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Eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis kehtivad karistusmäärad, mis määratakse joobes mootorsõidukijuhtide 

osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuse põhjustamise eest on tõhusad. Anda ülevaade 2010 ja 2011 

aasta Harjumaal toimunud inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste statistikast ja  võrrelda, kas 

liiklusõnnetuste arv on kasvanud või vähenenud, selgitada välja teistes Euroopa riikides joobes juhtide karistamiseks 

rakendatavad karistused ning teha järeldusi, mida võiks neist Eestis kasutusele võtta.  

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad küsimused: 1) Kas joobes juhtidele rakendatavad võimalikud 
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Kvantitatiivse uurimismeetodi  tulemusel selgus, et Eestis on piisavalt tõhusad karistused, mida saab määrata joobes 
mootorsõidukijuhile, kes osales inimkannatanutega või hukkunuga liiklusõnnetuses, aga samas peab tõdema, et kohus 
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SISSEJUHATUS 

2003. aastal võttis Vabariigi valitsus vastu Eesti Rahvusliku liiklusohutusprogrammi, mille peamine 

eesmärk on, et 2015. aastaks ei hukuks liiklusõnnetustes üle saja inimese. 

Maanteeameti andmetel toimus 2010. aastal Tallinnas ja Harjumaal 32 liiklusõnnetust joobes 

mootorsõidukijuhi osalusel, milles hukkus 3 ja sai vigastada 37 inimest, samas 2011. aastal toimus 40 

liiklusõnnetust, milles hukkus küll 1 inimene, aga vigastatuid oli juba 54. 

Joobeseisundis sõidukijuhid on suureks probleemiks kõikidele liikluses osalejatele. Tänapäeval, suurte 

ja ohtlike masinate sajandil, ei oska inimene ka ise välja mõelda lahendust, mis takistaks igaveseks 

joobeseisundis sõidukijuhtimist. 

Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis on liiklusele alati ohtlik, isegi siis, kui sellega ei põhjustata 

raskeid tagajärgi.
1
 Kõik inimesed osalevad mingil ajal liikluses – jalakäija või juhina ning joobes juhid 

kujutavad potentsiaalset ohtu teistele kui ka iseendale.  

Käesoleva lõputöö autor töötab ise Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo 

avariitalituses konstaablina ning joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetustega on 

tööalane kokkupuude olnud alates 2009. aastast. Lõputöö vajalikkus on tingitud sellest, et arvestades 

joobes juhtide arvukust, suhtub kohus nende karistamisse liiga leebelt. 2003. aastal tegi Riigikohus 

otsuse 3-1-1-26-03, mille kohaselt „Olukorras, kus aastast aastasse hukkub purjus juhtide süül riigis 

kümneid ja saab vigastada sadu inimesi, nõuavad positiivse üldpreventsiooni põhimõtted riigipoolset 

reaktsiooni, mis annaksid õiguse adressaatidele selge signaali sellest, et liiklusõigusrikkumiste, sh 

eelkõige mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise näol on tegemist riigi poolt rangelt karistatavate 

õigusrikkumistega“, aga praktika on kahjuks läinud teist teed ja karme karistusi ei ole järgnenud. 

Sellest lähtuvalt ongi probleem, et joobes juhte, kes põhjustavad inimkannatanutega ja hukkunutega 

liiklusõnnetuse, karistatakse liiga leebelt. 

 Lõputöö pealkiri sisaldab terminit „raske liiklusõnnetus“, millega tahetakse öelda, et tegemist on 

inimkannatanute ja hukkunutega liiklusõnnetustega, millele tuleb politseil kiirelt reageerida. 

Eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis kehtivad karistusmäärad, mis määratakse joobes 

mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuse põhjustamise eest on 

                                                             
1 J.Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, Tallinn: Kirjastus Juura 2002, § 

424 komm 5. 
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tõhusad
2

. Samuti anda ülevaade 2010 ja 2011 aasta Harjumaal toimunud inimkannatanutega ja 

hukkunutega liiklusõnnetuste statistikast ja võrrelda, kas liiklusõnnetuste arv on kasvanud või 

vähenenud, selgitada välja teistes Euroopa riikides joobes juhtide karistamiseks rakendatavad 

karistused ning teha järeldusi, mida neist võiks Eestis kasutusele võtta.  

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad küsimused:  

1) Kas joobes juhtidele rakendatavad võimalikud karistusmäärad on tõhusad?  

2) Kas joobes mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanute ja hukkunutega liiklusõnnetuste arv 

Harjumaal 2011. aastal on suurenenud? 

3) Kas teistes Euroopa riikides joobes juhtide karistamiseks rakendatavaid karistusi võiks Eestis 

kasutusele võtta? 

Lähtudes lõputöö spetsiifikast, kasutatakse antud uurimuse teostamiseks kvantitatiivset 

uurimismeetodit, mis seisnes 2010 ja 2011 aastal Harjumaal ja Tallinnas toimunud joobes 

mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanute ja hukkunutega liiklusõnnetuste statistika võrdlemises 

ja analüüsis, teistes Euroopa riikides joobes juhtide karistamiseks rakendatavate karistuste välja 

selgitamises ja mida võiks neist Eestis kasutada ning struktureeritud intervjuus. 

Lõputöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. 

Teoreetiline osa annab ülevaate sõidukijuhi, joobeseisundi  ja liiklusõnnetuse seaduslikust 

määratlemisest, samuti Eestis kehtinud ja kehtivatest karistustest väärteokorras ja kriminaalkorras. 

Lõputöö empiirilise osa kirjeldatakse uurimistöö eesmärki, püstitatud ülesandeid, uurimistöö valimit, 

metoodikat ja protseduuri. Analüüsitakse Maanteeameti statistikat joobes mootorsõidukijuhi osalusel 

toimunud inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetusi aastatel 2010 ja 2011 Harjumaal, teistes 

Euroopa riikides kehtivaid karistusi ja struktureeritud intervjuu vastuseid.  

Kokkuvõttes toob autor välja järeldused ja ettepanekud. 

 

 

 

                                                             
2
  Tõhus- mõjus, efektiivne, tagajärjekas. Eesti keele seletav sõnaraamat . Eesti Keele Instituudi kodulehelt 

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=t%C3%B5hus&F=M, välja otsitud 26.04.2012.a. 

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=t%C3%B5hus&F=M
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1. SÕIDUKIJUHI, JOOBESEISUNDI JA LIIKLUSÕNNETUSE 

SEADUSLIK MÄÄRATLEMINE 

1.1. Sõidukijuhi seaduslik määratlemine 

Igapäevaselt liikluses osalevad juhid teavad kindlasti mõistet sõidukijuht ja tõenäoliselt ei teki neil 

küsimust, mis see sõna tegelikult tähendab. Kes siis on sõidukijuht? Sellele küsimusele saame kõige 

õigema vastuse seadusest. 

01.07.2011.aastal kehtima hakanud liiklusseaduse § 2 punkt 19 alusel on juht isik, kes juhib sõidukit 

või maastikusõidukit, juhib või ajab teel loomi. Õppesõidu või sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka 

mootorsõidukijuhi õpetajat või – juhendajat, eksamisõidul loetakse juhiks eksamineeritav.
3
 Seega 

õppesõidu või sõidupraktika ajal ei ole rooli hoidev õpilane juht. 

 Liiklusseaduse § 2 punkt 19 alusel saame tead, kes on juht, aga, et määratleda, kes on sõidukijuht, 

peame määratlema, mis sõiduk on. Liiklusseaduse  § 2 punkt 73 alusel on sõiduk teel liiklemiseks 

ettenähtud või teel liiklev seade, mis liigub mootori või muul jõul.
4
 See, kas sõiduk mingil hetkel teel 

liigub või seisab ( liikumiskiirus on 0), ei muuda termini tähendust.
5
 

Samuti tuleks meeles pidada, et liiklusseaduse § 2 punkt 13 kohaselt ei kuulu sõiduki alla rula, 

rulluisud, tõukeratas või -kelk ning ratastool, vaid tegemist on jalakäija abivahenditega.6 

1.2. Joobeseisundi seaduslik määratlemine 

Joobeseisundis mootorsõiduki juhtimine kujutab ühte suuremat liiklusprobleemi Eesti liikluses, sest kui 

joobes juht liiklusesse siseneb, siis on antud juhul tegemist potentsiaalse mõrtsukaga. 

Joobeseisundi mõiste legaaldefinitsiooni annab liiklusseadus § 69 lõige 1. Joobeseisund on alkoholi, 

narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud 
                                                             
3 Liiklusseadus § 2 p 19, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 13.02.2012.a. 
4
 Liiklusseadus § 2 p 73, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 13.02.2012.a. 
5 Koger, L. 2007. Liikluseeskirja § 2 p 44. Raamatus  „Kommenteeritud liikluseeskiri.“ ( lk 20). Tallinna Raamatutrükikoda 

2009. 
6 Liiklusseadus § 2 p 13, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 13.02.2012.a. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
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terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes 

funktsioonides ja reaktsioonides.
7
 Seega joobeseisund pole tingitud ainult alkoholi tarbimisest, vaid 

joovet võib tekitada ka narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamine. Vastavalt sellele, millist 

ainet juht tarbis, toimub ka joobeseisundi tuvastamine.  

