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Töö on 58 lehel, eesti keeles. Töö vormistamisel on aluseks võetud 2010. a 

„Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend“.  

 

Lõputöös uuritakse, mis on ühtlasi ka töö üldeesmärgiks, kas kehtiv joobeseisundi 

tuvastamise regulatsioon annab üheselt mõistetava seadusliku aluse joobeseisundi 

kontrollimiseks ja tuvastamiseks ning on aastaid päevakorras püsinud probleemid 

lahendanud. Lõputöös käsitletakse vaid mootorsõiduki juhtide poolt esinenud 

juhtumeid. 

 

Uurimistöö eesmärgist lähtuvalt on püstitatud järgmine hüpotees: 2009-2010 aastal 

jõustunud joobetuvastamise regulatsioon annab üheselt mõistetava õigusliku aluse 

joobeseisundi defineerimiseks, selle kontrollimiseks ja tuvastamiseks ning lihtsustab 

oluliselt politseiametnike ja meditsiiniharidusega töötajate tööd.  

 

Hüpoteesi tõestamiseks on kasutatud kombineeritud metodoloogiat: õigusaktide 

analüüsi ja struktueeritud intervjuud. Välja töötati ankeetküsimustik joobeseisundi 

tuvastamisega tegelevate politseiametnike ja meditsiiniharidusega töötajate 

küsitlemiseks, saamaks hinnangut uue regulatsiooni toimimisele, mis viidi läbi 

ajavahemikul veebruar- märts 2010. a. Küsitlemine toimus nimeliselt ja eelneva 

kokkuleppega vabatahtlikkuse alusel. Statistiliste andmete kogumiseks kasutati 

politseiandmebaasi ALIS märtsis 2010. a, et teada saada statistilisi andmeid 

Karistusseadustiku § 424 ja Liiklusseaduse § 74'19 lõige 1 ja 2 järgi toime pandud 
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SISSEJUHATUS 

Käesolevas töös käsitleb autor joobeseisundi tuvastamise ja kontrollimise ning sellega 

seonduva protsessi õiguslikku alust ning võrdleb kuni 30.06.3009. a ja 31.12.2009. a 

kehtinud redaktsioone liiklusseaduse, politseiseaduse, väärteomenetluse seadustiku ja 

karistusseadustiku ning nende seadustega seonduvate muudatuste osas (edaspidi vana 

regulatsioon) järgmiselt: 

• alates 01.07.2009. a kehtima hakanud liiklusseaduse1 (edaspidi LS) ja 

karistusseadustiku2 (edaspidi KarS) ning nendega seonduvate seaduste muutmise 

seadusega3 (edaspidi uus redaktsioon); 

• alates 01.01.2010. a kehtima hakanud politsei ja piirivalve seaduse4 (edaspidi PPS) 

ning sellega seonduvate alamaktidega, millised annavad uue õigusliku aluse 

joobeseisundi defineerimiseks ja joobe tuvastamiseks. 

 

Põhiprobleem seisnes selles, et joobeseisundi tuvastamise ja sellega kaasneva protsessi 

ümber oli vana regulatsiooni järgi mitmetimõistetavaid termineid ja valdkondi, mis andsid 

võimaluse vaidlusteks ja aluse kaebuste esitamiseks kohtutele. Kuigi LS ja KarS-i ning 

nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõust5 lähtuvalt on muudatuste 

eesmärk korrastada liiklusalaste süütegude regulatsiooni ning tõhustada 

sanktsioonisüsteemi, ei väljendunud probleem ainult selles, kui palju on joobes juhte 

liikluses, vaid mida mõista joobeseisundina ning kuidas joovet kontrollida ja tuvastada. 

 

Teema on uudne, kuna varem ei ole joobeseisundi tuvastamise kahte regulatsiooni 

omavahel võrreldud. Lõputöö autor töötab Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo 

                                                 
1 Liiklusseadus, 14.12.2000, jõustunud 01.02.2001 – RT I 2001, 3, 6... RT I 2009, 33, 213 
2 Karistusseadustik, 06.06.2001, jõustunud 01.09.2002 – RT I 2001, 61, 364 ... RT I 2010, 10, 44 
3 Liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus, 19.11.2008 – 

RT I 2001, 3, 6; RT I 2008, 28, 181  
4 Politsei ja piirivalve seadus, 06.05.2009,jõustunud 01.01.2010, osaliselt 01.01.2012 – RT I 2009, 26, 159 

... RT I 2009, 62, 405 
5 Vabariigi Valitsus, Liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (2008),  
<www.google.ee/search?hl=et&q=liiklusseaduse+ja+karistusseadustiku+ning+nendega+seonduvate+sead
uste+muutmise+seadude+eelnõu&btnG=Otsi&lr=&a> (21.01.2010) 
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liiklusjärelevalvetalituse avariiteenistuse avariipolitseinikuna, kus puutub igapäevaselt 

kokku joobeseisundi ja selle tuvastamise temaatikaga.  

 

Lõputöös uuritakse, mis on ühtlasi ka töö üldeesmärgiks, kas kehtiv joobeseisundi 

tuvastamise regulatsioon annab üheselt mõistetava seadusliku aluse joobeseisundi 

kontrollimiseks ja tuvastamiseks ning on aastaid päevakorras püsinud probleemid 

lahendanud. Lõputöös käsitletakse vaid mootorsõiduki juhtide poolt esinenud juhtumeid. 

 

Uurimistöö eesmärgist tulenevalt on püstitatud järgmine hüpotees: 

• 2009-2010 aastal jõustunud joobetuvastamise regulatsioon annab üheselt 

mõistetava õigusliku aluse joobeseisundi defineerimiseks, selle kontrollimiseks ja 

tuvastamiseks ning lihtsustab oluliselt politseiametnike ja meditsiiniharidusega 

töötajate tööd. 

 

Eesmärgi saavutamiseks ja hüpoteesi tõestamiseks on püstitatud järgnevad 

uurimisülesanded: 

• töötada läbi joobe tuvastamisega seotud teoreetilist materjali, saamaks ülevaade 

erinevatest tõlgendustest; 

• võrrelda kahte erinevat regulatsiooni, toomaks välja ühisala ja erisused, puudusi ja 

häid külgi, järeldamaks kas joobeseisund on üheselt defineeritud ning kas joobe 

kontrollimise ja tuvastamise kriteeriumid on piisavad igapäevatöös kasutamiseks;  

• töötada välja ankeetküsimustik joobeseisundi tuvastamisega tegelevate 

politseiametnike ja meditsiiniharidusega töötajate küsitlemiseks, saamaks 

hinnangut uue regulatsiooni toimimisele (sh ka töötamist tõendusliku alkomeetriga 

ja sunni kasutamist); 

• analüüsida joobes mootorsõiduki juhtimisega seotud juhtumite arvulisi näitajaid, 

toomaks välja tendentse kahe regulatsiooni võrdluses. 

 

Hüpoteesi tõestamiseks kasutatakse kombineeritud metodoloogiat: 

• õigusaktide analüüsi ja  

• struktueeritud intervjuud. 
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Uurimistöö tulemusena selgub: 

• kas uue regulatsiooniga on välistatud joobeseisundi kontrollimise ja tuvastamisega 

seotud probleemid, mis kerkisid päevakorda vanast regulatsioonist tulenevalt ning  

• kas praegune regulatsioon on lihtsustanud politseiametnike ja meditsiiniharidusega 

töötajate igapäevatööd seoses joobes juhtidega või toonud juurde uusi 

lisakohustusi.  

 

Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas tuuakse välja uurimisvaldkonna ülevaade 

joobeseisundi tuvastamist ja seda protsessi puudutavad erinevused uuest ja vanast 

regulatsioonist lähtuvalt. Töö teises osas kirjeldatakse uurimistöö metoodikat ja  struktuuri 

ning antakse ülevaade uuringust ja selle meetoditest. Töö kolmandas osas analüüsitakse 

ankeetküsitluste ning dokumendianalüüsi käigus saadud uurimustulemusi, tehakse 

kokkuvõtvad järeldused, esitatakse autoripoolsed soovitused ja ettepanekud regulatsiooni 

täiendamiseks ning ametnike koolitamiseks. 
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1. JOOBESEISUNDI MÕISTE, SELLE KONTROLLIMISE JA 

TUVASTAMISE ALUSED 

Sten Lind on kirjutanud artiklis „Joobeseisund ja selle tuvastamine- kestev probleem Eesti 

õiguskorras“, et mootorsõiduki joobes juhtimise puhul on tegemist ühe enim käsitlemist 

leidnud liiklusalase õigusrikkumisega. Seejuures ei saa ainsaks põhjuseks pidada 

patustajate suurt hulka ega ka juhtide lootust pääseda raskest karistusest, vaid lahenditest 

kerkivad ikka ja jälle esile lahendamist vajavad sisulised küsimused alates sellest, mida 

üldse mõista joobeseisundi all. Terve rida probleeme tekib aga seoses sellega, kuidas peaks 

toimuma joobe tuvastamine. Riigikohus on püüdnud oma tõlgenduste abil probleeme 

lahendada, kuid täielikult see õnnestunud ei ole ning on küsitav, kas ilma õigusakte 

muutmata see üldse võimalik on. Igatahes on jõutud joobeseisundi mõiste laia 

tõlgendamiseni ja joobeseisundi kergekäelise presumeerimiseni kohtuväliste menetlejate ja 

kohtute praktikas.6  

 

Lõputöös käsitletakse vaid joobes mootorsõiduki juhtide poolt toime pandud 

liiklusrikkumisi, millest lähtuvalt on vajalik välja tuua järgnevad mõisted:  

• mootorsõiduki all mõistetakse vastavalt LS § 12 lõikele 2 mootori jõul liikuvat 

sõidukit; 

• mootorsõiduki all ei mõisteta mootoriga jalgratast, mopeedi ega mootori jõul 

liikuvat rööbassõidukit; 

• liikleja on vastavalt LS § 7 lõikele 4 juht, kes juhib sõidukit, õppesõidu ja 

sõidupraktika ajal, ka sõiduõpetajat ja -juhendajat lähtuvalt LS § 32 sätestatud 

tingimustele.  

 

                                                 
6 Sten Lind, Joobeseisund ja selle tuvastamine – kestev probleem Eesti õiguskorras“, 1 Juridica (2006), nr , 

34-41, lk 34 
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Selgelt on sisustatud mõiste „mootorsõiduki juhtimine“ ja „juht“ Riigikohtu 

kriminaalkolleegiumi kohtuotsuses 3-1-1-146-03.7 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 

seisukoht on, et mõiste «mootorsõiduk» on liiklusseaduse lisas 1 piisava täpsusega 

reguleeritud, mõiste «juhtimine» on aga defineerimata. Küll sisustavad nii liiklusseadus kui 

ka liikluseeskiri mõiste «juht»– see on isik, kes juhib sõidukit, ratsa- või veoloomi. Sellest 

tulenevalt on juhtimisena käsitletav juhi tegevus sõiduki või looma kulgemise suunamisel. 

Juhtimise katse on üldjuhul võimalik vaid selles staadiumis, kus mootorsõidukit ei ole 

kohalt liigutatud, sest mootorsõiduki juhtimise mõistesse kuulub ka sõidu alustamine, s.o 

juhi poolt seisva sõiduki liikumisse viimine. Veelgi enam, liikluseeskirja § 82 kohustab 

juhti andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, «… kuid mitte hiljem 

kui 3 sekundit enne sõidu alustamist». Seega käsitleb liikluseeskiri teatud juhtudel 

mootorsõiduki roolis viibivat isikut juhina juba enne seda, kui toimus sõiduki 

liikumahakkamine.  

1.1 Joobeseisundi mõiste 

Kehtiv LS8 ning PPS9 defineerib joobeseisundi mõiste järgmiselt: joobeseisund on 

alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest 

põhjustatud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavas häiritud või muutunud kehalistes 

või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides. 

 

Vana regulatsiooniga võrreldes on täiendatud joobeseisundi mõistet sõnadega „või muu 

sarnase toimega“ ja „väliselt tajutavas“. Korrakaitseseaduse eelnõu seletuskirja10 kohaselt 

tingis seda asjaolu, kus peale narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende 

lähteainete on olemas muud joovastavad ained, mis ei ole narkootikumid, kuid tekitavad 

samuti joobeseisundit (näiteks eeter). Kuna eeter ei sisalda etanooli, siis ei ole võimalik 

sellest tingitud joobeseisundit ka alkomeetriga mõõta.  

 

                                                 
7 Erkki Heinsalu väärteoasi liiklusseaduse § 74'19 järgi, kohtuasi nr 3-1-1-146-03, Riigikohtu 

Kriminaalkolleegium, kohtuotsus, 09.12.2003, punkti 5 lõik 2 
8 Liiklusseaduse § 20 lg 3 

9 Politsei ja piirivalve seaduse § 7
22

 lg 1 
10 Justiitsministeerium, „Korrakaitseseaduse eelnõu seletuskiri valitsusse“ (2006) 

<www.google.ee/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=korrakaitseseaduse+eelnõu> (21.01.2010) 
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LS ja KarS ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu11 kohaselt oli 

eesmärgiks täpsustada joobeseisundi mõistet ja selle seisundi tuvastamise regulatsiooni 

kuna vana regulatsiooni kohaselt ei nõudnud see igakordset isiku vere või väljahingatava 

õhu alkoholisisalduse täpset tuvastamist.  

 

Joobeseisundi definitsiooni kohaselt eeldab joobeseisund muutusi terviseseisundis.  

Väiksemate alkoholikoguste puhul on muutused terviseseisundis aga individuaalsed ja 

seega võib häiritud kehalisi funktsioone esineda ka väsimusest või tervislikust seisundist. 

Joobeseisundist saab seega rääkida vaid siis, kui see on kontrollitud kas 

indikaatorvahendiga12 või tuvastatud tõendusliku alkomeetriga.13 LS § 20 lg 7 kohaselt ei 

tohi juht olla ka sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset 

tajumist ning liikluseeskirja nõuete kõrvalekaldumatut täitmist (edaspidi Tuvastamise 

kord).14 Tuvastamise korraga on täpselt paika pandud liiklusohtlik terviseseisund ja 

loetletud haigusseisundid, mille esinemisel on sõidukijuhtimine keelatud, see aga ei pruugi 

välistada olukorda, kus joobeseisundi tunnuste määramisel ei või tekkida ridamisi 

vaidlusi, kas tegemist on ikka joobest tingitud tunnustega või on antud tunnused seotud 

siiski isiku terviseseisundiga (sõltuvalt isiku treenitusest, kehamassi indeksist jt teguritest).  

 

Et aga uuringute kohaselt on sõiduvead võimalikud veres alates 0,2- promillisest 

alkoholisisaldusest, tuleb liiklusohutuse tagamiseks juhtimine keelata kõigil, kelle veres 

leidub alkoholi vähemalt sellises kontsentratsioonis. Taoline keeld tulenebki LS § 20 

lõikest 4. Kuna LS § 20 lõige 4 keelab sarnaselt sama paragrahvi kolmanda lõikega juhtida 

mootorsõidukit neil, kelle organismis on alkoholi ja kelle võime mootorsõidukit ohutult 

juhtida võib olla alkoholi tarvitamise tõttu halvenenud, on selle sätte seostamine 

joobeseisundi mõistega loomulik. Kuigi uuringute kohaselt vere umbes kuni 0,49 

promillise alkoholisisalduse korral alkoholijoobe väliseid tunnuseid reeglina ei avaldu, 

                                                 
11 Vabariigi Valitsus, 1“Liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu“ (2007), 
<www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=211248&u=20100328121036>   

12 Mõõteseadus, 10.03.2004, jõustunud 01.05.2004 – RT I 2004, 18, 32 ... RT I 2009, 62, 405, § 2 lg 1 p 19 
sätestab, et mõõtevahend on kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse 
mõõtmiseks kas ainsa vahendina või koos lisaseadmega. Indikaatorvahendil puudub vaatlejale vahetult 
tajutav mõõtetulemus, vaata lisaks Maano Saareväli, “Joobeseisundi tuvastamise kui sundi sisaldava 
menetluse kohasus kehtivas õiguskorras”, 12, Juridica, (2004), nr 6, 383-392, lk 385. 

13 Tõenduslik alkomeeter on  alkomeeter, mis vastab mõõteseaduse nõuetele, talle on antud siseriiklik 
tüübitunnistus ning Tehnilise Järelvalve Inspektsioon on selle mõõtevahendi heaks kiitnud. 

14 Haigus- või väsimusseisundi tuvastamise kord, vastu võetud 17.07.200, jõustunud 0.06.2002, kehtestatud 
LS § 20 lg 7 alusel – RT I 2001, 3, 6 
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võib juba 0,2- promillise alkoholisisalduse korral tähendada reaktsiooniaja pikenemist ja 

sõiduvigu.15 

 

Eeltoodust saab kokkuvõtlikult järeldada, et isikut saab karistada joobes juhtimise eest 

vaid LS § 20 lg 3 ja 4 koosmõjul. Seega, kui isikul on lõikes 3 toodud alkoholi, 

narkootilise, psühhhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud 

terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või 

psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides, kuid tema väljahingatavas õhus on alkoholi 

vähem kui 0,1 milligrammi või veres vähem kui 0,2 milligrammi, siis joobes juhtimise 

eest karistamine on välistatud16. 

 

Kehtiv regulatsioon ei tunnista alkoholisisalduse mõõtmiseks veres enam mõõtühikuna 

kaua aega kasutuses olnud promilli. Promill ei ole rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi 

(SI) ühik ja selle kasutamine oli vastuolus mõõteseadusega. Alates 01.07.2009. a on 

kasutusel alkoholijoobe tuvastamisel mõõtühikuna SI järgi milligramm17. 

  

Sotsiaalministri 19. juuni 2009. a määruse nr 53 (edaspidi Vorm)18 kohaselt on 

joobeseisundile viitavateks tunnusteks : 

• isiku välimus,  

• aeglustunud reaktsioon,  

• häirunud kõne,  

• aja, isiku ja koha tajumise häired,  

• teadvuse seisund,  

• mäluhäired,  

• koordinatsioonihäired,  

• käitumishäired. 

 

Lisaks võib isikul esineda nimetatud tunnustele joobeseisundi tunnusena: 

• alkoholijoobe korral alkoholilõhn väljahingatavas õhus 

                                                 
15 Lind, „Joobeseisund ja selle tuvastamine- kestev probleem Eesti õiguskorras“ ibid, lk 35 
16 RKKKo 3-1-1-89-04 – RT III 2004, 34, 359 
17 Mõõteseadus, 10.03.2004, jõustunud 01.05.2004 – RT I 2004, 18, 132 ... RT I 2009, 62, 405   
18 Isikul esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine 

tarvitamisest tingitud joobele viitavate tunnuste loetelu ja joobeseisundi kontrollimise nõuded ning 
protokolli vorm, Sotsiaalministri 19.06.2009 määrus nr 53, 
<www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13195355> 
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• narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase aine tarvitamise korral hälbed 

silmade välimuses ja silmavaates.  

 

Kuna tänapäeval on üha laiemalt levinud ainete tarvitamine, mis ei pruugi olla ei 

narkootikumide ega ka psühhotroopsete ainete nimekirjas, kuid tekitavad siiski isikule 

joovet, on need ained just need, mis saab rühmitada muu sarnase toimega ainete hulka uue 

joobeseisundi mõiste definitsiooni kohaselt. Samuti on vähetõenäoline, et sarmastest 

ainetest tekkinud joovet on võimalik mõõta indikaatorvahendi või tõendusliku 

alkomeetriga, sest alkoholi mittesisaldavad ained alkoholi väljahingatavas õhus ei näita, 

küll aga on joove tuvastatav väliselt tajutavate tunnuste põhjal. Joobeseisundile viitavad 

tunnused on samuti vormi kohaselt välja toodud, mis välistavad edaspidise vaidluse, kus 

isik võib väita, et tarvitas ravimeid, sest vaevalt põhjustavad arsti poolt kirjutatud ravimid 

joobeseisundile viitavaid tunnuseid. Politseiametnikul on võimalus kontrollida 

joobeseisundile viitavate tunnuste olemasolu või puudumist nii isiku välise vaatluse,  kui 

ka isiku küsitlemise abil. Indikaatorvahendi ja tõendusliku alkomeetri kasutamise 

protokollis täidetakse politseiametniku poolt: koostamise kuupäev ja koht; kontrollija; 

kontrollile allutatud isiku andmed; joobeseisundi kontrollile allutatud isiku õigused ja 

allkiri, et on õigustega tutvunud; indikaatorvahendi andmed; kontrollile allutatud isikul 

esinevad joobeseisundile viitavad tunnused (välimus, reaktsioonikiirus, kõne, aja,- isiku ja 

kohataju, teadvusel, mälu, koordinatsioon, käitumine); nõusolek joobeseisundi 

tuvastamiseks tõendusliku alkomeetriga; alkomeetri andmed ja tulem; joobeseisundi 

kontrollile allutatud isiku taotlused ja märkused ja isiku allkiri; tunnistajate, kontrollija ja 

protokollija andmed (lisa 1 ja 2).  

 

Joobeseisundi liigid on: 

• alkoholijoove (tunnusena alkoholilõhn väljahingatavas õhus), 

• narkootilise, psühhotroopse või muu joovastava aine tarvitamisest põhjustatud 

joove (tunnusena hälbed silmade välimuses ja silmavaates).  

 

Korrakaitseseaduse eelnõu seletuskirja19 kohaselt on joobeseisundi liigitamine vajalik, 

kuna tuvastamismenetlus on erinev- narkootilise aine tarvitamisest põhjustatud 

                                                 
19 Korrakaitseseaduse eelnõu seletuskiri, 

<www.google.ee/search?hl=et&q=korrakaitseseaduse+eelnõu+seletuskiri&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&
gs_rfai=>, 08.11.2009,  
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joobeseisundit ei saa tuvastada ametiisik välise tunnuse põhjal, see on võimalik ainult 

bioloogiliste vedelike uuringuga, millele lisandub terviseseisundi kirjeldus.  

