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▪ Kontorid Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 

▪ Pakume õigusabiteenuseid kõigis 
peamistes valdkondades: kohtuvaidlused 
ning äri-, lepingu-, töö-, pankroti-, maksu-, 
keskkonna-,  riigihanke-, ehitus-, 
planeerimis-, meditsiini-, haldus-, 
kindlustus-, konkurentsi-, 
(rahvusvaheline) kaubandus-, 
väärtpaberi-, pärimis- ja perekonnaõigus 
ning kaitse kriminaal- ja väärteoasjades.. 
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Peamised tegevusvaldkonnad:

▪ Lepinguõigus

▪ Äriõigus

▪ Meditsiiniõigus

▪ Vaidluste lahendamine

Keijo Lindeberg on lisaks ka Eesti
Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige,
Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse
õppejõud ning Eesti E-kaubanduse Liidu
esindajana Tarbijavaidluste komisjoni liige.
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Peamised tegevusvaldkonnad:

▪ Kriminaalmenetlus

▪ Väärteomenetlus

▪ Vaidluste lahendamine
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1. Relvaloa taotlemine

▪ Relvaeksamile registreerumine: https://relvataotlus.politsei.ee/ (avaldus, 
foto, tervisetõend ning esmaabikoolituse läbimise tõestus)

▪ Relvaeksami teemad ja küsimused: 
https://www.politsei.ee/et/relvaeksam

▪ Relvaeksami teemade vastused (konspekt):
www.lindeberg.legal/relvaluba

▪ Relvaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020004?leiaKehtiv
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1. Relvaloa taotlemine

Soetamisluba ega relvaluba ei anta füüsilisele isikule, kes:
▪ on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäirega;
▪ on raskekujulise psüühikahäirega;
▪ on füüsilise puudega, mis takistab tema poolt taotletava relva õiget käsitsemist;
▪ hoidub kõrvale kaitseväeteenistusest;
▪ on piiratud teovõimega ja kellele on seetõttu määratud eestkostja;
▪ on karistatud elu- või tervisevastase kuriteo eest, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo eest või kuriteo eest, mis pandi 

toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 
sätestatud kuriteo eest;

▪ on väärteomenetluse korras karistatud relva, tulirelva olulise osa või laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või 
kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõude rikkumise eest;

▪ on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, 
mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 
või 424 sätestatud kuriteos;

▪ on soetamisloa või relvaloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, millel on oluline tähtsus loa andmise küsimuse 
otsustamisel;

▪ ei oma käesoleva seadusega ettenähtud tingimusi relva ja laskemoona hoidmiseks;
▪ on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest lubatud 

alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes;
▪ on väärteomenetluse korras karistatud narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku käitlemise 

eest;
▪ on väärteomenetluse korras karistatud ajateenistuse kohustuse eiramise või õppekogunemise eiramise eest;
▪ ei osale kutsealusena Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis terviseseisundi hindamisel, ei asu ajateenistusse või 

eirab õppekogunemisele ilmumise kohustust;
▪ ei täida lapse ülalpidamise kohustust.
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1. Relvaloa taotlemine

www.lindeberg.legal



1. Relvaloa taotlemine

Relvade liigid:

▪ Tulirelv (püss, püstol, revolver)

▪ Gaasirelv

▪ Pneumorelv

▪ Külmrelv

▪ Heitrelv

▪ Elektrišokirelv

▪ Hoiatus- ja signaalrelv

▪ Akustiline relv

▪ Laskekõlbmatu relv
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1. Relvaloa taotlemine

Relvade omamiseks lubatud otstarbed

▪ Jahipidamiseks

▪ Vastava spordialaga tegelemiseks

▪ Turvalisuse tagamiseks (enda ja vara kaitseks)

▪ Kutsealal tegutsemiseks

▪ Kollektsioneerimiseks

▪ Ajaloolise või kultuurilise sündmuse etendamiseks
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2. Relvaeksam 

▪ 2 osa: 1) teooriaeksam; 2) relva käsitsemise katse

▪ Relvaeksami tulemus kehtib 1 aasta

▪ Teooriaeksam on kirjalik, teemad: relva soetamine, registreerimine,
võõrandamine, sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine, tulirelva
seaduspärane hoidmine, kasutamine ja kandmine, vastutus relvaseaduse
ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest
ning ohutusnõuded.