Liiklusseaduse § 69 lõige 4 alusel loetakse alkoholijoobes olevaks mootorsõidukijuhti, trammijuhti ja 

maastikusõidukijuhti järgmistel juhtudel: liiklusseadus § 69 lõige 4 punkt 1 alusel, kui  juhi ühes 

grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi alkoholi või tema väljahingatavas õhus on alkoholi 0,75 

milligrammi ühe liitri kohta või rohkem ja liiklusseaduse § 69 lõige 4 punkt 2 alusel, kui juhi ühes 

grammis veres on vähemalt 0,50 milligrammi alkoholi või tema väljahingatavas õhus on alkoholi 0,25 

milligrammi ühe liitri kohta või rohkem ning väliselt on tajutavad tema tugevalt häiritud või muutunud 

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

liikluses nõutava kindlusega juhtima.
8
 

Inimesed, kes joobeseisundis sõidukit juhivad, ei taju kui ohtlik see teiste liiklejate jaoks on. 

Mõeldakse, mis see väike kogus alkoholi ikka teeb ja ei taheta oodata kainenemist ning siinkohal tuleb 

meeles pidada, et alkohol väljub verest läbi põlemisprotsessi. Maks põletab puhast alkoholi 1 grammis 

10 kilogrammi kohta 1 tunniga. Alkoholisisaldus veres sõltub inimese kaalust. Alkoholi kogus tekitab 

naistel alkoholisisaldust veres rohkem, kui meestel, sest nende kehad funktsioneerivad vähem 

vedelikku. Alkoholi kogus (nt pudel õlut, 12 cl veini või 4 cl kanget alkoholi) sisaldab 12-14 grammi 

alkoholi. See võtab umbes 2 tundi aega, ennem kui 1 kogus alkoholi veres ära põletatakse ( vt Tabel 1; 

Tabel 2 ). Isegi pärast seda, kui alkohol on kehast väljunud, peab juht olema ettevaatlik, sest pohmellil 

on palju kõrvalmõjusid sõiduoskustele. 9 

Alljärgnevates tabelites saab võrrelda alkoholi põlemise aega organismis meeste ja naiste puhul. 

Tabelites on näha, et naistel võtab alkoholi põlemine organismis kauem aega, kui meestel. 

 

                                                             
7 Liiklusseadus § 69 lõige 1 , 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 13.02.2012.a. 
8
 Liiklusseadus § 69  lõige 4 punkt 1,2, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 13.02.2012.a. 

9
 Infovoldik joobes juhtimisest. Liikenneturva kodulehelt ( inglise keelne ) 

http://www.liikenneturva.fi/tietolehti/2008_englanti/siniset/alcohol.php, välja otsitud 15.02.2012.a.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
http://www.liikenneturva.fi/tietolehti/2008_englanti/siniset/alcohol.php
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Tabel 1. Alkoholi põlemise aeg naiste              Tabel 2 Alkoholi põlemise aeg meeste 

organismis.                                                          organismis.                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Isegi väga madal alkoholisisaldus veres avaldab negatiivset mõju autojuhtimisele ja suurendab ohtu 

sattuda liiklusõnnetustesse. Vastavalt alkoholi sisaldusele veres promillides on kokku pandud tabel ( vt 

Lisa 1 ), kus on näha erinevate joobeastmete sümptomid, kus on lahti kirjutatud nende mõjud liikluses 

osalemisel. Tabelist on näha, et juba alates 0,2 promillisest alkoholisisaldusest veres võidakse 

täheldada sõiduvigu, seega Eestis kehtestatud 0,2 promilli alkoholisisaldust veres on õigesti 

määratletud. 0,5 promillisest alkoholisisaldusest veres võib liiklusõnnetuse toimumise tõenäosust 

kasvatada kuni 30 korda ning üle 1,5 promilline alkoholisisaldus veres võib liiklusõnnetuse toimumise 

tõenäosust kasvatada kuni 130 korda. Seega tuleks teha alkoholi tarbimise kogusest omad järeldused, 

sest kui alkoholijoobes juht siseneb liiklusesse, siis on ta kõrgendatud ohu allikas nii iseendale kui ka 

teistele. 

Justiitsministeeriumile  2009.a saadetud kirjas tehti ettepanek, et Eesti võiks kaaluda üleminekut 0,5 

promillisele alkoholi piirmäärale. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Einar 

Hillepi sõnul on üsna loomulik, et kui Euroopas on üldiselt võetud suund 0,5 promillisele lubatud 

piirmäärale, siis võiks seda ühtlustamise huvides kaaluda ka Eestis. „Põhjuseks on ikka see, et Euroopa 

Liidu riikides kehtiksid võimalikult sarnased normid, mis muudaksid seaduste järgimise inimeste jaoks 

lihtsamaks,“ selgitas Hillep. Kõnealuse eelnõu jättis justiitsministeerium siiski kooskõlastamata 

Mees 80 kg 
Maks põletab alkoholi  8 g/h 

Kogus Alkoholi sisaldus veres o/oo 

2 0.1 0 0 0 0 

 0.5 0.1 0 0 0 

6 1.0 0.5 0.2 0 0 

8 1.4 1.0 0,6 0.1 0 

10 1.8 1.4 1.0 0.6 0 

Põlemise 

aeg 
2-3 

h 

5-6 

h 

8-9 h 12 h 16 h 

Naised 60 kg 
Maks põletab alkoholi 6 g/h 

Kogus Alkoholi sisaldus veres o/oo 

  

2 0.3 0 0 0 0 

4 0.9 0.5 0.1 0 0 

6 1.6 1.1 0.7 0.2 0 

8 2.2 1.8 1.3 0.8 0.2 

10 2.9 2.4 2.0 1.5 0.9 

Põlemise 

aeg 
2-3 

h 

5-6 

h 

8-9 h 12 h 16 h 
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põhjusel, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei olnud välislepingute ratifitseerimiseks ette 

nähtud korda.10 

Siinkohal tasuks meeles pidada, et liiklusõnnetustes surmasaamise oht on tihedalt seotud alkoholijoobe 

astmega. Võrreldes kaine seisundiga on juba 0,5 promillise joobe korral surmasaamise risk 160 korda, 

18-24 aastasel kogemusteta või väheste kogemustega sõidukijuhil isegi kuni 900 korda suurem.
 

Sotsioloogide uuringu kohaselt on 8% öösel Ameerika teedel sõitvatest juhtidest alkoholijoobes. 

Prantsusmaal on sama näitaja 5%, Suurbritannias 3%, Põhjamaades 1%, Eestis ligi 3%.11 

1.3. Liiklusõnnetuste seaduslik määratlemine ja mõisted 

Selleks, et käsitleda liiklusõnnetusi, peab teadma, mis mõiste see täpselt on. Vastavalt liiklusseadus § 2 

punkt  32 kohaselt on liiklusõnnetus juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt 

väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju. Nimetatud tagajärgedega 

õnnetus on liiklusõnnetus vaid siis, kui see juhtub liikuva(te) sõiduki(te)ga (ka jalgrattaga!) teel või 

teelt väljapaiskumisel. Kui kas või üks nimetatud komponent puudub ( seisvale sõidukile langeb peale 

tormituules murdunud puu, õnnetus juhtub ettevõtte maa-alal vms), pole tegu liiklusõnnetusega.
12

 

Siin tekib jälle küsimus, mida tee all mõeldakse. Liiklusseaduse § 2 punkt 81 kohaselt on  

tee  jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud 

muu ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. Olenevalt pealiskihist 

jagunevad teed kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on tsemendi, tuha või 

bituumeniga töödeldud materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või muu selline kate) ning 

kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast, kruus- või killustikliivast või 

killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline pealiskihita tee, mis on teeks 

rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud.
13

 

                                                             
10 Eesti võiks kaaluda üleminekut 0,5 promillisele alkoholi piirmäärale. Justiitsministeeriumi kodulehelt 
http://www.just.ee/44893, välja otsitud 15.02.2012.a. 
11

 Maanteeameti statistika ja analüüsibüroo peaspetsialist Sirje Lilleoru (Lilleorg) poolt koostatud artikkel Mitte kaine juht. 