 

Lisaks eeltoodule tuleb eristada ka kahte alkoholijoobe seisundit: 

• sõidukijuhi alkoholijoove liiklusseaduse mõistes, 

• kõik muud alkoholijoobe juhtumid. 

 

Eristamine on vajalik, kuna joobeseisundi kontrollimise ja tuvastamise nõuded on 

erinevad. Jalakäijate, jalgratturite ja mopeedijuhtide puhul võib piirduda 

indikaatorvahendi kasutamisega, kui politseiametnik ei pea vajalikuks muude andmete 

kogumist ja isik ei nõua alkoholisisalduse kindlaks määramist veres või väljahingatavas 

õhus. Küll aga ei või piirduda indikaatorvahendi kasutamisega mootor-, õhu- või 

veesõiduki või raudteeveeremi või trammi ohutu liiklemise või käituseeskirja nõuete 

rikkumisega seotud süütegude toimepanemise kahtluse korral PPS § 7’24 lg 4 sätetest 

lähtuvalt. 

 

Kuni uue regulatsiooni kehtimiseni ei olnud Politseiseaduses20 (edaspidi PolS) sätestatud 

joobeseisundi tuvastamise korda ning praktikas juhinduti Vabariigi Valitsuse 02.04.2001 

määrusest nr 12021, mis oli kehtestatud LS § 20 lõike 6 alusel, millele tuginedes politsei 

joovet tuvastas. See aga ei olnud õiguspärane liiklusega mitteseotud süütegude korral. 

Alates 01.01.2010 kehtiv PPS § 7122
 kehtestab politsei järelevalve ohu ennetamisel, 

tõrjumisel ja korrarikkumise kõrvaldamise ning välistab seega eelpool mainitud vastuolu.  

 1.2 Lubatud alkoholipiirmäär ja joobeseisund 

Uue redaktsiooni eelnõus23 on väga hästi välja toodud põhjendused ja pööratud erilist   

tähelepanu sellele, et joobeseisund ja lubatud alkoholipiirmäära ületamine uue 

regulatsiooni järgi on olemuslikult kaks erinevat asja.  

 
                                                 
20 Politseiseadus, 20.09.1990, jõustunud 08.10.1990 – RT 1990, 10,113... RT I 2006, 21, 162 
21 Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ning joobeastme määramise otsuse vaidlustamise 

kord, Vabariigi Valitsuse 02.04.2001 määrus nr 120, RT I 2001, 3, 6)  
22 Politsei ja piirivalve seadus, 06.05.2009, jõustunud 01.01.2010 – RT I 2009, 26, 159; RT I 2009, 62, 405 
23 Vabariigi Valitsus, „Liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu, ibid  
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Kehtiva seaduse järgi on lubatud alkoholipiirmääraks alkoholisisaldus ühes grammis veres 

kuni 0,2 milligrammi ja väljahingatavas õhus alkoholisisaldus kuni 0,1 milligrammi ja 

selle ületamise korral saame rääkida alkoholipiirmäära ületamisest. 

 

Vana regulatsiooniga oli jagatud alkoholijoove raskusastmeteks: 1) alkoholi tarvitamise 

tunnused, 2) kerge alkoholijoove, 3) keskmine alkoholijoove, 4) raske alkoholijoove. 

Alkoholijoobe meditsiinilisel tuvastamisel võis joobeastme määramise aluseks olla ka 

kliiniline leid.24  

 

Siinkohal seisnebki erinevus kahe regulatsiooni vahel selles, et kui varem võis arst 

määrata isiku vereproovist keeldumise korral joobeastme ka kliinilise leiuga, siis uus 

seadus vereproovi võtmisest keelduda ei luba ning näeb ette vajadusel kasutada selleks 

sundi.25 

 

Vana regulatsiooni järgi käivitus kriminaalmenetlus KarS § 424 järgi juhul, kui juht jäi 

alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimisega vahele teist või enamat korda, olenemata joobe 

astmest. Eelnõu algatajate arvates ei ole see aga normaalne ja põhjendasid seda järgneva 

näitega: koolibussijuhi puhul, kes jääb esmakordselt vahele neljapromillise joobega, on 

tegemist väärteoga. Olgugi, et oma olemuselt on tegu käsitletav kuriteona, sai vana 

regulatsiooni kohaselt juhti karistada väärteokorras. 

 

Vanas regulatsioonis ei olnud puudusi vaid näitena toodu põhjal, kus raskes joobes 

koolibussijuht nö pääses vaid väärteokaristusega, kuna tal puudusid eelnevad samalaadsed 

kehtivad karistused, vaid kõne alla tulevad ka need juhtumid, kus kuriteona käsitletavad 

juhtumid olid kindlasti ülepaisutatud, sest puudusid täpset alkoholisisaldust mõõtvad 

alkomeetrid ning väär- ja kriminaaltegude liigitamine käis valedel alustel. Üheks 

alkoholijoovet mõõtvaks mõõteriistaks oli indikaatorvahend, mille näidikuks olid vaid 

värvilised tuled, kus rohelise tule süttimisel oli isik kaine, kollase süttimisel oli isikul 

alkoholi jääknähud ja punane tuli näitas alkoholijoovet. Seega, kui puhudes 

indikaatorvahendisse või mõõteriista süttis põlema punane tuli, tähendas see 

alkoholijoovet. Kui isik juhtis esmakordselt joobeseisundis mootorsõidukit (olenemata 

                                                 
24 Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ning... kord, ibid, § 19 
25 Vere- ja bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ning 

nende toimingute tasustamise ja uuringu tulemustest teavitamise kord, Vabariigi Valitsuse 28.05.2009 
määrus nr 83, RT I 2009, 28, 173 
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joobe astmest), käsitleti tema rikkumist väärteona. Kui isikul oli juba eelnevalt 

samalaadne kehtiv rikkumine ja teda oli karistatud väärteo- või ka kriminaalkorras, ootas 

teda kriminaalkaristus, st tegemist oli kuriteoga. Vaatamata sellele, et tegelikult võis 

alkoholijoobe näit olla väike ja tuua praegu kehtiva regulatsiooni mõistes kaasa vaid 

väärteokaristuse. Kui indikaatorvahend näitas joovet ja politseiametniku poolt olid 

tuvastatud ka joobeseisundile viitavad tunnused, tuli isikul vastutust kanda igal juhul KarS 

§ 424 järgi. Prokuröride seisukoha kohaselt pidi politseiametnik viitama vähemalt kolmele 

joobeseisundi tunnusele.  

 

Uues regulatsioonis on lubatud alkoholipiirmäära ületamise korral mootorsõiduki 

juhtimine käsitletav väärteona, kui see piirmäär on alates 0,2- 0,49 milligrammi veres või 

ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10- 0,24 milligrammil või sama teo 

eest kui juhi ühes grammis veres on alkoholisisladus 0,50-1,49 milligrammi või ühes liitris 

väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25- 0,74 milligrammi.26 Kuriteoga27 on 

tegemist, kui juht on joobeseisundis ja loetakse alkoholijoobes olevaks kui ühes grammis 

veres on vähemalt 1,50 milligrammi alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus on 

vähemalt 0,75 milligrammi alkoholi. Teatud juhtudel ka siis, kui ühes grammis veres on 

vähemalt 0,5 milligrammi alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus vähemalt 0,25 

milligrammi alkoholi ning juhil on väliselt tajutavad tugevalt häiritud või muutunud 

kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu ta ei ole ilmselgelt 

võimeline sõidukit liikluses nõutava kindlusega juhtima.28 Narkootilise, psühhotroopse või 

muu sarnase toimega aine tarvitamisest tingitud joobeseisundis mootorsõiduki juhtimine 

on alati käsitletav kuriteona. 

 

Alkohol on alkoholiseaduse § 2 tähenduses piiritus ja muu alkohoolne jook või 

toidugruppi mittekuuluv, kuid etanooli sisaldav vedelik või aine.29  Politseiametnik 

kirjeldab isikul esinevaid alkoholijoobe tunnuseid vastavalt PPS sätetele.  

 

Kui isik indikaatorvahendi või mõõteriista näiduga rahule ei jäänud, oli tal võimalus 

nõuda vereproovi võtmist meditsiiniasutuses. Esines ka juhtumeid, kus isik keeldus 

vereproovi andmisest ja sel puhul määras arst alkoholijoobe astme väliste tunnuste põhjal. 

                                                 
26 Liiklusseaduse § 74'19 lg 1, 2 
27 Karistusseadustiku § 424 
28 Liiklusseaduse § 20 lg 3'1 p 1, 2 
29 Alkoholiseadus, 19.12.2001, jõustunud  01.09.2002 – RT I 2002, 3, 7 ... RT I 2009, 62, 405 
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Heaks näiteks on siinkohal Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 3-1-1-95-0930, kus 

isik ei tunnistanud politseinike poolt indikaatorvahendiga Lion-500 mõõdetud 

joobeseisundi tulemust ning ta toimetati joobeseisundi meditsiiniliseks tuvastamiseks SA 

Tartu ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikumisse. Joobeseisundi meditsiinilise 

tuvastamise aktist nähtub, et isik keeldus ka vereproovist ning arst tuvastas seetõttu isiku 

joobe kliinilise leiu põhjal vastavalt Vana korra § 9 lõikele 3, mille fikseeris ka vastavas 

aktis. Vaatamata sellele, et politseinike ja arsti poolt oli tehtud kõik seaduspäraselt, andis 

antud olukord  võimaluse siiski vaidluseks, kus isik lootis pääseda vastutusest KarS § 424 

järgi toimepandud kuriteost.  

 

Lõpplahendina leidis antud kohtulahendis siiski KarS § 424 lõpetamise põhjusel, kuna 1. 

juulist 2009. a, so pärast ringkonna kohtu otsuse tegemist nimetatud kriminaalasjas, kuid 

enne selle otsuse jõustumist, hakkasid kehtima LS ja KarS ning nendega seonduvate 

seaduste muutmise seadus, mille sätetega muudeti nii KarS § 424 sõnastust kui ka 

joobeseisundi mõistet ja tunnuseid puudutavat õiguslikku regulatsiooni, millest räägib 

autor järgnevas teemas. Kehtiva regulatsiooniga on selgelt piiritletud joobeseisundi 

astmed väärteona ja kuriteona. 

 

Eeltoodu põhjal selgus, et vana regulatsiooni järgi esines mitmeid vaidlusmomente. See 

aga omakorda tegi politseiametnike ja meditsiiniharidusega töötajate töö keerulisemaks 

või tingis kaebuse esitamise ning maakohtus tühistas kohtuvälise otsuse osaliselt või 

täielikult. Kindlasti võib üheks teguriks lugeda ka inimeste õigusteadlikkuse tõusu, mis 

omakorda seab kõrgemad nõudmised nii ametnikele kui ka igapäevatöös kasutatavatele 

vahenditele. 

1.2.1 Lubatud alkoholipiirmäär ja alkoholipiirmäära ületamine  

Nagu eelpool mainitud, on kehtiva regulatsiooni järgi alkoholipiirmääraks juhi ühes 

grammis veres alkoholisisaldus kuni 0,20 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas 

õhus kuni 0,1 milligrammi. Vastasel juhul me saame rääkida juba alkoholipiirmäära 

ületamisest31, mille tuvastamine toimub vastavalt seaduses sätestatud korrale.32 Samuti ei 

tohi juht olla sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset 
                                                 
30 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus, 27.10.2009 
31 Liiklusseaduse § 74'19 
32 Politsei ja piirivalve seaduse § 7'23 ja 7'24 
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tajumist ning liikluseeskirja nõuete kõrvalekaldumatut täitmist, mis on kehtestatud 

Vabariigi Valitsuse määrusega.33 

 

LS § 7419 sätetest lähtuvalt on mootorsõiduki- või trammijuhi poolt lubatud 

alkoholipiirmäär ületatud, kui: 

• isiku ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,20–0,49 milligrammi või ühes 

liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10–0,24 milligrammi või  

• kelle ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50–1,49 milligrammi või ühes 

liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25–0,74 milligrammi.  

1.2.2 Alkoholijoove 

PPS § 7’22 lg 5 ja LS § 20 lg 3'1 sätestab, et alkoholijoovet eeldatakse, kui: 

• kontrollitava isiku ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus vähemalt 

0,75 milligrammi või tema ühes grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi 

alkoholi; 

• kontrollitava isiku ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus vähemalt 

0,25 milligrammi või rohkem või ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50 

milligrammi või rohkem. Siinkohal tuleb arvestada ka, et väliselt on tajutavad isiku 

tugevasti häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja 

reaktsioonid, mille tõttu ta ei ole ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses 

nõutava kindlusega. 

 

PPS rakendamise seaduse eelnõu (edaspidi PPS eelnõu) kohaselt oli punkti 2 täpsustus 

vajalik selleks, et tagada ka joobe tuvastamine liiklusseaduse väliselt, millest ka eelnevalt 

juttu oli. Sellega eristatakse selgepiiriliselt erinevad õiguslikud olukorrad - käitumine 

avalikus ruumis ja liikluskäitumine. Avalikus ruumis tuvastatakse joovet näiteks 

alaealistel, kas esineb alkoholi tarvitamise tunnuseid. Täisealise suhtes hinnata, kas on 

täitnud alkoholiseaduse §-s 70 sätestatud koosseisu.34 Samuti on liiklusseaduse § 20 lõikes 

4 sätestatud lubatud alkoholipiirmäära ületamise tuvastamisel lähtutud PPS §-dest 722 - 

                                                 
33 Haigus- või väsimusseisundi tuvastamise kord, vastu võetud 17.07.200, jõustunud 0.06.2002, kehtestatud 

LS § 20 lg 7 alusel – RT I 2001, 3, 6 
34 Alkoholiseaduse § 70 Alkohoolse joogi tarbimise eest  avalikus kohas või avalikku kohta joobnud olekus 

ilmumine  
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726. Nimetatud täpsustus on vajalik, sest vastasel juhul puudub regulatsioon alkoholi 

piiramäära ületamise tuvastamiseks liiklusjärelevalve korral. 

 

Seega saab öelda, et PPS § 7’22 lg 5 ja LS § 20 lg 31 p 2 võimaldab politseinikel isikut 

alkoholijoobes olevaks lugeda ka siis, kui isiku ühes liitris väljahingatavas õhus on 

vähemalt 0,25 milligrammi alkoholi ning väliselt on tajutavad tema tugevasti häiritud või 

muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu ta ei ole 

ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses nõutava kindlusega. Samas ei ole tänaseni 

teada ühtegi juhtumit, kus politseinik julgeks endale sellist vastutust võtta, kus isiku 

väljahingatavas õhus on 0,25 milligrammi või rohkem alkoholi ja väliselt on tugevasti 

tajutavad tema muutunud kehalised funktsioonid ja reaktsioonid, et tunnistada 

mootorsõiduki juht (isik) alkoholijoobes olevaks, sest antud juhul on tegu süüteoga, mis 

on kvalifitseeritav KarS § 424 järgi. Autori arvates on välja töötamata ühtsed 

hindamiskriteeriumid või harjutused mille järgi on politseinikul võimalus muutunud 

funktsioone ja reaktsioone hinnata (kükid, sirgelt mööda etteantud rada kõndimine jne). 

Samuti puudub tänaseks politseinike sellekohane koolitus ja väljaõpe.  

 

Vana regulatsioon nägi ette, et alkoholijoobe tuvastamise juures pidi viibima vähemalt üks 

tunnistaja või kui joobeseisundit ei olnud võimalik tuvastada indikaatorvahendi või 

mõõteriistaga ja isikut ei olnud võimalik toimetada tervishoiuasutusse, siis sellisel juhul 

tuvastas ametiisik joobeseisundi kahe tunnistaja juuresolekul väliste joobetunnuste põhjal. 
35 Kehtiv regulatsioon seda enam ette ei näe, mis on autori arvates ka õige. Keeruliseks 

tegi alkoholijoobe tuvastamise tunnistaja olemasoluta just eelkõige maakonna konstaablite 

töö, kus igakord ei olnud võimalik leida tunnistajat või selle leidmine eeldas ajakulu.  

 

Kuni 30.06.2009. a kehtinud KarS § 424 sõnastus, mis nägi ette vastutuse mootorsõiduki 

juhtimise eest joobeseisundis isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest36 

täiendati ja sõnastati järgmiselt: mootorsõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis.  

 

Alates 01.07.2009. a, mil muutus KarS 424 (lisandus ka KarS § 424¹- mootorsõiduki või 

trammi juhtimise eest joobeseisundis ettevaatamatusest) sõnastus kui ka joobeseisundi 

                                                 
35 Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ...ibid § 5 
36 Jaan Sootak, Priit Pikamäe, Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 2., täiendatud ja 

ümbertöötatud väljaanne (Kirjastus Juura, Tallinn 2004), lk 811 
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mõistet ja tunnuseid puudutav regulatsioon, ei ole enam karistuslikku tähendust isiku 

varasemal karistusel mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise eest.  

 

Jõustunud redaktsiooni kohaselt määratakse joobeseisundit kui alkoholi, narkootilise, 

psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundit, 

mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes 

funktsioonides ja reaktsioonides LS § 20 lg 3 tähenduses. Vastavalt LS § 20 lg 3'1 p-le 1 

loetakse juht alkoholijoobes olevaks, kui tema ühes grammis veres on vähemalt 1,50 

milligrammi alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,75 milligrammi 

alkoholi. Liiklusseaduse § 20 lg 3'1 p 2 kohaselt loetakse juht alkoholijoobes olevaks ka 

siis, kui tema ühes grammis veres on vähemalt 0,50 milligrammi alkoholi või ühes liitris 

väljahingatavas õhus on vähemalt 0,25 milligrammi alkoholi ning väliselt on tajutavad 

tugevasti häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, 

mille tõttu ta ei ole ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses nõutava kindlusega. 

Seega on alates 1. juulist 2009. a KarS § 424 järgi karistatav mootorsõiduki või trammi 

juhtimine, mil isikul tuvastatud alkoholijoove ületab LS § 20 lg 3'1 p-des 1 ja 2 sätestatud 

alkoholijoobe määrasid ning kõnealuse sätte punktis 2 märgitud juhul on isiku käitumises 

täiendavalt tuvastatud sellised välised muutused, mille pinnalt on võimalik järeldada, et 

isik ei ole ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses nõutava kindlusega.37 

 

Eeltoodu põhjal järeldub, et enne 01.07.2009. a toime pandud kuriteod KarS § 424 vana 

sõnastuse järgi lõpetati, kuna antud paragrahvis sätestatud süüteokoosseis näeb ette 

vastutuse mootorsõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis LS § 20 lg 3’1 

tähenduses. Kuna enne 01.07.2009. a ei olnud politseis kasutusel tõenduslikke 

alkomeetreid, siis õiguslikult oleks nendes kriminaalasjades võimalik 

alkoholikontsentratsiooni taset organismis tõendada juhul, kui see oli kindlaks määratud 

akrediteeritud labori poolt vereproovi uuringuga. Kriminaalmenetluse aluse puudumise 

tõttu prokuratuuri loal kriminaalmenetlus lõpetati ja edastati tagasi kohtuvälisele 

menetlejale väärteomenetluse läbiviimise otsustamiseks, mis uuendati kohtuvälise 

menetleja poolt väärteomenetluse seadustiku § 48 ja § 61 lõige 2 alusel.38 Kui tegemist oli 

isiku poolt toime pandud mitme rikkumisega, nt joobeseisundis isik, keda oli varem 

                                                 
37 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 29.09.2009 otsus asjas nr 3-1-1-76-09- RT III 2009, 41, 310, p-d 9-10 
38 Väärteomenetluse seadustik, 22.05.2001, jõustunud 01.09.2002 – RT I 2002, 50, 313 ... RT I 2004, 56, 

403 



21 
 

karistatud sellise teo eest, tekitas ka liiklusõnnetuse, siis sellisel juhul alkoholijoobes 

mootorsõiduki juhtimine lõpetati KrMS § 199 lg 1 p 1 järgi39 ja isik sai karistada vaid 

liiklusõnnetuse tekitamise eest LS § 74'17 järgi. See on aga ülekohtune nende suhtes, kes 

kannavad või kandsid karistust joobes mootorsõiduki juhtimise eest vana regulatsiooni 

järgi väärteokorras, sest sanktsioonid, mis on ette nähtud joobes mootorsõiduki juhtimise 

eest, on kordades rangemad, kui liiklusõnnetuse põhjustamise puhul.40 Kuna tegemist oli 

siiski alkoholijoobega, mis sai uue tõlgenduse läbi muutunud seaduse, siis autori seisukoht 

on selline, et isikut ei saanud küll KarS § 424 järgi karistada, kuid oleks olnud õige toime 

pandud õiguserikkumine kvalifitseerida LS § 74'19 järgi.  

1.3 Joobeseisundi kontrollimine, tuvastamine ja selle tunnused  

Varem politseis kasutusel olnud alkomeetrid, kas siis põlema süttivate tulede (roheline, 

kollane, punane) või numbrilise näiduga seadmed, olid oma tehniliste näitajate järgi 

indikaatorvahendid. Seega ei saanud nende mõõtetulemus mõõteseaduse tähenduses olla 

piisavalt usaldusväärne, mis tõendaks väärteo- või kriminaalmenetluses väljahingatava 

õhu alkoholikontsentratsiooni. Indikaatorvahendi näidu alusel saab öelda üksnes seda, kas 

isiku veres on alkoholi või mitte. On ilmne, et ainuüksi selle alusel ei saa tegelikult väita, 

et inimene oli ka purjus, kuid kuni tõenduslike alkomeetrite kasutusele võtmiseni Eesti 

praktikas just nii tehti.  

