


 Relvaseadus;  

 

 Kaitseliidu seadus;  

 

 Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja 
enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise 
tingimused ning hoiule andmise kord 

 

 Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa 
vorm 

 

 Karistusseadustik;  

 





(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. 

 



 Käesolevat seadust ei kohaldata: 
 
3) käesoleva seaduse alusel kehtestatud nõuetele 
vastavalt jäädavalt laskekõlbmatuks muudetud 
tsiviil- ja teenistusrelvale millele on väljastatud 
tunnistus. 

 
  4) strateegilise kauba seaduse kohaselt 
demilitariseeritud sõjalisele relvale, välja arvatud 
nende kasutuskõlblikele osadele; 
 
5) lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele osas, 
mis on reguleeritud lõhkematerjaliseadusega; 

 
 
 

 



6) terariistale (nuga, puss, kirves jt), mis on valmistatud 
kasutamiseks koduses majapidamises või olmes ja millel 
puuduvad § 20 lõike 2 punktis 2 nimetatud eritunnused; 

 
7) riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsioonile; 

 
8) sõjaväe- ja teenistusrelvadele ning nende laskemoonale, 
sõjaliste relvade veole ja teenuse osutamisele, kui käesolev 
seadus ei sätesta teisiti; 
 
9) Kaitseliidu relvale ja selle laskemoonale, kui käesolev seadus 
või Kaitseliidu seadus ei sätesta teisiti; 
 
 



 (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 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) sõjaline relv – relv strateegilise kauba seaduse tähenduses. 
 

 



 (2) Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise korra kehtestab 
kaitseminister määrusega. 

 (3) Sõjaväerelv ja Kaitseliidu relv kantakse Kaitseväe ja Kaitseliidu 
relvaregistrisse, mille asutab ja mille põhimääruse kinnitab Vabariigi 
Valitsus määrusega. 
 

 (4) Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja 
tulirelva osade käitlemise ja üleandmise korra kehtestab siseminister 
määrusega. 
 

 (5) Teenistusrelvad kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse 
registrisse, mille asutab ja mille põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus 
siseministri ettepanekul avaliku teabe seadusega kehtestatud korras. 
 

 (6) Sõjaväe-, teenistus- ja Kaitseliidu relva registrikanne näitab, millise 
korra alusel toimub selle relva käitlemine. 
 

 (7) Sõjaväerelvi ja teenistusrelvi ning nende laskemoona ja tulirelva osi 
võib üle anda vastavalt käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 4 alusel 
kehtestatud korrale. 
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 (1) Isik, kes on leidnud kaotatud, maetud, peidetud või 
mahajäetud relva ja laskemoona ning need oma valdusse 
võtnud, peab sellest viivitamata teatama politseile ning 
andma talle leiu üle.  

 

 



 (1) Relvavaldaja on kohustatud viivitamata teatama politseile 
relva käitlemisest või kasutamisest, kui relva käitlemise või 
kasutamisega on põhjustatud isiku surm või tekitatud isikule 
tervisekahjustus või varaline kahju.  

 

Kaitseliitlane on kohustatud teavitama ka oma vahetut pealikku, 
ning osutama esmaabi. 

 
 



 Relvad liigitatakse järgmiselt: 
1) tulirelv – relv, mis on ette nähtud objekti tabamiseks või 
kahjustamiseks lendkehaga, mille suunatud väljalaskmiseks 
kasutatakse püssirohtu; 
 
2) gaasirelv – relv, mis on ette nähtud elava objekti lühiajaliseks 
kahjustamiseks ärritava toimega gaasiga; 
 
3) pneumorelv – relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise 
suruõhu või muu surugaasi energiast; 
 
4) külmrelv – relv, mis on ette nähtud objekti kahjustamiseks 
lihasjõu abil vahetus kontaktis kahjustatava objektiga; 
 
5) heitrelv – relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise 
inimese kehalise jõu või mehaanilise seadise abil; 
 
6) elektrišokirelv – relv, mille toime põhineb elektrienergia 
kasutamisel. 

 



(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. 

 
(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. 

 



Gaasirelvade liigid on: 

 
1) gaasipihusti; 

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



Pneumorelvade liigid on: 

 
1) pneumopüss; 

 
2) pneumopüstol, pneumorevolver 



 (1) Külmrelvade liigid on: 
1) löögirelv (kumminui, teleskoopnui, kettnui, 
teraspiits, kasteet jt); 
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. 

 



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). 