Arvutivõrgus http://stereo2121.com/nebulos/autokool/autokool-pdf/Artikkel%20mittekaine%20juht.pdf, välja otsitud 

13.02.2012.a. 
12 Liiklusseadus § 2 punkt 32, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 13.02.2012.a. 
13

  Liiklusseadus § 2 punkt 81, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 13.02.2012.a.  

http://www.just.ee/44893
http://stereo2121.com/nebulos/autokool/autokool-pdf/Artikkel%20mittekaine%20juht.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
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Maanteeameti kodulehelt selgub, et liiklusõnnetuste hulka ei loeta juhtumeid, kus jalakäija saab 

kannatada kokkupõrkes rongiga; juhtumeid võistluste tõttu avalikuks kasutamiseks suletud teelõigul 

võistlusel osalenud sõidukite vahel, juhtumeid töötamisel tee ehitus-, remondi- või hooldustöödel ainult 

selles töös osalenud sõidukite ja inimeste vahel.
14

 

Hukkunu on inimene, kes suri liiklusõnnetuses saadud vigastuste tagajärjel sündmusekohal või 30 

päeva jooksul pärast liiklusõnnetust. Kui inimene suri saadud vigastustesse rohkem kui 30 päeva peale 

õnnetust, loetakse ta vigastatuks. Suitsiidi sooritanud isik loetakse hukkunute hulka. 
15

 Vigastatu on 

inimene, kellele liiklusõnnetuses saadud vigastuse tõttu antakse meditsiinilist esmaabi, määratakse 

ambulatoorne või statsionaarne ravi. Vigastuse olemasolu määrab meditsiinitöötaja. Erinevalt 

mitmetest Euroopa riikidest ei tehta vahet kergete ja raskete vigastuste vahel. Suitsiidikatse tulemusel 

vigastatu loetakse vigastatute hulka.
16

 

Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetuse näol on tegemist on liiklusõnnetusega, 

milles vähemalt üks osalenud mootorsõidukijuht oli õnnetuse hetkel alkoholi- või narkojoobes, 

sõltumata sellest, kas ta oma tegevusega õnnetuse põhjustas või mitte. Siia hulka ei ole arvatud joobes 

jalgratturite ja mopeedijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetusi. Juhile kehtib sõiduki juhtimise keeld, 

kui alkoholisisaldus ühes liitris juhi väljahingatavas õhus on 0,1 milligrammi või rohkem või 

alkoholisisaldus juhi veres 0,2 promilli või rohkem. Maanteeameti statistikas ei loeta joobes juhtideks 

alkoholi tarvitamise tunnustega juhte, kelle alkoholisisaldus ühes liitris väljahingatavas õhus 0,10 kuni 

0,24 milligrammi või 0,20 kuni 0,49 promilli veres.
17

 

 

 

 

 

                                                             
14 Mõisted. Maanteeameti kodulehel http://www.mnt.ee/index.php?id=12948 , välja otsitud 13.02.2012.a. 
15 Mõisted. Maanteeameti kodulehel http://www.mnt.ee/index.php?id=12948 , välja otsitud 13.02.2012.a 
16 Mõisted. Maanteeameti kodulehel http://www.mnt.ee/index.php?id=12948 , välja otsitud 13.02.2012.a 
17

 Mõisted. Maanteeameti kodulehel http://www.mnt.ee/index.php?id=12948 , välja otsitud 13.02.2012.a 

http://www.mnt.ee/index.php?id=12948
http://www.mnt.ee/index.php?id=12948
http://www.mnt.ee/index.php?id=12948
http://www.mnt.ee/index.php?id=12948
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2. JOOBES MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KARISTAMINE 

2012.aasta veebruarikuus toimus Sillamäel intsident, kus joobnud ja juhtimisõiguseta autojuht rammis 

tema teed tõkestanud politseisõidukit, mille tagajärjel sai kaks politseiametnikku vigastada ning 

seejärel ütles president Toomas Hendrik Ilves : "Politsei peab jõudma nähtavamalt Eesti teedele ja 

tänavatele ning samuti tuleb mõelda purjus ja kihutavate autojuhtide senise suhteliselt leebe 

karistuspoliitika karmistamisele.“  

Samas Eestis kehtiv seadus on läbiaegade pidevalt muutunud ja sellest lähtuvalt on alljärgnevalt välja 

toodud, mis on väärteokorras ja kriminaalkorras määratud karitustes muutunud. 

2.1 Väärteod  

Vastavalt Riigikogus vastu võetud ja presidendi poolt väljakuulutatud liiklusseaduse ja sellega 

seonduvate seaduste muutmise seadusele jõustus uus liiklusseadus 1. juulil 2011. Seni kehtis 

2001.a.vastuvõetud  liiklusseadus  ja  liikluseeskirja  sätted. 18   Nüüd annakski ülevaate enne 

01.07.2011 kehtima hakanud liiklusseaduse sätetest ja seejärel 01.07.2011 kehtima hakanud 

liiklusseaduse sätetest. 

14.12.2000 aastal vastu võetud liiklusseaduse § 74’19 
19

  nägi ette mootorsõiduki või trammi juhtimise 

eest joobeseisundis karistuseks rahatrahvi kuni 300 trahviühikut või aresti. Väärteomenetluse 

seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus20 lisas antud paragrahvile teise lõike, 

mille kohaselt kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse 

äravõtmist kolmest kuust kuni üheksa kuuni. Seda karistusliiki peetakse üheks efektiivsemaks, kuna see 

tuletab juhile igapäevaselt toimepandud tegu meelde ja sunnib selle üle järele mõtlema. Samas on 

tegemist ökonoomse karistusliigiga, mille täitmisega ei kaasne märkimisväärseid kulusid.  

                                                             
18 Uuest Liiklusseadusest 2011, Politsei ja piirivalveameti kodulehekülg http://www.politsei.ee/et/nouanded/liiklus/uus-

liiklusseadus/,, välja otsitud 18.02.2012.a. 
19 Liiklusseadus. 14.12.2000, jõustumine 01.02.2001.- RT I 2001,3,6. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397, välja otsitud 20.02.2012.a. 
20 Väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus. 16.juuni 2005, jõustumine 

01.oktoober 2005.- RT I 2005, 40, 311. Riigiteataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/919171, välja otsitud 

20.02.2012.a. 

http://www.politsei.ee/et/nouanded/liiklus/uus-liiklusseadus/
http://www.politsei.ee/et/nouanded/liiklus/uus-liiklusseadus/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397
https://www.riigiteataja.ee/akt/919171
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Liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus 21  muutis 

liiklusseadus § 74’19 sõnastust, tuues kasutusele joobeseisundi asemel mõiste lubatud 

alkoholipiirmäära ületamine. Antud paragrahvi lõike 1 alusel, kui isiku ühes grammis veres on 

alkoholisisaldus 0,20–0,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10–

0,24 milligrammi,siis karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse 

äravõtmisega kuni kuue kuuni.  

 Sama paragrahvi lõige 2 alusel, kui isiku  ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50–

1,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25–0,74 milligrammi, siis 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega 

kuni ühe aastani.
 22

 Vahetegemine joobes juhtimise ja lubatud alkoholipiirmäära ületamise vahel on 

vajalik karistusõigusliku vastutuse diferentseerimiseks, sest esimese puhul oleks tegemist kuriteoga, 

teise puhul aga väärteoga.  

Liiklusseaduse § 74’19 lõige 3
23

 lisandas selle, et kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada 

lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist punkt 1 alusel kolmest kuust kuni üheksa kuuni, kui 

isikut ei ole varem käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest karistatud ning punkt 2 alusel kolmest 

kuust kuni ühe aastani, kui isikut on varem käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest karistatud. 

See muudatus tõi kaasa selle, et vastavalt isiku joobeastmele määratakse ka vastav rahatrahv ja kui 

rikkuja ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,75 mg ja rohkem, siis alustatakse 

automaatselt kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 424 alusel.  

Liiklusseaduse § 74’17 kohaselt mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui 

sellega on tekitatud varaline kahju või inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus, karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
 24

  

Väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise  seadus 25  lisas antud 

paragrahvile teise lõike, mille kohaselt kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada lisakaristusena 

sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni. 

                                                             
21 Liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus, 19. november 2008, jõustumine 

27.12.2008.-RT I 2008, 54, 304. Riigiteataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/13087219, välja otsitud  
20.02.2012.a. 
22 Liiklusseadus § 74’19 lõige 2. 14.12.2000, jõustumine 01.02.2001.- RT I 2001,3,6. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397, välja otsitud 20.02.2012.a. 
23 Liiklusseadus § 74’19 lõige 3. 14.12.2000, jõustumine 01.02.2001.- RT I 2001,3,6. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397, välja otsitud 20.02.2012.a. 
24 Liiklusseadus § 74’17. 14.12.2000, jõustumine 01.02.2001.- RT I 2001,3,6. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397, välja otsitud 20.02.2012.a. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13087219
https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397
https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397
https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397
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Seega saab öelda, et liiklusseaduse muudatuste alusel on karistused karmistunud, kuid ikkagi võiksid 

sanktsioonid karmimad olla. 