 

Uue regulatsiooni jõustumisega kontrollitakse alkoholijoovet indikaatorvahendiga ja 

positiivse tulemuse korral tuvastatakse tõendusliku alkomeetri (tõendusliku alkomeetri 

kord)41 või vereproovi uuringuga.42 Kui tegemist on narkootilise või psühhotroopse aine 

või muu sarnase toimega aine tarvitamisest tingitud joobega, võib kontrollida politseinik 

joovet kiirtestiga või indikaatorvahendiga, kuid kohustuslik on toimetada isik 

meditsiiniasutusse, kus tuvastatakse nimetatud ainetest tekkinud joove arsti hinnangu ja 

bioloogilise vedeliku uuringuga (vt lisa 3). 

                                                 
39 Kriminaalmenetluse seadustik, 12.02.2003, jõustunud 01.07.2004 – RT I 2003, 27, 166 ... RT I 2010, 8, 

35 
40 Liiklusseaduse § 74'17 
41 Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord, 

vastu võetud Siseministri määrusega 15.12.2009, jõustunud  01.01.2010 -  RTL, 23.12.2009, 95, 1405  
42 Vere- ja bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ning 

nende toimingute tasustamise ja uuringu tulemustest teavitamise kord, vastu võetud Vabariigi Valitsuse 
määrusega 28.05.2009, jõustunud 01.07.2009 – RT I 2009, 28, 173  
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Tõendusliku alkomeetri kasutamise kord on kehtestatud PPS § 7'24 lg 7 alusel, mis 

arvestab vajadusega selgitada välja täpne isiku vere või väljahingatava õhu 

alkoholikontsentratsioon. Kui indikaatorvahendiga kontrollitakse alkoholi sisaldumist 

kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus, siis tõendusliku alkomeetriga mõõdetakse 

etanooli massikontsentratsiooni kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus. 

Indikaatorvahendiga teostatakse üks puhumine ja üksnes vajadusel ka uus puhumine, kuid 

tõendusliku alkomeetriga teostab pädev mõõtja vastavat mõõtemetoodikat järgides alati 

kaks puhumist. Tõenduslikku alkomeetrit käsitletakse pikemalt järgmises punktis.  

Joobeseisundi kontrollimise või tuvastamise protseduurile võib politseiametnik allutada: 

• sõidukijuhi või muu isiku, kui on alust kahtlustada, et isik on toime pannud süüteo, 

mille koosseisuliseks tunnuseks on joobeseisund või lubatud alkoholipiirmäära 

ületamine või narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine 

tarvitamine; 

• isiku, kellel esinevad ilmsed joobeseisundi tunnused, kui ta võib olla ohtlik endale 

või teistele 

• alaealise, kellel esinevad ilmsed joobeseisundi tunnused.43 

 

Joobeseisundit tuvastab politsei üldjuhul liikluseeskirjade rikkumise või selle kahtluse 

korral ning politseioperatsioonide (sh "Kõik puhuvad") läbiviimise käigus. Juhtide joovet 

kontrollitakse ka kõikide inimkannatanutega liiklusõnnetuste puhul. Vajadusel või juhi 

nõudmisel viiakse juht joobe tuvastamiseks arsti juurde, kuid praktikas on valdav osa 

politsei poolt avastatud joobes või joobe tunnustega juhtidest nõustunud politseiametniku 

poolt indikaatorvahendi näidu alusel tehtud otsusega (täpne statistika puudub, kuid 

hinnanguliselt vähemalt 80%). Arsti juures tuvastatakse joovet vere või uriini analüüsi või 

indikaatorvahendi ja kliiniliste näitude alusel.44 

 

Näitena võib tuua Tartu Maakohtu kohtuotsuse 3-1-1-143-05, kus kodanik on esitanud 

kaebuse kohtuvälise menetleja LS § 74'19 järgi tehtud otsuse tühistamiseks. Antud 

juhtumis mõõdeti alkoholijoovet vana regulatsiooni järgi indikaatorvahendiga Lion S-L2, 

mis oli küll nõuete kohaselt kontrollitud ja kalibreeritud, kuid ei näidanud täpset 

alkoholisisaldust väljahingatavas õhus, mis jättis võimaluse saadud tulemust vaidlustada 

                                                 
43 Politsei ja piirivalve seaduse § 7'23 
44 Andri Ahven, Einar Hillep, „Joobes sõidukijuhtimisega seonduvad riskid ja võimalikud meetmed joobes 

sõidukijuhtimise vähendamiseks“, uuringuaruanne, Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika osakond, 
Tallinn 2006 
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kohtutasandil. Kriminaalkolleegiumi seisukoht oli, et kuna indikaatorvahendi puhul ei ole 

mõõtetulemuse jälgitavus mõõteseaduses kehtestatud korras tõendatav, ei saa sellega 

väärteomenetluses tõendada seda, mitu milligrammi alkoholi sisaldus liitris juhi 

väljahingatavas õhus. Seega ei saa nõustuda kassatsioonis esitatud seisukohaga, et 

indikaatorvahendiga saab kindlaks teha, kas alkoholisisaldus kontrollitava isiku 

väljahingatavas õhus ületab lubatud piirmäära või mitte.45 

 

Kuna uus regulatsioon näeb ette indikaatorvahendi positiivse tulemuse korral või isiku 

nõudmisel väljahingatava õhu mõõtmise ka tõendusliku alkomeetriga või vereproovi 

uuringuga, välistab see näite põhjal esitatavad vaidlused ja kohtukaebused (vt lisa3).  

 

Sõidukijuhil on õigus keelduda väljahingatavas õhus alkoholi sisaldumise kontrollimisest 

indikaatorvahendiga kui ka tõendusliku alkomeetriga. Kui isik keeldub väljahingatavas 

õhus alkoholi sisaldumise kontrollimisest indikaatorvahendiga, selgitatakse talle, et 

keeldumise korral tuvastatakse alkoholijoove tõendusliku alkomeetri või vereproovi 

uuringuga. Kui isik keeldub alkoholijoobe tuvastamisest tõendusliku alkomeetriga 

selgitatakse talle, et keeldumise korral tuvastatakse alkoholijoove vereproovi uuringuga.46 

Sageli võib olla keeldumise põhjuseks asjaolu, et politseid ei usaldata joobe tuvastajatena 

või lootus, et meditsiiniasutusse toimetamise ja vereproovi võtmiseni kulunud aja jooksul 

alkoholisisaldus veres langeb või isik kaineneb (oleneb joodud alkoholi kogusest ja aja 

möödumisest viimasest alkoholi tarbimisest). Kui isikul ühes grammis veres on vähemalt 

0,5 mg alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,25 mg alkoholi ning 

väliselt on tajutavad tema tugevasti häiritud või muutunud kehalised või psüühilised 

funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu ta ei ole ilmselgelt võimeline juhtima liikluses 

sõidukit nõutava kindlusega, loetakse ta alkoholijoobes olevaks. Ehkki isik ei usaldanud 

joobe tuvastajatena politseiametnikke ning valis alkoholijoobe tuvastamise vereproovi 

uuringuga, siis otsus, kas isik on joobeseisundis või mitte, sõltub ikkagi politseiametnike 

poolt fikseeritud alkoholijoobele viitavate tunnuste kirjeldamisest.47 

                                                 
45 Jüri Puidaku väärteoasi liiklusseaduse § 74'19järgi, kohtuasi nr 3-1-1-143-05,  Riigikohtu 

kriminaalkolleegiumi kohtuotsus, 09.02.2005, 8.punkti lõik 2. 
46 Politsei ja piirivalve seaduse § 7'24 
47 Isikul esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine 

tarvitamisest tingitud joobele viitavate tunnuste loetelu ja joobeseisundi kontrollimise nõuded ning 
protokolli vorm, Sotsiaalministri 19.06.2009 määrus nr 53, <www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13195355 
> 
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Kui kohapeal ei ole joobeseisundi tuvastamine võimalik, võib isiku toimetada politsei 

ametiruumi alkoholijoobe tuvastamiseks tõendusliku alkomeetriga vastavalt PPS § 7’25 

lõikele 1. Seda võib tingida ka asjaolu, et tõenduslik alkomeeter ei paikne igas 

liiklusjärelevalvet teostavas sõidukis. Kui liikluspolitseinikud teevad tööd linnast väljas, 

siis selleks, et juhi joovet kontrollida tõendusliku alkomeetriga, peavad nad sõitma pikki 

vahemaid, et selleni jõuda. Sel ajal, kui tegeletakse ühe joobes juhiga, liiklusjärelevalvega 

antud toimkond enam tegeleda ei saa. Samuti kulub tõendusliku alkomeetrini jõudmiseks 

aega ja juhi alkoholijoove väljahingatavas õhus on kindalasti langenud. Mõnel juhul saab 

küll välijuht sõita tõendusliku alkomeetriga sündmuspaika, kuid iga kord see pole 

mõeldav, sest tavaliselt on töös mitu toimkonda ja välijuht ei jõua mitmesse erinevasse 

paika üheaegselt. 

 

Kui politseiametnik ei pea vajalikuks muude andmete kogumist ja isik ei nõua 

alkoholisisalduse kindlaks määramist veres või väljahingatavas õhus tõendusliku 

alkomeetriga, võib piirduda indikaatorvahendi kasutamisega. Siinkohal on mõeldud 

jalakäijaid, jalgrattureid, mopeedijuhte. Vaid indikaatorvahendiga ei või piirduda PPS § 

7'24 lg 4 sätte kohaselt mootor-, õhu- või veesõiduki või raudteeveeremi või trammi ohutu 

liiklemise või käituseeskirja nõuete rikkumisega seotud süütegude toimepanemise 

kahtluse korral. Küll aga tekib vastuolu LS § 74'36-s, mis sätestab liiklusnõuete rikkumise 

jalakäija, jalgratturi, mopeedijuhi, loomveokijuhi või sõitja poolt. Kuna tegemist on 

liiklejaga, st liikluses osalejaga, siis ei saa liiklusnõuete rikkumise korral 

liiklusjärelevalvet korraldav politseinik rikkumisest mööda vaadata. Kui aga ülal 

nimetatud liikluses osalejad lisaks liiklusnõuete rikkumisele on joobeseisundis, siis eeldab 

see väliste tunnuste olemasolu. Kui näiteks mopeedijuhi väljahingatav õhk näitab 

alkoholijoovet ja välised tunnused puuduvad, ei saa politseinik teda karistada LS § 74'36 

lõikes 2 toodud teo eest, vaid peab piirduma lõikes 1 toodud liiklusnõuete rikkumisega. 

Lõike 2 punkti 1 sõnastus peaks siinkohal olema „kui esinevad alkoholipiirmäära 

tunnused“. 

1.3.1 Tõendusliku alkomeetri kasutamine 

Tänapäeval ei piisa mõõtetulemuse usaldatavuse tagamiseks ainult taadeldud 

mõõtevahendi kasutamisest, vaid vajalik on ka see, et protseduuri viiks läbi kompetentne 

mõõtja, kes oskab kasutada korrektset mõõtemeetodit ja tõlgendada mõõtetulemusi. Üheks 
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sellise mõõtmise näiteks on ka töö tõendusliku alkomeetriga. MõõtS-st tulenevalt peab 

mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud ja mõõtmist peab läbi viima pädev mõõtja, kes 

on saanud sellekohase koolituse. 

 

Mõõtevahendil peab olema täidetud taatluskohustus või jälgitavalt kalibreeritud, või 

sertifitseeritud etalonaineid, järgides asjakohast mõõtemetoodikat. Samuti peab 

mõõtetulemuse jälgitavus olema tõendatud, kui riikliku järelevalve käigus saadud 

mõõtetulemuste alusel on tehtud ettekirjutus, määratakse karistus väärteoasjas või 

piiratakse eriõigust, ekspertiisi tegemisel kriminaalasja kohtueelses menetluses, kohtu- ja 

vahekohtumenetluses või väärteo kohtuvälises menetluses.48  

 

Politsei kasutuses olevad indikaatorvahendid kui ka tõenduslikud alkomeetrid on võrreldes 

varem kasutusel olnud indikaatorvahendite ja mõõteriistadega palju usaldusväärsemad, 

sest saadud tulemus on nähtav ka kontrollile allutatud isikule. Seda tõestab asjaolu, et 

vähenenud on isikute poolt nõudlus alkoholijoobe tuvastamiseks vereproovi uuringuga. 

EKEI-st saadud statistika kohaselt tehti perioodil 01.07.2009- 31.01.2010 Lõuna 

prefektuurile 130 etanooli uuringut ja 17 ekspertiisi, mis kuue maakonna peale ei ole suur 

arv. Tõenduslik alkomeeter trükib välja tšeki, kus on kirjas puhuja andmed, puhumise aeg, 

puhumise tulemus ja kontrollija andmed. Samuti on masina poolt välja arvutatud isiku 

kasuks arvestatud laiendmääramatus.  

 

Kui lugeda tõendusliku alkomeetri Alcotest 7110 MK III EST + EC kasutusjuhendit, siis 

punktis 5 on kirjas „Eeltingimused uuritavale isikule“. Selle järgi tuleb mõõtjal 

(politseiametnikul) arvestada, et alkoholi tarvitamine vahetult enne analüüsi (hõlmab ka 

alkoholi sisaldavaid suuspreisid ja ravimjooke/-tilku) võib lubamatult mõjutada analüüsi 

tulemusi. Selle vältimiseks on enne analüüsi teostamist vajalik 15-minutiline ooteaeg, sest 

vastasel juhul teavitab seade suualkoholi olemasolu (mitte väljahingatava õhu). Seega võib 

järeldada, et enne tõendusliku alkomeetriga kontrollimist, peab politseiametnik 

kontrollitavalt isikult teada saama millal ta viimati alkoholi tarbis. Kui isik on aga sellisest 

nõudest teadlik, siis ta võib näiteks vabalt ka väita, et tarvitas alkoholi või alkoholi 

sisaldavat suuspreid või ravimjooki vahetult enne juhtima asumist, millest on möödas 1-2 

minutit. Politseinikul tuleb seega oodata ajaliselt 13-14 minutit, et kontrollida isiku 

                                                 
48 Mõõteseaduse § 5 
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alkoholijoovet väljahingatavas õhus tõendusliku alkomeetriga, mis ajaliselt räägib antud 

olukorras juhi kasuks. 

1.3.2 Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine joobe 

tuvastamine 

Narkootilist ja psühhotroopset ainet mõistetakse PPS seaduses narkootiliste ja 

psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse tähenduses.49 „Narkootiliste ja 

psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase 

arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 

nimekirjad“50 (Nimekiri) kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning 

nende lähteainete seaduse» § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel. Nimekirja kuulub 

hetkeseisuga 270 ainet.  

 

PPS § 7’27  lähtuvalt võib politseiametnik narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase 

toimega aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundi kahtluse korral toimetada isiku 

joobeseisundi tuvastamiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde või riiklikku 

ekspertiisiasutusse. Eelpool nimetatud ainete tarvitamise kahtluse korral peab politsei 

kirjeldama isikul esinevaid joobele viitavaid tunnuseid. Politseiametnik võib kontrollida 

isiku narkootilise, psühhotroopse või muu joovastava aine sisaldumist isiku organismis 

indikaatorvahendiga. Politseis on kasutusel ka kiirtestid.  

 

Narkootilisel joobel puuduvad raskusastmed. Kui lisaks narkootilise aine olemasolule 

organismis on tuvastatud joobe tunnused (hälbed silmade välimuses ja silmavaates), siis 

on tegemist joobeseisundiga. Narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine 

tarvitamisest põhjustatud joove on alati kuriteona käsitletav. 

                                                 
49 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus, 11.06.1997, jõustunud 01.07.1997 

-  RT I 1997, 53, 834 ... RT I 2010, 7, 31 
50 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase 

arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad, vastu 
võetud sotsiaalministri määrusega 18.05.2005, jõustunud 05.06.2005 – RTL 2005, 57, 807 ... RTL2009, 
89, 1308 
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1.3.3 Joobeseisundi tuvastamine tervishoiuteenuse osutaja poolt või riiklikus 

ekspertiisiasutuses 

Isiku võib toimetada tervishoiuteenuse osutaja juurde või riiklikku ekspertiisiasutusse 

vereproovi võtmiseks, et tuvastada alkoholijoove vereproovi uuringuga, kui: 

• isik keeldub alkoholijoobe kontrollimisest indikaatorvahendiga või tuvastamisest 

tõendusliku alkomeetriga;  

• isik ei ole võimeline järgima indikaatorvahendi või alkomeetri kasutamise 

protseduuri; 

• isik nõuab seda indikaatorvahendi positiivse tulemuse korral; 

• see on otstarbekas ja isik on sellega nõus.51  

 

Politsei nõudmisel on: 

• arst kohustatud kirjeldama isiku terviseseisundit ja andma hinnangu isikul 

joobeseisundi tunnuste olemasolu või puudumise kohta; 

• tervishoiuteenuse osutaja või riiklik ekspertiisiasutus kohustatud võtma, säilitama 

ja edastama vajaliku koguse bioloogilise vedeliku proovi. (PPS § 7’27 lg 5) 

 

Bioloogilise vedeliku proov võetakse tervishoiuteenuse osutaja juures (haiglas) ja 

korraldatakse võetud proovi toimetamine riiklikku ekspertiisiasutusse (EKEI) bioloogilise 

vedeliku proovi uuringu tegemiseks. Kuna EKEI asub Tartus, siis iga maakonna haigla 

korraldab ise vere- ja uriiniproovide toimetamise EKEI laborisse. Haiglatel on olemas 

vastavad külmikud, kus proove hoida. Kuna EKEI töötab tööpäevadel (esmaspäevast 

reedeni) kella 9.00-st kuni 16.30-ni, siis näiteks öisel ajal ja nädalavahetustel võetud 

proovid saab EKEI-sse toimetada alles esmaspäeval. Siiani proovide hoidmise, säilitamise 

ja transportimisega probleeme esinenud ei ole.  

 

PPS § 7’26 lg 1 alusel on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on vereproovi võtmise õigus ja 

riiklik ekspertiisiasutus kohustatud politsei nõudmisel võtma vereproovi. Isiku  

toimetamine joobeseisundi tuvastamiseks (vere- või uriiniprooviga) tervishoiu- või 

ekspertiisiasutusse peab olema politsei poolt vormistatud saatekirjaga kahes eksemplaris. 

Haiglates on vereproovi võtjateks reeglina valveõed (volitatud isik) ja arst võtab 

                                                 
51 Politsei ja piirivalve seaduse § 7'25 lg 2 
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protseduurist osa vaid juhul, kui on vaja isikul lisaks vere- või uriiniproovi võtmisele 

kirjeldada ka väliseid tunnuseid (narkojoobe korral). 

 

Vere- või uriiniproov võetakse vastavalt korrale52 tervishoiuteenuse osutaja juures. 

Vastavalt PPS § 7'27 lg 7 korraldab politsei võetud bioloogilise vedeliku proovi 

toimetamise riiklikku ekspertiisiasutusse joobe tuvastamiseks proovi uuringu tegemiseks.  

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum, keda esindab juhatuse esimees ja Lõuna Prefektuur, keda 

esindab prefekt, on sõlminud sellekohase halduslepingu. Halduslepingu53 sõlmimist eeldas 

ka asjaolu, kuna uue redaktsiooni kehtima hakkamisega 01.07.2009. a, ei teadnud 

meditsiinitöötajad ja politseinikud täpselt oma kohustusi, sest mõlema ametkonna töös 

toimus muudatusi kohustuste suhtes. Näiteks oli alguses suur segadus selle ümber, kes 

toimetab vereproovi katsutid ekspertiisiasutusse. Samuti ei võtnud arstid (valveõed) 

vereproovi õigetesse halli korgiga katsutitesse, kui politseinik seda ei öelnud, et vereproov 

on vajalik alkoholijoobe tuvastamise uuringuks. Keeruliseks tegi selle ilmselt ka asjaolu, 

et uus redaktsioon hakkas küll kehtima, kuid meditsiinasutustes liikus muudatustega 

seonduv info aeglaselt ning seega tekitas arusaamatusi ja segadust. Tekkis olukordi, kus 

ühes valves olnud valveõde oli muudatustega kursis, kuid järgmise vahetuse valveõde 

muudatusi ei teadnud. Raskeks tegigi ilmselt olukorra valvetega tööl käimine, eriti kui 

valvekorda alustas valveõde öösel. Halduslepingu sõlmimisega sai kõigile osapooltele 

selgeks nende kohustused ja kirjeldatud probleeme ei ole esinenud. 