▪ Aega 30 minutit, valikvastustega küsimused, eksam sooritatud kui
õigesti vastatakse 10st küsimusest 8le
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2. Relvaeksam 

Näide 1:

Alates pärandi vastuvõtmise päevast kolme kuu jooksul on pärijal õigus:

▪ esitada taotlus päritud relva kohta relvaloa saamiseks

▪ esitada taotlus päritud relva laskekõlbmatuks muutmiseks või selle
laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks

▪ võõrandada päritud relv ja laskemoon käesoleva seadusega kehtestatud
korras

▪ teha kõiki eelminetatud toiminguid ilma taotlust esitamata
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2. Relvaeksam 

Näide 2:

Vähemalt 21-aastane Eesti kodanik võib soetada, omada ja vallata järgmisi
relvi

• vintraudset püssi, püstolit või revolvrit ja kumminuia turvalisuse
tagamiseks

• sporditulirelva, pneumo-, heit- ja külmrelva vastava spordialaga
tegelemiseks

• jahitulirelva jahipidamiseks

• akustilist relva ajaloolise või kultuurilise sündmuse etendamiseks
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2. Relvaeksam 

Näide 3:

Piiramata tsiviilkäibega relvad on:

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

▪ tääknuga

▪ amb

▪ kasteet
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3. Soetamisluba
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3. Soetamisluba

▪ Piiratud tsiviilkäibega relva ja laskemoona soetamiseks on vajalik soetamisluba

▪ Soetamisluba annab selle omajale õiguse loal märgitud relvaliigi hulka kuuluva
relva soetamiseks, selle järgnevaks hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni relva
registreerimiseni

▪ Soetamisloa väljastab seda taotlevale isikule PPA (protsess ja tingimused samad
relvaloaga, v.a eksam) ning soetamisluba antakse ainult seda liiki relva
soetamiseks, mis vastab otstarbele, milleks relva taotletakse

▪ Relva soetamise järgselt on selle soetanud isik kohustatud seitsme tööpäeva
jooksul, arvates relva soetamise päevast registreerima selle elu- või
asukohajärgses prefektuuris
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4. Relva igapäevane kandmine

▪ Relvakandmine – kaasaskandmine väljaspool hoiukohta

▪ Relvaloa kaasaskandmine pole kohustuslik, on olemas isikut tõendav 
dokument (vajadusel relvaloa fikseerimiseks)

▪ Avalikus kohas tuleb relva kanda varjatult ning viisil, mis välistab nende 
kadumise või sattumise teise isiku valdusse. Tulirelva padrunipesas ei 
tohi olla padrunit

▪ Relva ei tohi kanda: joobeseisundis; avalikel üritustel (koosolekud, 
meeleavaldused, piketid, pidustused jne)
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5. Relva hoidmine

▪ Füüsiline isik peab hoidma relva hoiukohas, mis asub isiku elukohas või
tema määratud aadressil asuvas hoiukohas, mis on kooskõlastatud PPA-ga
ning relvale on välistatud kõrvalise isiku juurdepääs

▪ Tulirelva tuleb hoida relvakapis (relvakapi tingimused – vt eksami
vastused) ning tühjaks laetuna

▪ Padrunid, püssirohi ja sütikud samuti relvakapis, kuid relvadest eraldi

▪ Isik võib omada kuni 200 padrunit isiku omandis või valduses olevate
turvalisuse tagamise otstarbega tulirelvade kohta

▪ Erandid: 300 padrunit – iga vintraudse jahitulirelva, 300 padrunit – iga
sileraudse jahitulirelva ja 5000 padrunit – iga sporditulirelva kohta
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6. 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.

www.lindeberg.legal



7. Hädakaitse

▪ 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.

▪ 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.