Uus liiklusseadus ühendab Eesti teeliiklust reguleeriva kahe olulisema õigusakti- liiklusseaduse ja 

vabariigi valitsuse 2. veebruari 2001.a määrusega nr 48 kehtestatud „Liikluseeskirja“ sätted. Kahe 

õigusakti ühitamisega on viidud põhiseadusega vastavusse seni Vabariigi valitsuse määrusega 

kehtestatud liikluseeskirja sätted, mis põhiseaduse kohaselt peavad olema sätestatud seadusega. 

01.07.2011 kehtima hakanud liiklusseaduse raames on nii mõnigi regulatsioon viidud vastavusse Viini 

1968.aasta teeliikluse konventsiooni ning selle juurde kuuluvate hilisemate kokkulepete ja 

konventsiooni täiendustega. Vähetähtis ei ole uue liiklusseaduse harmoniseerimine Euroopa Liidu 

õigusaktidega ning teiste arenenud ja hea liiklusohutuse tasemega riikides vajalike kogemuste 

ülevõtmine ja rakendamine Eesti liiklusohutuse tõhustamiseks.26 

01.07.2011 kehtima hakanud liiklusseaduse kohaselt ei tohi ka maastikusõidukijuht olla joobeseisundis, 

alkoholi piirmäära ületavas seisundis või liiklusohtlikus terviseseisundis.  

Samuti reguleeritakse, et teel kui väljaspool teed mootorsõidukit juhtides ei tohi juhi ühes grammis 

veres olla alkoholi 0,20 milligrammi või rohkem või ühes liitris väljahingatavas õhus 0,10 milligrammi 

või rohkem ning sõiduki juht ei tohi olla joobeseisundis
27

 (LS § 69), (LSMS § 1 p 1). Seega 

liiklusseaduse muutmise seadusega laiendati alkoholi, narkootiliste ja muude psühhotroopsete ainete 

mõju all sõidukijuhtimise keeldu ka mootorsõiduki juhtimisele väljaspool teed.28 

Liiklusseadus § 224 lõige 1 alusel mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest isiku 

poolt, kelle ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,20–0,49 milligrammi ( tegemist alkoholi 

piirmäära ületamisega) või kelle ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10–

0,24 milligrammi– karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse 

äravõtmisega kuni kuue kuuni.
29

 

                                                                                                                                                                                                                 
25 Väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus. 16.juuni 2005, jõustumine 

01.oktoober 2005.- RT I 2005, 40, 311. Riigiteataja kodulehel https://www.riigiteataja.ee/akt/919171, välja otsitud 

20.02.2012.a. 
26 Maanteeameti infovihik „Liiklusohutuse seisukohast olulisemad liiklusreeglistiku muudatused ja täiendused 1.07.2011 

jõustuvas liiklusseaduses.“ Koostatud ja välja antud 20.01.2011. lk 2 
27 Maanteeameti infovihik „Liiklusohutuse seisukohast olulisemad liiklusreeglistiku muudatused ja täiendused 1.07.2011 

jõustuvas liiklusseaduses.“ Koostatud ja välja antud 20.01.2011.  lk 6 
28 Maanteeameti infovihik „Liiklusohutuse seisukohast olulisemad liiklusreeglistiku muudatused ja täiendused 1.07.2011 

jõustuvas liiklusseaduses.“ Koostatud ja välja antud 20.01.2011.  lk 6 
29 Liiklusseadus § 224 lõige 1, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010,, välja otsitud 20.02.2012.a. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/919171
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
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Sama paragrahvi lõige 2 sätestab mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest isiku poolt, 

kelle ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50–1,49 milligrammi (tegemist alkoholi piirmäära 

ületamisega ) või kelle ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25–0,74 milligrammi – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 

kaheteistkümne kuuni.
 30

  

Juurde on tulnud lõige 3, mille  alusel kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesolevas 

paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist punkt 1 alusel 

kolmest kuust kuni üheksa kuuni, kui isikut ei ole varem käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest 

karistatud ning punkt 2 alusel kolmest kuust kuni kaheteistkümne kuuni, kui isikut on varem 

käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest karistatud.
31

 Seega kehtima hakanud regulatsiooni 

kohaselt saab ka maastikusõiduki juhti karistada. 

Kui isik põhjustab liiklusõnnetuse, olles joobes, siis põhikaristuse saab ta liiklusõnnetuse põhjustamise 

eest ( olenevalt sellest, milline joove isikul on), kus kindlasti arvestatakse ka seda, et isik oli 

alkoholijoobes. 

Liiklusseaduse § 223 lõike 1 kohaselt mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi poolt 

liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud teisele isikule varaline kahju või ettevaatamatusest 

tervisekahjustus,  – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse 

äravõtmisega kuni kuue kuuni.
32

 Seega lisandus uue liiklusseaduse alusel juhtimisõiguse äravõtmine 

põhikaristusena. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist 

ühest kuust kuni kolme kuuni. 

2.2 Kuriteod 

Kuriteokoosseisud näeb ette karistusseadustik, enne selle jõustumist oli  aga eelkäijaks, 

kriminaalkoodeks, mis kehtis aastatel 1992 kuni 2002. Nimelt joobeseisundis mootorsõidukijuhtimist 

kvalifitseeris seadusandja jälle kuriteona kriminaalkoodeksi, kriminaalmenetluse koodeksi ja 

                                                             
30 Liiklusseadus § 2 24 lõige 2, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 20.12.2012.a. 
31 Liiklusseadus § 2 24 lõige 3, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 20.02.2012.a. 
32

 Liiklusseadus § 223 lõige 1, 17.06.2010, jõustub 01.07.2011.- RT I, 30.12.2011, 10. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010, välja otsitud 20.02.2012.a. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010
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haldusõiguserikkumiste seadustiku
33

 muutmisega, millega kriminaalkoodeksi § 204 täiendati lõike 3 

sõnastuses: „mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis isiku poolt, kes on tarvitanud alkoholi, 

narkootilist või psühhotroopset ainet ja kui sellega põhjustati raske kehavigastus või kui isikul on 

kehtiv halduskaristus mootorsõiduki juhtimise ees  joobeseisundis, - karistatakse rahatrahvi või 

vabadusekaotusega kuni kahe aastani ja võetakse ära mootorsõiduki juhtimise õigus ühest kuni kolme 

aastani“. 

Nimetatud täiendus ei õnnestunud nii mitmetimõistetavuse kui ka kaheldava karistusmäära tõttu. Nimelt selle 

sätte järgi pidi isikut, kes põhjustab joobeseisundis liiklusõnnetuse ning sellega ka raske tervisekahjustuse, 

ähvardama rahatrahv või vabadusekaotus kuni kahe aastani ning juhtimisõiguse äravõtmine ühest kuni kolme 

aastani. Seevastu sama paragrahvi esimene lõige näeb ette kainele isikule, kes põhjustab liiklusõnnetuse, mille 

tagajärjeks on raske tervisekahjustus, karistatakse vabadusekaotusega kuni viie aastani ja mootorsõiduki 

juhtimise õigus võetakse ära kolmeks aastaks. Sellised karistusemäärad jätavad mulje, nagu seadus kaitseks nn 

roolijoodikuid. Selline olukord kehtis peaaegu kaks aastat, kuni haldusõiguserikkumiste seadustiku ja 

kriminaalkoodeksi muutmise seadus  parandas paragrahvi 204 kolmanda lõike sõnastust järgmiselt: 

„mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis isiku poolt, kes on tarvitanud alkoholi, narkootilise  või 

psühhotroopset  ainet, ja kui isikul on kehtiv halduskaristus mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis, – 

karistatakse rahatrahvi või vabaduse kaotuseaga kuni kahe aastani ja võetakse ära mootorsõiduki juhtimise 

õigus ühest kuni kolme aastani“.
 34

 

Karistusõiguse reformi lõpuleviimist tähistavaks kuupäevaks võib pidada 01.septembrit 2002.a, mil lisaks 

paljudele parandustele erinevates seadustes hakkas kehtima karistusseadustik. Liiklussüütegude peatükis 

reguleerib joobeseisundis mootorsõiduki juhtimist paragrahv 424. Seaduse algteksti vastuvõtmise ajal sisaldus 

antud paragrahv sõnastust: „mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis isiku poolt, keda on varem karistatud 

sellise teo eest, samuti mootorsõiduki juhtimise üleandmise eest joobeseisundis isikule – karistatakse rahalise 

karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega“.
35

 Kuid enne seaduse kehtimahakkamist jäeti eelpoolnimetatud 

karistusseadustiku rakendamise seadusega sõnastusest välja juhtimise üleandmise osa. 

