, relva olulise osa või lisaseadme numbrid, kui need on teada; 

25) taotluse esitamise kuupäev ja esitaja allkiri. 
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8.3.Taotluses esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.  

8.4.Taotleja lisab taotlusele perearsti poolt väljastatud arstliku tõendi, mis kinnitab tema vastavust 

Kaitseliidu tegevliikmele esitatavatele nõuetele vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.12.1999.a. 

määrusega nr 406 kinnitatud “Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku 

võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korrale”. 

8.5.Korra punkti 3.2. alapunktis 3 nimetatud eelduse kontrollimiseks külastab taotluse saanud 

vahetu pealik taotleja elukohta.  

8.6.Taotluse peavad riigi relva ja Kaitseliidu relva taotlejale kasutusse andmisega nõustumise korral 

viseerima taotleja vahetu ülem, allüksuse ülem, maleva kantselei juhataja või vaneminstruktor 

(Kaitseliidu Peastaabis Kaitseliidu ülema poolt selleks määratud isik) ning maleva pealik 

(Kaitseliidu Peastaabis Kaitseliidu ülem). 

8.7.Kaitseliidu maleva kantselei juhataja, vaneminstruktor või maleva pealik (Kaitseliidu Peastaabis 

Kaitseliidu ülema poolt selleks määratud isik) lisab riigi relva ja Kaitseliidu relva kasutamise 

taotlusele järgmised dokumendid: 

8) Kaitseliitlase teenistuslehe originaal, millel on märge vande andmise kohta; 

26) Politsei poolt väljastatud tõendi selle kohta, et taotleja ei ole kriminaalasjas kahtlustatav, 

süüdistatav ega kohtualune ning, et teda pole karistatud tahtlikult toimepandud esimese astme 

kriminaalkuriteo eest ja tema karistus ei ole kustunud. 

27) relvaeksami protokolli koopia eksami sooritamise kohta. 

8.8.Kaitseliidu maleva kantselei juhataja, vaneminstruktor või maleva pealik (Kaitseliidu Peastaabis 

Kaitseliidu ülema poolt määratud isik) kontrollib taotluse ning selle lisade (sooviavaldus, 

Politsei tõend, relvaeksami atesteerimistunnistus, arstitõend) korrektsust ja komplektsust ning 

esitab kõik dokumendid maleva pealikule või Kaitseliidu ülemale taotluse menetlemiseks. 

8.9.Riigi relva ja Kaitseliidu relva,  relva olulise osa ja lisaseadme kasutamise taotluse menetlemise 

ja relvakandmisloa väljastamise otsustab Kaitseliidu ülem või maleva pealik. 

8.10. Kui riigi relva või Kaitseliidu relva, relva olulise osa ja lisaseadme kasutamise taotlus on 

põhjendamata või põhjendus ei vasta Kaitseliidu eesmärkidele ning õigusaktidele või esitatud 

dokumendid ei vasta käesolevas korras või teistes õigusaktides sätestatud nõuetele või esinevad 

käesoleva korra punkti 8.7. alapunktis 2 märgitud asjaolud, jätab Kaitseliidu ülem või maleva 

pealik taotluse menetlemata. 

8.11. Taotluse menetlemise käigus võib Kaitseliidu ülem või maleva pealik nõuda täiendavaid 

andmeid, dokumente ja selgitusi. 

8.12. Taotluse menetlemise tulemusena annab Kaitseliidu ülem või maleva pealik välja käskkirja 

relvakandmisloa väljastamiseks või keeldub taotluse rahuldamisest. Relvakandmisloa 

väljastamise käskkirja projekti valmistab ette relvur. 

8.13. Relvakandmisloa väljastamisest keeldumise korral teatatakse taotlejale kümne päeva jooksul 

arvates vastava otsuse vastuvõtmisest kirjalikult. 

 

IX Relvakandmisloa vormistamine 

9.1.Relvakandmisluba on dokument, mis tõendab sellele märgitud kaitseliitlase õigust kanda 

relvakandmisloale märgitud relva ning soetada selle relva jaoks laskemoona.  

9.2.Relvur vormistab relvakandmisloa kandes sellele Kaitseministri 24.04.2000.a. määruses nr 3 

“Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm” sätestatud andmed järgmiselt: 

9) esiküljele kantakse: 

a) relvakandmisloa väljastanud Kaitseliidu seaduses sätestatud avalik- õigusliku isiku nimetus; 

b) relvakandmisloa number; 

c) Kaitseliidu tegevliikme, kellel lubatakse relvi kanda (edaspidi nimetatud “relvakandmisloa 

omanik”), ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 

d) relvakandmisloa kehtivusaeg  (relvakandmisloale kantakse viimase kehtivuspäeva kuupäev); 
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e) relvakandmisloa omaniku allkiri. 

28) tagaküljele kantakse: 

a) relvakandmisloaga kanda lubatud relva(de) – liik, mudel, kaliiber, relvanumber; 

b) relvakandmisloa väljastanud maleva pealiku või Kaitseliidu ülema ees ja perekonnanimi, allkiri ja 

relvakandmisloa väljastamise kuupäev; 

9.3.Relvakandmisloa võib väljastada kuni viieks aastaks. 

9.4.Relvakandmisluba täidetakse trükitähtedega ning sellele on keelatud teha parandusi ja täiendusi 

(sealhulgas kehtivusaja pikendusi). 

9.5.Relvakandmisloa esiküljele kleebitakse relvakandmisloa omaniku otsevaates ja ilma peakatteta 

värvifoto suuruses 30 x 40 mm. 

9.6.Peale relvakandmisloa täitmist esitab relvur selle maleva pealikule või Kaitseliidu ülemale 

kinnitamiseks, kes kinnitab relvakandmisloa allkirja ja pitsatijäljendiga. 

9.7.Relvakandmisluba peab olema lamineeritud. 

9.8.Relvur on kohustatud pidama arvet ka rikutud relvakandmislubade üle tehes “Väljastatud 

relvakandmislubade registreerimise raamatusse” relvakandmisloa väljastamise sissekande juurde 

märkuse relvakandmisloa rikkumise kohta ning säilitama need kuni hävitamiseni. 

9.9.Rikutud relvakandmisloa blanketid hävitatakse käesoleva korra punktis 6.6. sätestatud viisil. 

 

X Relvakandmislubade väljastamine 

10.1.Relvakandmisloa väljastamisel kannab relvur “Väljastatud relvakandmislubade registreerimise 

raamatusse” sisse järgmised andmed:  

10) relvakandmisloa number; 

29) relvakandmisloa blanketi number; 

30) relvakandmisloa väljastamise kuupäev; 

31) relvakandmisloa omaniku Kaitseliidu liikmekaardi number; 

32) relvakandmisloa omaniku nimi. 

10.2.Relvakandmisloa väljastamisel annab relvakandmisloa omanik allkirja “Väljastatud 

relvakandmislubade registreerimise raamatusse” vastava sissekande juurde. 

10.3.Relvakandmisloa number koosneb kahetähelisest tähekombinatsioonist, mis tähistavad 

relvakandmisluba väljaandvat asutust, ja kuuest numbrist (näiteks Harju Malev – HA000001). 

Relvakandmisloa väljaandvaid asutusi tähistavad lühendid on toodud korra lisas nr 2. 

Relvakandmisloa numbri annab relvur relvakandmisloale “Väljastatud relvakandmislubade 

registreerimise raamatus” tehtava sissekande järjekorranumbri alusel. 

10.4. “Väljastatud relvakandmislubade registreerimise raamat” vormistatakse käesoleva korra 

punktide 5.6. ja 5.7. kohaselt. Väljastamata relvakandmislubasid ja “Väljastatud 

relvakandmislubade registreerimise raamatut” tuleb hoida lukustatud ja pitseeritud tulekindlas 

raudkapis. 

 

XI Relvasoetamislubade ja relvakandmislubade valmistamine 

Relvasoetamislubade ja relvakandmislubade blankettide valmistamist ja jaotamist 

malevate vahel korraldab Kaitseliidu Peastaap. 

 

XII Relva käitlemine kaitseliitlase üleminekul teise malevasse 

12.1.Kaitseliitlase üleminekul ühest malevast teise on kaitseliitlane kohustatud andma relva, relva 

olulise osa ja lisaseadme ning relvakandmisloa oma endise maleva relvahoidlasse hoiule. Hoiule 
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antud relvaluba hävitatakse käesoleva korra punkti 6.6. kohaselt peale uue relvakandmisloa 

väljastamist.  

12.2.Endise maleva relvur väljastab isikliku relva, relva olulise osa või lisaseadme omanikule 

relvakaardi kinnitatud koopia, mille relva omanik on kohustatud esitama ühe kuu jooksul oma 

uue maleva relvurile. 

12.3.Vastavalt käesoleva korra punktile 12.2. väljastatud relvakaardi koopia alusel annab uue maleva 

pealik välja käskkirja, mille alusel väljastatakse uus relvakandmisluba.  

12.4.Peale uue relvakandmisloa ettenäitamist väljastab endise maleva relvur kaitseliitlasele isikliku 

relva ning relva olulise osa ja lisaseadme. 

12.5.Seejärel võetakse isiklik relv kümne tööpäeva jooksul ühest malevast arvelt maha ja teises 

malevas arvele. Vastavate kannete tegemise eest vastutavad relvurid. 

12.6.Relvakaardi originaal edastatakse isikliku relva uue asukohamaleva relvurile. Malevas, kust 

relvakaardi originaal ära saadeti, säilitatakse alaliselt maleva pealiku poolt allkirja ja 

pitsatijäljendiga kinnitatud relvakaardi koopia.  

