


 (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. 

 



Lihtsamalt: 

 Rünne peab olema vahetu. 

 Rünne peab olema ebaseaduslik. 

 Kaitsetegevus peab olema vajalik ründe 
tõrjumiseks. 

 Kaitsevahend peab ründe tõrjumiseks olema 
sobiv ja võimalikest vahenditest säästvaim. 

 Kaitseseisund võib olla ka ekslik, kuid see ei 
muuda enesekaitset ebaseaduslikuks. 

 



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. 



Lihtsamalt: 

 Ohu kõrvaldamisel on lubatud rikkuda teise isiku 
õigusi, kui see on vajalik suurema ohu 
kõrvaldamiseks. 

 Õigustatud, kui suuremat ohtu saab kõrvaldada 
üksnes teisele isikule kahju tekitamisega. 

 Hädaseisundis võib kahju tekitada nii isikule kui 
tema varale. 

 Hädaseisund kehtib ka enam-ohtlikute esemete, 
näiteks relvade kaitsel. 

 Hädaseisundit saab teoreetiliselt rakendada ka 
isiku kinnipidamiseks. ( hoitakse ära edasise 
kahju teke) 



(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.                            
( § 60 karistust kergendavad asjaolud ) 



Lõhkeseadeldiseks käesoleva seaduse mõistes loetakse 
lõhkeainet ning plahvatust esile kutsuvat mehhanismi 
sisaldavat seadeldist. 
 
§ 414. Lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine 
 (1) Lõhkeaine ebaseadusliku valmistamise, valdamise, 

soetamise, üleandmise, turustamise või muu 
ebaseadusliku käitlemise eest – 
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase 
vangistusega. 

 (2) Sama teo eest, kui: 
1) see on toime pandud vähemalt teist korda või 
2) teo objektiks on olnud lõhkeaine suures koguses, – 
karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega. 

 



(1) Lõhkeseadeldise või selle olulise osa, välja 
arvatud lõhkeaine, ebaseadusliku valmistamise, 
omandamise, hoidmise, edasitoimetamise, 
võõrandamise, üleandmise või muu 
ebaseadusliku käitlemise eest – 
karistatakse rahalise karistuse või kahe- kuni 
kümneaastase vangistusega. 



(1) Lõhkematerjali või pürotehnilise toote 
hoidmise, kasutamise, arvestamise, veo või 
käitlemise muude nõuete rikkumise eest, kui 
sellega on põhjustatud oht paljude inimeste 
elule või tervisele, – 
karistatakse rahalise karistuse või kuni 
viieaastase vangistusega. 



Kohus võib kohaldada käesolevas jaos 
sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks 
objektiks olnud aine või eseme konfiskeerimist 
vastavalt käesolevas seadustikus sätestatule. 



 (1) Tulirelva, selle olulise osa või laskemoona 
ebaseadusliku käitlemise eest, välja arvatud 
padrunite ebaolulises koguses ebaseaduslik 
käitlemine, – 
karistatakse rahalise karistuse või kuni 
kolmeaastase vangistusega. 

 (2) Sama teo eest, kui: 
1) see on toime pandud vähemalt teist korda; 
2) teo objektiks on olnud tulirelvad, nende 
olulised osad või laskemoon suures koguses või 
3) tegu on toime pandud grupi poolt, – 
karistatakse rahalise karistuse või kuni 
viieaastase vangistusega. 

 



Tulirelva lohaka hoidmise eest, kui see on 
kaasa toonud teisele inimesele 
tervisekahjustuse tekitamise või kui selle 
relvaga on toime pandud kuritegu, – 
karistatakse rahalise karistuse või kuni 
kolmeaastase vangistusega. 



(1) Tulirelva helisummuti, laser- või öösihiku 
ebaseadusliku käitlemise eest – 
karistatakse rahalise karistuse või kuni 
üheaastase vangistusega. 



Kohus võib kohaldada käesolevas jaos 
sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks 
objektiks olnud eseme konfiskeerimist 
vastavalt käesolevas seadustikus sätestatule. 



 

 

 

 

KÜSIMUSED? 