                                                             
33 Kriminaalkoodeksi, kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus. 

16.detsember 1998, jõustumine 23.jaanuar 1999.- RT I 1999, 4, 53. Arvutivõrgus https://www.riigiteataja.ee/akt/76810, 
välja otsitud 20.02.2012.a. 
34 Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus. 13.veebruar 2001, jõustumine 

10.märts 2001.- RT I 2001, 21, 116 .Riigiteataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/72787, välja otsitud 

20.02.2012.a.  
35 Karistusseadustik § 424. 06.06.2001, jõustumine 01.09.2002.- RT I 2007, 31, 187. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12873548, välja otsitud 20.02.2012.a. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/76810
https://www.riigiteataja.ee/akt/72787
https://www.riigiteataja.ee/akt/12873548
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Lisaks on KarS § 50 kohaselt kohtul õigus võtta süüdimõistetult kuni kolmeks aastaks juhtimisõiguse, kui isik 

mõistetakse süüdi mootor-, õhu- või veesõiduki, samuti trammi või raudteeveeremi ohutu liiklemise või 

käituseeskirjade rikkumisega seotud kuriteo eest.
36

 

01.07.2009.a kehtima hakanud karistusseadustikus paragrahv 424 sõnastati järgmiselt: „mootorsõiduki või 

trammi juhtimise eest joobeseisundis – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega“.
37

 

KarS § 424 süüteo subjektis saab olla vaid erilise isikutunnusega isik s.o isik, kes on joobeseisundis. 

01.07.2009.a. jõustunud seadusega kustutati koosseisust käsitatava süüteo subjekti teine eriline isikutunnus – 

varasem karistus joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise eest. Kui varem eeldas käesolev koosseis seega 

toimepanijalt kahte erinevat, kuid üheaegselt esinevat erilist isikutunnust, s.o joobeseisundit ja varasemat 

karistust samasuguse teo eest, siis alates 01.07.2009 piisab vastutuselevõtmiseks vaid erilise isikutunnusena 

joobeseisundi tuvastamisest. Eeltoodust tuleneb ühtlasi, et käesoleva paragrahvi järgi on karistatav ka 

esmakordne joobes juhtimine.
38

 

Samuti lisandus karistusseadustikku paragrahv 424 , mille kohaselt mootorsõiduki või trammi juhtimise eest 

joobeseisundis ettevaatamatusest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
1
 

Subjektiivsete tunnuste poolest eeldab käsitletav süüteokoosseis ettevaatamatust. Koosseis on täidetud, kui isik 

pani selle vastava teo toime vähemalt hooletusega. Sõiduki juhtimisega joobeseisundis ettevaatamatusest võib 

tegemist olla näiteks siis, kui isik ei tea täpselt, millises koguses ta alkoholi tarvitas, kuid on jätnud kontrollimata 

ka enda joobeastme. Alust selle tuvastamiseks, kas sõiduki joobes juhtimine oli kantud tahtlusest või 

ettevaatamatusest, võib anda näiteks vere või väljahingatava õhu suur alkoholisisaldus või ilmselged 

joobetunnused.
39

  

Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist
40

, millega ettevaatamatusest on 

tekitatud inimesele raske tervisekahjustus
41

 või põhjustatud inimese surm, karistatakse 

                                                             
36

 Karistusseadustik § 50. 06.06.2001, jõustumine 01.09.2002.- RT I 2007, 31, 187. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12873548, välja otsitud 20.02.2012.a. 
37

 J.Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 2009, § 424. 
38 J.Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 2009, § 424 

komm 6. 
39 J.Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 2009, § 

4241 komm 5. 
40

  Liikluse- või käitumisnõuete rikkumise all tuleb mõelda sõidukiga liiklemisele või selle ekspluateerimisele kehtestatud 

nõuete rikkumist, mis võib seisneda nii tegevuses kui tegevusetuses. Kohtupraktika alusel loetakse liiklusnõuete 

rikkumiseks ka mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis. J.Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud 

väljaanne, Tallinn: Kirjastus Juura 2009, § 422 komm 3.6.2 
41 Karistusseadustiku rakendamise seaduse § 81kohaselt Süütegude kvalifitseerimisel karistusseadustiku paragrahvi järgi, 

milles on koosseisulise tunnusena ette nähtud raske tervisekahjustuse tekitamine, hinnatakse kehalist haigust raskena, kui 

tervisekahjustus kestab vähemalt 4 kuud või tervisekahjustusega kaasneb töövõime kaotus vähemalt 40 protsenti. 

Karistusseadustiku rakendamise seadus. RT I 2002, 56, 350,jõustumine 01.09.2002 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12873548
https://www.riigiteataja.ee/akt/177120
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karistusseadustiku (KarS) § 422
42

 alusel kuni viieaastase vangistusega. Kui niisuguse teoga on 

põhjustatud kahe või enam inimese surm, karistatakse süüdlast kolme-kuni kaheteistaastase 

vangistusega. 

Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitumisnõuete rikkumine ettevaatamatusest, kui sellega on 

tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm, karistatakse KarS § 423
43

 

alusel rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Kui niisuguse teoga on põhjustatud kahe 

või enam inimese surm, karistatakse süüdlast ühe- kuni viieaastase vangistusega. 

KarS § 422 ja § 423 puudutavad kõiki, mitte vaid joobes juhi poolt põhjustatud raskete tagajärgedega 

liiklusõnnetusi. Siia hulka kuuluvad samuti sõidukiiruse valikul teeolude, ilmastikutingimuste, liikluse 

tiheduse ja muude liiklusolude arvestamata jätmist ja reguleerimata ülekäigurajale lähenemisel kiiruse 

vajalikul määral vähendamata jätmist ja peatumata jätmist. 

Juhul, kui mootorsõidukijuhi poolt ettevaatamatusest varalise kahju või tervisekahjustuse tekitamise või raske 

tervisekahjustuse tekitamise või surma põhjustamise objektiivseks tunnuseks on muude liiklusnõuete rikkumiste 

hulgas ka mootorsõiduki juhtimine alkoholijoobes, kattuvad need süüteokoosseisud olulisel määral ja neid on 

võimalik käsitada ühe süüteona.
44

 Seega liiklusõnnetuse põhjustanud joobes juhti liiklusõnnetuse 

põhjustamise eest eraldi karistada ei saa, sest alkoholijoobes juhti karistatakse kohtu poolt joobes 

juhtimise eest ning sama teo hulka loetakse ka liiklusõnnetuse põhjustamist. Sellest lähtuvalt tuleb 

väärteomenetlus joobes juhi suhtes lõpetada VTMS § 29 lg.1 p.2 alusel ehk siis põhjusel, et isikut on 

sama teo eest juba varem karistatud ning KarS § 2 lg.3 kohaselt ei või kedagi karistada sama süüteo 

eest mitu korda. Samuti tasub mainimist see, et kui kannatanul diagnoositakse kerged kehavigastused, 

siis see ei anna ka alust alustada menetlust KarS § 422 ja § 423 alusel. 

Karistusseadustikus on kirjas põhikaristused kui ka lisakaristused ning  nende paremini mõistmiseks, peatub 

autor neil alljärgnevalt. 

Rahaline karistus - KarS § 44 kohaselt võib kohus kuriteo eest mõista karistuse kolmkümmend kuni 

viissada päevamäära. Rahalise karistuse lõpliku summa määrab ära süüdlase keskmine päevasissetulek. 

Seevastu väärtegude eest kohaldatav rahatrahv määratakse trahviühikutes ning rahatrahvi lõplik suurus 

saadakse trahviühikute korrutamisel seaduses üheselt kindlaks määratud rahatrahvi baassummaga. Kui 

süüdlane jätab rahalise karistuse tasumata, asendatakse rahaline karistus vangistusega või süüdlase 

                                                             
42 J.Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 2009, § 422. 
43

 J.Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 2009, § 423. 
44 .Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 424 komm 10.3. 
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nõusolekul üldkasuliku tööga vastavalt §-le 70. Seevastu rahatrahvi tasumata jätmisel asendatakse see 

arestiga vastavalt §-le 72. 
45

 

Vabadusekaotus - karistusseadustiku terminoloogia kohaselt moodustab vabadusekaotus seaduses 

sätestamata soomõiste kõigile sellistele karistusliikidele, millega võetakse inimeselt vabadus. Lisaks 

käesolevas paragrahvis sätestatud vangistusele tunneb KarS veel muid vabadusekaotuse liike, nagu 

asendusvangistus ( §-d 70 ja 71 ), arest ( § 48 ) ja asendusarest ( § 72 ). Vaadeldavas paragrahvis 

sätestatud vangistuse näol on seega tegemist vabadusekaotuse ühe liigiga, mille alaliigid on omakorda 

tähtajaline ja eluaegne vangistus.
46

 KarS § 45 kohaselt võib kohus mõista vangistuse kolmekümnest 

päevast kuni kahekümne aastani või eluaegse vangistuse.
 
Kuriteo toimepanemise ajal nooremale kui 

kaheksateistkümneaastasele isikule ei või mõista tähtajalist vangistust üle kümne aasta ega eluaegset 

vangistust.
 47

 Kriminaalkoodeksi § 23 lõike 1 kohaselt võis vabadusekaotust mõista tähtajaga kolmest 

kuust kuni viieteistkümne aastani.
48

 Siinkohal tasuks mainimist see, et kui kehtis kriminaalkoodeks oli 

karistusena jõus surmanuhtlus, mis praeguseks on asendunud eluaegse vangistusega. 