12.7.Käesoleva korra punkti 12.5. kohaselt toimunud muudatustest teatatakse mõlema maleva poolt 

infokaardil kümne tööpäeva jooksul alates vastavate kannete tegemisest Kaitseliidu Peastaabi 

vanem relvurohvitserile.  

12.8.Riigi relv ja Kaitseliidu relv jääb kaitseliitlase ühest malevast teise ülemineku korral endisesse 

malevasse.  

12.9.Kehtetuks muutunud relvakandmisload hävitatakse käesoleva korra punkti 6.6. kohaselt, mille 

kohta relvur teeb sissekande “Väljastatud relvakandmislubade registreeriumise raamatusse”. 

12.10. Kaitseliitlane kes soovib soetada isiklikku relva teisest malevast, peab sooritama kõik 

toimingud vastavalt käesolevale korrale. 

 

XIII Relvakandmisõiguse peatamine 

13.1.Maleva pealik või Kaitseliidu ülem võib oma käsuga peatada kaitseliitlase 

relvakandmisõiguse, kui ilmnevad asjaolud, mille põhjal võib oletada, et kaitseliitlane on enda 

või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu relvade hoidmiseks ja 

kandmiseks sobimatu.  

13.2.Kui kaitseliitlane, kelle relvakandmisõigus peatati ei viibi käsu andmise juures, teatab relvur 

relvakandmisõiguse peatamisest kaitseliitlasele koheselt isiklikult.  

13.3.Kaitseliitlane, kelle relvakandmisõigus on peatatud, on kohustatud vastava käsu teadasaamisel 

viivitamatult Kaitseliitu hoiule tooma tema käes olevad riigi relvad, Kaitseliidu relvad ja 

isiklikud relvad.  

13.4.Käesoleva korra punktis 13.1. nimetatud asjaolude äralangemisel taastab maleva pealik või 

Kaitseliidu ülem oma käsuga kaitseliitlase relvakandmisõiguse. Relvakandmisõiguse 

taastamisest teatatakse kaitseliitlasele kirjalikult. 

13.5.Kaitseliitlase relvakandmisõiguse taastamise järel väljastab relvur kaitseliitlasele malevasse 

hoiule toodud relvad. 

 

XIV Relva võõrandamine 

14.1.Kaitseliidu relv, relva oluline osa, lisaseade või laskemoon võõrandatakse “Kaitseliidu 

seadusega” ning Vabariigi Valitsuse 31.05.2000.a. määrusega nr 179 kinnitatud “Kaitseliidu 

relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja 

lammutamise korra ning nendega seotud tehingute liigid ja nende teostamise korra” kohaselt. 

14.2.Isiklikku relva, relva olulist osa või lisaseadet võib võõrandada selle soetamiseks luba omavale 

isikule või Kaitseliidule. Relva võõrandamisel, välja arvatud võõrandamisel vastavat 

tegevusluba omava isiku kaudu, tõestatakse võõrandamise leping notariaalselt. 
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14.3.Isiklikku laskemoona võib võõrandada vastava relva relvakandmisluba (ka politsei poolt 

väljastatud relvaluba) omavale isikule. 

14.4.Isikliku relva, relva olulise osa või lisaseadme võõrandamiseks esitab kaitseliitlane vastava 

käesoleva korra lisas 1 sätestatud vormis taotluse maleva pealikule või Kaitseliidu ülemale. 

Taotlus esitatakse läbi oma vahetu ülema. 

14.5.Kaitseliidu ülem või maleva pealik annab isikliku relva, relva olulise osa või lisaseadme 

võõrandamiseks lihtkirjaliku loa. Isikliku relva, relva olulise osa või lisaseadme võõrandamise 

taotluste originaalid säilitatab relvur malevas asjaajamist reguleerivate sätete kohaselt. 

14.6.Peale isikliku relva, relva olulise osa või lisaseadme võõrandamist on kaitseliitlane kohustatud 

seitsme päeva jooksul esitama relvurile müüki tõendava dokumendi või ostja soetamisloa “A” 

osa originaali.  

14.7.Relva, relva olulise osa või lisaseadme müüki tõendava dokumendi või ostja relva 

soetamisõigust tõendava loa “A” osa alusel relvur tühistab relvakandmisloa ning kustutab 

relva, relva olulise osa või lisaseadme Kaitseliidu isiklike relvade registrist.  

14.8.Relva, relva olulist osa või lisaseadet ei kustutata Kaitseliidu isiklike relvade registrist, kui 

selle omandajaks vastavalt käesolevale korrale on Kaitseliidu tegevliige. Maleva relvur on 

kohustatud tegema vastavad kanded käesoleva korra punkti 14.9. kohaselt. 

14.9.Peale relva võõrandamist teeb relvur “Kaitseliidu isiklike relvade registriga seotud kanded 

vastavalt käesoleva korra punktidele 12.5., 12.6. ja 12.7. ja vastavad märked 

relvadokumentatsiooni ning esitab infokaardi Kaitseliidu Peastaabi vanemrelvurohvitserile. 

14.10. Kui kaitseliitlasele on väljastatud relvakandmisluba mitme relva, relva olulise osa või 

lisaseadme kohta, väljastab relvur peale käesoleva korra punkti 14.7. alusel relvakandmisloa 

tühistamist käesoleva korra punktide 9.2., 9.4., 9.5., 9.6. ja 9.7. kohaselt uue relvakandmisloa. 

Uue relvakandmisloa kehtivusaeg lõpeb käesoleva korra punkti 14.7. alusel tühistatud 

relvakandmisloale märgitud tähtaja lõppemisel. 

14.11. Kaitseliitlane võib loobuda relva, relva olulise osa või lisaseadme võõrandamise taotlusest, 

mille kohta tuleb esitada maleva pealikule käesoleva korra lisa 1 vormis taotlus. 

14.12. Kui isiklik relv kuulub peale relva võõrandamist või relva omaniku Kaitseliidust lahkumist 

kustutamisele Kaitseliidu relvaregistrist, teatab malev kustutamisest peale selle teostamist 

politseile kirjalikult. Relvakaardi originaali säilitatab relvur vastavalt malevas asjaajamiskorda 

reguleerivate õigusaktide sätetele.  

14.13. Kaitseliitlase lahkumisel Kaitseliidust võõrandab ta isikliku relva või kannab selle riiklikku 

tsiviilrelvade registrisse kuue kuu jooksul, arvates Kaitseliidust lahkumisest.  

14.14. Kaitseliidust lahkumise järel on isik kohustatud andma relva kuni selle võõrandamiseni või 

tsiviilrelvade registrisse kandmiseni malevasse hoiule. Kui kaitseliidust lahkunud isik soovib 

relva võõrandada selleks vastavat tegevusluba omava isiku kaudu, korraldab relva 

edasitoimetamie käesoleva korra punkti 15.2. kohaselt maleva pealik. 

14.15. Kui Kaitseliidust lahkunud isik ei ole kuue kuu jooksul, arvates tema Kaitseliidust 

lahkumisest, isiklikku relva võõrandanud, võib malev relva võõrandada ise või korraldada selle 

võõrandamise vastavat tegevusluba omava isiku kaudu.  

14.16. Maleva poolt relva võõrandamise käesoleva korra punkti 14.13. alusel otsustab maleva 

pealik. Relva võõrandamise otsuse vastuvõtmisest teatatakse relva omanikule kirjalikult. 

14.17. Maleva poolt relva võõrandamise korraldamisel vastavat tegevusluba omava isiku kaudu 

makstakse relva omanikule relva müügist saadud rahasumma, millest arvatakse maha relva 

võõrandamisel tehtud kulutused. Maleva poolt relva võõrandamisel makstakse Kaitseliidust 

lahkunud isikule kohe välja maleva pealiku poolt määratud õiglane hüvitis. 

14.18. Kui Kaitseliidust lahkunud isiku isiklikku relva ei ole võõrandatud ühe aasta jooksul, arvates 

isiku lahkumisest Kaitseliidust, muudetakse relv omaniku kulul laskekõlbmatuks ja 

tagastatakse omanikule.  

14.19. Relva kasutuskõlbmatuks muutmine eelmise punkti alusel toimub Vabariigi Valitsuse 

31.05.2000.a. määrusega nr 179 kinnitatud “Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, 
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relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise korra ning relvade ja 

laskemoonaga lubatud tehingute liigid ja nende teostamise korra” kohaselt. Relva 

lammutamise taotluse esitab relvur. 

14.20. Laskemoona müük Kaitseliidule kuuluvas või Kaitseliidu kasutusse antud lasketiirus toimub 

Vabariigi Valitsuse 31.05.2000.a. määrusega nr 179 kinnitatud “Kaitseliidu relvade ja 

laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise 

korra ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ja nende teostamise korra” ning 

kaitseministri 21.03.2000.a. määruse nr 2 “Kaitsejõudude lasketiirudele ja laskepaikadele 

esitatavad nõuded ja kasutamise korra” kohaselt. 

 

XV Relvade kandmine, hoidmine ja edasitoimetamine 

15.1.Relvade kandmine teenistuskohustuste täitmisel toimub kaitseministri  02.12.1997.a. 

määrusega nr 12 kinnitatud “Kaitseministeeriumi valitsemisalas relvade ja laskemoona 

soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise korra” kohaselt. 

15.2.Riigi relvade ja Kaitseliidu relvade kandmine teenistuskohustuste välisel ajal toimub 

kaitseministri  02.12.1997.a. määrusega nr 12 kinnitatud “Kaitseministeeriumi valitsemisalas 

relvade ja laskemoona soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise korra” kohaselt 

15.3.Relvi, relva olulisi osi ja lisaseadmeid ning laskemoona hoitakse Vabariigi Valitsuse 

22.09.1999 määrusega nr. 277 kinnitatud “Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja 

isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimuste ja korra”, kaitseministri 02.12.1997.a. 

määrusega nr 12 kinnitatud “Kaitseministeeriumi valitsemisalas relvade ja laskemoona 

soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise korra” ning Kaitseväe juhataja ja 

Kaitseliidu ülema poolt antud käskkirjade kohaselt. 