1.3.4. Politseiniku õigus kasutada vahetut sundi 

Vere- ja bioloogilise vedeliku proovi võtmise tagamiseks on politseil õigus kasutada 

proovi andmiseks kohustatud isiku suhtes vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi 

saavutamiseks vältimatu.54 

 

Enne vahetu sunni meetmete juurde asumist tuleb sissejuhatusena märkida, et vahetu 

sunni regulatsioon lähtub riikliku järelevalve mitmeastmelisuse põhimõttest. See 

tähendab, et järelevalve eesmärgi – ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise – 

saavutamiseks tuleb üldjuhul alustada inimese suhtes kõige leebemast meetmest, minnes 
                                                 
52 Vere- ja bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise... kord, ibid, §-d 5 ja 6 
53 Haldusleping, 05.10.2009  
54 Politsei ja piirivalve seaduse § 7'26 lg 2 ja § 7'27 lg 6 
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kärk- järgult jõulisemaks.55 Hea selgitustöö võib olla nii efektiivne meede, et inimene 

mõistab ka ise oma tegevuse tagajärgi ning lõpetab rikkumise või hoidub hoidub edaspidi 

sarnaseid rikkumisi toime panemast. See eeldab, et politseiametnik mõistab ka ise 

suurepäraselt, millise õigushüve kaitseks on vastavad õigusnormid kehtestatud, millist 

eesmärki vastavad piirangud teenivad ning oskab rikkujat väga hästi veenda õiguspäraselt 

tegutsema. Kui inimene ei ole koostööaldis ega seadusekuulekas, tuleb minna järgmisele 

astmele, milleks on ettekirjutuse tegemine. Rikkujale antakse kiiret lahendust nõudvas 

olukorras suuline korraldus, millega kohustatakse teda midagi tegema või mingist 

tegevusest hoiduma. Politsei tegevus ei olekski eesmärgipärane, kui ohu tõrjumisele või 

korrarikkumise kõrvaldamisele suunatud üld- ja erimeetmed ei saaks 

haldussunnivahenditega täitma sundida. Haldussunnimeetmed on suunatud üld- ja 

erimeetmete täitmisele ning ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamisele. PPS § 26 

kohaselt on vahetu sund füüsilise isiku (edaspidi isik), looma või asja mõjutamine füüsilise 

jõuga, erivahendiga või relvaga.  

 

PPS § 30 lg 2 kohaselt võib politseiametnik kohaldada vahetut sundi juhul, kui isikule 

kehtiva haldusaktiga ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks pandud 

kohustuse täitmise tagamine muu haldussunnivahendiga ei ole võimalik või ei ole õigel 

ajal võimalik. Seega PPS § 26 ja § 30 lg 2 koostoimes saab selleks olla üksnes kohustuste 

täitmisele suunamine. 

 

Vahetu sunni üheks vahendiks on füüsiline jõud. Füüsilise jõu kasutamine on isiku vahetu 

füüsiline mõjutamine- st füüsiline mõju kandub vahetult sunni rakendaja kehalt vahetu 

sunni objektile. Füüsilise jõu kasutamine eeldab vahetut füüsilist kontakti isikuga. Näiteks 

isiku kinnihoidmine, isiku eemaletõukamine. Erivahend (käerauad, jalarauad, 

sidumisvahendid, rahustussärk või –tool) on mõeldud sundi rakendava isiku jaoks isikute 

füüsiliseks mõjutamiseks, eelkõige füüsilise jõu mõju suurendamiseks või suunamiseks. 

Erivahendit on võimalik kasutada koos füüsilise jõuga (nt käe või jalaraudade kasutamine) 

või iseseisva vahendina. 56 

 

                                                 
55 Politsei järelevalve menetlus. Õppevahend. Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja 

Koolituskeskus, lk 76  
56 Politsei järelevalve menetlus, ibid, lk 78 
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Tänaseks on õiguskantsler Indrek Teder seadnud kahtluse alla haiglates tehtavad joobe 

määramise sundproovid, sest tema hinnangul võib nendega kaasnev oht tervisele ja 

väärikust alandavale kohtlemisele olla põhiseadusega57 vastuolus. Ta ei sea otseselt 

kahtluse alla politsei õigust inimesi sundproovide andmiseks kohustada, vaid näeb 

eelkõige probleemi, et vajalikke analüüse võetakse haiglates ning et sundprooviga võivad 

kaasneda terviseohud ning on välja toonud kaks peamist mureküsimust: 

tervishoiutöötajate ebaühtlane või puuduv pädevus sundkorras vere- ja uriiniproovi 

võtmisel ning tahtevastase proovi võtmisega kaasnevad võimalikud terviseohud. 

Justiitsminister R. Lang aga tõdes vastuses õiguskantslerile, et sundproovide võtmine on 

hädavajalik, sest vastasel juhul ei oleks isiku keeldumisel proovi võtmine üldse võimalik. 

Et aga joobeseisundist sõltub inimese võimalik karistus ja tema vastutusele võtmine, ei saa 

ministeeriumi hinnangul lasta tekkida olukorda, kus isiku joobeseisund jääb tuvastamata. 

Samas artiklis on ka ära märgitud, haiglate liidu esimehe Urmas Sule poolt, et enamik 

haiglate liidu liikmeid ei soovi täita proovide võtmise ja joobeseisundi kirjeldamise 

kohustust, mis neile seadusega pandud on, kuna sunniviisiline proovi võtmine on 

vastuolus arstieetikaga. Langi sõnul on sundproovide võtmise kord erinevate ekspertidega 

kooskõlastatud ja see pole põhiseadusega vastuolus.58 

 

Käesoleva ajani (30.03.2010) on Lõuna prefektuuris olnud kolm juhtumit, kus 

politseinikel on tulnud kasutada vereproovi võtmisel sundi. Kui tuua näitena Tartu 

juhtumit, siis sunni kasutamiseks oli vaja lisaks isiku meditsiiniasutusse toimetavale 

patrulltoimkonnale appi kutsuda ka lisapatrull. Seega sunni kasutamises osales neli 

politseiametnikku ja kogu vereproovi võtmise protseduuri kestvus oli 2 tundi. Naissoost 

valvearst, kes esialgselt pidi vere analüüsi võtma, keeldus sellest ja vereproovi võttis 

julgem ja kogenum meessoost valvearst. 

 

Sundi kasutanud politseinike sõnul on väga raske vereproovi võtta, kui isik on endale pähe 

võtnud, et ta vereanalüüsiga vabatahtlikult ei ole nõus. See osutub alles võimalikuks siis, 

kui isik on vastuhakust väsinud ega suuda piisavat vastupanu osutada. Kuna vereanalüüs 

võetakse veresoonest, siis ei ole võimalik kätt nii fikseerida, et isik ennast üldse ei 

liigutaks. Sellest ka põhjus, miks mõned valvearstid(õed) ei taha riskida sunniga proovi 

                                                 
57 Eesti Vabariigi põhiseadus, 28.06.1992, jõustunud 03.07.1992 – RT 1992, 26, 349 ... RT I 2007, 33, 210 
58 Politseiamet, „Teder uurib joobeproovide võtmist haiglates“, BNS Terminal, 11.01.2010,  

<www.bns.ee/catart.jsp> 
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võtmisel. Veel raskem, kui mitte võimatu, on sundi kasutada kateetriga uriiniproovi 

võtmisel. Järeldus sellest, et seaduses võib küll politseinikel õigus olla sunni 

kasutamiseks, kuid praktikas on seda siiski väga raske ja riskantne teostada, sest vahetu 

sunni kasutamine võib kaasa tuua tervisekahjustusi, mis seisnevad traumaatilises seisundis 

(nt luumurd, haav, põrutus, nihestus, verevalumid). 
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA  

2.1 Lõuna prefektuuri üldiseloomustus 

Õigusaktides mainiti nimetust Lõuna Politseiprefektuur esmakordselt 24.11.2003. a, kui 

anti välja siseministri määrus nr 102.59 Alates 01.01.2010. a muutus Lõuna 

Politseiprefektuur (LPP) Politsei- ja Piirivalveameti alla kuuluvaks Lõuna prefektuuriks 

(LP). Prefektuuri ühtse nimetuse alla on liitunud 3 ametkonda: politsei, piirivalve, 

kodakondsus- ja migratsiooniamet. LP hõlmab kuut maakonda- Tartu, Jõgeva, Viljandi, 

Põlva, Võru ja Valga. Prefektuuri keskus asub Tartus, Riia 132. Seisuga 01.01.2009.a oli 

LPP-s tööle vormistatud 644 politseiametnikku, 196 mittepolitseiametnikust teenistujat ja 

634 abipolitseinikku. LPP teenindatava territooriumi pindala on 15533 km². Seisuga 

01.01.2008. a oli registreeritud kokku 192 politseisõidukit. Teenindaval territooriumil, kus 

oli registreeritud 345600 elanikku, töötas kokku 112 piirkonnakonstaablit, 56 

piirkonnakonstaabli teeninduspiirkonda, 16 konstaablijaoskonda.  Seisuga 01.10.2008. a 

asus LPP teenindataval territooriumil kokku 90 kohalikku omavalitsust (valla- ja 

linnavalitsust) ja  seisuga moodustatud oli 414 korrakaitselise kodanikuühenduse 

tugirühma/sektorit (sh MTÜ Naabrusvalve Keskuse tugirühmasid 369 ja Eesti Naabrivalve 

sektoreid 45). Kohtuasutused, millised asuvad LP teenindataval territooriumil on 

maakohus, halduskohus, ringkonnakohus ja Riigikohus. Tööpiirkonnaga ühtivad 

õiguskaitse- ja sisejulgeolekuasutustest veel ka Lõuna-Eesti Päästekeskuse, Tartu 

Maakohtu ja Lõuna Ringkonnaprokuratuuri tööpiirkonnad. Ministeeriumidest asub LP 

tööpiirkonnas Haridus- ja teadusministeerium. 

 

LP korrakaitsebüroo liiklusjärelevalve talituses töötab kokku 112 liikluspolitseinikku. 

Kuna politsei üheks prioriteediks on liikluskuritegude ennetamine ja joobes juhtide 

kõrvaldamine liiklusest, tegelevad liiklusjärelevalvega ka patrullteenistuse 

liikluspolitseinikud, avariikorrapidajad ja piirkonna konstaablid. Lõuna prefektuuris on 

telefoniside otseliinina kasutusel liiklusliin, mille telefoninumber on 14900. 

                                                 
59 Lõuna Politseiprefektuuri põhimäärus, 24.11.2003, jõustunud 01.01.2004 – RTL 2003, 119, 1918 ... RTL 

2008, 59, 829 
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Liiklusjärelevalve teostamiseks joobe tuvastamisel on politseiametnike kasutuses  

töövahenditena indikaatorvahendeid ja tõenduslikke alkomeetreid maakonniti järgmiselt: 

• Tartus indikaatorvahendeid Lion S-500 kokku 28, Lion SD-400 kokku 3, 

AlcoQuant 6020 kokku 11 ja tõenduslikke alkomeetreid Lion Intoxilyzer 800 

kokku 2, Alcotest 7110 MK III EST 1. Tõenduslikest alkomeetritest üks on 

paigutatud arestimajja, teine on liiklusjärelevalve välijuhi juures ja kolmas asub 

avariitalituse korrapidaja juures  

• Jõgeval on indikaatorvahendeid kokku 19- Lion S-500 kokku 12, Lion SD-400 

kokku 1 ja AlcoQuant 6020 kokku 6. Lisaks on 2 tõenduslikku alkomeetrit 

Alcotest 7110  MK III EST 

• Põlvas on indikaatorvahendeid kokku 17- Lion S-500 kokku 12, Lion SD-400 

kokku 1 ja AlcoQuant 6020 kokku 4. Lisaks on 2 tõenduslikku alkomeetrit 

Alcotest 7110  MK III EST  

• Valgas on indikaatorvahendeid kokku 19- Lion S-500 kokku 13, Lion SD-400 

kokku 1 ja AlcoQuant 6020 kokku 5 ja 2 tõenduslikku alkomeetrit Alcotest 7110  

MK III EST  

• Viljandis on indikaatorvahendeid kokku 22- Lion S-500 kokku 11, Lion SD-400 

kokku 1 ja AlcoQuant 6020 kokku 20 ja lisaks 3 tõenduslikku alkomeetrit Alcotest 

7110  MK III EST  

• Võrus on indikaatorvahendeid kokku 26- Lion S-500 kokku 17, Lion SD-400 

kokku 1 ja AlcoQuant 6020 kokku 8 ja 2 tõenduslikku alkomeetrit Alcotest 7110  

MK III EST  

 

Üheks oluliseks põhjuseks teha uuring Lõuna prefektuuris oli see, et autor ise töötab 

Lõuna prefektuuris ja seega on parem ligipääs lõputöös vajaminevatele andmetele ja hea 

kontakti olemasolu töötava isikkoosseisuga, keda on lõputöösse kaasatud 

ankeetküsitlejatena. Samuti saab autor uuringu tulemusi hakata töösse rakendama. 

2.2 Uurimismeetodid 

Uurimismeetoditest kasutati politseiametnike ja meditsiinitöötajate anketeerimist ja 

statistiliste andmete analüüsi LS § 74'19 ja KarS § 424 järgi. Ankeetküsitluse ja analüüsi 
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läbiviimiseks ning vajalike uurimisandmete kogumiseks esitati vastavasisuline taotlus 

15.02.2010. a, mille kooskõlastas LP korrakaitsebüroo juht ja nõusoleku andis prefekt 

Tarmo Kohv. 

 

Analüüsi käigus tehti väljakirjutusi ja koguti andmeid andmebaasist ALIS ja töödeldi 

programmiga Exel. Kuna uus regulatsioon hakkas kehtima 01.07.2009. a, siis lähtuti ka 

analüüsitava ajavahemiku valimisel just sellest, et välja tuua võrreldavat perioodi vana 

regulatsiooniga. Ajavahemikeks valiti: 

• 01.07.2009- 31.01.2010; 

• 01.07.2008- 31.01.2009; 

• 01.07.2007- 31.01.2008; 

• 01.07.2006- 31.01.2007. 

 

Saadud andmeid analüüsiti maakondade kaupa eelpooltoodud ajavahemikus. Analüüsi 

käigus selgitati välja järgmised andmed:  

• karistatud KarS § 424 järgi, 

• joobes juhid LS § 74'19 lg 1 järgi, 

• LS § 74'19 järgi otsuse peale esitatud kaebused maakohtule, 

• kokku avastatud joobes juhte antud ajavahemikul; 

• joobes juhid LS § 74'19 lg 1 ja lg 2 järgi uuest regulatsioonist tulenevalt. 

 

Ankeetküsitlus esitati politseiametnikele nimeliselt eesmärgiga, et sellele vastamine oleks 

tõsiseltvõetavam. Vastajatele selgitati küsimustiku läbiviimise vajadust ning seda, et 

vastuseid kasutatakse vaid lõputöös ja nende arvamus on antud teema juures väga oluline. 

Ankeetküsimustik koosnes üheksast küsimusest, millest viis küsimust oli „jah“, „ei“ 

vastuse variantidega, millele lisaks oma arvamus või selgitus ja neli küsimust olid oma 

selgituste ja näidete põhjal. Tagasiside oli oodatust kesisem, kuid enamus tagastatud 

ankeetküsitlustest oli täidetud väga põhjalikult. 

 

Ankeetküsitlus meditsiinitöötajatele koosnes viiest küsimusest. Enne ankeetküsitlusele 

vastamist võttis autor ühendust elektronposti teel või käis haiglas kohapeal vastaja 

nõusoleku saamiseks. Meditsiinitöötajatele selgitati küsimustiku läbiviimise vajadust ning 

seda, et nende vastuseid kasutatakse vaid lõputöös ja nende arvamus on antud lõputöös 
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väga oluline. Ankeetküsimustiku kolm küsimust oli koostatud „jah“, „ei“ vastuse 

variantidega, millele lisaks küsiti selgitusi ja kahele küsimusele tuli vastata vaid selgituste 

ja põhjendustega. 

2.3 Uuringute läbiviimine 

Politseiametnike ja meditsiinitöötajate küsitlus viidi läbi ajavahemikul veebruar- märts 

2010. a. Küsitlemine toimus nimeliselt ja eelneva kokkuleppega vabatahtlikkuse alusel. 

Küsimustik jagati vastamiseks 35 politseiametnikule, millest tagastati tähtaegselt 22 ja 10 

meditsiinitöötajale, millest tagastati tähtaegselt 7. Seega oli tagasiside politseiametnikelt 

62,8 % ja meditsiinitöötajatelt 70 %. Küsimustikku oli võimalus täita nii käsitsi kui ka 

arvuti abil. Enamus valisid selleks arvuti arvates, et see on mugavam ja aega 

kokkuhoidvaim variant ja küsimustiku tagastamiseks ei pea küsija või vastaja kohale 

tulema. 

 

Statistilise andmete kogumiseks kasutati politseiandmebaasi ALIS kuupäevadel 24.03. ja 

25.03.2010. a. Politsei ja piirivalve ametil on olemas statistika selle kohta palju on uuritava 

ajavahemiku kohta rikkumisi KarS § 424 järgi; LS § 74'19 lg 1 järgi; palju on esitatud 

kaebusi isikute poolt, kes on saanud karistuse LS § 74'19 järgi; palju on joobes juhte 

avastatud kokku ja palju on avastatud rikkumisi uue regulatsiooni kehtimise ajal LS § 

74'19 lg 1 ja lg 2 järgi. Kuna 01.01.2010. a toimunud struktuurimuudatustega on  ümber 

korraldatud kogu raamatupidamine, puuduvad statistilised andmed vere- ja uriiniproovide 

kohta meditsiiniasutustest, mis varem olid Lõuna Politseiprefektuuri raamatupidamise 

arvestuses. 
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3. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED  

3.1 Ankeetküsitluse tulemused ja analüüs 

3.1.1 Politseiametnike ankeetküsitlus 

Ankeetküsitlus esitati kolmekümne viiele politseiametnikule, neist tagasiside laekus 

kahekümne kahelt politseiametnikult, mis teeb 62,8% vastanutest. Nendest üksteist ehk 

50% on vanemkonstaablid (liikluspolitseinikud), kaheksa ehk 36,3% ülemkonstaablid 

(liiklusjärelevalve talituse ja patrullteenistuse välijuhid) ja kolm ehk 13,6% komissarid 

(vanemliiklusametnikud). Seega võib järeldada, et enamus vastajatest tegelevad oma 

igapäevatöös otseselt liiklusjärelevalvega (vt lisa 4). 

 

Ankeetküsimustiku esimeses küsimuses küsiti teemakohaselt, kas uues regulatsioonis 

defineeritud joobeseisundi mõiste on eelmisega võrreldes üheselt tõlgendatav. Vastata 

sai „jah“, „ei“ vastustega ja selgitada oma arvamust. „Jah“ vastas seitseteist (77,3%) ja „ei“ 

viis (22,7%) politseiametnikku. „Jah“ vastanute esitatud arvamuste põhjal selgus 

kokkuvõtlikult järgmist: 

• on sama hästi tõlgendatud kui vana regulatsioon; 

• on paremini sõnastatud, kuid üldjuhul on võimalik asju erinevalt tõlgendada; 

• oluline on see, et nüüd saab seaduse alusel tuvastada ka alaealise jm isiku joovet, 

mis vana seaduse järgi oli reguleerimata ja kui inimene keeldus alkomeetrisse 

puhumast, siis ei olnudki põhimõtteliselt midagi teha; 

• uus regulatsioon arvestab erinevaid olukordi, nt alkoholisisaldus 0,80 mg 

väljahingatavas õhus tähendab kriminaalasja, mida võib tähendada ka 

alkoholisisaldus 0,4 mg väljahingatavas õhus, kui esinevad oluliselt häirunud 

tunnused; 

• eelmises olid joobeastmed mida enam ei ole, uus regulatsioon on üheselt arusaadav 

ja puuduvad joobeastmed, juht loetakse alkoholijoobes olevaks, kui tema veres on 
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1,50 mg alkoholi ja väljahingatavas õhus 0,75 mg, mis tähendab kriminaalasja 

alustamist; 

• uus on toonud juurde „alkoholijoobe“ termini, mis on ühest küljest üheselt 

tõlgendatav (LS § 20 lg 3'1 p 1), kuid samas annab alkoholijoobe tuvastajale 

võimaluse subjektiivselt hinnata (LS § 20 lg 3 p 2). Arvatavalt võiks fikseerida LS 

§ 20 lg 3'1 punktis 2 kinnitamist leidnud haigus- või väsimusseisundi tuvastamise 

korra kohaselt protokolliga, kuid selles osas pretsedent puudub. 

 

„Ei“ vastanud selgitasid oma vastuseid kokkuvõtvalt järgmiselt: 

• liiga segane: üks on joobeseisund, üks on alkoholijoove, üks on alkoholi piirmäära 

ületamine- mitu asja, erinevad tõlgendused;  

• segadust tekitab mõiste „joove“, mis algab 0,75 mg/l väljahingatavast õhust või 

0,25 mg/l-st ning väliselt peavad olema tajutavad tugevasti häiritud kehalised või 

psüühilised funktsioonid/reaktsioonid; igasugune alkoholijoove tähendab 

kriminaalmenetlust, lihtsalt alkoholipiirmäära ületamine tähendab 

väärteomenetlust, so kuni 0,74 mg/l ilma häiritud kehaliste/psüühiliste 

funktsioonide tuvastamiseta; 

• vanas regulatsioonis hakkas joobeseisund alates 0,25 mg/l. 

 

Järeldus: joobeseisundi mõiste on toonud endaga esialgselt kaasa keerukust just mitme 

uue termini näol – joobeseisund, lubatud alkoholipiirmäär, lubatud alkoholipiirmäära 

ületamine ja alkoholijoove. Politseiametnikul peavad olema selged, millal on lubatud 

alkoholipiirmäär ületatud ja millal algab alkoholijoove. Kui terminid on selged, siis 

tegelikult on uus regulatsioon kergemini mõistetav ja välistab mitmeti tõlgendamise ning 

annab aluse üheseks kvalifitseerimiseks. 

 

Teise küsimuse eesmärgiks oli teada saada, kas joobeseisundi tuvastamisega kaasnevad 

toimingud on mitmetimõistetavad ja annavad aluse vaidlustamiseks.  Küsimusele sai 

vastata „jah“, „ei“ valikvastustega ja seejärel selgitada oma arvamust. „Jah“ vastas 

üheksateist (86,4%) ja „ei“ kolm (13,6%) politseiametnikku. Küsimusele „ei“-ga vastanud 

on selgitanud oma arvamust kokkuvõtvalt järgmiselt: 

• kui joove on tõendusliku alkomeetriga tuvastatud, siis see ongi piisav tõend, et 

sõidukijuht on joobes; 
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• praegu on parem olukord, kui enne. Kui isik ei nõustu tõenduslikku alkomeetrisse 

puhuma või ei suuda seda , siis jääb üle ainult vereproov; 

• mitmetimõistetavust ei ole, sest iga toiming tuleb protokollida ja tutvustada 

kodanikule ja kui kõike õigesti teha, siis vaidlusi ei teki; 

• kuna meil eksisteerib õigusriik, on inimesel õigus vaidlustada politsei tegevust, 

kuid praegune joobeseisundi/alkoholijoobe tuvastamine on võimalik nii, et 

mitmetimõistmist ei teki. 