Alternatiivkaristused - KarS § 66 lõike 1 kohaselt mõistes rahalise karistuse, aresti või kuni 

kuuekuulise vangistuse, võib kohus süüdlase perekondlikku, tööalast või tervislikku seisundit 

arvestades määrata karistuse tasumise või kandmise ositi. Korraga ärakantava vangistuse või aresti 

kestuse või rahalise karistuse osade suurused määrab kohus. Järjest kantava karistuse kestus peab 

olema vähemalt kaks päeva. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt kohus või väärtegu menetlev 

kohtuväline menetleja võib mõjuvatel põhjustel määrata rahatrahvi tasumise ositi ja lõike 3 kohaselt 

ositi tasutava või ärakantava karistuse täitmise tähtaeg ei tohi ületada ühte aastat.
49

 KarS § 69 lõike 1 

alusel mõistes kuni kaheaastase vangistuse, võib kohus asendada selle üldkasuliku tööga. Ühele 

päevale vangistusele vastab kaks tundi üldkasulikku tööd. Vangistus asendatakse üldkasuliku tööga 

üksnes süüdimõistetu nõusolekul.
50

 Samas üldkasulik töö ei sobi karistusena süüdlastele, kellel on 

                                                             
45 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 44 komm 1.2. 
46 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 45 komm 2. 
47 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 45 
48 Kriminaalkoodeks § 23 lõige 1, RT 1992, 20, 288, Riigiteataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/13062607#o , välja 

otsitud 01.05.2012.a. 
49 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 66 lõige 1, 2, 3. 
50 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 69 lõige 1. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13062607#o
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sõltuvusprobleeme  alkoholi,  narkootikumide  vms  suhtes. 
51

Üldkasulik töö on 

suunatud ühiskonna hüvangule. Valdavalt teevad süüdimõistetud heakorratöid nagu surnuaedade, 

parkide ja teeäärsete korrastamine ning majaseinte puhastamine graffitist. Samuti tegelevad 

süüdimõistetud vanurite ja puuetega inimeste hooldamisega. Üldkasuliku töö eesmärk on piirata 

süüdimõistetu vaba aega ja seega ka võimalusi uuesti kuritegusid toime panna. Tasu selle eest ei 

maksta. Kui süüdimõistetu hoiab üldkasulikust tööst kõrvale või ei allu kirminaalhoolduametniku 

järelevalvele ja korraldustele, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel vangistuse 

täitmisele pöörata. 52 

KarS § 73 lõike 2 kohaselt kui kohus otsustab, et mõistetud vangistust või rahalist karistust ei pöörata 

osaliselt täitmisele, määrab kohus, milline osa vangistusest või rahalisest karistusest kantakse ära või 

tasutakse kohe ja millist vangistuse või rahalise karistuse osa tingimisi ei pöörata täitmisele.
53

 Seega 

seisneb karistuse osalise täitmisele pööramise mõte šokiefektis, mis vangistuse puhul tekitatakse 

süüdimõistetule tema lühiajalise paigutamisega vangistusasutusse ja millega antakse isikule tõsine 

hoiatus tema edasise käitumise suhtes ( RKKK 3-1-1-21-05; 3-1-1-99-06 ).
54

 

Muud mõjutusvahendid - karistusseadustikus on kirjas ka mittekaristuslikke mõjutusvahendeid, milleks 

on konfiskeerimine ( KarS § 83-85
55

 ), psühhiaatriline sundravi ( KarS § 86 ) ja alaealisele 

kohaldatavad mõjutusvahendid ( KarS § 87). Olukorras, kus alkoholi kuritarvitamine ja selle tagajärjed 

leiavad ühiskonnas üha teravamat hukkamõistu, on prokuratuur hiljuti muutnud joobes juhtide 

kohtlemise strateegiat ja hakanud kasutama krooniliste roolijoodikute puhul mootorsõiduki 

konfiskeerimist. Riigiprokuratuuri juhise kohaselt tuleks konfiskeerimist kaaluda, kui tegemist on 

kolmandat korda purjus peaga sõitmisega, millele lisandub kohtuotsuse täitmata jätmine, ning prokurör 

kavandab karistusena reaalset vangistust (s.t sõiduki konfiskeerimist nähakse teatava alternatiivina 

reaalsele vangistusele). Konfiskeerimist on tänaseni tegelikult rakendatud siiski üsna tagasihoidlikult. 
56

 

                                                             
51 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 69 komm 2.3.3. 
52  Üldkasulikule tööle määratud kriminaalhooldusaluste hulk kasvab. Justiitsministeeriumi kodulehelt 

http://www.just.ee/5767 , välja otsitud 01.05.2012.a. 
53 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 73 lõige 2. 
54 Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, Tallinn: Kirjastus Juura 

2009, § 73 komm 4.1. 
55 KarS § 83 lõike 1 kohaselt võib kohus konfiskeerida tahtliku süüteo toimepanemise vahendi, kui see kuulub otsuse või 

määruse tegemise ajal toimepanijale. Sootak, P.Pikamäe (koost). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne, 3. trükk, 

Tallinn: Kirjastus Juura2009, § 83 komm 2.  
56 Mootorsõiduki konfiskeerimine karistusseadustiku § 424 sätestatud teo korral. Juridica kodulehelt 

http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2007/10/133182.SUM.php , välja otistud 01.05.2012.a. 

http://www.just.ee/5767
http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2007/10/133182.SUM.php
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3. UURIMISTÖÖ JOOBESJUHTIDEST JA NENDE KARISTAMISEST 

3.1. Uuringu metoodika ja struktuur 

Antud lõputöö uurimuse teostamiseks kasutas autor kvantitatiivset uurimismeetodit, mis seisnes 2010 

ja 2011 aastal Harjumaal ja Tallinnas toimunud joobes mootorsõidukijuhtide osalusel 

inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste statistika võrdlemist ja analüüsi, teistes Euroopa 

riikides kehtivate karistuste võrdlemist Eesti karistuspoliitikaga ning struktureeritud intervjuud. 

Uuringu probleem - probleemiks on see, et joobes mootorsõidukijuhte, kes on põhjustanud 

inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuse , karistatakse liiga leebelt. 

Uuringu eesmärk ja ülesanded - käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis 

kehtivad karistusmäärad, mis määratakse joobes mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanutega ja 

hukkunutega liiklusõnnetuse põhjustamise eest on piisavalt tõhusad. Uurida 2010 ja 2011 aasta 

Harjumaal toimunud inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste statistikat, et välja selgitada, 

kas liiklusõnnetuste arv on kasvanud või vähenenud. Selgitada välja teistes Euroopa riikides joobes 

juhtide karistamiseks rakendatavad karistused ning mida võiks neist Eestis kasutusele võtta. 

Uurimiseesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad ülesanded: 

 võrrelda 2010 ja 2011 aastal Tallinnas ja Harjumaal joobes mootorsõidukijuhi osalusel 

toimunud inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste statistikat 

  uurida teistes Euroopa riikides rakendatavaid karistusi joobes mootorsõidukijuhtidele 

 selgitada välja vajadus Eestis kehtivate karistuste karmistamiseks 

3.2. Uurimistöö valim ja protseduur 

Lõputöös on viidud läbi empiiriline uuring lähtudes 2010 ja 2011 aasta Maanteeameti statistika, 

eesmärgiga välja selgitada joobes juhtide osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste 

arv ja anda statistikast ülevaade, et jõuda püstitatud eesmärgini.  

Teiseks uuriti teistes Euroopa riikides joobes mootorsõiduki juhtidele rakendatavaid karistusi. 

Kolmandaks intervjueeriti – Politsei- ja Piirivalveameti ( PPA ) Põhja prefektuuri kriminaalbüroo 

üldkuritegude talituse eriasjade uurijat ja Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri. 
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Uuringus osalenud uurija ja prokuröri nimesid ega nende kontaktandmeid käesoleva uurimistöö raames 

ei avaldata, kuna tegemist oli teemaga, mis puudutas respondentide sügavaid mõtteid ja arvamusi. 

Seega oli oluline rõhutada, et andmeid kasutati ainult vastava lõputöö läbiviimise eesmärgil. 

Andmete kogumine toimus 2011 aasta jaanuarist 2012 aasta märtsi keskpaigani. Selle aja jooksul töö 

autor tutvus uurimistööks vajaliku Maanteeameti poolt saadud statistikaga. Järgnevalt viis läbi 

struktureeritud intervjuud PPA Põhja prefektuuri kriminaalbüroo üldkuritegude talituse eriasjade 

uurijaga ja Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröriga. Intervjuud toimusid 2012. aasta 

märtsis. Intervjuude läbiviimiseks lepiti uurija ja prokuröriga kokku läbiviimise ajas ja kohas. 