15.4.Relvade, relva oluliste osade ja lisasedmete ning laskemoona edasitoimetamine toimub 

kaitseministri 02.12.1997.a. määrusega nr 12 kinnitatud “Kaitseministeeriumi valitsemisalas 

relvade ja laskemoona soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise korra” kohaselt. 

 

XVI Relvade valmistamine, parandamine, ümbertegemine ja lammutamine 

16.1.Kaitseliidus relvade valmistamine ning sellega seonduv toimub Vabariigi Valitsuse 

31.05.2000.a. määrusega nr 179 kinnitatud “Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, 

relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise korra ning relvade ja 

laskemoonaga lubatud tehingute liigid ja nende teostamise korra” kohaselt. 

16.2.Kaitseliidu relva ja isiklik relva parandamine, ümbertegemine ja lammutamine toimub 

Vabariigi Valitsuse 31.05.2000.a. määrusega nr 179 kinnitatud “Kaitseliidu relvade ja 

laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise 

korra ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ja nende teostamise korra” 

kohaselt. 

16.3.Riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relva ja laskemoona soetamine, relva valmistamine, 

parandamine, ümbertegemine, lammutamine toimub “Relvaseaduse” paragrahvi 1 lõike 3 

alusel Vabariigi Valitsuse poolt volitatud kaitseministri ning “Riigivaraseaduse” ja selle selle 

alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras. 

 

XVII Relva kinkimine, vahetamine ja teise isiku kasutusse andmine 

17.1.Kaitseliidu relvade ja laskemoona kinkimine, vahetamine ja teise isiku kasutusse andmine 

toimub Vabariigi Valitsuse 31.05.2000.a. määrusega nr 179 kinnitatud “Kaitseliidu relvade ja 

laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise 
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korra ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ja nende teostamise korra” 

kohaselt. 

17.2.Kaitseliitlase isikliku relva kinkimine toimub nagu relva võõrandamine. 

17.3.Kaitseliitlase isikliku relva vahetamine toimub nagu relva võõrandamine ja vahetuse käigus 

vastu saadava relva soetamine. 

17.4.Kaitseliitlase isikliku relva andmine teise isiku valdusesse on keelatud, välja arvatud 

käesolevas korras sätestatud juhtudel. 

17.5.Riigi relva kinkimine, vahetamine ja teise isiku kasutusse andmine toimub “Relvaseaduse” 

paragrahvi 1 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt volitatud kaitseministri ning 

“Riigivaraseaduse” ja selle selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras. 

 

XVII Relvaeksami läbiviimine 

18.1.Relvaeksami peavad sooritama kõik kaitseliitlased, kes taotlevad relvakandmisluba või 

relvasoetamisluba. Relvaeksamit ei pea sooritama käesoleva korra punktis 18.2. sätestatud 

juhul. 

18.2.Relvaeksamit ei pea sooritama relvakandmisloa omanik, kes soovib soetada relvakandmisloal 

märgitud relvaga sama liiki relva. Sama liiki relvadeks loetakse: 

18) püstolid ja revolvrid; 

33) sileraudsed püssid; 

34) vintraudsed püssid; 

35) pneumorelvad; 

36) gaasirelvad. 

18.3.Relvaeksami vastuvõtmiseks moodustab maleva pealik oma käskkirjaga kolmeliikmelise 

komisjoni.  

18.4.Eksamikomisjoni liikmed peavad omama väga häid teadmisi relvade käitlemise ning sellega 

kaasneva vastutuse, ohutustehnika, esmaabi ja seadusandluse valdkonnas. Komisjon võib olla 

tähtajaline või alaline. Praktilise laskmise eksami vastuvõtja peab olema maleva 

laskeinstruktor. 

18.5.Relvaeksami läbiviimise koha ja aja määrab ning teatab sellest eksami tegemist taotlevatele 

kaitseliitlastele eksamikomisjoni esimees.  Eksamit võib sooritada ainult selle maleva juures, 

kust relvasoetamisluba või relvakandmisluba taotletakse. 

18.6.Relvaeksamil peab kaitseliitlasel kaasas olema Kaitseliidu liikmekaart. 

18.7.Relvaeksam koosneb kahest osast: teoreetilisest eksamist ja relva käsitsemise ning laskeoskuse 

eksamist (edaspidi nimetatud “laskmiskatse”). Relvaeksam loetakse sooritatuks mõlema 

eksami osa eduka sooritamise korral. 

18.8.Enne relvaeksami sooritamist tutvustatakse kaitseliitlasele eksami korda ja tingimusi. 

Kaitseliitlasel ei ole lubatud eksami sooritamise ajal kasutada abi- ja lisavahendeid ega 

kõrvaliste isikute abi. Eksami sooritamise korda rikkunud kaitseliitlase eksam loetakse 

mittesooritatuks sõltumata küsimustele vastamise või harjutuste täitmise edukusest. 

18.9.Kui kaitseliitlane ei sooritanud eksamit, võib seda korrata mitte varem kui viie päeva pärast. 

Kaitseliitlast, kes teoreetilist eksamit ei sooritanud, laskmiskatsele ei lubata Laskmiskatse 

ebaõnnestumisel võib seda korrata ühe kuu jooksul teoreetilise eksami sooritamise päevast. 

Kui laskmiskatset ei sooritata ühe kuu jooksul, tuleb uuesti sooritada ka teoreetiline eksam. 

18.10. Teoreetiline eksam tuleb vastu võtta ruumis, mis võimaldab täita relvaeksami sooritamise 

tingimusi. Teoreetiline eksam on kirjalik, selle läbiviimisel võib eksamikomisjon kasutada 

tehnilisi vahendeid (projektor, skeemid vms.). 

18.11. Teoreetilisel eksamil kontrollitakse kaitseliitlase teadmisi järgmistes  valdkondades: 

1) relvaseaduse ja selle alusel välja antud õigusaktide tundmine; 

2) käesoleva korra tundmine; 



53 

 

3) tulirelva nõuetekohane käsitlemine ja hooldamine, ohutusnõuded; 

4) kannatanule esmaabi andmine laskevigastuste korral; 

5) vastutus õigusaktide rikkumise eest; 

18.12. Teoreetiline eksam tehakse maleva pealiku poolt kinnitatud eksamipiletite alusel.  Igas 

eksamipiletis on viis küsimust, mis peavad olema erinevatest eelmises punktis sätestatud 

valdkondadest. 

18.13. Teoreetilise eksami sooritamiseks on aega kuni 30 minutit. Selle aja jooksul vastamata 

jäänud küsimused loetakse valesti vastatuteks. 

18.14. Teoreetilise eksami tulemused kontrollitakse kohe pärast eksami tegemist. Teoreetiline 

eksam loetakse sooritatuks kui kaitseliitlane on andnud õiged vastused vähemalt neljale 

küsimusele. Eksami tulemustest teatatakse kaitseliitlasele pärast vastuste kontrollimist ja 

hindamist suuliselt.  

18.15. Laskmiskatse toimub kahes osas. Esimene osa viiakse läbi eksamikomisjoni juuresolekul 

lasketiirus, kus kontrollitakse õpperelvaga või laadimata relvaga kaitseliitlase oskusi relva 

käsitsemises (relva laadimine, relva tühjakslaadimine, laskeasend jms). 

18.16. Laskmiskatse esimeses osas kaitseliitlane täidab relva käsitledes eksamikomisjoni poolt 

antud ülesande, selgitades seejuures asjakohaseid tehnilisi ja ohutustehnilisi üksikasju. Kui 

kaitseliitlane ei käsitle relva õigesti või teeb seda ebakindlalt või rikub ohutusnõudeid, siis 

laskmiskatse lõpetatakse ja loetakse mittesooritatuks. 

18.17. Laskmiskatse teine osa on tulejoonelt märki laskmine samast või sellele lähedasest 

relvaliigist, mille soetamisluba või kandmisluba kaitseliitlane taotleb. Kui laskmiskatse teises 

osas tehakse vigu või luuakse relva oskamatu käsitsemisega tulejoonel ohtlik olukord, siis 

katse lõpetatakse ning loetakse mittesooritatuks. 

18.18. Relvaeksami tulemuste kohta vormistatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik 

eksamikomisjoni liikmed. 

18.19. Eksami käigus tekkinud vaidlused lahendab eksamikomisjoni esimees.  Kui vaidluse 

lahendamine kohapeal osutub võimatuks, otsustab küsimuse komisjoni moodustanud maleva 

pealik. 

 

XIX Järelvalve 

19.1.Järelvalvet käesoleva korra täitmise üle Kaitseliidu malevates teostab Kaitseliidu ülem vastavalt 

Kaitseliidu ülema 05.03.2001.a. käskkirjaga nr 35 kinnitatud “Kaitseliidu malevate 

inspekteerimise korrale”. 

19.2.Järelvalvet käesoleva korra täitmise üle malevas teostab maleva pealik (Kaitseliidu peainspektor 

Kaitseliidu Peastaabis) vähemalt üks kord poolaasta jooksul. Kontrolli tulemuste kohta tehakse 

sissekanne “Relvade, lahingumoona ja tehnika kontrolliraamatusse”. 