▪ Võimalus vältida rünnet või pöörduda abi saamiseks teise isiku poole ei
välista õigust hädakaitsele.
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8. Relvaeksami laskekatse

▪ Laskekatsele lubatakse peale teooriatesti edukat sooritamist

▪ 2 osa: 1) õpperelvaga või laadimata relvaga kontrollitakse
eksamineeritava oskusi relva käsitsemisel; 2) tulejoonelt laskmine
relvaga, mille luba eksamineeritav taotleb

▪ Enne laskekatset on katse sooritajal soovi korral 1 harjutuslask

▪ Püssist distants 25m, püstolist või revolvrist 15m

▪ Laskekatse ebaõnnestumise korral tuleb sooritada uus katse 2 kuu
jooksul, vastasel korral tuleb uuesti sooritada ka teooriaeksam
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8. Relvaeksami laskekatse
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8. Relvaeksami laskekatse

▪ Laskekatse sooritamisel relva käsitsedes tuleb kinni pidada järgmistest
põhinõuetest:

▪ 1) relvaga käiakse ümber nii, nagu oleks see laetud;

▪ 2) relv peab käsitsedes olema suunatud ohutusse suunda;

▪ 3) päästev sõrm peab olema sirgelt väljaspool päästikukaitset
relvaraamil ja tohib päästikule liikuda üksnes lasu sooritamise ajaks;

▪ 4) relvaraua ohutu suund kogu laskekatse ajal on märklehe suund
laskesektoris.
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8. Relvaeksami laskekatse

▪ Enne laskmist:

▪ laadimata relvaga kontrollitakse eksamineeritava oskusi relva
käsitsemisel

▪ Pärast laskmist:

▪ Relv tehakse ohutuks

▪ NB! Räägi, mida sa teed!
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9. Relva kasutamine ning hädakaitse ja hädaseisund 
praktikas

▪ Peamine probleem: Relva kasutamise vajadus tekib enamasti ootamatult,
pole aega pikalt mõelda, vaid peab kohe reageerima.

▪ Kui reageerida üle ja relva kasutamise tulemusena saab keegi vigastada
või surma, võib see tuua kaasa relva kasutaja kriminaalõigusliku
vastutuse.
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9. Relva kasutamine ning hädakaitse ja hädaseisund 
praktikas

Võimalikud karistusõiguslikud koosseisud:

§ 113. Tapmine
(1) Teise inimese tapmise eest –

karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

§ 114. Mõrv
(1) Tapmise eest, kui see on toime pandud:
1) piinaval või julmal viisil;
2) üldohtlikul viisil;
3) kahe või enama inimese suhtes;
4) vähemalt teist korda;
5) seoses röövimisega või omakasu motiivil;
6) teise süüteo varjamise või selle toimepanemise hõlbustamise eesmärgil;
7) lõhkeseadeldise või lõhkeaine kasutamisega;
8) kättemaksuks ametialase tegevuse eest;
9) isiku poolt, keda on varem korduvalt karistatud tahtliku esimese astme kuriteo eest, mille süüteokoosseisu kuuluvaks

tagajärjeks on raske tervisekahjustus, –
karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

§ 115. Provotseeritud tapmine
Tapmise eest, kui see on toime pandud äkki tekkinud tugeva hingelise erutuse seisundis, mille on põhjustanud

kannatanupoolne vägivald või solvamine tapja või tema lähedase isiku suhtes, –
karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.
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9. Relva kasutamine ning hädakaitse ja hädaseisund 
praktikas

§ 117. Surma põhjustamine ettevaatamatusest
(1) Teise inimese surma põhjustamise eest ettevaatamatusest –

karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

§ 118. Raske tervisekahjustuse tekitamine
(1) Tervisekahjustuse tekitamise eest, kui sellega on põhjustatud:
1) oht elule;
2) tervisehäire, mis kestab vähemalt neli kuud või kui sellega kaasneb osaline või puuduv töövõime;
3) raske psüühikahäire;
4) raseduse katkemine;
5) nägu oluliselt moonutav ravimatu vigastus;
6) elundi kaotus või selle tegevuse lakkamine või
7) surm, –

karistatakse nelja- kuni kaheteistaastase vangistusega.