Intervjuud viidi läbi küsimustiku abil ( vt Lisa 3 ), mis koostati lähtudes uurimuse teoreetilisest 

ülesehitusest. Enne intervjuud saadeti küsimustik respondentidele, kes said küsimustega tutvuda. Autor 

viis läbi kaks intervjuud ja mõlemad intervjuude käigus kirjutati vastused paberile.  

Maanteeameti liiklusõnnetuste statistika läbivaatamine kestis 2012. aasta jaanuarist 2012. aasta 

märtsini. Intervjuude vastuseid analüüsiti 2012. aasta märtsi lõpus 

3.3. Uurimistöö tulemused joobesjuhtidest ja nende karistamisest  

Alljärgnevalt on välja toodud uurimistöö tulemused, mis seisnevad 2010 ja 2011 aastal Harjumaal ja 

Tallinnas toimunud joobes mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega 

liiklusõnnetuste statistika võrdlemises ja analüüsis, teistes Euroopa riikides kehtivate karistuste 

võrdlemises Eesti karistuspoliitikaga ning intervjuu küsimustiku vastuste analüüsis. 

Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste 

statistika võrdlemine aastatel 2010 ja 2011 Harjumaal - uuringu piirkonnaks on autor valinud Põhja 

Prefektuuri (edaspidi PP), mis on neljast prefektuurist rahvaarvult suurim, hõlmates endas 38% kogu 

Eesti  elanikkonnast ning mille keskuseks on pealinn Tallinn.
57

 Uuringu käigus analüüsis autor 

Maanteeameti liiklusõnnetuste statistikat Harjumaal ja Tallinnas, milles vähemalt üks osapool oli 

alkoholijoobes mootorsõidukijuht ja samuti ühele osapoolele oli tekitatud tervisekahjustus ja lõppes 

ühe osapoole surmaga. Siinkohal tasub  arvestada, et alkoholi mõju all oleva juhi süül toimunud 

inimkannatanutega või hukkunuga liiklusõnnetused, mis on registreeritud Põhja Prefektuuri 

territooriumil ehk kogu Harjumaal, ja mis on välja toodud antud töös, ei pruugi olla lõplik number, 

                                                             
57 Politsei-ja Piirivalveameti koduleht. Arvutivõrgus www.politsei.ee/et/organisatsioon/prefektuurid/, välja otsitud 

03.03.2012.a.  

http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/prefektuurid/
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kuna arvesse ei ole võetud liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumisega ega põgenemisega juhtumeid, 

kus juhti ei ole vahetult peale õnnetust kinni peetud. Samuti juhud, kus juht on vahetult peale 

liiklusõnnetust tarvitanud alkoholi. 

Liiklusõnnetuste arv 2011. a Tallinnas ja Harjumaal on kasvanud ( 98 ), samuti tõusis hukkunute ( 6 ) 

ja vigastatute ( 116 ) arv. ( vt Tabel 3 ) 

Tabel 3. Liiklusõnnetuste statistika Harjumaal ja Tallinnas.
58

  

 2010 2011 

Liiklusõnnetused kokku 1347 1491 

Liiklusõnnetused 

Harjumaal ja Tallinnas 

507 605 

Hukkunud Harjumaal ja 

Tallinnas 

22 28 

Vigastatud Harjumaal ja 

Tallinnas 

607 723 

      

Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetuste arv on Maanteeameti statistika kohaselt 

2011.a. Harjumaal ja Tallinnas tõusnud 8 liiklusõnnetuse võrra. Langenud on küll liiklusõnnetuse 

tagajärjel hukkunute arv, kuid vigastatuid on 2011. aastal 17 võrra rohkem. ( vt Tabel 4 ) 

Tabel 4. Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetused Harjumaal ja Tallinnas.59 

 2010 2011 

Liiklusõnnetused kokku 179 178 

Liiklusõnnetused Harjumaal ja 

Tallinnas 

32 40 

Hukkunud Harjumaal ja Tallinnas 3 1 

Vigastatud Harjumaal ja Tallinnas 37 54 

Kuude lõikes on näha, et 2010. a toimus inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetusi kõige 

rohkem oktoobris ( 6 ) ja 2011. a  juunis ( 6 ) ja juulis ( 6 ). ( vt Tabel 5 ) 

                                                             
58 2011. Aasta liiklusõnnetuste statistika. Maanteeameti kodulehel http://www.mnt.ee/index.php?id=11596, välja otsitud 

03.03.2012.a. 
59

 Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel. Maanteeameti kodulehelt http://www.mnt.ee/index.php?id=11592, 

välja otsitud 03.03.2012.a. 

http://www.mnt.ee/index.php?id=11596
http://www.mnt.ee/index.php?id=11592
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Tabel 5. Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud inimkannatanutega ja hukkunutega 

liiklusõnnetused kuude lõikes. 60 

 2010 2011 

Jaanuar 3 1 

Veebruar 0 3 

Märts 1 0 

Aprill 3 2 

Mai 4 2 

Juuni 5 6 

Juuli 2 6 

August 4 3 

September 1 4 

Oktoober 6 3 

November 2 5 

Detsember 1 5 

 

Kõikide inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste olulisemad liigid 2010. aastal olid 

ühesõidukiõnnetused ( 16 ), mootorsõiduki kokkupõrge liikuva mootorsõidukiga (10) ja mootorsõiduki 

kokkupõrge jalakäijaga ( 3 ). Samas 2011. a olid kõikide inimkannatanutega ja hukkunutega 

liiklusõnnetuste olulisemad liigid mootorsõiduki kokkupõrge liikuva mootorsõidukiga ( 15 ), 

ühesõidukiõnnetused ( 13 ) ja mootorsõiduki kokkupõrge jalakäijaga ( 7 ). ( vt Tabel 6 ) 

 

 

 

                                                             
60 Statistika 2010-2011.a joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetused 

kuude lõikes sain  Maanteeameti statistika ja analüüsibüroo peaspetsialist Sirje Lilleorg käest. 
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Tabel 6. Joobes mootorsõidukijuhi osalusel inimkannatanutega liiklusõnnetused liikide lõikes 2010 ja 

2011 aastal Harjumaal ja Tallinnas.
61

 

 

Õnnetused 

Liiklusõnnetused Hukkunud Vigastatud 

 2010     2011 2010 2011 2010 2011 

Mootorsõiduki kokkupõrge 

liikuva mootorsõidukiga 

   

      2 

  

     8 

 

    15 

Mopeediõnnetus           2      2 

Mootorsõiduki kokkupõrge 

seisva sõidukiga 

     

      1 

 

     2 

Mootorsõiduki kokkupõrge 

jalakäijaga 

     

      3 

 

     7 

Ühesõidukiõnnetus         1       1      15      12 

Muu            1 

KOKKU 32 40       3       1      29      39 

Teistes Euroopa riikides kehtivad karistused ja järeldused, kas nendest karistustest võiks midagi ka 

Eestis kasutusele võtta - kõigepealt võrdluseks tabel, kus on kirjas teistes Euroopa riikides lubatav 

alkoholi kontsentratsiooni veres. (  vt Tabel 7 ) 

Tabel 7. Alkoholi kontsentratsioon veres (promillides) teistes Euroopa riikides.62 

 Standard ( mg/ml ) Algajad ( mg/ml ) Proffesionaalid   ( mg/ml ) 

Austria 0,5 0,1 ( 2a ) 0,1 

Belgia 0,5 0,5 0,5 

Taani 0,5 0,5 0,5 

Soome 0,5 0,5 0,5 

Prantsusmaa 0,5 0,5 0,2 

Saksamaa 0,5 0 ( 2a ) 0 

Iirimaa 0,8 0,8 08 

Itaalia 0,5 05 0,5 

Luksenburg 0,5 0,2 ( 2a ) 0,2 

Holland 0,5 02 ( 5a ) 0,5 

                                                             
61 Statistika joobes mootorsõidukijuhi osalusel inimkannatanutega liiklusõnnetused liikide lõikes 2010 ja 2011 aastal 

Harjumaal ja Tallinnas, sain  Maanteeameti statistika ja analüüsibüroo peaspetsialist Sirje Lilleorg käest. 
62 Alkoholi kontsentratsioon veres. European Commission Mobility & Transport kodulehelt 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/alcohol_rules.pdf, välja otsitud 03.03.2012.a.  