19.3.Malevate relvurid on kohustatud esitama Kaitseliidu Peastaabi vanemrelvur- ohvitserile andmed 

relvade, relva oluliste osade ja lisaseadmete kohta kord poolaasta jooksul (poolaasta inventuuri 

akt). 
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Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade 
valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja 
lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga 
lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED  

§ 1. Reguleerimisala  

(1) Käesolev määrus reguleerib Kaitseliidu omandisse riigieelarveväliste vahendite arvel või 

annetustena relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise ja omandis olevate relvade 

parandamise, ümbertegemise ja lammutamise korda, nimetatud relvade ja laskemoonaga lubatud 

tehingute liike ning nende teostamise korda.  

[RT I 2006, 18, 143 – jõust. 1.05.2006]  

(2) Riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relvade ja laskemoona soetamine, relvade valmistamine, 

parandamine, ümbertegemine, lammutamine ning tehingud nendega toimuvad «Relvaseaduse» 

(RT I 1995, 62, 1056; 1997, 93, 1564; 1999, 57, 597) paragrahvi 1 lõike 3 alusel Vabariigi 

Valitsuse poolt volitatud kaitseministri ning «Riigivaraseaduse» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 

40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239) ja 

selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras.  

§ 2. Relvade ja laskemoona arvestus  

Kaitseliit peab laskemoona ja relvade arvestust «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 22 lõike 4 alusel 

kaitseministri kehtestatud korras, kusjuures relvad kantakse kaitsejõudude relvaregistri osaks 

olevasse Kaitseliidu relvaregistrisse.  

§ 3. Loa kohustuslikkus  

Riigieelarveväliste vahendite arvel või annetustena vastuvõetud Kaitseliidu relvade, sealhulgas 

relvade oluliste osade ja lisaseadmete ning laskemoona soetamine, relvade valmistamine, 

parandamine, ümbertegemine ja lammutamine (edaspidi toiming) ning paragrahvis 29 nimetatud 

tehingud (edaspidi tehing) toimuvad käesolevas määruses sätestatud taotluse põhjal Kaitseliidu 

ülema või maleva pealiku poolt väljaantud loa alusel.  

§ 4. Dokumentidele esitatavad nõuded  

(1) Käesolevas määruses sätestatud taotlused, arvamused, load, aktid, analüüsid ja otsused on 

kirjalikud dokumendid.  

(2) Kirjalikke dokumente säilitatakse õigusaktidega kehtestatud korras.  

§ 5. Taotlus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/1019427
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(1) Kaitseliidu ülemale või maleva pealikule (edaspidi ülem või pealik) esitatavas taotluses 

käesolevas määruses sätestatud toimingu või relva ja laskemoonaga lubatud tehingu teostamiseks 

märgib taotluse esitaja: 

1) loa taotleja andmed; 

2) toimingu või tehingu liiki iseloomustavad andmed; 

3) üksuse andmed; 

4) isiku andmed, kellega toiming või tehing kavatsetakse teostada; 

5) andmed relva või laskemoona kohta (liik, mudel, kaliiber, tootja); 

6) relvade, relvaosade või laskemoona koguse; 

7) relva või laskemoona maksumuse, tehingu või toimingu hinna; 

8) relva numbri või relvaosade numbrid, kui need on olemas; 

9) andmed toimingus kasutatavate täiendavate osade või materjalide päritolu kohta; 

10) toimingu või tehingu eest vastutava isiku andmed; 

11) taotluse esitaja allkirja ja kuupäeva.  

(2) Taotluses esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.  

§ 6. Taotluse menetlemine  

(1) Taotluse laekumisel korraldab ülem või pealik taotluse menetlemise, arvestades Kaitseliidu 

eesmärke ning käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatut.  

(2) Kui taotlus on ilmselt põhjendamata ning ei vasta Kaitseliidu eesmärkidele või käesolevas 

määruses või teistes õigusaktides sätestatule, on ülemal või pealikul õigus taotluse menetlemist 

mitte korraldada.  

(3) Taotluse menetlemise käigus võib ülem või pealik nõuda täiendavaid andmeid või dokumente.  

§ 7. Analüüs  

(1) Relvade ja laskemoonaga kavandatava toimingu otstarbekuse väljaselgitamiseks koostab ülema 

või pealiku korraldusel Kaitseliidu Peastaabis või malevas relvade eest vastutav isik (edaspidi 

relvur) kirjaliku analüüsi, milles annab hinnangu kavandatava toimingu relva või laskemoonaga 

seotud tehnilistele näitajatele ning esitatud põhjendustele.  

(2) Relvur esitab analüüsi ülemale või pealikule.  

(3) Relvade valmistamise või ümbertegemise taotluse menetlemise käigus esitab ülem või pealik 

analüüsi kooskõlastamiseks kaitseväe juhatajale.  

(4) Kaitseväe juhataja teeb otsuse analüüsi kooskõlastamise kohta kolme nädala jooksul analüüsi 

kooskõlastamiseks saamise päevale järgnevast päevast arvates.  

§ 8. Arvamus  

(1) Toimingu või tehingu teostamiseks ülema või pealiku algatusel koostab ülem või pealik 

arvamuse, milles esitab paragrahvis 5 sätestatud andmed.  

(2) Ülema või pealiku arvamus ning paragrahvis 7 sätestatud analüüs on loa väljaandmise aluseks.  

§ 9. Loa väljaandmine  
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(1) Relva ja laskemoonaga seotud toimingu või tehingu teostamiseks esitatud taotluse rahuldamise 

või paragrahvis 8 toodud juhul arvamuse koostamise järgselt või paragrahvi 7 lõikes 3 sätestatud 

juhtudel kaitseväe juhataja kooskõlastuse saamisel annab ülem või pealik välja neljast sisult 

identsest osast koosneva loa, mille: 

1) D-osa jääb loa taotlejale ning tagastatakse pärast toimingu või tehingu teostamist ülemale või 

pealikule koos vastavate märgetega toimingu või tehingu teostamise kohta; 

2) C-osa jääb loa väljaandjale; 

3) B-osa jääb Kaitseliidu relvaregistri alusdokumendiks ning tagastatakse pärast toimingu või 

tehingu teostamist ülemale või pealikule koos vastavate märgetega toimingu või tehingu teostamise 

kohta; 

4) A-osa jääb toimingu või tehingu teostamise teisele osapoolele.  

§ 10. Luba  

(1) Loa (näidis lisatud) väljaandmisel märgitakse sellele: 

1) loa registreerimise number; 

2) loa väljaandmise kuupäev ja koht, loa väljaandja ametikoht, auaste, ees- ja perekonnanimi; 

3) toimingu või tehingu kirjeldus, milleks luba antakse, relva ja laskemoona liik, mudel, kaliiber, 

valmistaja, kogus; 

4) toimingu või tehingu teise osapoole nimi ja asukoht; ka registreerimisnumber (-kood) või 

isikukood, kui need on olemas; 

5) toimingu või tehingu eest vastutava isiku ametikoht, auaste, ees- ja perekonnanimi, isikukood; 

6) loa kehtivusaeg, väljaandja allkiri, pitsatijälg.  

(2) Luba tuleb välja anda turvaelementidega varustatud A4 suurusel numereeritud loablanketil, 

millel on keelatud teha parandusi.  

(3) Lubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab Kaitseliidu ülem.  

(4) Luba antakse loa saajale välja allkirja vastu sellekohase märkega loa C-osal.  

(5) Väljaantud load, sealhulgas rikutud load ning tagastatud lubade D- ja B-osad tuleb registreerida.  

§ 11. Loa kehtivus  

(1) Loa kehtivusaeg ei või ületada kolme kuud, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.  

(2) Loa kehtivusaja lõppemisel tuleb taotleda uus luba.  

(3) Vastutav isik on kohustatud viivitamatult teatama loa väljaandnud ülemale või pealikule, kes 

seejärel tunnistab loa oma käskkirjaga kehtetuks, kui: 

1) väljaantud luba on hävinud; 

2) väljaantud luba on kaotsi läinud; 

3) toiming või tehing on jäänud teostamata; 

4) loa kehtivusaeg on lõppenud.  

(4) Lõike 3 punktides 3 ja 4 toodud juhtudel tagastatakse loa A-, B- ja D-osa loa väljaandjale.  

§ 12. Toimingu või tehingu teostamise kinnitus  
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(1) Toimingu või tehingu teostamise kinnitusena kantakse loa A-, B- ja D-osa pöördele: 

1) relva või relvaosade numbrid, mudel, liik, kaliiber, laskemoona partii markeering, 

valmistamisaasta, valmistaja; 

2) kogus (sõnadega); 

3) toimingu või tehingu teise osapoole nimi, registri- või isikukood, tegevuslitsentsi number, 

väljaandja ja kehtivusaeg; 

4) toimingu või tehingu teostamise koht ja kuupäev.  

(2) Tehtud kande kinnitavad toimingu või tehingu teine osapool ja vastutav isik oma allkirjaga.  

2. peatükk 

RELVADE JA LASKEMOONA SOETAMINE  

§ 13. Soetamine loa alusel  

(1) Relvade ja laskemoona soetamine toimub käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa alusel.  

(2) Väljaantud luba annab selles märgitud isikule õiguse relva või laskemoona soetamiseks, selle 

järgnevaks hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni relva või laskemoona arvelevõtmiseni 

Kaitseliidus.  

(3) Relva ja laskemoona soetamine vormistatakse Kaitseliidu põhikirjas kehtestatud korras.  

§ 14. Soetatud relva ja laskemoona kasutamine  

(1) Soetatud relvad ja laskemoon võetakse Kaitseliidus arvele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.  

(2) Relva arvelevõtmisel ja kandmisel Kaitseliidu relvaregistrisse kontrollitakse selle vastavust 

relva soetamiseks väljaantud loa B-osale.  