 

 „Jah“ vastanud selgitasid oma arvamust kokkuvõtvalt ja tõid välja järgmised kitsaskohad:  

• kui politsei peab hakkama täpsemalt kirjeldama LS § 20 lg 3 joobeseisundit, siis 

tekib küsimus, kas tegemist on eksperdiga, kes oskab nii täpselt seisundit tuvastada 

(juhul kui muidugi silmnähtavalt ei taaru jne). Aga kui neid tunnuseid ei ole ja 

näpuga rida ajada, siis ei saagi mõnel juhul midagi teha;  

• kõige suurem probleem on sunni kasutamisega, kus seaduseandja ei ole piisavalt 

pööranud tähelepanu võimalikele takistustele, siiani on arusaamatu kus algavad ja 

lõppevad sunni kasutamisel füüsilise jõu kasutamise piirid. Need protseduurid ei 

ole tänapäeva maailma arengut arvestades inimlikud. Ilmselt toob asjasse selguse 

esimene riigikohtu lahend;  

• PPS § 7'24 lg 2 järgi peab enne alkoholijoobe kontrollimist isikule selgitama tema 

õigusi, mida aga igapäevatöös on võimatu rakendada. 

 

Järeldus: joobeseisundi tuvastamisega kaasnevad protseduurid on võimalikult täpselt 

formuleeritud ja paika pandud. Kui kõik toimingud on politseiametnike poolt tehtud 

vastavalt seaduse sätetele, siis mitmetimõistetavus ja alus vaidlustamiseks puudub. Küll 

aga on toodud välja kolm küllaltki mõtlemapanevat fakti, mida annaks muuta 

eksimuste/mitmetimõistetavuse vältimiseks: 

• selleks et politseiametnik oskas LS § 20 lg 3 toodud väliselt tajutavaid häiritud või 

muutunud kehalisi või psüühilisi funktsioone ja reaktsioone hinnata, peab 

korraldama vastavateemalisi koolitusi. Kuna tegemist on inimese anatoomiaga, 

peab koolituse läbiviija olema meditsiinivaldkonna tundja (nt arst, parameedik);  

• sunni kasutamisega seoses on samuti palju küsimusi, alustades sellest milline on 

füüsilise jõu kasutamise piir, kuni selleni kas, see on üldse inimlik. Probleemi 

olemasolu on ära märgitud ka teemas, kus Õiguskantsleri poolt on esitatud 
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erimeelsusi sunni kasutamise osas. Autori arvates on sunni kasutamiseks vajalik 

läbi viia politseinikele sellealane koolitus ja välja töötada ühtne regulatsioon, kus 

on kirjas kuidas sundi kasutada, et politseinik tunneks ennast julgena ja kaitstuna 

seaduse ees;  

• probleem, mis ilmnes PPS § 7'24 lg 2 tõlgendamisel, kus politseiametnikud pole 

sisuliselt mõistnud, miks neil lasub kohustus enne joobeseisundi tuvastamist isikule 

selgitada tema õigusi. Seda, et tegemist on haldustoiminguga ning 

politseiametnikud mõistaksid uue seaduse regulatsiooni olemust, on vajalik läbi 

viia täiendkoolitusi haldusmenetluse ja haldustoimingute teemal. 

 

Kolmandas küsimuses sooviti teada saada, kas joobeseisundi uued erisused: lubatud 

alkoholipiirmäär ja alkoholijoove (kuri- ja väärteona) on lihtsustanud politseinike 

tööd, pidades silmas korduvjoobe tuvastamist eelmises regulatsioonis. Vastata oli 

võimalik vaid selgitusega ja näite toomisega. Kõik kakskümmend kaks politseiametnikku 

(100%) on ühisel arvamusel, et uued erisused on lihtsustanud politseinike tööd selles osas, 

et alkoholijoobe korral ei pea enam kontrollima isiku kehtivaid samalaadseid rikkumisi. 

Erisustega on selgepiiriliselt ees: kui tegemist on lubatud alkoholipiirmäära ületamisega, 

siis on väärtegu; kui väljahingatav õhk näitab tõenduslikus alkomeetris alates 0,75 mg/l siis 

on tegemist kuriteoga.  Eelmise regulatsiooni miinuseks toodi seda, et kuna joobe korral 

pidi kontrollima isiku varasemaid kehtivaid rikkumisi, (tihti läbi juhtimiskeskuse), 

määratud trahvide tasumist (kui tasumisest möödunud aasta, siis enam karistus ei 

kehtinud), muutis see töötamise keeruliseks ja paljudel juhtudel tehti tühja tööd.  

 

Näide: alustati alkoholijoobes juhtimise eest kriminaalmenetlus KarS § 424 alusel ja hiljem 

selgus, et isikul on eelnev karistus siiski kustunud ja kriminaalmenetlus tuli lõpetada ning 

alustada väärteomenetlust. Esines ka vastupidiseid variante. Probleemiks oli see, et 

andmebaasidest (karistusregister, Polis) saadud vastused kehtivate karistuste kohta ei olnud 

kõikidel juhtudel tõesed. Vahel tuli veendumiseks ühendust võtta karistusregistri töötajaga, 

et kontrollida eelmise rikkumise kehtivust. Samas esines ka olukordi, kus isik oli joobes 

mootorsõiduki juhtimisega vahele jäänud lühikese aja jooksul, näiteks eelmisest joobes 

juhtimisest võis olla möödunud 2 kuud, kuid isik kaebas kohtuvälise menetleja otsuse 

kohtusse ja seega ei olnud eelmine karistus veel jõustunud. Sel juhul tuli algatada 

väärteomenetlus, mitte kriminaalmenetlus. Vastajad leiavad ka seda, et seadusandlus on 

nüüd võrreldes eelmisega õiglasem.  
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Näide: varem jäi juht vahele alkoholijoobega 1,2 mg/l väljahingatavas õhus esmakordselt, 

siis oli see väärtegu. Samas isik, kes oli jäänud vahele alkoholijoobega 0,3 mg/l kohta 

väljahingatavas õhus esmakordselt ja selle kehtivuse ajal teist korda 0,25 mg/l kohta 

väljahingatavas õhus, siis oli tegemist tema puhul kriminaalkurjategijaga. 5 vastajat on 

arvamusel, et kriminaalmenetluste arv on vähenenud.  

 

Järeldus: joobeseisundi uued erisused on lihtsustanud politseinike tööd. Kuna autor on ise 

aastatel 2006-2008 töötanud menetlejana liiklustalituses KarS § 424 ja KarS § 329 järgi 

toimepandud kuritegude menetlemisega, siis kehtivate andmete kontrollimise keerukuse 

osas on ta vastanutega ühel arvamusel.  

 

Neljandas küsimuses sooviti teada, kas seoses tõendusliku alkomeetri kasutusele 

võtmisega on vähenenud/suurenenud isikute nõudmine vereproovi võtmiseks. Vastuse 

variantideks on valida „vähenenud“ ja „suurenenud“ ning vastust on võimalik selgitada 

oma arvamusega. Kõik kakskümmend kaks vastanut (100%) on arvamusel, et vähenenud. 

Arvamusi on selgitatud kokkuvõtvalt järgmiselt:  

• vähenenud, kuna enamus inimesi usaldab alkomeetrisse puhumisel saadavat 

objektiivset näitu, mille puhul teostatakse vähemalt 2 järjestikust puhumist, kus 

lõplikuks lugemiks loetakse väiksem näit ja sellest arvestatakse maha 

laiendmääramatus isiku kasuks;  

• meedia kaudu on inimesi teavitatud, et tegemist on väga täpse aparaadiga;  

• tõendusliku alkomeetriga läbiviidav kontroll on isikule arusaadavam;  

• kui isikule selgitada tõendusliku alkomeetri olemust, siis tavaliselt puhumisega 

nõustutakse, keegi ei taha vabatahtlikult minna vereproovi andma. Varem oli isikul 

võimalus vereproovi andmisest keelduda;  

• üldjuhul on isikud nõus juba indikaatorvahendi näiduga ja peavad tõenduslikku 

alkomeetrit bürokraatiaks. On olnud olukordi, kus politseiametnik peab selgitama 

isikule, et alkoholijoobe esinemise korral ainult indikaatorvahendist ei piisa. 

Vereproovi nõuavad tavaliselt vaidlejad ja karistusest kõrvale „vingerdajad“, lootes 

toimingutele kulunud ajale;  

• kui eelnevalt sai isik nõuda alati arsti juurde viimist ja vereproovi võtmist 

(ekspertiisi), siis nüüd peale tõenduslikku alkomeetrisse puhumist tal seda 

võimalust ei ole;  
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• palju oleneb politseiametniku selgitustööst ja suhtumisest;  

• inimeste silmis on tõenduslik alkomeeter usaldusväärsem, võimalus on tutvuda 

väljatrükiga, kus kõik andmed kirjas;  

• inimesed on muutunud teadlikumaks, vaidlusi on jäänud märgatavalt vähemaks.  

 

Järeldus: seoses tõenduslike alkomeetrite kasutusele võtmisega on vähenenud isikute 

nõudmine vereproovi võtmiseks. See aga omakorda hoiab kokku politseinike aega ja 

ressurssi. Vereanalüüsi ekspertiisiaktide vähenemise arvu on märgata eelkõige   

väärteomaterjalidest, kuhu vastav akt tuleb lisada. 

 

Viienda küsimusega sooviti teada kuidas politseiametnikud on rahul tõendusliku 

alkomeetri kasutusele võtmisega. Vastuse variantidena on arvamuse avaldamine ja 

„plussid“, „miinused“. Vastanutest üks (4,5%) on toonud välja vaid „plussid“: kompaktne, 

joobe esinemist või mitteesinemist saab teostada kahe otsikuga, sealjuures otsikuid 

vahetamata, arvutab ise välja mõõtemääramatuse. Vastanutest kolm (13,6%) on toonud 

välja vaid „miinused“:  

• alkomeetreid võiks olla rohkem, nende vähesusega kasvab aja ja küttekulu;  

• tõenduslike alkomeetrite kasutusele võtmisel puudus esialgne info aparaadi 

kasutamise kohta, kuid seoses tekkinud probleemidega on asi lahenenud;  

• töökindlus külmade ilmadega jätab soovida, kardab voolukõikumist;  

• Lion-tüüpi alkomeetrid ei ole olnud töökindlad.  

 

Ülejäänud kaheksateist vastanut (81,8%) on toonud välja „plussid“ ja „miinused“. 

„Plussid“:  

• isik ei saa vaidlustada tulemit, väljastab tšeki, näit on täpne;  

• eristab suualkoholi väljahingatavas õhus olevast alkoholist;  

• nimi tõenduslik alkomeeter mõjub usaldatavalt;  

• Alkotest 7110MK III Est ARAF ei ole tundlik vooluallika vahetumisel nuppude 

asendist;  

• LION INTOXILYZER 8000 on kompaktne, klaviatuuriga ühes tükis, ei pea kõvasti 

ja pikalt puhuma, ooterežiimis on kiire puhumisvalmidus, piisavalt pikk õhutoru 

huuliku lisamiseks, arvestab ise laiendmääramatust, väljastataval tšekil isiku allkiri.  
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„Miinused“:  

• tõenduslikke alkomeetreid on vähe;  

• laiendmääramatus on liiga suur, väiksem laiendmääramatus oleks usaldusväärsem; 

3) suhteliselt suur kogus õhku on vaja puhuda, mis teinekord osutub isiku jaoks 

ülejõu käivaks alkoholijoobe tõttu või tervislikel põhjustel;  

• ei ole 100% töökindlad, juba poole aku täituvuse juures võib saada alkomeetri 

töökindlus kannatada, soojeneb liiga aeglaselt (Lion Intoxilyzer 8000 nt 20 

minutit);  

• hinna poolest kulukad, kallis printeri paber;  

• seoses selle kasutusele võtmisega on dokumentatsiooni täitmine rohkem 

aeganõudev ja keerulisem, sellest lähtuvalt ka politseiniku eksimisvõimalus 

suurem;  

• kuna alkomeeter on statsionaarne, tekivad probleemid isikute toimetamisel 

pikemate vahemaade korral; 

• Alkotest 7110MK III Est ARAF on tundlik välistele teguritele, nt autole 

klaasipesuvedelikku klaasile lastes;  

• Lion Intoxilyzer 8000 aku täituvuse vähenemisel üle mingi % kustutab ise tarkvara, 

mis installeeritakse Tallinnas maaletooja juures, seadme energiaallika vahetamisel, 

kui tagaolevad 2 nuppu ei ole väljalülitatud asendis, põletab kaitsmed läbi (6,3 

A/~250V)  ja aparaat jääb tööle ainult akutoitele. 

 

Järeldus: tõendusliku alkomeetri kasutusele võtmisel on nii plusse kui ka miinuseid. 

Kõige suurem pluss on see, et saadud tulemus on usaldusväärne ning nimetus „tõenduslik 

alkomeeter“ juba ise tähendab, et tulemus on tõendatud. Kuna tulemus on näha ka isikule, 

kelle suhtes alkoholijoobe tuvastamist läbi viiakse, siis välistab see edaspidised vaidlused 

kohtutasandil. Samuti on inimeste teadlikus aparaadi töömehhanismist ja saadud tulemuse 

täpsusest suurenenud ja seega vähenenud nõudlus vereproovi võtmiseks. Politsei jaoks 

tähendab see aja ja ressursi kokkuhoidu. Miinuseks võib lugeda tõenduslike alkomeetrite 

vähesust. Kui vereproovi nõudluse suhtes saab rääkida aja ja ressursi kokkuhoiust, siis 

siinkohal peab tõdema vastupidist. Isegi linna tingimustes sõitmine isikuga alkoholijoobe 

tuvastamiseks tõendusliku alkomeetri juurde näiteks arestimajja, on kulukas ja aeganõudev 

toiming. Samal ajal võib aga vabalt juhtuda, et on väljakutse palju tõsisemale juhtumile. 
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Autor leiab, et praeguses olukorras kulutab tõepoolest üks tööpostil olev politseipatrull 

seeläbi ühele joobes juhile liiga palju aega.  

 

Kuuenda küsimusega sooviti teada, kas uue regulatsiooni jõustumisel on esinenud 

probleeme meditsiiniasutustes ja EKEI-s vereproovi võtmise ja ekspertiisiga. Vastata 

sai „jah“, „ei“ variantidena, selgitada oma arvamust ja kirjutada juurde milliseid probleeme 

on esinenud. Vastanutest kakskümmend üks (95,5%) leidis, et meditsiiniasutustes ja EKEI-

s probleeme esinenud „ei“ ole. Üks vastanust (4,5%) on selgitanud oma arvamust sellega, 

et analüüsi tulemused saab kiiremini kätte kui varem (isegi järgmisel päeval). 

Liiklusõnnetuste korral, kui kiirabi on toimetanud juhi erakorralisse meditsiiniosakonda 

(edaspidi EMO), siis on vajalik vereanalüüsi teostamiseks politseinikul kohale minna ja 

koostada saatekiri vereanalüüsiks, kuna arstid seda omaalgatuslikult ei tee ja vereproovi 

alkoholijoobe määramiseks ei võta. Probleem võib esineda vaid kergemate 

liiklusõnnetustes tekkinud vigastuste korral, kui politseiametniku meditsiiniasutusse 

jõudmise ajaks võib isik juba läinud olla EMO-st. Üks vastanust, kes vastas vastuse 

variandiga „jah“ põhjendas vastust sellega, et peale seaduse muudatust ei onud selge kes 

peab vereproove hoidma ja edasi toimetama EKEI-sse. Ülejäänud 20 arvamust ei 

avaldanud, kuna probleeme esinenud ei ole.  

 

Järeldus: lähtuvalt eeltoodust võib öelda, et meditsiinitöötajate ja politseiametnike 

koostöö on hea ja arusaamatusteta. Kindlasti aitas seaduse muudatuste  tulekuga  tekkinud 

probleemide lahendamisele kaasa ka sõlmitud haldusleping, kus kirjas lepingu eesmärk, 

lepingu objekt, poolte tegevused, tasu ja kontaktisikud.  

 

Seitsmenda küsimusega sooviti teada kas on olnud vajadust sunni kasutamiseks ja kas 

seda on pidanud selgitama isikule, kellelt vereproov võeti. Vastuse variantidena on 

„jah“, „ei“, mida saab täiendada selgitusega. „Ei“ vastas kakskümmend üks (95,5%) ja  

„jah“ üks politseiametnik (4,5%), kes lisas selgitusse, et on rakendanud sundi kahel korral 

ja väga tähtsal kohal on isikule selgitamine (mida tähendab sunniga vereproovi võtmine). 

Selgitusse on lisanud oma arvamuse kokku neli vastajat (18,2%), neli vastajat (18,2%) on 

jätnud selgitamata ja neliteist vastajat (63,6%)on lisanud, et kogemus puudub, sunni 

kasutamist ei ole siiani vaja läinud. Selgitused on järgmised: 

• probleeme võib tekkida isikuga, kes on füüsiliselt tugev ja agressiivne ning hakkab 

politseiametnikele vastu;  
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• inimesed on teadlikud, et vereproovi andmisest keelduda ei saa, enamasti saavad 

nad aru juba peale selgitust, et keeldumise korral kasutatakse sundi, neil jääb 

meditsiiniasutusse jõudmiseni piisavalt aega mõelda sellele ja haiglasse jõudes 

ollakse nõus vabatahtlikult vereproovi andma.  

 

Järeldus: kuigi enamus vastanutest ei ole sunni kasutamist rakendanud, ei pea nad seda 

õigeks, sest sunni kasutamisel on suur tõenäosus, et probleeme võib tekkida. Nagu selgus, 

on väga tähtsal kohal hea suhtlemisoskus.  

 

Kaheksanda küsimusega sooviti teada saada millised on probleemid sunni kasutamisel. 

Vastata sai ainult selgituse ja näite põhjal. Üks vastanutest (4,5%) on jätnud selgitamata ja 

kakskümmend üks (95,5%) politseiametnikku on pannud kirja oma selgitused 

kokkuvõtvalt järgmiselt: 

• peab arvestama isiku füüsist, kelle peal jõudu kasutatakse, kui on tegemist suure ja 

tugeva isikuga, ei tasu kahekesi väänama minna vaid kohale tuleb kutsuda abijõudu 

(teine patrullkoosseis);  

• arstid ei julge vastutust endale võtta ja võib juhtuda, et agressiivselt isikult jääbki 

vereproov võtmata;  

• maakonnahaiglates ei ole vastavaid ruume vooditega kuhu oleks võimalik 

probleemne isik rihmadega kinnitada, et vigastamata verd võtta ja meditsiinitöötaja 

keeldub sellisel juhul vereproovi võtmisest;  

• sunni kasutamisel on võimalik isikut vigastada nii meediku kui ka politseiametnike 

poolt;  

• sunni kasutamisel ei ole võimalik isikut liikumatult kinni hoida, et meedik saaks 

veenist verd võtta, sellises olukorras tuleb kaasata palju politseinikke, kulub palju 

aega ja vereproovi võtmine ei pruugigi õnnestuda;  

• tuleb osata hinnata õigesti jõu vahekordi;  

• sunni kasutamine eeldab füüsilise jõu kasutamist, mis on tegevus, mille puhul on 

oht liigselt inimest vigastada, kui isik rabeleb vastu, on vereproovi võtmine sunniga 

väga raskendatud. 

 

Järeldus: Autori arvates ei ole seoses sunni kasutamisega vaid politseiametnikel piisavalt 

oskust ja kogemust, vaid ka meedikutel puudub vastav väljaõpe ja julgus (kogemus). 
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Kindlasti on vaja korraldada sellekohaseid koolitusi. Vajadus on mõelda isegi 

politseiametnike ja meditsiinitöötajate ühiskoolitusele, sest probleem on sunni kasutamise 

juures mõlemapoolne. Politseinikud on saanud väljaõpet enesekaitses, kuid sunni 

kasutamine eeldab teist lähenemist. Peab oskama arvestada oma jõuvaruga, et mitte 

kasutada füüsilist jõudu liigselt, millega kaasneb alati oht isikut vigastada. See omakorda 

on aga piisav alus isikule kohtusse kaebamiseks.  

 

Üheksandas küsimuses sooviti teada kas uues regulatsioonis on puudusi ja milliseid. 

Vastamiseks on võimalused „jah“, „ei“ ja lisada oma põhjendus. Üks vastaja (4,5%) on 

jätnud viimasele küsimusele vastamata, neliteist (63,6%) on vastanud „jah“, seitse (31,8%) 

on vastanud „ei“. Põhjendused on „ei“ vastanutel kokkuvõtvalt järgmised:  

• regulatsioon on võrreldes eelnevaga täpsem ja peaks olema inimestele 

vastuvõetavam;  

• seaduse kitsaskohad tulevad välja kohtulahenditega.  