§ 120. Ähvardamine
(1) Tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on

olnud alust karta ähvarduse täideviimist, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
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9. Relva kasutamine ning hädakaitse ja hädaseisund 
praktikas

§ 121. Kehaline väärkohtlemine
(1) Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) sellega on tekitatud tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli nädalat;
2) see on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes või
3) see on toime pandud korduvalt, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
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9. Relva kasutamine ning hädakaitse ja hädaseisund 
praktikas

▪ Hädakaitse on tegu, mis on vajalik vahetu õigusvastase ründe
tõrjumiseks

▪ Õigusvastaselt saab käituda ainult inimene, seega on õigusvastase ründe
näol tegemist inimesest tuleneva ohuna

▪ Rünnet keeruline defineerida, kuid sotsiaalse arusaama järgi tavaliselt
tegu agressiivse käitumisega

▪ Inimese tegu (rünne) peab olema vastuolus õiguskorraga, õiguskorraga
vastuolu võib välistada nt see, et ründaja on ise hädaseisundis

▪ Hädakaitsepiiride järgimine; Ületamiseks 2 tingimust: 1) kaitset
teostatakse vahenditega, mis ilmselgelt ei vasta ründe ohtlikkusele; 2)
kaitsepiire ületatakse kavatsetult või otsese tahtlusega
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9. Relva kasutamine ning hädakaitse ja hädaseisund 
praktikas
▪ Tallinna teetöölise case

Tulistajat (kehtiv relva ja relvaluba) löödi ootamatult rusikaga pähe,
tulistaja tegi hoiatuslasu.

Pähelooja taganes hetkeks, kuid hakkas seejärel uuesti kokkusurutud
rusikatega tulistaja suunas jooksma, tulistaja haaras taas relva ja lasi 5
lasku ründaja suunas (kehasse ja näkku) ning lõpetas tulistamise kui
kannatanu kukkus maha.

▪ Hädakaitseseisund olemas, kas tulistaja ületas hädakaitsepiire?

Riigikohus seisukohal, et hädakaitsepiire ei ületatud, kuna ründaja jooksis
ootamatult tulistaja suunas, nende vahemaa oli väga väike ning seetõttu
pidi tulistaja kiirelt reageerima.

Lühikese vahemaa tõttu oht, et ründaja võib võtta tulistaja relva ja teda
ennast sellega ohtu seada. 5 lasku põhjendas RK sellega, et keeruline
hinnata kas rünnak oli lõppenud või ei.
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9. Relva kasutamine ning hädakaitse ja hädaseisund 
praktikas

▪ Hädaseisund on vahetu oht enda või teise isiku õigushüvele, mida saab
kõrvaldada üksnes teisele õigushüvele kahju tekitamisega

▪ Erinevus hädakaitsest – oht ei seisne õigusvastases ründes (inimese
tegevus)

▪ Nt loomarünnaku korral on inimene hädaseisundis, kuna on vahetu oht
talle, mitte õigusvastane rünne tema suhtes

▪ Täiendavalt – valitud vahend ohu kõrvaldamiseks peab olema vajalik ning
kaitstav huvi on kahjustatavast huvis ilmselt olulisem
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Tänan!

Keijo Lindeberg Gregori Palm
Advokaadibüroo LINDEBERG Advokaadibüroo LINDEBERG 
juhtivpartner/vandeadvokaat advokaat

T:  +372 625 2000 T:  +372 625 2000
M: +372 56 66 38 96 M: +372 52 30 451
E:  keijo.lindeberg@lindeberg.legal E:  gregori.palm@lindeberg.legal

Tallinna kontor Tartu kontor Pärnu kontor
Kentmanni 6, Tallinn Ülikooli 2a Akadeemia 1, Pärnu
II korrus III korrus Forwardspace HUB
625 2000 7 300 135 625 2000
tallinn@lindeberg.legal tartu@lindeberg.legal parnu@lindeberg.legal
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