(3) Relvade või laskemoona soetamise korral, kui puuduvad andmed valmistaja kohta või tehniline 

iseloomustus ja kasutamisjuhis, viiakse ülema või pealiku poolt kindlaksmääratud korras enne relva 

või laskemoona kasutuselevõtmist läbi kontroll-laskmine, mille tulemuste kohta koostatakse akt 

ning vajadusel tehniline iseloomustus ja kasutamisjuhis.  

(4) Soetatud relva tohib kanda ja laskemoona kasutada pärast selle nõuetekohast arvelevõtmist ning 

kandmist Kaitseliidu relvaregistrisse.  

3. peatükk 

RELVADE VALMISTAMINE  

§ 15. Relva valmistamine loa alusel  

Kaitseliit võib valmistada varem mitteeksisteerinud relva kas toormest, pooltoodetest või 

üksikosadest või relva ulatuslikult ümber ehitada nii, et selle tagajärjel kaotab esialgne relv oma 

üldised liigitunnused käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa alusel.  

§ 16. Relva valmistamise nõuded  
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(1) Relva või selle oluliste osade valmistamisel tuleb kasutatavat toorainet ja materjale, samuti 

lõpetamata ja valmistoodangut hoida tingimustes, mis tagavad selle säilimise ning ohutuse 

ümbrusele.  

(2) Valmistatud relvale või selle olulistele osadele tuleb kanda number ja valmistaja firmamärk 

sellisel moel, et nende eemaldamine oleks võimatu.  

(3) Eestis valmistatud relva nõuetele vastavuse tõendamine on kohustuslik «Toote nõuetekohasuse 

tõendamise seaduse» (RT I 1997, 81, 1362; 1999, 92, 825) ja selle alusel antud õigusaktidega 

kehtestatud korras.  

§ 17. Valmistatud relva kasutamine  

(1) Valmistatud relv võetakse Kaitseliidus arvele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.  

(2) Valmistatud relva tohib kasutada pärast selle nõuetekohast arvelevõtmist ning kandmist 

Kaitseliidu relvaregistrisse.  

4. peatükk 

RELVADE PARANDAMINE JA ÜMBERTEGEMINE  

§ 18. Relva parandamine ja ümbertegemine loa alusel  

(1) Igast relva parandamise või ümbertegemise vajadusest kannab Kaitseliidu liige ette oma 

vahetule ülemale, kes korraldab käesoleva määruse kohase taotluse esitamise ülemale või pealikule.  

(2) Relvade parandamine ja ümbertegemine toimub käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa 

alusel.  

(3) Relva ümbertegemise loal näidatakse lisaks paragrahvis 10 sätestatule, millises ulatuses on relva 

ümbertegemine lubatud.  

§ 19. Relva üleandmine relvahoidlasse  

(1) Samaaegselt taotluse esitamisega antakse parandatav või ümbertehtav relv üle relvurile selle 

paigutamiseks relvahoidlasse.  

(2) Relvahoidlasse paigutatud relva edasise käibe korraldab relvur, arvestades õigusaktides 

sätestatut.  

§ 20. Relvi parandavad ja ümbertegevad isikud  

(1) Kaitseliidu relvade parandamine, mille käigus toimub relva defektide kõrvaldamine viisil, 

millega ei kaasne relva kvalitatiivsete omaduste olulist muutumist, võib toimuda: 

1) tehniliste võimaluste olemasolul Kaitseliidus või 

2) «Relvaseaduse» paragrahvi 51 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud korras nõutavat 

tegevuslitsentsi omavate isikute poolt või 

3) riigi äriühingus, mille põhikirjaline tegevus seda võimaldab.  
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(2) Kaitseliidu relvade ümbertegemine, mille käigus toimub relva muutmine viisil, millega kaasneb 

relva kvalitatiivsete omaduste oluline muutumine, võib toimuda käesoleva paragrahvi lõike 1 

punktides 2 ja 3 nimetatud isikute poolt.  

§ 21. Üleandmise-vastuvõtmise akt  

(1) Relva parandamise või ümbertegemise korral, millega kaasneb relva hoiuleandmine töö 

teostajale väljapoole Kaitseliidu üksust, koostatakse relva üleandmisel töö teostajale kahepoolne 

relva üleandmise-vastuvõtmise akt, millele kirjutavad alla relvur ja töö teostaja.  

(2) Koostatavas aktis fikseeritakse: 

1) akti koostamise aeg ja koht; 

2) relva parandamise või ümbertegemise aluseks oleva loa andmed; 

3) teostatavate tööde loetelu; 

4) vajalikud tehnilised ja ohutusnõuded.  

§ 22. Relva kontroll  

(1) Relva parandamise või ümbertegemise järgselt viivad relvur ja töö teostaja läbi relva 

kontrollimise ning teevad paragrahvis 21 nimetatud akti märke tööde teostamise ning töö kvaliteedi 

kohta ja kinnituse, et relv on parandamise või ümbertegemise tulemusel tehniliselt vastav seatud 

eesmärgile.  

(2) Relva kontrollimise käigus viiakse paragrahvi 14 lõikes 3 sätestatud korras läbi kontroll-

laskmine. Kontroll-laskmise tulemuste kohta koostatud akt lisatakse paragrahvis 21 nimetatud 

aktile.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märke allkirjastavad relvur ja töö teostaja.  

§ 23. Parandatud või ümbertehtud relva kasutamine  

(1) Parandatud või ümbertehtud relv võetakse Kaitseliidus arvele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.  

(2) Parandatud või ümbertehtud relva tohib kasutada pärast selle nõuetekohast arvelevõtmist ning 

kandmist Kaitseliidu relvaregistrisse.  

(3) Relva ümbertegemisel koostab paragrahvis 20 nimetatud töö teostaja ümbertehtud relva 

tehnilise iseloomustuse ja kasutamisjuhise ning ohutusmeetmed.  

(4) Ümbertehtud relva kasutamine ilma tehnilise iseloomustuse ja kasutamisjuhiseta ei ole lubatud.  

5. peatükk 

RELVADE LAMMUTAMINE  

§ 24. Relva lammutamine loa alusel  

(1) Igast relva lammutamise vajadusest kannab Kaitseliidu liige ette oma vahetule ülemale, kes 

korraldab käesoleva määruse kohase taotluse esitamise ülemale või pealikule.  

(2) Relva lammutamine toimub käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa alusel.  
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§ 25. Komisjon  

(1) Relva lammutamise taotluse menetlemise käigus moodustab ülem või pealik relva lammutamise 

asjaolude väljaselgitamiseks ning relva lammutamise korraldamiseks oma käskkirjaga vähemalt 

kolmeliikmelise komisjoni.  

(2) Komisjoni üks liige peab olema relvur.  

(3) Pealiku poolt moodustatava komisjoni üheks liikmeks peab olema Kaitseliidu ülema poolt 

määratud esindaja.  

(4) Komisjon võib olla alaliselt tegutsev.  

(5) Komisjonil on õigus teha ülemale või pealikule ettepanek relva või selle osade edasise 

kasutamise või hävitamise kohta.  

§ 26. Lammutamisele esitatavad nõuded  

(1) Lammutamise taotluse esitamisega samaaegselt relvahoidlasse paigutatud relva lammutamine ja 

mittevajalike osade hävitamine toimub paragrahvi 25 lõikes 1 nimetatud komisjoni liikmete 

juuresolekul.  

(2) Relva lammutamisel tuleb jälgida, et toimuks relva lahtivõtmine koostisosadeks viisil, mis 

välistab relva kui terviku taastamise ning selle edasise kasutamise.  

(3) Mittevajalikud või kõlbmatud relvaosad ja lõhkematerjali mittesisaldavad laskemoonaosad 

hävitatakse ümbersulatamise või pressi või lõiketera all purustamise teel.  

(4) Lõhkematerjali sisaldavad osad ja laskemoon hävitatakse eripõletis põletamise või lõhkamise 

teel.  

(5) Relva lammutamisel tuleb tagada ümbruse ohutus.  

§ 27. Lammutamise akt  

(1) Relva lammutamise kohta koostab komisjon kohe akti.  

(2) Akti märgitakse: 

1) andmed relva lammutamiseks väljaantud loa kohta; 

2) andmed lammutatud relva või relvaosade kohta; 

3) lammutamise aeg ja koht; 

4) andmed hävitatud relva või relvaosade kohta; 

5) hävitamise viis; 

6) andmed kasutuskõlblike osade kohta.  

(3) Aktile kirjutavad alla komisjoni liikmed.  

(4) Akti kinnitab ülem või pealik.  

§ 28. Lammutatud relva mahakandmine  
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(1) Lammutatud relv või selle hävitatud osad tuleb maha kanda.  

(2) Relva lammutamisest järelejäänud kasutuskõlblikud olulised relvaosad hinnatakse ja võetakse 

arvele ning neid võib kasutada Kaitseliidu relvade parandamiseks või ümbertegemiseks.  

(3) Relva lammutamise kohta tehakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul kanne Kaitseliidu 

relvaregistrisse.  

6. peatükk 

RELVADE JA LASKEMOONAGA LUBATUD TEHINGUTE LIIGID NING NENDE 

TEOSTAMINE  

§ 29. Lubatud tehingud  

Kaitseliidul on lubatud müüa, kinkida, vahetada ja anda tasuta ajutiseks kasutamiseks relvi ja 

laskemoona, kui see on kooskõlas Kaitseliidu eesmärkidega, arvestades käesolevas määruses ja 

teistes õigusaktides sätestatut.  

§ 30. Tehingute tegemisele esitatavad nõuded  

(1) Tehinguid relvadega võib Kaitseliit teha ainult vastavat liiki relva soetamisluba omavate 

isikutega ja tehinguid laskemoonaga nende isikutega, kellel on vastava relva luba.  