 

„Jah“ vastanute põhjendused on kokkuvõtvalt järgmised:  

• joobeseisundi tuvastamine on seotud erinevate seadustega, seega tuleks PPS § 7'24 

lg 2 muuta selliseks, et politseinik teeb kõigepealt esmased joobe tuvastamise 

toimingud ja alles seejärel kui on vajadust tutvustab isikule tema õigusi; 

• tõendusliku alkomeetri laiendmääramatus on liiga suur, võiks olla oluliselt 

väiksem (seda usaldusväärsem see oleks), kui isiku alkoholi tarbimisest on 

möödunud vähem kui 15 minutit, ei tohi alkomeetrit kasutada, piisaks 10 minutist; 

tõenduslikke alkomeetreid peab olema arvuliselt rohkem;  

• ei ole tagasisidet ja ühtset mõistmist LS § 20 lg 3'1 p 2 kohta (puuduvad ühtsed 

kriteeriumid) juhul, kui juhi väljahingatavas õhus on 0,25- 0,74 mg/l ja 

kehalised/psüühilised funktsioonid/reaktsioonid on häiritud, millal on tugevasti 

häiritud (kust jookseb piir), kas loetakse isik joobes olevaks ja alustatakse 

kriminaalmenetlust;  

• sunni kasutamisel esineb probleeme; selliselt nagu sunni kasutamine käib praegu, 

ei ole inimlik, seaduseandja oleks saanud selle ka muudmoodi lahendada, näiteks 

proovi andmisest keeldumine võiks võrdsustada kriminaalasjaga; ei ole selged 

füüsilise jõu kasutamise piirid. Vastaja kogemuste põhjal võib proovi võtmisel 

isiku vajalikul määral kinni hoidmiseks isegi 4-st politseiametnikust väheks jääda.  
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Järeldus: viimase küsimusega selgus, et nimetatud on 4 puudust, mida võiks seaduses või 

alamaktides täiendada või muuta ning millega seoses läbi viia täiendkoolitusi:  

• PPS § 7'24 lg 2 sõnastuse kohaselt on politseil kohustus enne alkoholijoobe 

kontrollimist isikule tutvustada tema õigusi. Antud paragrahv on praegusel kujul 

politseiametnikele valesti tõlgendatav, millest lähtuvalt jääb mõistmatuks, miks 

peab enne joobe tuvastamist isikule selgitama tema õigusi. Kuna politsei 

järelevalve menetlus on üks haldusmenetluse liikidest, siis kohalduvad politsei 

järelevalve menetlusele haldusmenetluse seaduses haldusmenetluse läbiviimiseks 

rakendatavad üldised põhimõtted. Selgitamiskohustuse põhimõte on sätestatud ka 

haldusmenetluse seaduses ning PPS viitab sellele paragrahvile. Sellest tulenevalt on 

isikul õigus saada teavet tema suhtes rakendatavast meetmest ja selle eesmärgist 

ning õigus küsida haldustoimingust vastavat täidetud paberit (näiteks kui isikul on 

kontrollitud indikaatorvahendiga alkoholijoovet, siis on tal õigus soovi korral 

nõuda ka negatiivse näidu puhul tema suhtes läbiviidud toimingust vormistatud 

kirjalikku dokumenti). Selleks, et PPS § 7'24 lg 2 oleks kõigile politseiametnikele 

üheselt tõlgendatav, on vaja läbi viia koolitus haldusmenetluse põhialustest.  

• Tõenduslik alkomeeter- kõige suurem probleem on nende vähesuses, mis muudab 

joobe tuvastamise toimingu ajaliselt väga pikaks. Kui isik tuleb toimetada 

tõendusliku alkomeetri juurde maalt, siis võib toiminguks kokkuvõttes kuluda 

mitmeid tunde ja seda vaid ühe isikuga. Antud juhul on liiga suur ressursi ja aja 

raiskamine. Samuti esineb puudusi tõenduslikel alkomeetritel- tekib tõrkeid töös (nt 

külma ilmaga), liiga suur laiendmääramatus. 

• LS § 20 lg 3'1 lg 2- puuduvad ühtsed alused ja kriteeriumid mille põhjal hinnata, 

kui isiku ühes grammis veres on vähemalt 0,50 mg alkoholi või ühes liitris 

väljahingatavas õhus on vähemalt 0,25 mg alkoholi, lisaks väliselt on tajutavad 

tema tugevasti häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja 

reaktsioonid, mille tõttu isik ei ole ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses 

nõutava kindlusega.  Selliste muutuste hindamine eeldab juba meditsiiniharidusega 

töötaja teadmisi. Välja tuleks töötada ühtsed hindamiskriteeriumid ja korraldada 

meditsiinitöötaja poolt läbiviidav vastava sisuline koolitus.  

• Sunni kasutamine- samuti palju probleeme seoses sellega, et on välja töötamata 

ühtsed kriteeriumid kuidas sundi kasutada ning puudub sellekohane koolitus ja 

väljaõpe, mida saaks läbi viia koostöös meditsiinivaldkonna töötajatega.  
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Mis on uue regulatsiooniga paremaks muutunud:  

• Kasutusele on võetud ühtne joobeseisundi mõiste, mis valdab alkoholi ning 

narkootilise ja psühhotroopse või muu sarnase aine tarvitamisel saadud joovet; 

lubatud alkoholipiirmäär- alkoholisisaldus ühes grammis veres kuni 0,2 

milligrammi ja väljahingatavas õhus alkoholisisaldus kuni 0,1 milligrammi. Selle 

ületamise korral saame rääkida alkoholipiirmäära ületamisest- ühes grammis 

veres on alkoholisisaldus 0,20-0,49 mg või ühes liitris väljahingatavas õhus 

alkoholisisaldus 0,10-0, 24 mg või ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50- 

1,49 mg või ühes liitris väljahingatavas õhus alkoholisisaldus 0,25- 0,74 mg. 

Alkoholijoove- ühes grammis veres on vähemalt 1,50 mg alkoholi või ühes liitris 

väljahingatavas õhus on vähemalt 0,75 mg alkoholi; ühes grammis veres on 

vähemalt 0,50 mg alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,25 

mg alkoholi ning väliselt on tajutavad tema tugevasti häiritud või muutunud 

kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu isik ei ole 

ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses nõutava kindlusega. 

• Tõenduslik alkomeeter- kuigi selle kasutusele võtuga on ilmnenud ka probleeme, 

usub autor, et pikas perspektiivis tasub selle kasutusel võtmine siiski end ära. 

Esiteks selle täpsusega jääb vähemaks kaebuste esitamisi ja saadud tulemuste 

usaldusväärsuse kahtluse alla seadmine. Teiseks, kui algselt aparaadi kasutusele 

võtmisel puudusid politseiametnikel kogemused sellega töötamiseks, siis 

praktikaga tuleb kogemusi järjest juurde ja iga tehtav toiming muutub selle läbi 

kergemaks. Kolmandaks tõendusliku alkomeetri olemasolu vähendab siiski 

märkimisväärselt vereproovi võtmise soovijate arvu. Seda eeldab ka asjaolu, et 

nüüdsest ei saa vereproovist keelduda nagu sai vana regulatsiooni ajal ja inimesed 

usaldavad aparaadi näitu. Neljandaks, kuigi töö sellega on kulukas ja aeganõudev 

on siiski häid omadusi rohkem kui puudusi. Ühiskonna ja tehnika arenguga 

täiustatakse kindlasti ka tõenduslikke alkomeetreid üha selles suunas, et nendega 

oleks parem ja mugavam töötada, et lõpptulemust kiiremini kätte saada. 

• Seoses alkoholipiirmäära ja alkoholijoobe kehtestamisega on üheselt mõistetav 

millal on tegu väärteoga ja millal kuriteoga. Selleks, et teada saada, kas isiku 

tegu on KarS § 424 järgi kvalifitseeritav, ei pea enam otsima andmebaasidest 

samalaadseid kehtivaid rikkumisi, vaatama eelmiste rikkumiste laekunud trahve või 

siis kaebuse esitamist maakohtusse. Kõik see oli aeganõudev ja tülikas ning 

andmetes esines sageli ka vasturääkivusi.  
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• Joobeseisundi tuvastamisel ei ole kohustuslik tunnistajate olemasolu, kui 

politseiametnik üksi toimingut teostab. 

• Isikul puudub õigus vereproovist keelumiseks, milline õigus tal oli vanast 

redaktsioonist lähtuvalt. Kui isiku osutab vastupanu ja keeldub koostööst 

politseiametnike ja meditsiiniharidusega töötajatega, on politseil õigus kasutada 

vahetut sundi.  

3.1.2 Meditsiinitöötajate ankeetküsitlus 

Ankeetküsimustikule vastas kümnest seitse (70%) meditsiinivaldkonna töötajat, kellest viis 

on EKEI ja kaks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikumi meditsiinitöötajat. 

Meditsiinitöötajate ankeetküsimustik koosnes viiest küsimusest (vt lisa 5).  

 

Esimeses küsimuses sooviti teada kas uue regulatsiooni jõustumine muutis kergemaks 

meditsiinitöötajate toimingud seoses vereproovi ja bioloogilise vedeliku proovi 

võtmisega. Vastuse variantidena on „jah“, „ei“ ja selgitada (tuua näiteid). Vastajatest neli 

(57,1%) vastas „jah“, kaks (28,6%) vastas „ei“ ja üks (14,3%) jättis vastamata. Vastajatest 

kolme selgitused on järgmised:  

• raviasutuste koormus on vähenenud;  

• nõuded analüüside võtmiseks on väga ranged, mille aluseks on politseiametniku 

koostatud saatekiri. Tartu politseiametnikega ollakse saatekirjade osas rahul, kuid 

mujalt (maakonnast) soovitakse ikka edastada oma soov suuliselt või tühja 

saatekirjaga (et arst täidaks selle);  

• analüüsid tuleb ekspertiisi laborisse saata rangete nõuete alusel, mis on nii politseile 

kui ka raviasutusele toonud oluliselt lisatööd; 

• raviasutuse laboris tehtud analüüside tulemused olid siiani kiirelt kättesaadavad;  

• kehtiva seaduse raames tehakse meditsiinilisel näidustusel raviasutuses ikka alko- 

ja narkoanalüüse ning lisaks saadetakse tellimise korral ka ekspertiisiasutusse, 

tegemist on sel juhul topeltanalüüsidega;  

• praeguse muudatuse kohaselt peaks EKEI töötama ka nädalavahetustel, et 

analüüside edastamine ladusamalt tagada.  
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Järeldus: seadusega on tagatud ranged nõuded, mida kõik haiglad ei suuda veel tänasel 

päeval täies mahus tagada. Selgituste põhjal võib järeldad, et puudusi esineb ka 

töökorralduses kahe erineva asutuse vahel (haigla(d) ja EKEI), kus mõningaid muudatusi 

oleks võimalik teha, et seadusest tulenevaid nõudmisi paremini täita.  

 

Teises küsimuses sooviti teada milliseid probleeme on esinenud meditsiiniasutustes 

seoses joobeseisundi tuvastamisega vereproovi ja bioloogilise vedeliku proovi 

võtmisel. Vastata oli võimalus selgitusega. Üks vastaja (14,3%) on jätnud selgitamata 

(seega vastamata), üks vastaja (14,3%) on tunnistanud, et ei oska küsimusele vastata, viis 

vastajat (71,4%) on kokkuvõtvalt selgitanud järgmist:  

• mõnikord läheb kauem aega proovi kättesaamisega;  

• analüüse võetakse vaid siis, kui on olemas politsei saatekiri;  

• on esinenud juhtumeid, kus raviasutuse valvearst ei ole teadnud, et joobe 

meditsiinilise tuvastamise peab ta vajadusel ikka tegema, mitte sellest keelduma. 

Keeldutud on uriini võtmisest.  

 

Järeldus: selgub, et politseisaatekiri on analüüside võtmisel väga oluline dokument. Nagu 

eelneva küsimuse vastuste põhjal selgus, on ikka veel neid politseiametnikke, kes suhtuvad 

saatekirja koostamisele ja meditsiinitöötajale esitamisele liiga kergekäeliselt. Kuna 

analüüside võtmine käib rangete reeglite alusel, siis tuleb koostada ka vajalik 

dokumentatsioon nõuete kohaselt. Kui proovide kättesaamise all on mõeldud analüüside 

vastuseid, siis on see tingitud tõenäoliselt sellest, et EKEI ei tööta ööpäeva ringselt 7 päeva 

nädalas, vaid tööpäeviti kell 9-st kuni 16.30, mida on mainitud ka teoreetilises osas. Autori 

arvates võib olla üheks põhjuseks, miks valvearstide (õdede) poolt on proovid jäetud 

võtmata see, et puuduvad vastavad kogemused ja kardetakse midagi valesti teha (vigastada 

patsienti).  

  

Kolmanda küsimusega sooviti teada saada kas vereproovi võtmisel on olnud vajadust 

politseinike abi sunni kasutamiseks. Vastata sai „jah“, „ei“ vastustega ja lisada oma 

arvamus. Kuus vastajat (85,7%) on vastanud „ei“ ja üks vastaja (14,3%) on vastanud 

„praktiliselt mitte“. Arvamust on avaldatud vaid ühe vastaja poolt: vajadusel on sunni 

kasutamine õigustatud, eriti kui liiklusavariis (või muus olukorras) on hukkunuid ning 

omastel on õigustatud ootused tõe väljaselgitamisel.  
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Järeldus: eelnenust lähtuvalt ei ole enamus meditsiinitöötajaid sunni kasutamisega kokku 

puutunud, mis on kokkuvõttes positiivne näitaja. Seda võis järeldada ka politseiametnike 

ankeetküsitluste põhjal.  

 

Neljandas küsimuses sooviti teada kas seoses uue regulatsiooniga esineb puudusi 

joobeseisundi tuvastamise protseduuridega seonduvalt (proovi võtmine, säilitamine, 

uuringuks edastamine) ja millised need on. Vastata oli võimalus „jah“, „ei“ vastuse 

variantidega ja lisada täiendavalt oma selgitus. Kõik seitse vastanut (100%) on vastanud 

„ei“. Selgituse on lisanud üks vastaja: arusaamatusi on tekkinud uriiniproovi võtmisega 

raviasutustes, kus proovinõu kaas on jäetud maksimaalselt kinni keeramata, tops on 

hakanud lekkimaja ja proov on läinud kaotsi. Soovituslikult on lisatud, et proovitops võiks 

olla omakorda minigripp kotis.  

 

Järeldus: kuna vastanutes tõi selgitusena välja vaid ühe esinenud probleemi, siis võibki 

siinkohal järeldada, et joobeseisundi protseduuridega seonduv proovi võtmine, säilitamine 

ja uuringuks edastamine on hästi korraldatud ning üldjuhul probleeme ei esine. 

 

Viiendas küsimuses sooviti teada saada milliseid kitsaskohti esineb praeguses 

regulatsioonis ja millised on ettepanekud nende muutmiseks. Vastata oli võimalus 

selgitusega põhjendades oma vastust. Vastanutest viis (71,4%) on pannud kirja, et 

probleeme esinenud ei ole, üks vastanu (14,3%) on jätnud vastamata, üks vastanu (14,3%) 

on selgitanud ja põhjendanud järgmiselt:  

• kliinikumile on seadusega pandud kohustused selged ja vastavalt sellele ka 

töökorraldus sisse viidud;  

• koostöö politseinikega hea ja mõistev;  

• joobe määramisi vereprooviga on oluliselt vähem kui varem ning arstlikke 

terviseseisundi kirjeldusi praktiliselt ei tellitagi;  

• miinuseks on see, et uues seaduses on arsti kohustuseks pandud kateeteruriini 

võtmine, mis on raviasutuse õe töökohustus ning arstide jaoks ebaloogiline seaduse 

täpsustus.  

 

Järeldus: kuna selgituse on esitanud vaid üks vastaja, siis selle põhjal üldistavat tulemust 

ei saa. Järelikult võib selle põhjal öelda, et suuremaid probleeme, mida võiks asuda 
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muutma, praegusel hetkel ei esine. Autori arvates võib seda tingida ka asjaolu, et seaduse 

muudatustest ei ole veel kuigi palju aega möödas (märtsi seisuga vaid 8 kuud) ja kõiki 

probleeme ei ole veel ilmnenud. Sellised kitsaskohad tulevad välja töö käigus.  

3.1.2 Kokkuvõte politseiametnike ja meditsiinitöötajate ankeetküsitlustest 

Kuna politseiametnikud ja meditsiinitöötajad peavad seoses vere- ja bioloogiliste vedelike 

uuringutega tegema tihedat koostööd, siis on väga tähtis osapoolte hea läbisaamine 

suhtlustasandil ja mõlemapoolne mõistmine töökohustuste osas. Analüüsi käigus selgus, et 

mõlemal ametkonnale on tõsiseks probleemiks sunni kasutamine proovi võtmisel. Sellest 

tingitult on politseiametnikud nõutud, et ei tea kuidas füüsilist jõudu kasutada ilma isikut 

vigastamata ja meditsiinitöötajatel jääb väheks julgust ja kogemust, et seda protseduuri 

võimalikult ohutult ja valutult läbi viia isiku tervisele ohtu tekitamata. Autori arvates võiks 

just selles osas näiteks halduslepinguga pandud kontaktisikud koos maha istuda, pidada 

nõu ja arutada ühiselt läbiviidava koolituse üle, kus kõigil osalenutel on võimalus ka 

arvamuse avaldamiseks ja diskussiooniks. Nõupidamise käigus töötada välja kriteeriumid, 

kuidas ja milliste vahenditega politsei saab ja tohib sundi rakendada. 

3.2 Dokumendianalüüsi tulemused ja arutelu 

Dokumendianalüüsi läbiviimiseks valiti neli ajavahemikku eeldusel, et võrrelda vana 

regulatsiooni kehtivuse ajal toimepandud väär- ja kuritegusid uue regulatsiooni kehtivuse 

ajal sama ajavahemiku jooksul toimepandud rikkumistega. Ajavahemikeks on valitud 

01.07.2006- 31.012007, 01.07.2007- 31.01.2008, 01.07.2008- 31.01.2009 vana 

regulatsiooni järgi ja 01.07.2009- 31.01.2010 uue regulatsiooni järgi.  

3.2.1 Joobes juhtide avastamine Lõuna- Eestis  

Joonise 1 põhjal nähtub, et kõige rohkem on rikkumisi LS § 74'19 lg 1 ja KarS § 424 järgi 

kokku toime pandud ajavahemikus 2006-2007. Maakondadest oli sel perioodil väiksem 

joobes juhtide arv võrreldes järgnevate aastatega vaid Jõgeval ja Viljandil. Joonise põhjal 

on näha, et üldkokkuvõttes joobes juhtide poolt toimepandud väär- ja kuritegude 

rikkumiste arv aastatega järjest vähenes, mis on positiivne muutus. Kui perioodil 2006-
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2007 pandi joobes juhtide poolt toime kokku 2554 rikkumist, perioodil 2007-2008 kokku 

2447 rikkumist, perioodil 2008-2009 kokku 1790 rikkumist, siis perioodil 2009-2010 oli 

rikkumiste arv 1389. Seega vähenes viimasel perioodil rikkumiste arv võrreldes 2006-2007 

perioodiga 54,7 %. Näiteks Tartu maakonnas vähenes 2006-2007 toimepandud rikkumiste 

arv võrreldes 2009-2010 perioodiga 46,9%. Muutus võib olla tingitud sellest, et aastast 

2007 hakati panema väga suurt rõhku liikluse turvalisemaks muutmiseks, millest lähtuvalt 

oli liiklusjärelevalve üks suuremaid prioriteete Eesti politseis. (vt joonis 1) 

 

 

Joonis 1. Joobes juhtide avastamine Lõuna- Eestis 

3.2.2 LS § 74'19 rikkujate avastamine Lõuna- Eestis 

Joonisel 2 on toodud välja ajavahemike kaupa Lõuna prefektuuri territooriumil toime 

pandud liiklusalased rikkumised LS § 74'19 lg 1 järgi. Selle põhjal nähtub, et üldpilt on 

võrreldav joonisega 1, kus rikkumiste arv näitab kahanemist. Perioodil 2006-2007 oli 

rikkumiste arv 1736, perioodil 2007-2008 oli rikkumiste arv 1642, perioodil 2008-2009 oli 

rikkumiste arv 1223, perioodil 2009-2010 oli rikkumiste arv vaid 314. Seega on 

võrreldavatel perioodidel vähenenud rikkumiste arv 18,1 %. Kahes maakonnas- Jõgeval ja 

Viljandis- oli LS § 74'19 lg 1 rikkumisi rohkem 2007-2008 võrreldaval ajavahemikul, kust 

edasi läheb joobes juhtide rikkumiste arv kahanevalt. Hüppelist rikkumiste langust saab 

märkida perioodi 2009-2010 kohta, mil kehtis juba uus regulatsioon. Kuna antud joonise 

põhjal on välja toodud LS § 74'19 lg 1 rikkumised, siis perioodile 2009-2010 lisanduvad 

veel rikkumised LS § 74'19 lg 2 järgi (vt joonis 5). 
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Joonis 2. LS § 74'19 rikkujate avastamine Lõuna- Eestis 

3.2.3 KarS § 424 järgi kvalifitseeritavad kuriteod Lõuna- Eestis 

Joonisel 3 on näha, et kõige suurem rikkujate arv on kõigil valitud ajavahemikel Tartu 

maakonnas. Seda selgitab ka asjaolu, et võrreldes teiste maakondadega on Tartu (maakond 

ja linn kokku) kõige suurema rahvaarvuga. Rikkumiste arvu näitajat Tartu maakonna 

suhtes võib mõjutada ka suurem lõbustusasutuste ja ajaviitmiskohtade arv (pubid, 

ööklubid, trahterid, restoranid, korraldatavad üritused), mis võib olla üheks otseseks joobes 

juhtide avastamise põhjuseks. Tartus maakonnas on ka kõigil neljal perioodil näha 

rikkujate arvu langust, mida võib nimetada politsei poolt liiklusjärelevalve tulemuseks. 