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

 (2) Padrunite liigid on: 
 
1. kesktulepadrun – padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik 
süüteaine on padrunipõhja keskel asuvas sütiku kapslis; 
2. ääretulepadrun – padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik 
süüteaine on padrunipõhja äärikus; 
3. gaasirelvapadrun. 
 

 (3) Padrunikomponendid on: 
1) püssirohi; 
2) sütik; 
3) kuul; 
4) haavel; 
5) padrunikest. 
 



 (1) Piiramata tsiviilkäibega relvad on: 
1) gaasipihusti; 
2) kuni 4,5-millimeetrise kaliibriga (kaasa arvatud) 
pneumorelv; 
3) jahinuga ja -puss; 
31) tääknuga; 
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. 
 



 (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. 
 
 



 (1) Tulirelva osad on relvaraud, relvaraam, relva lukukoda, 
püstolikelk, trummel, lukk, padrunipesa, kaitseriiv, adapter 
ning muu tulirelva osa või varuosa, mis on spetsiaalselt 
tulirelva jaoks konstrueeritud ja vajalik tulirelva 
kasutamiseks. 

 (2) Tulirelva osadena käsitatakse ka selle lisaseadmeid 
helisummutit, lasersihikut ja öösihikut. 

 (3) Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli 
summutamiseks ettenähtud seade. 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. 

 (4) Lasersihik on tulirelvale sihtimiseks ettenähtud seade, kus 
sihtimiseks kasutatakse laserikiirt. Lasersihikut võib soetada, 
omada ja vallata vaid vastava spordialaga tegelemise 
eesmärgil. 

 (5) Öösihik on puudulikus valguses sihtimiseks ettenähtud 
seade, millel on kujutise muundur või elektrooniline 
võimendus. Öösihik on tsiviilkäibes keelatud. 
 
 



(1) Tulirelva olulised osad on relvaraud, lukk, padrunipesa, 
trummel ja adapter. 
 
(2) Tulirelva olulise osa käitlemisele laieneb sama kord, mis 
käesoleva seadusega on kehtestatud seda liiki relva 
käitlemisele, kui seadus otseselt ei sätesta teisiti. 

 
(3) Lukk on tulirelva oluline osa, mis sulgeb padrunipesa ja 
hoiab löögimehhanismi padrunipesa suhtes lasu tegemiseks 
ettenähtud asendis. 
 
(4) Adapter on tulirelva relvarauda paigutatav relvaraud või 
vahetatav mehhanism, mis võimaldab kasutada väiksema 
kaliibriga laskemoona. 
 



 (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.  
Kaitseliidu tegevliikmetele laieneb KL seaduse § 43 lg. 9 
 
 (4) Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli korra, 

loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning 
tervisetõendi sisu ja vormi nõuded kehtestab Vabariigi 
Valitsus. 
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(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; 
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; 
8) on kriminaalmenetlusest tulenevatel alustel kahtlustatav või 
süüdistatav; 
9) on soetamisloa või relvaloa taotlemisel tahtlikult esitanud 
valeandmeid, millel on oluline tähtsus loa andmise küsimuse 
otsustamisel; 

 



Relvaseadus § 36. Füüsilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist 
välistavad asjaolud 

 
10) ei oma käesoleva seadusega ettenähtud tingimusi relva ja 
laskemoona hoidmiseks; 
11) on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki või 
trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või 
õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest 
alkoholijoobes; 
111) on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või 
psühhotroopse aine ebaseadusliku tarvitamise, valdamise või 
omandamise eest; 
12) oli kriminaalmenetluses tunnistatud kahtlustatavaks või 
süüdistatavaks ja kelle suhtes kriminaalmenetlus lõpetati 
kriminaalmenetluse seadustiku alusel; 
13) oli kriminaalmenetluses tunnistatud kahtlustatavaks või 
süüdistatavaks ja kelle suhtes kriminaalmenetlus lõpetati 
kriminaalmenetluse seadustiku alusel; 
14) on väärteomenetluse korras karistatud ajateenistuse 
kohustuse eiramise või õppekogunemise eiramise eest. 



(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. 

 



 (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. 

 
 

 



Relvakandmise all mõistetakse käesolevas seaduses relva 
endaga kaasaskandmist väljaspool hoiukohta. 

 

 

Relva kasutamine käesoleva seaduse mõistes on vahetu ja 
eesmärgipärane tegevus objekti tabamiseks või kahjustamiseks 
relvaga. ( § 10 lg.2 ) 