(2) Tehinguid võib teha ainult tehniliselt korras olevate relvadega ja kasutuskõlbliku laskemoonaga.  

(3) Tehinguid tehakse ülema või pealiku poolt määratud isiku juuresolekul.  

(4) Tehingute tegemisel kontrollitakse teise osapoole isikut tõendavat dokumenti või esinduse alust 

ja nõuetekohase loa olemasolu.  

§ 31. Tehingute tegemine loa alusel  

(1) Relvade ja laskemoona müük, kinkimine, tasuta ajutiseks kasutamiseks andmine või vahetus 

toimub ülema või pealiku poolt väljaantud loa alusel.  

(2) Loa väljaandmisel lähtub ülem või pealik käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatust.  

§ 32. Laskemoona müük lasketiirudes  

(1) Kaitseliidu lasketiirudes kohapeal kasutamiseks võib ülem või pealik väljastada vastavale 

lasketiirule laskemoona müügiloa kalendriaastaks, märkides väljaantud loas laskemoonaliikide 

aastase müügikoguse.  

(2) Laskemoona müük lasketiirus kohapeal kasutamiseks vormistatakse ning selle kohta peetakse 

arvestust õigusaktidega sätestatud korras.  

(3) Laskemoona väljaviimine lasketiirust on keelatud ning lasketiirus kasutamata jäänud laskemoon 

ostetakse tagasi.  

§ 33. Relvade tasuta kasutamine  
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(1) Kaitseliit võib anda tasuta kasutada relvi «Kaitseliidu seaduses» sätestatud avalik-õiguslikele 

isikutele, kaitseväele, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi valitsemisalas asuvatele asutustele 

ning sportrelvi laskespordiga tegelevatele mittetulundusühingutele.  

(2) Relvi võib anda tasuta kasutada kuni kuueks kuuks.  

§ 34. Tehingute vormistamine  

(1) Kaitseliidu relvade ja laskemoona kinkimine toimub notariaalselt sõlmitud lepingute alusel.  

(2) Relvade ja laskemoona müük, välja arvatud laskemoona müük lasketiirus kohapeal 

kasutamiseks, vahetus ning tasuta ajutine kasutamine toimuvad kirjalike lepingute alusel.  

§ 35. Andmed tehingu kohta  

Relva ja laskemoonaga sooritatud tehingu järel tuleb andmed tehingu kohta kanda Kaitseliidu 

relvaregistrisse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.  
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Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja 
isiklike relvade ning laskemoona hoidmise 
tingimused ja kord  

1. Kaitseliidu tegevliikme (kaitseliitlase) elukohas hoitakse relvi ja laskemoona tingimustes, mis 

tagavad nende säilimise ja ohutuse ümbrusele ning välistavad neile kõrvaliste isikute juurdepääsu.  

2. Kaitseliitlasele antakse Kaitseliidu relvad hoidmiseks Kaitseliidu ülema, Kaitseliidu Peastaabi 

ülema või maleva pealiku vastavasisulise käskkirja alusel.  

3. Relvade ja laskemoona elukohas hoidmiseks peab kaitseliitlane: 

1) omama Kaitseliidu liikmekaarti; 

2) Kaitseliidu relvade ja laskemoona puhul olema sõlminud nende kohta materiaalse vastutuse 

lepingu.  

4. Kaitseliitlane hoiab temale kuuluvaid või tema valduses olevaid tulirelvi oma elukohas raudkapis 

(relvakapis) tühjaks laetuna. Relvakapp peab olema valmistatud vähemalt 3 mm terasplekist ja 

sellel peab olema vähemalt üks tugev siselukk. Relvakapp peab olema kinnitatud jäigalt ehitise 

kandva seina, põranda või lae külge.  

5. Relvi ja laskemoona hoitakse eraldi. Relvad ja laskemoon võivad olla ühes kapis, kuid eraldi 

lukustatavates laegastes.  

6. Relvakapp ei ole nõutav ühe püstoli, revolvri, sileraudse vintpüssi või vintpüssi-karabiini 

hoidmiseks.  

7. Käesoleva korra punktis 6 nimetatud juhul hoitakse relva ja selle laskemoona eraldi peidetult 

kohas, mis on kõrvalistele isikutele kättesaamatu. Vintpüssi-karabiini lukk peab olema eraldatud.  

8. Automaattulirelva hoitakse relvakapis. Relva lukku hoitakse relvast eraldi.  
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Esmaabi laskevigastuste korral 
Dr Kuulo Kutsar 

 

Laskeinstruktorid ja treenerid peavad kindlasti teadma esmaabivõtteid, kuidas toimida kuulihaavade 

korral. Ehkki ohutusnõuete kõrvalekaldumatu järgimine on kohustuslik ning peab muutuma 

harjumuseks, on peamiste esmaabivõtete teadmine siiski igale treenerile ja laskeinstruktorile 

vajalik. Esmaabi andmisel ei tohi sattuda paanikasse. Käituda tuleb võimalikult rahulikult, 

rakendades oma esmaabi teadmisi kuni arstiabi saabumiseni. 

 

Kuulihaava korral tekkiva kehavigastuse raskus sõltub kuuli kaliibrist, kineetilisest energiast, 

lennukiirusest, massist ja pöörlemiskiirusest. 

 

Kuulihaavas tekib kolm kahjustuse vööndit: 

1) haavakanal, mis sisaldab purustatud koetükikesi, võõrkehi ja verehüübeid; 

2) koepõrutus- ehk esmane koekärbuse vöönd, mille laius on mõnest millimeetrist kuni 1-2 

sentimeetrini; 

3) teisene koekärbuse vöönd, mille laius on 4-5 cm ja rohkem ning mis kujuneb välja mõne tunni 

või päeva jooksul vastavalt koevigastuste ja verevalumite ulatusele. 

 

Kuulihaavade põhitunnused on: 

• eri pikkuse ja kujuga haavakanali olemasolu; 

• purustatud ja kärbunud koetükikesed ning võõrkehad haavas; 

• haigusttekitavate mikroorganismide (teetanuse, gaasgangreeni tekitajate või mädatekitajate 

stafülo- ja streptokokkide) võimalik esinemine haavas; 

• verejooks; 

• šoki võimalik tekkimine. 

 

Kuulihaavad on: 

1) läbitungivad ja mitteläbitungivad – haavakanali iseloomu alusel; 

2) sissetungivad ja mittesissetungivad – kuuli kehaõõnde või õõneselundisse tungimise alusel; 

3) pea-, rindkere, kõhuõõne, jäsemete ja muud haavad – vastavalt vigastatud kehaosadele; 

4) luude, siseelundite, lihaste, veresoonte, närvide, kopsude jm vigastustega haavad; 

5) üksik- ja hulgihaavad – haavade arvu alusel. 

 

Läbitungival haaval on sisenemisava, haavakanal ja väljumisava. Sisenemisava põhitunnus on 

ümara või ovaalse nahadefekti olemasolu. Väljumisava on risti-, kaare- või tähekujuline, vahel ka 

ümar või ovaalne. Väljumisava on üldjuhul suurem kui sisenemisava, selle servad on ebaühtlased 

ning väljapoole pöördunud. Verejooksu intensiivsus ja eluohtlikkus sõltub sellest, milliseid suuri 

veresooni on kuul vigastanud. Küllalt sageli läbistab kuul luu, mille tagajärjeks on luu killustumine 

või isegi luu defekt. Esmaabi andmise aspektist tähendab see raskekujulise luumurru olemasolu. 

 

Mitteläbitungiva kuulihaava puhul jääb kuul kehasse. Sel juhul on olemas kuuli sisenemisava ja 

haavakanal, kuid puudub väljumisava. Siseelundite ja luude vigastused on samasugused nagu 

läbitungiva kuulihaava korral. 

Lähilasu korral rebestavad püssirohugaasid naha ja nahaalused koed. 

Kuulihaavad tuleb lugeda rasketeks, sest sageli kaasnevad nendega luumurrud, luude killunemine ja 

väliselt mittenähtavad veresoonte, närvide ning siseelundite purustused. 

 

ESMAABI ANDMINE 



65 

 

Kuulid tabavad kõige sagedamini pead, kaela, jäsemeid, rindkeret ja kõhtu. Alati võib tekkida šokk 

ning küllalt sageli ka sisemine verejooks. Esmaabi andmisel tuleb tegutseda üldnõuete kohaselt. 

1. Vabasta haava piirkond riietest. 

2. Tee haav nähtavaks. 

3. Alati otsi ka teist haava (kuuli sisenemis- ja väljumisava). 

4. Ära hakka haavast eemaldama võõrkehi ega haava puhastama. 

5. Verejooks sulge algul sõrmega (käega) surudes ning seejärel pane haavale rõhkside; žgutti kasuta 

ainult äärmisel vajadusel. Samal ajal tõsta jäse üles. 

6. Hoidu lisanakkuse viimisest haava. Selle vältimiseks kasuta haava sidumisel steriilset sidet või 

puhast linast riiet. 

7. Tee haavale side. Pärast sideme tegemist kontrolli jäseme kaugemal osal pulssi veendumaks, et 

side ei saanud liiga tugev. 

8. Pane haavatu lamama, taga talle rahu ja julgusta teda. 

9. Pööra tähelepanu šoki vältimisele. 

 

ŠOKI TUNNUSED 
Suure verekaotuse korral võib haavatasaanul tekkida šokk. Šoki tunnused on: 

• haavatu muutub näost kahvatuks või kahvatuhalliks, 

• nahk on külm ja niiske; 

• nõrkusetunne; 

• pulss on kiire ja nõrk; 

• hingamine on pinnaline ja kiire; 

• haavatu on rahutu, haigutab ja ahmib õhku; 

• tekib janutunne; 

• võib tekkida iiveldus ja oksendamine; 

• võib järgneda teadvuse kadu. 