Perioodil 2006-2007 oli KarS § 424 järgi rikkumiste arv LP territooriumil kokku 818, 

perioodil 2007-2008 oli rikkumiste arv 805, perioodil 2008-2009 oli rikkumiste arv 566 ja 

perioodil 2009-2010 oli rikkumisi kokku 544. Mida rohkem teeb politsei tööd, seda 

rohkem on ta nähtav kodanikele ning sellest tulenevalt võtab järjest vähem inimesi endale 

riski juhtida mootorsõidukit alkoholijoobes. Perioodil 2008-2009 oli rikkumiste näitajate 

arv suurem võrreldes perioodiga 2009-2010 kolmes maakonnas: Jõgeval 5, Põlvas 9 ja 

Võru 5 rikkumist rohkem.  
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Joonis 3, KarS § 424 järgi kvalifitseeritavad kuriteod Lõuna- Eestis 

3.2.4 Esitatud kaebused kohtuvälise menetleja otsuse peale (LS § 74'19) 

Joonise 4 põhjal on näha Tartu maakonnas on kõige rohkem kaebusi esitatud kohtuvälise 

menetleja otsuse peale ajavahemikus 2007-2008. Mingil määral, kuid mitte oluliselt on 

kaebuste esitamiste arv kasvanud perioodil 2008- 2009 Jõgeva ja Valga maakonnas, teistes 

maakondades püsib see stabiilsena. Statistika kohaselt on enamus kaebusi esitatud 

kohtuvälise menetleja otsuse peale määratud rahatrahvi vähendamise ja lisakaristusena 

mootorsõiduki juhtimise õiguse tagasisaamiseks. Kaebuste arvu kasv perioodidel 2007-

2008 ja 2008- 2009 võis olla põhjustatud aastal 2007 alguse saanud majanduslangusest, 

millest tingitult kasvas kodanike hirm oma töökohast ilmajäämisest. Autor töötas läbi ka 

Tartu maakonna väärteomaterjalid, mille peale oli kaebus esitatud ja selle põhjal selgus, et 

lisaks määratud rahatrahvile oli juhile määratud lisakaristusena eriõiguse äravõtmine, mis 

tähendab mootorsõiduki juhtimise õigusest ilmajäämist kohtuvälise menetleja poolt 

määratud ajaks. Enamikel juhtudel oli see kolmeks ja neljaks kuuks. Kui aga tegemist on 

rikkumise puhul isikuga, kes teenib elatist kutselise autojuhina või tema töö on seotud 

sõiduki juhtimisega, siis sellest põhjusest tulenevalt ongi maakohtusse kaebuse esitamise 

üks põhjusi mootorsõiduki juhtimise õiguse tagasi saamine. Enamlevinud põhjendused, 

miks soovitakse mootorsõiduki juhtimise õigust tagasi saada on järgmised: töökoha kaotus, 

majanduslikud raskused ja rahalised kohustused pere ees, maalt linna tööle käimine, 
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hooldajaks olemine haigele ja/või vanale inimesele. Autori arvates muutsid kohtud 

tihtipeale liiga kergekäeliselt kohtuvälise menetleja otsuse leebemaks, sest tekib kohe 

küsimus, kus oli isiku kohusetunnetus kohustuste ees enne joobes olekus juhtima asumist. 

Analüüsides Valga maakonna 2008-2009 perioodi kaebuste arvu selgus, et 

kaheteistkümnest kaebusest kuuel korral oli koos rahatrahvi määramisega otsustatud ka 

mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine ja kaheksal korral oli määratud rahatrahviks 

12000 krooni, mis on väikekoha tingimustes väga suur rahaline karistus ning võib olla 

üheks kaebuse esitamise põhjuseks. Isik loodab maakohtu poolt leebemat karistust ja/või 

maksepikenduse saamist (mida saab taotluse alusel ka kohtuväliselt menetlejalt). Võru 

maakonnal ei ole ainukesena ühtegi kaebust analüüsitava 2009-2010 perioodi jooksul 

kohtusse esitatud.  

 

 
Joonis 4. Esitatud kaebused kohtuvälise menetleja otsuse peale (LS § 74'19) 

3.2.5 Rikkumised LS § 74´19 lg 1 ja 2 järgi uue regulatsiooni kehtivuse ajal  

Analüüsides joonises 5 toodud mootorsõiduki juhtide poolt lubatud alkoholipiirmäära 

ületamise rikkumiste arvu uue regulatsiooni järgi selgub, et ülekaalukalt on LS § 74'19 

rikkumisi lõike 2 järgi ja vähem lõike 1 järgi. Seega  võib järeldada, et enam on neid 

rikkumisi, kus juhi ühes grammis veres on alkoholisisaldus olnud 0,50- 1,49 milligrammi 

või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25- 0,74 milligrammi. LS § 

74'19 järgi toimepandud rikkumisi uue regulatsiooni kehtivuse ajal on järgmiselt: 
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• Tartu maakonnas rikkumisi lg 2 järgi 63,1%, lg 1 järgi 36,9% ning rikumiste üldarv 

on kokku 366;  

• Jõgeva maakonnas rikkumisi lg 2 järgi 46,5%, lg 1 järgi 53,5% ja rikkumiste üldarv 

kokku 86;  

• Viljandi maakonnas rikkumisi lg 2 järgi 65,8%, lg 1 järgi 34,2% ning rikkumiste 

üldarv kokku 114;  

• Valga maakonnas rikkumisi lg 2 järgi 59%, lg 1 järgi 41% ja rikkumiste üldarv 

kokku 83;  

• Põlva maakonnas rikkumisi lg 2 järgi 66,3%, lg 1 järgi 33,4% ja rikkumiste üldarv 

kokku 101;  

• Võru maakonnas rikkumisi lg 2 järgi 72,6%, lg 1 järgi 27,4% ja rikkumiste üldarv 

kokku 95. 

Positiivne on see, et võrreldes andmeid kõigi eelnenud kolme perioodiga, on rikkumised 

sama paragrahvi järgi tunduvalt vähenenud. Kui arvestada, et analüüsiks võetud perioodi 

sisse jäävad ka jõulud ja aastavahetus, siis nimetatud rikkumiste arv võrreldes eelmiste 

aastatega on märkimisväärselt paranenud. 

 

 
Joonis 5. Rikkumised LS § 74´19 lg 1 ja 2 järgi uue regulatsiooni kehtivuse ajal  
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3.2.6 Dokumendianalüüsi kokkuvõte 

Analüüsist järeldub, et LP territooriumil pandi võrreldavatel perioodidel toime rikkumisi 

joobes mootorsõiduki juhtide poolt järgmiselt:  

• perioodil 2009-2010 oli kokku 1389 rikkumist, millest LS § 74'19 järgi 845 ja KarS 

§ 424 järgi 544 rikkumist, seega väärtegusid oli 60,8% ja kuritegusid 39,2%; 

• perioodil 2008-2009 oli kokku 1789 rikkumist, millest LS § 74'19 järgi 1223 ja 

KarS § 424 järgi 566 rikkumist, seega väärtegusid 68,4% ja kuritegusid 31,6%; 

• perioodil 2007-2008 oli kokku 2447 rikkumist, millest LS § 74'19 järgi 1642 ja 

KarS § 424 järgi 805 rikkumist, seega väärtegusid 67,1% ja kuritegusid 32,9% 

• perioodil 2006-2007 oli kokku 2554 rikkumist, millest LS § 74'19 järgi 1736 ja 

KarS § 424 järgi 818 rikkumist, seega väärtegusid 68% ja kuritegusid 32%.  

Analüüsi põhjal selgub, et joobes juhtide poolt toimepandud rikkumiste arv on järjest 

vähenenud.  

 

„Inimkannatanutega liiklusõnnetused Lõuna Politseiprefektuuri teeninduspiirkonnas 2009. 

aastal“ analüüsist selgub, et eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm 2003-2015 on seadnud 

eesmärgiks saavutada Eestis aastaks 2015 olukord, kus liiklusõnnetustes hukkunute arv 

aastas ei ületa 100. 2009. aastal sai see programmi osa täidetud (2009. a hukkus Eestis 

liiklusõnnetustes 100 inimest). Kuivõrd veel 3 aastat tagasi oli olukord kardinaalselt 

vastupidine- hukkunuid oli üle 2 korra rohkem- siis ei saa eeldada, et edaspidi peakski 

liikluses hukkunute arv sama madalaks jääma kui 2009. aastal. Seega tuleb pidevalt teha 

liiklusohutusalast tööd, hoidmaks ära raskete tagajärgedega õnnetuste tekkimist. Politsei 

ülesandeks selles vallas saab olla ühelt poolt ennetuslik tegevus ning teisalt 

liiklusjärelevalve teostamine ning nimetatud tegevuse planeerimisel tuleks kindlasti 

analüüsida juba toimunud õnnetusi, saamaks tulevikus infot nende ärahoidmiseks. 

Analüüsi saab kasutada Lõuna Prefektuuri liiklusjärelevalve alase töö planeerimisel, kuna 

see toob välja Lõuna- Eestis toimunud raskemate avariide peamised tekkepõhjused. 2009. 

a teatati liiklusõnnetustest kokku LP teenindavas piirkonnas 910 korral. Raskemaid, so 

inimkannatanutega avariisid toimus Lõuna- Eestis 421, õnnetustes hukkus 25 ja sai 

vigastada 546 inimest. Joobes juhid põhjustasid 210 inimkannatanuga liiklusõnnetust, 

seega 15% liiklusõnnetuste arvust. Kuna alkoholijoobes juhi süül toimunud avariides 

hukkus 25 inimest (aastal 2008 oli see arv 32), oli joove liiklussurma põhjustajateks 25% 

juhtudel. Joobes juhid põhjustasid 2009. aastal 306 inimese kehavigastuse, 2008. aastal oli 
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see arv 470. seega on aastaga langenud nii joobes juhi süül toimunud inimkannatanutega 

liiklusõnnetuste kui ka neis hukkunute arv ja osakaal- koos vähenenud joobes juhtide 

avastamisega võib väita, et joobes juhte on Eesti teedel-tänavatel varasemate aastatega 

võrreldes vähem liiklemas, mida kinnitab ka tabatud joobes juhtide osakaalu vähenemine 

politseioperatsiooni „Kõik puhuvad“ käigus. Narkojoobes sõidukijuhid põhjustasid 2 

inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. 

 

Kuna Lõuna- Eestis on joobes juhtide tabamine kahe aastaga oluliselt langenud (2 kord) 

ning joobes juhid on põhjustanud vähem liiklusõnnetusi, võib järeldada, et üldises 

liiklusvoolus on varasemaga võrreldes vähem joobes juhte. Selle põhjuseks on ühelt poolt 

politseipoolse surve teravnemine alates 2007. a II poolest, kui liiklusjärelevalve osakaalu 

politseitöös oluliselt tõsteti, aga ka sotsiaalpoliitilised aspektid (öise alkoholimüügi 

üleriigiline keeld, majandussurutis) või kõigi nimetatud asjaolude koosmõju.60 

 

Samuti on märgatavalt vähenenud kaebuste esitamine kohtuvälise menetleja otsuse peale. 

Autori arvates, kes tugineb oma tööalasele praktikale, võib üheks põhjuseks olla see, et 

õigusrikkujad usaldavad senisest enam joobe tuvastamise uut regulatsiooni. Tundub, et 

tõendusliku alkomeetri kasutusele võtmine on vähendanud meditsiiniasutusse toimetamise 

vajadust ja ka kaebuste esitamise arvu. Kindlasti ei ole rikkuja jaoks ka vähetähtis 

argument, et proovi võtmiseks võib seaduse alusel rakendada sundi.  

3.3 Üldkokkuvõte uuringust 

Ankeetküsitluse ja dokumendi analüüsi põhjal ilmnesid järgmised asjaolud: 

• PPS § 7'24 lg 2 sõnastuse kohaselt on politseil kohustus enne alkoholijoobe 

kontrollimist isikule tutvustada tema õigusi. Antud paragrahv on praegusel kujul 

politseiametnikele valesti tõlgendatav, millest lähtuvalt jääb mõistmatuks, miks 

peab enne joobe tuvastamist isikule selgitama tema õigusi. Kuna politsei 

järelevalve menetlus on üks haldusmenetluse liikidest, siis kohalduvad politsei 

järelevalve menetlusele haldusmenetluse seaduses haldusmenetluse läbiviimiseks 

rakendatavad üldised põhimõtted. Selgitamiskohustuse põhimõte on sätestatud ka 
                                                 
60 Lõuna Prefektuuri põhimäärus § 8 lõike 2, peadirektori 28.01.2010.a käskkirjaga nr 89 kinnitatud 2010.a 

liiklusjärelevalve plaani ja Vabariigi Valitsuse 20.02.2001 määruse nr 67 Liiklusjärelevalve teostamise 
kord § 27 alusel ning tulenevalt VAAK 2010-2013 püstitatud eesmärkide ja liiklusohutuse olukorrast  
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haldusmenetluse seaduses ning PPS viitab sellele paragrahvile. Sellest tulenevalt on 

isikul õigus saada teavet tema suhtes rakendatavast meetmest ja selle eesmärgist 

ning õigus küsida haldustoimingust vastavat täidetud paberit (näiteks kui isikul on 

kontrollitud indikaatorvahendiga alkoholijoovet, siis on tal õigus soovi korral 

nõuda ka negatiivse näidu puhul tema suhtes läbiviidud toimingust vormistatud 

kirjalikku dokumenti). Selleks, et PPS § 7'24 lg 2 oleks kõigile politseiametnikele 

üheselt tõlgendatav, on vaja läbi viia koolitus haldusmenetluse põhialustest. 

• Tõenduslik alkomeeter- aparaadi kasutusele võtmisel on plussideks selle täpne 

näit väljaprinditava tšeki näol kus, kus kirjas joobe tuvastamisele allutatud isiku 

nimi ja allkiri, kuupäev, tuvastaja nimi ja mõlemate puhumistega saadud tulemus, 

millest on maha arvutatud laiendmääramatus isiku kasuks. Tõendusliku alkomeetri 

kasutusele võtmisega tekkinud usaldusväärsust joobe tuvastamisel tõendab asjaolu, 

et vähenenud on nõudlus vereproovi uuringuks meditsiiniasutustes ja kaebuste 

esitamine kohtuvälise menetleja otsuse peale. Seda kajastavad ka 

dokumendianalüüsis välja toodud andmed. Kõige suuremaks probleemiks on hetkel 

see, et aparaate on liiga vähe ja selleni jõudmiseks peab kulutama pikki vahemaid 

ja ajaliselt muutub toiming väga pikaks. Pole enam vajadust tunnistajate 

olemasolule, et joobeseisundit tuvastada.  

• LS § 20 lg 3'1 lg 2 järgi kvalifitseeritava väärteo korral tuleb joobes isikul 

tuvastatud  alkoholijoobele lisaks hinnata kas väliselt on tajutavad tema tugevasti 

häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille 

tõttu isik ei ole ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses nõutava kindlusega.  

Selliste muutuste hindamine eeldab juba meditsiiniharidusega töötaja teadmisi. 

Välja tuleks töötada ühtsed hindamiskriteeriumid ja korraldada meditsiinitöötaja 

poolt läbiviidav vastava sisuline koolitus.  

• Sunni kasutamine- seoses sunniga võib selgusetuid ja arusaamatusi tekitada 

olukordi tulla ette nii politseiametnikel, kes vahetut sundi kasutavad, kui ka 

meditsiiniharidusega töötajatel, kes sunni kasutamise ajal peavad suutma isikul 

veenist vereproovi võtma või uriini sundproovi kateetriga. Selleks, et 

politseiametnikud teaksid kuidas täpsemalt vahetut sundi läbi viia ja jõudu kasutada 

on välja töötamata ühtsed kriteeriumid. Samuti ei julge valveõed(arstid) vereproovi 

võtta sunni kasutamisega, sest kardavad isikut vigastada. Puudub sellekohane 

koolitus ja väljaõpe nii politseiametnikele kui ka meditsiiniharidusega töötajatele. 

Kuna probleem on ühine, saaks vahetu sunni teemal mõlemad ametkonnad läbi viia 
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ühiseid koolitusi ja väljaõppeid. Seoses politseiametnike õigusega kasutada 

vereproovi võtmisel vajadusel sundi, on andnud põhjuse, miks rikkujad vereproovi 

võtmist kasutada ei soovi ja nõustuvad joobeseisundi tuvastamisel tõendusliku 

alkomeetriga. Vereproovi võtmisest ei ole isikul õigust keelduda nii nagu oli seda 

senise seaduse järgi.  

• Seoses alkoholipiirmäära ja alkoholijoobe kehtestamisega on üheselt mõistetav 

millal on tegu väärteoga ja millal kuriteoga. Selleks, et teada saada, kas isiku 

tegu on KarS § 424 järgi kvalifitseeritav, ei pea enam otsima andmebaasidest 

(POLIS, KAIRI, karistusregister) samalaadseid kehtivaid rikkumisi, vaatama 

eelmiste rikkumiste laekunud trahve või siis kaebuse esitamist maakohtusse. Kõik 

see oli aeganõudev ja tülikas. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada kas kehtiv joobeseisundi tuvastamise regulatsioon 

annab üheselt mõistetava seadusliku aluse joobeseisundi kontrollimiseks ja tuvastamiseks 

ning on aastaid päevakorras püsinud probleemid lahendanud.  

 

Töö eesmärgist lähtuvalt püstitati hüpotees: 2009-2010 aastal jõustunud 

joobetuvastamise regulatsioon annab üheselt mõistetava õigusliku aluse 

joobeseisundi defineerimiseks, selle kontrollimiseks ja tuvastamiseks ning lihtsustab 

oluliselt politseiametnike ja meditsiiniharidusega töötajate tööd, mille saavutamiseks 

ja kontrollimiseks viidi läbi politseiametnike ja meditsiiniharidusega töötajate 

ankeetküsitlus ning dokumendianalüüs mille käigus selgus:  

• muudatused, mis on lihtsustanud ja muutnud arusaadavamaks joobeseisundi 

tuvastamisega kaasneva protsessi läbiviimist politseinikeametnike ja 

meditsiiniharidusega töötajate hulgas (joobeseisundi mõiste täpsustamine,  

joobeseisundi selgepiiriline eristamine väär- ja kuriteo osas, tõendusliku alkomeetri 

kasutusele võtmine ja sellest tingitult vereproovi võtmise nõudluse vähenemine, 

vereproovi andmise kohustus ja vajadusel õigus kasutada vahetud sundi); 

• uue regulatsiooni rakendamisega ilmnenud probleemida ja kitsaskohad, mis 

vajavad muutmist ja täiendamist ( PPS § 7'24 lg 2 sõnastuse tõlgendamine ei ole 

kõigile politseiametnikele üheselt arusaadav, puuduvad ühtsed kriteeriumid ja 

kogemus vere- ja uriiniproovi võtmisel vahetus sunni kasutamisel, puuduvad 

ühtsed hindamiskriteeriumid ja harjutused, mille alusel LS § 20 3'1 lõike 2 järgi 

kvalifitseeritava väärteo korral väliselt tajutavate tugevasti häiritud või muutunud 

kehalisi või psüühilisi funktsioone/ reaktsioone hinnata). 
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Uuringu tulemusel selgus, et püstitatud hüpotees leidis kinnitust järgmiselt:  

 

Ankeetküsitluste vastuste põhjal ilmnesid järgmised olulised muutused uues 

regulatsioonis, mis lihtsustavad oluliselt nende tööd, joobeseisundi mõiste arusaadavust 

ning joobeseisundi tuvastamist ja kontrollimist: 

• Kasutusele on võetud ühtne joobeseisundi mõiste, mis valdab alkoholi, 

narkootilise ja psühhotroopse või muu sarnase aine tarvitamisel saadud joovet; 

• Lubatud alkoholipiirmäär- alkoholisisaldus ühes grammis veres kuni 0,2 

milligrammi ja väljahingatavas õhus alkoholisisaldus kuni 0,1 milligrammi, mille 

ületamise korral saame rääkida toime pandud rikkumisest. 

• Alkoholipiirmäära ületamisest- tegemist väärteoga- ühes grammis veres on 

alkoholisisaldus 0,20-0,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus 

alkoholisisaldus 0,10-0, 24 milligrammi või ühes grammis veres on 

alkoholisisaldus 0,50- 1,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus 

alkoholisisaldus 0,25- 0,74 milligrammi. 

• Alkoholijoove- kuritegu- ühes grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi 

alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,75 milligrammi 

alkoholi; ühes grammis veres on vähemalt 0,50 milligrammi alkoholi või ühes 

liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,25 milligrammi alkoholi ning väliselt on 

tajutavad tema tugevasti häiritud või muutunud kehalised või psüühilised 

funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu isik ei ole ilmselgelt võimeline juhtima 

sõidukit liikluses nõutava kindlusega.  

Tõenduslik alkomeeter-  

• isik ei saa vaidlustada tulemit, aparaat väljastab tšeki, näit on täpne, millelt maha 

arvestatud laiendmääramatus isiku kasuks; 

• eristab suualkoholi väljahingatavas õhus olevast alkoholist; 

• usaldusväärsem, millest tingitult on vähenenud isikute nõudlus alkoholijoobe 

tõestamist vereprooviga ja kaebuste arvu vähenemine kohtutesse joobetuvastamise 

mitmeti tõlgendamise osas.  

• joobeseisundi tuvastamise juures ei ole vajalik tunnistaja olemasolu. 
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Lihtsam on kvalifitseerida tegu KarS § 424 järgi, kuna on ühtsed alused millal on 

tegemist väär- või kuriteoga. Vana regulatsiooni järgi oli tegemist KarS § 424 järgi toime 

pannud teoga, kui isik oli varem toime pannud sama rikkumise. Eelnev karistus pidi olema 

kehtiv. Selle arvutamine oli aeganõudev ja tülikas.  