 

ŠOKI VÄLTIMINE 
1. Peata verejooks. 

2. Pane haavatu lamama, pea madalamal ja küljele pööratud. 

3. Tõsta jalad kõrgemale. Juhul kui esineb jalaluumurd, lahasta eelnevalt jalg ning toesta lahastatud 

jalg põlveliigese piirkonnas. 

4. Vabasta haavatu pigistavatest riietest või lõdvesta nende survet kaela ja rindkere ümber ning 

vöökohas. 

5. Jahtumise vältimiseks kata haavatu soojalt. 

6. Niisuta haavatu huuli, kuid ära anna talle juua. 

7. Jälgi haavatu pulssi, hingamist ja teadvusel olekut iga kümne minuti tagant. 

8. Juhul kui tekivad hingamishäired või haavatu hakkab oksendama, keera haavatu võimaluse korral 

püsivasse küliliasendisse. 

9. Hingamise ja südametegevuse lakkamisel alusta viivitamatult elustamist. 

10. Saada haavatu kiiresti haiglasse. 

 

PEA KUULIHAAV 
Juhul kui ei ole selge, kui sügavalt on kuul kudesid vigastanud, tuleb peahaava käsitada kui 

koljuluude vigastusega 

haava. Haavatasaanu abistamisel tuleb täita järgmisi ohutusnõudeid: 

• mitte püüda juuste sees olevat peahaava paremini nähtavaks muuta ega seda puhastada, see võib 

suurendada 

verejooksu; 

• verejooksu sulgemisel sõrmede ja marlitampooniga ei tohi rõhuda koljuluudele, sest luuhaavade 

servadest 
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võib killud suruda ajukoesse; 

• mitte eemaldada sügavast peahaavast võõrkehi; 

• mitte tõsta haavatu pead juhul, kui on lülisamba (ja seljaaju) trauma kahtlus. 

 

ESMAABI 
A. Kolju kuulihaava korral 

1. Sulge verejooks. Juhul kui ei ole lülisamba (ja seljaaju) vigastuse kahtlust ning haavatu on 

teadvusel, tõsta tema pea ja õlad kõrgemale (pane poolistuvasse asendisse). 

2. Seo peahaav. Ära avalda sealjuures survet koljuluudele. 

 

B. Näo kuulihaava korral 

1. Puhasta haavatu hingamisteed: eemalda suust veri, lima ja võõrkehad. 

2. Suu ja neelu verejooksu korral pane haavatu lamama püsivasse küliliasendisse. Juhul kui on 

lülisamba (ja seljaaju) vigastuse kahtlus, tuleb eelnevalt asetada kaelalahas. 

3. Sulge verejooks: 

a) rõhksideme asetamisega haavale (ja seal hoidmisega); sealjuures ära avalda tugevat survet, sest 

haavatul võib esineda näopiirkonna luude murde; 

b) sõrme survega oimu- või näoarterile. 

4. Tee haavale side. 

 

C. Silma kuulihaava korral 

1. Ära hakka vigastatud silma puhastama. 

2. Aseta vigastatud silmale mingi puhas kumer ese (näiteks väike plasttass) ja kinnita see silma 

ümbruse nahale kleepsidemega. 

3. Tee side nii vigastatud kui ka tervele silmale. 

 

KAELA KUULIHAAV 
Kaela piirkonnas asuvad elutähtsad arterid ja veenid, seljaaju kaelaosa, kõri, hingamisteed ja 

söögitoru. 

 

ESMAABI 
1. Arteriaalse verejooksu korral sulge ühine unearter ainult kaelahaavapoolsel küljel kõrisõlme 

kõrgusel või sellest madalamal sõrmede survega. 

2. Venoosse verejooksu korral kasuta rõhksidet. Kaela venoosne verejooks võib olla eluohtlik, sest 

see vaibub raskesti ning õhk võib sattuda kägiveeni ja õhkembolina südamesse, millele järgneb 

surm.  

3. Väldi šoki kujunemist. 

 

JÄSEMETE KUULIHAAVAD 
Jäseme kuulihaava korral võivad luumurru tunnused olla varjatud pehmete kudede purustuste 

nähtude poolt. Seetõttu on soovitatav käsitada jäseme laskehaava nagu luumurruga kaasnevat lahtist 

haava. Šoki tekke tõenäosus, eriti reieluumurruga kaasneva kuulihaava korral, on suur. Kindlad 

luumurru tunnused laskehaava korral on: 

1) võimetus jäset liigutada; 

2) jäseme kuju muutumine luumurru piirkonnas, jäseme pikkuse muutumine või jäseme ebatavaline 

asend (võrdle terve jäsemega!); 

3) jäseme komplemisel luuotste nihkumine või krigisemine. 

 

ESMAABI 
1. Enne haava esmaabi tuleb … 

a) peatada verejooks, 
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b) vajaduse korral taastada normaalne hingamine, 

c) tuua kannatanu teadvusele. 

2. Seo haav (nii kuuli sisenemis- kui ka väljumisava). 

3. Lahasta jäse. Lahaste või käepäraste vahendite puudumisel … 

a) seo käsi (kolmnurkrätikutega) rindkere külge, 

b) seo luumurruga jalg terve jala külge (kolmnurkrätikutega) kõigi lahastamisreeglite kohaselt. 

Kokkupuutuvad luud ja jäsemetevahelised tühimikud polsterda ja täida pehme materjaliga. 

Sidemed ei tohi olla liiga tugevasti tehtud, sellele viitab vereringe häirumine ja turse tekkimine. 

4. Kui võimalik, tõsta lahastatud jäse verejooksu ja turse vähendamiseks kõrgemale. 

5. Šoki vältimiseks tõsta üles mõlemad jalad (nii terve kui ka lahastatud). 

6. Jahtumise vältimiseks kata haavatu soojalt. 

 

RINDKERE KUULIHAAV 
Rindkere kuulihaav võib olla läbitungiv või mitte läbitungiv. Mõlemal juhul purustab kuul 

kopsukelme välis- ja siselestme, mille tõttu tungib õhk kopsukelmeruumi, täidab selle ning surub 

kopsu kokku. Tekib õhkrind, mis on eluohtlik seisund, sest haavatut ähvardab lämbumine. 

Rindkere laskehaava ja õhkrinna tunnused on: 

• tugev valu rindkeres; 

• erutusseisund; 

• pinnaline hingamine; 

• hingamispuudulikkus ja lämbumistunne; 

• huuled ja küüned on sinakad; 

• haavatu köhib välja heledat vahutavat röga; 

• sissehingamisel on rindkerehaava kohal kuulda õhu sisseimemise heli; 

• väljahingamisel väljub rindkerehaavast mullidena verist vedelikku; 

• tekivad šokinähud. 

 

ESMAABI 
1. Esmalt kata rindkerehaav kiiresti käega kinni. 

2. Kata rindkerehaav kiiresti õhukindlalt. Selleks on kaks võimalust : 

a) kile või fooliumiga, kile servad kinnita nahale kleepsidemega selliselt, et üks nurk jääks avatuks 

õhu väljalaskmiseks (töötab klapina); 

b) kile ja kleepsideme puudumisel aseta haavale väljahingamisfaasis mingi teine õhku läbilaskmatu 

materjal ning selle peale tee rõhkside, mis fi kseeri ümber rindkere. Haavapoolne käsi seo 

kolmnurkse rätikuga kaela. Juhul kui rindkeres on nii kuuli sisenemis- kui ka väljumisava, tuleb 

sulgeda mõlema haava avaused. 

3. Pane haavatu poolistuvasse asendisse, kere kallutatud vigastatud küljele. 

4. Väldi šoki kujunemist. 

5. Teadvuse kaotamisel aseta haavatu püsivasse küliliasendisse, vigastatud rindkere allpool. 

6. Transpordi haavatu kiiresti haiglasse. 

Juhul kui rindkerehaav on suletud õhku läbilaskmatu rõhksideme või kilega (klapp ei tööta) ja 

kopsuhaava kaudu tungib õhk kopsukelmeõõnde juurde, tekib seal ohtlik ülerõhk ja õhkrind. 

Rõhkõhkrinna tunnused on: 

• kiiresti süvenev hingamispuudulikkus; 

• tekib südametalituse puudulikkus, millele viitavad kiire nõrk pulss, vererõhu langus ning huulte ja 

küünte sinakus; 

• kaelaveenid on tursunud; 

• trahhea on kaelal nihkunud terve rindkerepoole suunas; 

• rindkerepooled ei liigu ühtlaselt; 

• vigastatud rindkerepooles on hingamiskahin nõrgenenud; 

• tekivad šokinähud. 
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Esmaabi rõhkõhkrinna korral seisneb hermeetilise kile ja rõhksideme eemaldamises haavalt ning 

selle asendamises kleepseotud kilega, mille üks nurk on jäetud avatuks ning töötab õhu 

väljalaskeklapina. 

 

KÕHU KUULIHAAV 
Kõhu kuulihaava korral võivad olla vigastatud ka vahelihas, maks, põrn, neerud, magu, sooled ning 

suured veresooned. Kõhu kuulihaava tunnused on: 

• tugev kõhuvalu, mis võib järsku muutuda talumatuks; 

• verejooks; 

• haavast võivad sooled välja tungida; 

• haavatu oksendab kohvipaksutaolist vedelikku; 

• kõhulihased on tugevas pinges; 

• esineb tugev nõrkus, iiveldus ja janu; 

• võib kujuneda šokk. 

 

ESMAABI 
1. Pane haavatu selili lamama, jalad põlvedest painutatud (põlveliigese alla aseta tugi). 

2. Sulge verejooks ja seo haav. Verejooksu peatamiseks kasuta hästi imenduvat rõhksidet. 

3. Juhul kui haavatu oksendab, keera tema pea küljele. 

4. Oksendamise ja köhimise ajal toeta käega haavatu kõhusidet (haava piirkonda) 

5. Kui haavatu kaotab teadvuse, keera ta püsivasse küliliasendisse ja toeta seejuures tema 

kõhuhaava. 

6. Ära anna haavatule juua. 

7. Väldi šoki kujunemist. 

Juhul kui kõhuhaavast on väljunud sooled, sulge haav järgmiselt: 

1. Ära puuduta haavast väljunud soolelinge käega. 

2. Kata soolelingud suure puhta kilega (või linase riidega, marliga). Selle peale aseta soojust hoidev 

riidest isolatsioonikiht (näiteks käterätikud), mis kinnita sidemega ümber kõhu või kinnita 

kleepsidemega naha külge. 

3. Soolelingude katmiseks ei ole soovitatav kasutada fooliumit, mille teravad servad võivad soolde 

haava lõigata. 

 

SISEMINE VEREJOOKS 
Kuulihaavade korral tekivad küllalt sageli sisemised verejooksud, sest kuul, kuuli- või luukillud 

ning haavaõõne pulseerimine võivad purustada veresooni. Sisemise verejooksu olemasolu tuleb 

arvestada juhul, kui haavatul esinevad järgmised nähud: 

1) kolju, kaela, rindkere, kõhuõõne või vaagnapiirkonnas on kuulihaav; 

2) esineb vere või verise vedeliku väljavool kõrvast või ninast; 

3) uriinis on verd; 

4) haavatu oksendab või köhib kohvipaksutaolist verd; 

5) kaelapiirkonnas on näha nahaaluseid verevalumeid; 

6) esineb tugev kõhuvalu, kõhuseina turse, kõhulihaste pinge ja lihasspasmid; 

7) esineb verejooks pärasoolest või naistel tupest; 

8) roosa vahutav veri suus või ninas viitab kopsuverejooksule. 

Suured sisemised verejooksud kaasnevad ka kinniste vaagna- ja reieluumurdudega. 

 

ESMAABI 
1. Aseta haavatu selili, pea allapoole ja nägu küljele pööratud. 

2. Juhul kui haavatu vigastused lubavad, tõsta tema jalad kõrgemale. 

3. Hoia haavatu hingamisteed vabad. 

4. Vabasta kael ja rindkere riiete survest ning lõdvesta vöö. 
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5. Rahusta haavatut, sest stressiga kaasnev südametalitluse kiirenemine suurendab verejooksu. 

6. Kata haavatu soojalt ning taga talle rahu. 

7. Ära anna haavatule midagi suu kaudu! 

8. Väldi šoki kujunemist. 

9. Kontrolli haavatu seisundit iga viie minuti tagant. 

10. Transpordi haavatu kiiresti haiglasse, sest tegemist on eluohtliku seisundiga. 

 

HAAVATU ELUSTAMINE 
Elustamiseks nimetatakse organismi elutalitluse taastamist kunstliku hingamise ja südame välise 

massaažiga. 

Elustamise alustamise signaaliks on südametalitluse seiskumine. Südameseiskumise tunnused on: 

• inimene kaotab järsku teadvuse; 

• kaelal, ühisel unearteril ei ole tunda pulssi; 

• hingamine seiskub või muutub korisevaks, 

• silmaavad laienevad ja vaade on klaasistunud; 

• nahk on veretu, kahvatu. 

Kui haavatu teadvusekaotus on häiresignaal, siis pulsi puudumine on käsk elustamise alustamiseks. 

Elustamist alustatakse hingamisteede avamisega: 

• aseta üks käsi haavatu laubale ja suru sellega pead tahapoole ning teise käe kahe sõrmega tõsta 

alalõuga ülespoole. 

Kui haavatu ei hakka pärast hingamisteede avamist hingama, tuleb alustada kunstlikku hingamist 

suust suhu meetodil: 

• aseta üks käsi haavatu laubale ja suru pead tahapoole; 

• teise käe kahe sõrmega tõsta alalõuga ülespoole; 

• hoia kunstliku hingamise tegemise ajal pead tahapoole painutatuna; 

• sulge laubale asetatud käe pöidla ja nimetissõrmega haavatu ninasõõrmed; 

• tõmba õhku kopsudesse; 

• suru oma huuled tihedalt vastu haavatu suud; 

• puhu õhk haavatu kopsudesse rahulikult ja sügavalt; 

• puhumise ajal jälgi, et haavatu rindkere tõuseks (see on haavatu sissehingamine); 

• pärast õhu sissepuhumist tõsta oma huuled haavatu suult ning veendu, et tema rindkere laskuks 

alla õhu väljumisel suust (see on haavatu väljahingamine). 

Juhul kui õhk ei tungi kopsudesse: 

a) korrigeeri kiiresti pea asendit; 

b) kontrolli, kas suus on hingamist takistavaid võõrkehi; kui on, siis keera haavatu pea küljele ning 

marliga kaetud sõrmedega puhasta haavatu suu ja neel limast, verest ja võõrkehadest. 

Pärast kahte õnnestunud sissehingamist kontrolli haavatu kaelal ühisunearteril pulssi. Kui pulssi ei 

ole, alusta kohe ka südame välist massaaži. Juhul kui pulss on olemas, jätka kunstliku hingamise 

tegemist sagedusega 12–15 korda minutis. 

Südame välise massaaži tegemiseks: 

• aseta haavatu selili horisontaalasendis kõvale alusele; 

• kui võimalik, tõsta elustatava jalad ülespoole umbes 30 kraadi võrra; 

• aseta käelaba tüvi rinnaku alaosale; õige koha saad, kui ühe käe sõrmedega leiad üles rinnaku tipu 

ning kohe sellest ülespoole asetad ristiasendis teise käe nimetis- ja keskmise sõrme; nendest 

ülalpool ongi koht, kuhu tuleb asetada käelaba tüvi; 

• teine käsi aseta alumise käe seljale paralleelasendis, seo mõlema käe sõrmed selliselt, et nad ei 

puudutaks vajutamisel rindkeret; 

• masseerimise ajal oled põlvili haavatu kõrval; 

• rindkerele surumise ajal hoia oma keha ja õlad selliselt, et sirged käed oleksid haavatu rindkere 

suhtes täisnurga all; 

• surumisjõud on õige, kui täiskasvanu rindkere liigub sissepoole 4–5 cm; 
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• kui elustamist teeb üks inimene, on elustamisrütm 2:15, st tee kaks õhu sissepumpamist ja seejärel 

suru 15 korda rinnakule; kui elustajaid on kaks, on elustamisrütm 1:5, st teha üks õhu 

sissepumpamine ja seejärel surub teine elustaja viis korda rinnakule. 

Elustamist jätkatakse seni, kuni haavatu organismi elutalitlus taastub ja haavatu antakse üle arstile 

või kui ilmnevad ilmse surma tunnused. 

 

HAAVATU TRANSPORTIMINE 
Haavade raskusaste ja eluohtlikkus on erinevad ning seetõttu tuleb otsustada, keda on vaja 

vältimatult ja kiiresti haiglasse transportida. 

Vältimatut transportimist haiglasse vajavad haavatud: 

• kellel on hingamishäired; 

• kellel on tegemist südameseiskumisega; 

• kellel esinevad tugevad, mittelakkavad verejooksud; 

• kes on šokis. 

Kiiret transportimist haiglasse vajavad haavatud: 

• kes on kaotanud teadvuse, kuid kellel ei esine hingamishäireid; 

• muud raskesti haavatud. 

Kiiret haiglasse transportimist ei vaja kergesti haavatud, kellel ei esine hingamishäireid, luumurde 

ega suuri verejookse. Haavatut on soovitatav tõsta kolme või viiekesi. Väga tähtis on see, et 

lülisamba vigastuse või selle kahtluse korral toetaks üks tõstja pead ja lülisamba kaelaosa. Pikemal 

kandmisel tuleb kasutada kanderaami. 

Trepist üles viiakse haavatu kanderaamil pea ees ning trepist alla jalad ees. Autosse tõstetakse pea 

ees. 

Transpordiasend sõltub haava iseloomust ja paiknemisest. Peale eriasendi on transportimise ajal 

tähtis, et: 

a) ei põhjustataks täiendavaid vigastusi ja seisundi halvenemist ning 

b) oleks tagatud normaalne hingamine. 

Eriasendid on järgmised: 

• teadvusel olevat hingamishäiretega kergelt haavatut transporditakse poolistuvas asendis; 

• teadvuseta haavatut on soovitatav transportida püsivas küliliasendis, kui haava iseloom seda 

võimaldab; 

• šokiseisundis haavatut transporditakse seliliasendis, jalad kõrgemale tõstetud; 

• lülisambavigastuse korral transporditakse teadvusel olevat haavatut selili kõval alusel; 

• pea- ja kaelahaava korral transporditakse teadvusel olevat haavatut lamavas asendis tõstetud pea- 

ja õlavöötmega; 

• vaagnaluumurru korral tuleb panna haavatu seliliasendisse kõvale alusele, jalad painutada 

põlvedest ja eemaldada üksteisest; 

• rindkerehaavaga inimest transporditakse poolistuvas asendis; 

• kõhuhaavaga inimest transporditakse seliliasendis veidi tõstetud peaga ning põlvedest painutatud 

jalgadega. 

Eriti säästvalt tuleb transportida šokiseisundis, rindkere- ja kõhuhaavadega ning lülisamba (eriti 

kaelaosa) vigastusega haavatuid. 

 
 