 

Isikul ei ole õigus keelduda vereproovi andmisest. Vastupanu osutamise korral on 

politseiametnikul õigus kasutada vahetud sundi nii vereproovi kui ka  kateedriga 

uriiniproovi võtmisel. 

 

Seoses uue regulatsiooni rakendamisega esitati lõputöös järgmised ettepanekud:  

• Senikehtinud arusaamade kohaselt arvatakse, et PPS § 7'24 lg 2 sõnastuse kohaselt 

oleks õige, kui politsei selgitab juhile tema õigusi alles siis, kui on tuvastatud 

joove, millest lähtuvalt selgub, kas tegemist on väär- või kuriteoga. ja alustatakse 

süüteomenetlust. Nimetatud sätet peab aga järgima, sest tegemist on politseilise 

järelevalvetoiminguga. ja järelevalve menetlus on üks haldusmenetluse liikidest, 

kus politsei järelevalve menetlusele kohalduvad haldusmenetluse seaduses 

haldusmenetluse läbiviimiseks rakendatavad üldised põhimõtted. Kuna 

politseiametnikud ei tõlgenda nimetatud seaduse paragrahvi sõnastust õigesti ja 

jääb arusaaamatuks, et politsei järelevalve menetlus on väga haldusmenetluse 

keskne, on vajalik korraldada koolitus teemal „Haldusmenetluse põhialused ja 

politsei järelevalve menetluse põhimõtted“. 

• Vere- ja uriiniproovi võtmise juures rakendatava vahetu sunni kasutamiseks 

puuduvad politseiametnikel ja meditsiiniharidusega töötajatel piisavad teadmised 

ja ühtsed kriteeriumid, kuidas seda protseduuri läbi viia võimalikult ohutult isikule 

kelle suhtes sundi kasutatakse. Seoses eeltooduga teeb autor ettepaneku mõlema 

ametkonna ühiselt läbiviidavaks koolituseks „Sunni kasutamisega vere- ja 

uriiniproovi võtmine, sellega kaasneda võivad ohud ja nende ärahoidmine“, 

kus kõigil osalenutel on võimalus ka arvamuse avaldamiseks ja diskussiooniks. 

Nõupidamise käigus töötada välja kriteeriumid, kuidas ja milliste vahenditega 

politsei saab ja tohib sundi rakendada.  

• LS § 20 3'1 lõike 2 järgi kvalifitseeritava väärteo korral tuleb joobes isikul 

tuvastatud alkoholijoobele lisaks hinnata kas väliselt on tajutavad tema tugevasti 

häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille 

tõttu isik ei ole ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses nõutava kindlusega. 
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Selliste muutuste hindamine eeldab juba meditsiiniharidusega töötaja teadmisi. 

Välja tuleks töötada ühtsed hindamiskriteeriumid või harjutused, mille järgi 

on politseinikul võimalus muutunud funktsioone ja reaktsioone hinnata (kükid, 

sirgelt mööda etteantud rada kõndimine jne). Läbi viia politseiametnikele 

sellekohane koolitus ja väljaõpe meditsiiniharidusega töötaja(te) poolt (arst, 

parameedik) „Joobest tingitud väliselt tajutavate tugevasti häiritud/muutunud 

kehaliste/psüühiliste funktsioonide/reaktsioonide hindamine“.  

• Kuna tõenduslik alkomeeter on tõestanud täpse ja usaldusväärse näiduga 

töötulemuste tõhusust ja positiivset tulemust nii kohtuvälise menetleja otsuse peale 

esitatud kaebuste langusega kui ka joobetuvastamist vereprooviga soovijate 

vähesust, tuleb politseil juurde hankida tõenduslikke alkomeetreid sellises 

koguses, et selle protseduuriga kaasnevad sõidu ja aja kulutused teostatava 

toimingu juures oleksid minimaalsed. Näiteks võiksid olla tõenduslikud 

alkomeetrid lisaks suurematele politseijaoskondadele (Elva, Põltsamaa, Antsla, 

Tõrva jne) ka piirivalvekordonites ja maanteepiiripunktides (Luhamaa, Mustvee, 

Värska, Koidula jne). Seda põhjusel, kui politseijaoskonnad on avatud vaid 

tööpäevadel kella 8.00-st - 17.00-ni, siis piirivalvekordonid ja maanteepiiripunktid 

on avatud ööpäevaringselt ja seega on juurdepääs tõenduslikule alkomeetrile 

garanteeritud. 

• LS § 74'36 sõnastus, mis sätestab liiklusnõuete rikkumise jalakäija, jalgratturi,    

mopeedijuhi, loomveokijuhi või sõitja poolt, tekitab vastuolu. Kuna tegemist on 

liiklejaga, st liikluses osalejaga, siis ei saa liiklusnõuete rikkumise korral 

liiklusjärelevalvet korraldav politseinik rikkumisest mööda vaadata. Kui aga ülal 

nimetatud liikluses osalejad lisaks liiklusnõuete rikkumisele on joobeseisundis, siis 

eeldab see väliste tunnuste olemasolu. Kui näiteks mopeedijuhi väljahingatav õhk 

näitab alkoholijoovet ja välised tunnused puuduvad, ei saa politseinik teda 

praeguse seaduse sõnastuse kohaselt karistada LS § 74'36 lõikes 2 toodud teo eest. 

Seega teeb autor ettepanek muuta LS lõike 2 punkti 1 sõnastust „kui see on toime 

pandud joobeseisundis“ lausega „kui esinevad alkoholipiirmäära tunnused“. 
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SUMMARY 

The thesis is on 58 pages, in Estonian. Composing the thesis has been based on „Student 

paper formatting and composing directive“ 2010. 

 

In the thesis it will be studied – and is also the main purpose of the thesis – whether the 

valid regulation for identifying intoxication gives an unequivocal basis for inspecting and 

identifying intoxication and whether it has solved the problems that have been a burning 

topic for years. Only cases involving drivers of motor vehicles have been studied in the 

thesis. Based on the purpose of the research the following hypothesis has been raised. 

 

The regulation for identifying the state of intoxication gives a unequivocal legal basis for 

defining, inspecting and identifying intoxication and grossly simplifies the work of police 

officers and medical staff.  

 

Combined methodology has been used to prove the hypothesis: analysis of legislation and 

structured interviews. A questionnaire was composed for police officers and medical staff 

dealing with identifying intoxication to acquire an assessment of the function of the new 

regulation and was conducted in February and March of 2010. Volunteers' full identities 

were used in the interview according to previous agreement. Police database ALIS was 

used in March of 2010 to gather statistics in order to get information on felonies on § 424 

by Penal Code and § 74'19 section 1 and 2 of Traffic Act.  
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Lisa 1. Tõendusliku alkomeetri kasutamise protokoll 

Politseiasutus 
Struktuuriüksus 
 

Tõendusliku alkomeetri kasutamise 

    PROTOKOLL  

“______” _______________ 20__ . a                      
__________________________________ 
                     (koostamise kuupäev)                                   (koostamise koht) 

   

Mõõtmise teostamise koht: 

___________ ________  _____________ ____________________ 
              (maakond)                                ( vald, linn )                     (tee nimetus, maja number  või km)             ( tänavate vahel  või muu täpsustav koht) ,           

 

mõõtja: 

_____________________________________________________ 
(ametinimetus, eesnimi ja nimi) 

Joobeseisundi tuvastamisele allutatud isik: 

________________  __________________ 
isikukood________________ 
                            ( eesnimi )                                                          ( perekonnanimi )                                                                                          ( ik puudumisel sünniaeg ) 

Joobeseisundi tuvastamisele allutatud isik nõustub alkoholijoobe tuvastamisega 
tõendusliku alkomeetriga, talle on selgitatud õigust toimingust keelduda ning seda, et 
keeldumise korral tuvastatakse alkoholijoove vereproovi uuringuga. 
Kontrollile allutatud isikule on selgitatud toimingu põhjust ja eesmärki, õigust tutvuda 
alkomeetri kasutamise protokolliga ja teha protokolli kohta avaldusi ning õigust esitada 
toimingu kohta vaie politseiasutuse juhile või halduskohtule. 
 
 _____________________ /isiku allkiri/ 
 
Tõendusliku alkomeetri kasutamine: 
  

 “____”____________ 20__. a     kell  ______________   
 
 

Kasutati tõenduslikku alkomeetrit: 
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Tõendusliku alkomeetri lugem:_______________________ 
 
Laiendmääramatus:______________________ 
 
Mõõtetulemus:______________________ 
 
Joobeseisundi tuvastamisele allutatud isiku selgitused ja märkused: 
_________________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________ 

Kontrollile allutatud isik : ___________________ 

 
Mõõtja: _______________________________     Protokollija: 
___________________________ 
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Lisa 2 Indikaatorvahendi protokoll 

Politseiasutus 
Struktuuriüksus 
Aadress, registrikood 
Indeks  
Indikaatorvahendi kasutamise 

 PROTOKOLL  

“______” _______________ 20___ . a                 
__________________________________ 
                     (koostamise kuupäev)                                   (koostamise koht)   

Indikaatorvahendi kasutamise koht: 

___________ ________  _____________ ____________________ 
              (maakond)                       ( vald, linn )                     (tee nimetus, maja number  või km)             ( tänavate vahel  või muu täpsustav koht) ,           

kontrollija: 

_____________________________________________________ 
(ametinimetus, eesnimi ja nimi) 

kontrollile allutatud isik: 

________________ 
__________________isikukood________________ 
                            ( eesnimi )                                                          ( perekonnanimi )                                                                                          ( ik puudumisel sünniaeg ) 

elukoht:  
____________________________________________________________________ 
 

Kontrollile allutatud isik on: sõidukijuht    muu isik 

Kontrollile allutatud isik nõustub alkoholi sisaldumise kontrollimisega 
indikaatorvahendiga ning talle on selgitatud, et keeldumise korral tuvastatakse 
alkoholijoove kohustuslikus korras tõendusliku alkomeetriga või vereproovi uuringuga. 
Kontrollile allutatud isikule on selgitatud tema õigusi. 
 
 ____________________ /allkiri/   
 
 

Kasutades “____”____________ 20___. a     kell  _______  indikaatorvahendit   
 

Mark/mudel                                                                                 nr.      

                    

                         

Kalibreeritud  
kuni:            
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Indikaatorvahendi             

reaktsioon (näit) 

 

 roheline kollane 

 

 mg/l sõnadega:   

                    

Kontrolli tulemus  kaine           

    alkoholijoove   sõnadega:     

              

 

 

 

Kontrollija: _______________________________     Protokollija:___________________ 

 

Kontrollile allutatud isikul esinevad joobele viitavad tunnused:  

Välimus :       Vigastused  Süstejäljed 

  Silmade punetus  jah                ei   

                Silma pupillid suured  väikesed  

Reaktsioonikiirus:  Normaalne    Häiritud   Väga aeglane  

Märkused:            

Kõne:   Selge        Segane       Arusaamatu  Kiire  Aeglane    

Märkused:            

Aja-, isiku ja kohataju: Selge  Esineb häireid   Ei taju  

Märkused:            

Teadvusel: jah  ei   

Märkused:            

Mälu: Mäletab viimase 24-tunni sündmusi   jah  ei  

Märkused:            

Koordinatsioon: Häireteta                   Kerged häired  Väga häiritud 

Märkused:            

Käitumine: Normaalne  Rahutus  Unisus   Higistamine   

    Värisemine  Nutmine  Oksendamine   Sage urineerimine  

     Ärritumine   Apaatsus  Omamehelik käitumine   

punane 
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   Ründav käitumine  

Märkused:            

Kontrollile allutatud isiku selgitused ja märkused: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
 
Kontrollile allutatud isik : ___________________ 

Tunnistajad:   
______________________________________________________________ 

           

Kontrollija: _______________________________     Protokollija:___________________ 
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Lisa 3. Uue ja vana regulatsiooni erisused 

 Enne 2009-2010 
kehtinud regulatsiooni 

Plussid/miinused 2009-2010 jõustunud 
regulatsioon 

Plussid/miinus
ed 

Millised 
on 
õigusliku
d alused 
joobe 
tuvastami
seks 
 

*joobeseisundi 
tuvastamise ja 
joobeastme määramise 
ning joobeastme 
määramise otsuse 
vaidlustaise kord 
*liiklusseadus 
*politseiseadus 
*korrakaitseseadus 

*vähemalt ühe  või 
kahe tunnistaja 
olemasolu  
joobeseisundi 
tuvastamise juures 
*isikul on võimalus 
keelduda vereanalüüsi 
andmisest 
*arst või alkoholijoobe 
tuvastada ka väliste 
tunnuste järgi 

*isikul esineda võivate 
alkoholijoobele, 
narkootilise, 
psühhotroopse või muu 
sarnase toimega aine 
tarvitamisest tingitud 
joobele viitavate tunnuste 
loetelu ja joobeseisundi 
kontrollimise nõuded ning 
protokolli vorm 
*vere- ja bioloogilise 
vedeliku proovi võtmise, 
säilitamise, uuringuks 
edastamise, uuringu 
tegemise ning nende 
toimingute tasustamise ja 
uuringu tulemustest 
teavitamise kord 
*liiklusseadus 
*politsei ja piirivalve 
seadus 
*korrakaitseseadus 

*tunnistajate 
olemasolu ei 
ole nõutav 
*isikul ei ole 
võimalust 
keelduda 
vereproovi 
andmisest 
*välised 
tunnused ei 
ole arsti poolt 
alati nõutavad 

Joobeseis
undi 
mõiste 
 

Joobeseisund on 
alkoholi, narkootilise 
või psühhotroopse aine 
tarvitamisest 
põhjustatud 
terviseseisund, mis 
avaldub häiritud või 
muutunud kehalistes 
või psüühilistes 
funktsioonides ja 
reaktsioonides. 

*jätab ruumi 
vaidlusteks 

*joobeseisund on 
alkoholi, narkootilise või 
psühhotroopse aine või 
muu sarnase toimega aine 
tarvitamisest põhjustatud 
terviseseisund, mis 
avaldub väliselt tajutavas 
häiritud või muutunud 
kehalistes või psüühilistes 
funktsioonides ja 
reaktsioonides. 

*täpsemalt 
sõnastatud 

Kellel on 
joobe 
tuvastami
se õigus 
 

*seaduses sätestatud 
ametiisik 
*arst 

 *politseiametnik 
*tervishoiutöötaja või 
riikliku ekspertiisiasutuse 
meditsiinilise haridusega 
töötaja, kellel on õigus 
võtta analüüsimiseks 
vere- või uriiniproov või 
osaleda selleks vajalike 
toimingute tegemises 

*ei pea olema 
arst, võib olla 
ka valveõde 
(volitatud 
tervishoiutööt
aja) 

Kuidas 
joovet 
tuvastatak
se 
 

*väliste joobetunnuste 
põhjal 
*väljahingatava õhu 
kaudu 
*meditsiiniline 
tuvastamine 

 *joobeseisundile viitavate 
tunnuste abil 
*väljahingatava õhu 
kaudu 
*vereanalüüsiga 
*uriiniprooviga 
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Millised 
on 
enamlevi
nud 
mõisted 

*joobeseisund 
 

*mõiste on 
laialivalguv, jätab 
ruumi vaidlustamiseks 
ja kahetimõistmiseks 

*joobeseisund 
*vahetu sund  
*tõenduslik alkomeeter 
*lubatud alkoholipiirmäär  

*joobeseisund
i mõiste 
paremini 
sõnastatud, ei 
jäta ruumi 
vaidlusteks  

Milliste 
vahendite
ga 
tuvastatak
se joovet 

*indikaatorvahend või 
mõõteriist  

*ei näita täpset 
tulemust 
*mõõtmine promillides 

*indikaatorvahend ja 
tõenduslik alkomeeter 
 

*täpsem 
tulemus, 
välistab 
hilisemad 
vaidlusküsimu
sed 
*mõõtetulemu
s on mg/l 

Peamised 
tõusetunu
d 
küsimuse
d/problee
mid 

*joobeseisundi mõiste 
tahab täpsustamist 
*indikaatorvahendi ja 
mõõteriistaga 
tuvastatud joobeseisund 
annab võimaluse 
vaidlusteks kohtu 
tasandil  

 *vahetu sunni kasutamine 
*joobes isiku väliste 
tunnuste kirjeldamine 
*tõenduslike alkomeetrite 
vähesus  
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Lisa 4. Politseinike küsitlus joobeseisundi tuvastamise kohta 

01.07.2009. a kehtima hakanud regulatsioonist lähtuvalt 

Koostan lõputööd teemal „Joobeseisundi tuvastamise uue regulatsiooni rakendamine 

Lõuna Prefektuuri näitel“. Töö eesmärk on välja selgitada, kas 01.07.2009. a kehtima 

hakanud  (edaspidi uus) regulatsioon on parandanud joobeseisundi tuvastamise ja 

kontrollimise toimingute läbiviimist ja välistab kaheti mõistmist sisulistes küsimustes. 

Palun Teie kaasabi antud teema uurimisel alljärgnevale küsimustikule vastates. Palun 

küsimustik tagastada hiljemalt  15.03.2010.a 

 

 

1) Kas uues regulatsioonis defineeritud joobeseisundi mõiste on Teie arvates 

eelmisega võrreldes üheselt tõlgendatav?  

Jah 

Ei 

Palun selgitage oma arvamust: 

 

 

 

2) Kas joobeseisundi tuvastamisega kaasnevad toimingud on 

mitmetimõistetavad ja annavad aluse vaidlustamiseks?  

Jah  

Ei  

Palun selgitage oma arvamust: 
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3) Kas joobeseisundi uued eristused: lubatud alkoholipiirmäär ja 

alkoholijoove (kuri- ja väärteona) on lihtsustanud politseinike tööd, pidades 

silmas korduvjoobe tuvastamist eelmises regulatsioonis?  

Palun selgitage ja võimalusel tooge näide.  

4) Kas seoses tõendusliku alkomeetri kasutuselvõtuga on vähenenud/ 

suurenenud isikute nõudmine vereproovi võtmiseks?  

Vähenenud  

Suurenenud  

Palun selgitage oma arvamust 

 

 

 

5) Kuidas olete rahul tõendusliku alkomeetri kasutuselevõtuga? Selle 

plussid/miinused? 

Teie arvamus. 

 

 

 

6) Kas uue regulatsiooni jõustumisel on esinenud probleeme 

meditsiiniasutustes ja EKEI-s vereproovi võtmise ja ekspertiisiga?  

Jah  

Ei  

Milliseid? Palun selgitage oma arvamust. 

7) Kas on olnud vajadust sunni kasutamiseks? Kas seda on pidanud selgitama 

isikule, kellelt võeti vereproov?  

Jah  

Ei  

Palun selgitage  
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8) Millised on probleemid sunni kasutamisel? 

Palun selgitage ja tooge näide.  

9) Kas uues regulatsioonis on Teie arvates puudusi? Millised?  

Jah  

Ei  

Palun põhjendage: 

 

 

 

Tänan Teid vastamast! 

Heli Jauk 

Lõuna Prefektuuri Korrakaitsebüroo 

liiklusjärelevalve talituse avariiteenistuse 

avariipolitseinik 

vanemkonstaabel  

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži üliõpilane 

e-post: heli.jauk@politsei.ee    

tel: 730 8663; 5620 6555 
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Lisa 5. Meditsiiniharidusega töötajate küsitlus joobeseisundi 
tuvastamise kohta 01.07.2009. a kehtima hakanud regulatsioonist 
lähtuvalt 

Koostan lõputööd teemal „Joobeseisundi tuvastamise uue regulatsiooni rakendamine 

Lõuna Prefektuuri näitel“. Töö eesmärk on välja selgitada, kas 01.07.2009. a kehtima 

hakanud  regulatsioon (edaspidi uus) ja Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määrus nr 83 

„Vere- ja bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu 

tegemise ning nende toimingute tasustamise ja uuringu tulemustest teavitamise kord“ on 

parandanud joobeseisundi tuvastamise ja kontrollimise toimingute läbiviimist 

meditsiiniasutustes. Palun Teie kaasabi antud teema uurimisel alljärgnevale küsimustikule 

vastates.  

Palun küsimustik tagastada hiljemalt  01.04.2010. a. 

 

1) Kas Teie arvates uue regulatsiooni jõustumine muutis kergemaks 
meditsiinitöötajate toimingud seoses vereproovi ja bioloogilise vedeliku 
proovi võtmisega?  

Ja  

Ei 

Palun selgitage (tooge 

näiteid)…………………………………………………………………..  

 

2) Milliseid probleeme on esinenud meditsiiniasutustes seoses joobeseisundi 
tuvastamisega vereproovi ja bioloogilise vedeliku proovi võtmisel?  
 

Palun 

selgitage…………………………………………………………………………………..  
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3) Kas vereproovi võtmisel on olnud vajadust politseinike abi sunni 

kasutamiseks?  

Jah 
Ei  
 
Teie arvamus:  

 

 

4) Kas seoses uue regulatsiooniga esineb Teie arvates puudusi joobeseisundi 

tuvastamise protseduuridega seonduvalt (proovi võtmise, säilitamise, 

uuringuks edastamisega)? Milliseid? 

Jah 

Ei  

Palun selgitage   

……………………………………………………………………………… 

 

 

5) Milliseid kitsaskohti esineb praeguses regulatsioonis ja millised oleksid 

Teie ettepanekud nende muutmiseks?  

 

Palun selgitage ja põhjendage oma vastust . 

 

 

Tänan Teid vastamast! 

Heli Jauk 

Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo 

liiklusjärelevalve avariitalituse  

avariipolitseinik 

vanemkonstaabel,  

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži üliõpilane 

e-post: heli.jauk@politsei.ee    
tel: 730 8663; 5620 6555 

 