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/alcohol_rules.pdf


25 
 

Portugal 0,5 05 0,5 

Hispaania 0,5 0,3 ( 2a ) 0,3 

Rootsi 0,2 0,2 0,2 

UK 0,8 0,8 0,8 

Eesti 0,2 0,2 0,2 

*Saksamaal on piiriks 0,5 ‰, kuid sõidukijuhid, kellel on joove 0,3 ‰ võetakse ka siis     vastutusele, 

kui  põhjustas liiklusõnnetuse, liiklusohu või vigastas kedagi.
63

  

Alljärgnevalt on kokkuvõtvalt välja toodud 2008 Drinking and Driving Report alusel 14 Euroopa riigis 

kehtivate karistuste kohta, mis määratakse joobes mootorsõiduki juhtimise eest ( vt Lisa 2 ). Antud 

aruandes oli alkoholi kontsentratsioon toodud mõõtühikus BAC (%) - alkoholi kontsentratsioon veres ( 

Blood Alcohol Concentration ). Levinuim joobemõõtühik peamiselt Ameerika mandril, mis näitab 

alkoholi kontsentratsiooni veres. Meil tuntud promillist 10 korda väiksem.
 64

 Sellest lähtuvalt teisendati, 

antud töös,  protsent ümber promilliks. 

 Austrias varieeruvad trahvisummad 218 eurost kuni 5815 euroni ning kui isikul alkoholi 

kontsentratsioon veres on üle 1,6 promilli, siis muud karistused, mida võib rakendada, on 

kohustuslik koolitus, täiendav liiklus psühholoogiline arstlik kontroll, kohustuslik meditsiiniline 

kontroll, kriminaalregistrisse tehakse märge või kindlustuse poolne karistus. 

 Belgias võib kohaldada ajutist, kohest keeldu sõita 3-6 tundi, olenevalt joobe astmest. 

Kohustuslikult võib juhtimisõiguse ära võtta 8 päevast kuni 5 aastani, kui isikul on B kategooria 

olnud alla 2 aasta. Vangistus on valikuline, olenevalt tõsiste retsidiivse või füüsilise kahju 

süüteo tulemusel. 

 Taanis määratakse trahv vastavalt neto palk korrutada alkoholi kontsentratsiooni tulemus veres. 

Juhtimisõiguse võib peatada kuni 3 aastaks ja võib rakendada alkoholi- ja liikluskoolitus ( 10 h 

), juhi kulul. Teise ja järgmiste rikkumiste korral on karistused rangemad. 

 Soomes määratakse trahv vastavalt isiku sissetulekule. Samuti võib määrata vangistust 6 kuust 

kuni 1 aastani. Põhikaristus- esimesel korral trahv ja väga raskel juhul vangla. 

                                                             
63 Karistused Euroopas.  Uurimustöö 2008 Drinking and Driving Report. Arvutivõrgus  
http://www.brewers.ca/userfiles/BI_DrinkDriveRpt08_6_LR.pdf, välja otsitud 03.03.2012.a.  

64
Milles mõõdetakse joovet ehk promillid, g/l, BAC jmt? Alkomeeter kodulehelt 

 http://www.alkomeeter.com/kkkysimused.htm#Milles, välja otsitud 03.03.2012.a. 

http://www.brewers.ca/userfiles/BI_DrinkDriveRpt08_6_LR.pdf
http://www.alkomeeter.com/kkkysimused.htm#Milles
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 Kui Prantsusmaal
65

 juhitakse mootorsõidukit uimastite või alkoholi mõju all, siis võib 

juhtimisõiguse peatada 3 aastaks või määrata 3 aastase vangistuse. Kui mootorsõidukit juhitakse 

alkoholijoobes ja põhjustatakse liiklusõnnetus, mille tagajärjel saab keegi vigastada ( ravi 

kestab kolm kuud või vähem ), siis võib juhtimisõiguse peatada 10 aastaks, kuid piirnormi võib 

kohtuniku otsusel lühendada, kui seda peetakse vajalikuks. Prantsusmaal on kasutusel ka 

veapunktisüsteem ning ülaltoodud rikkumiste korral määratakse 6 veapunkti.
 
 

 Saksamaal on samuti kasutusel veapunktisüsteem. Kui juhil alkoholi kontsentratsioon veres on 

0,3-0,5 promilli ja põhjustab liiklusõnnetuse, siis veapunktisüsteemi alusel määratakse 7 

veapunkti, trahviks on 1-3 kuu palk või vangistus ning juhtimisõiguse võib peatada 6 kuust kuni 

5 aastani. 

 Iirimaal ulatuvad trahvisummad kuni 5000 euroni ja juhtimisõiguse võib peatada 1 aastast kuni 

4 aastani. 

 Itaalias on kasutusel veapunktisüsteem ( maksimum 20 punkti ) ja kui juht joobes, siis saab 

koheselt 10 veapunkti, võib rakendada vangistust 1 kuust kuni 5 kuuni või üldkasulikku tööd 

kuni 6 kuud. Juhul kui juht põhjustab ka liiklusõnnetuse, siis karistus kahekordistub ja sõiduk 

konfiskeeritakse 90 päevaks, välja arvatud juhtudel, kui sõiduki omanik ei osalenud 

liiklusõnnetuses ( ei olnud juht ). 

 Luksenburgis on karistatav 0,8 – 1,2 promilline joove ja kui alkoholi kontsentratsioon veres on 

üle 1,2 promilli, tegeleb juhtumiga erikohus. 

 Kui Hollandis on isikul alkoholi kontsentratsioon veres 1,30 – 1,79 promilli, siis trahv ulatub 

kuni 650 euroni, juhtimisõiguse võib peatada kuni 6 kuuks. Seega juhtimisõiguse võib peatada 

vähemaks ajaks kui Eestis. 

 Samas, kui Portugalis on isikul alkoholi kontsentratsioon veres üle 1,2 promilli võib 

juhtimisõiguse peatada kuni 3 aastaks ja võib määrata 1 aasta pikkuse vangistuse. 

                                                             

65  Näiteks 2012 aasta juulist peab kõikidel Prantsusmaa autojuhtidel olema masina varustuses ka alkomeeter. Prantsusmaa 

valitsus püüab selle sammuga vähendada joobes juhtimisest tingitud liiklusõnnetusi ( edastab AFP), sest iga kolmas 

liiklusõnnetus on põhjustatud alkoholijoobes sõitmisest. Uues seaduses on kirjas, et  kõikides liikluses kasutatavates 

sõidukites, välja arvatud mopeedid, peab olema kasutamata alkomeeter käeulatuses ja ilma alkomeetrita sõitvatele juhtidele 

saab alates  2012 aasta novembrist määrata 11 euro suurune trahv. Prantsuse autojuhtidele tehti alkomeeter kohutuslikuks. 

Postimees kodulehelt http://www.postimees.ee/757742/prantsuse-autojuhtidele-tehti-alkomeeter-kohustuslikuks/ , välja 

otsitud 23.03.2012.a.  

 

http://www.postimees.ee/757742/prantsuse-autojuhtidele-tehti-alkomeeter-kohustuslikuks/
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 Hispaanias on kasutusel 12 punktine veapunktisüsteem ja kui isiku väljahingatavas õhus on 

rohkem kui 0,50 mg/l (professionaalidel ja algajatel 0,30 mg/l ), siis saab ta 6 veapunkti ja 

juhtimisõiguse võib peatada 1 kuni 3 kuuks ning isikut karistatakse väärteokorras. Aga kui isiku 

väljahingatavas õhus on rohkem kui 0,60 mg/l, siis võib juhtimisõiguse peatada 1 kuni 4 

aastaks, määrata vangistust 3 kuni 6 kuud või üldkasulikku tööd 31 kuni 90 päeva ning isik saab 

juba kriminaalkorras karistada. 

 Kui Rootsis on isikul alkoholi kontsentratsioon veres 0,1 kuni 0,99 promilli, siis trahv 

määratakse vastavalt isiku sissetulekule, juhtimisõiguse võib peatada vähemalt 12 kuuks, kui 

joove üle 0,05, samuti võib määrata 2 kuu pikkuse vangistuse. Kui isikul alkoholi 

kontsentratsioon veres on üle 1 promilli, siis on väga kõrged trahvid, võib määrata vangistust 1 

kuust kuni 2 aastani vastavalt tulemusele ja asjaoludele ning võib kohaldada ka kodust 

elektroonilist valvet või rehabilitatsiooniprogrammi.
66

   

Rootsi puhul on see eriline, et juhtimisõiguse peatamine ei kuulu karistussüsteemi, vaid kuulub 

liiklusohutuse tegevusprogrammi. Juhtimisõiguse peatamist tuleb vaadata ettevaatusabinõuna 

mitte karistusena. Põhimõtteks on juhtidele teavitada, et iga kord kui joobes olles sõidetakse, 

peatatakse juhtimisõigus. Juhtimisõiguse peatamine varieerub vahemikus 1 kuu kuni 36 kuud ja 

kui peatatakse rohkemaks kui 12 kuuks, tuleb juhil sõidueksam uuesti teha. 

 Inglismaal on ka kasutusel veapunktisüsteem ja kui isik juhib joobes mootorsõidukit, siis saab 

talle määrata 3 kuni 11 veapunkti. Trahv varieerub 150 £ ( 1 inglise nael on 1,21 eurot ) kuni 

5000 £ ning juhtimisõiguse saab peatada 12 kuust kuni 36 kuuni. Samuti on kohtu õigus anda 

rikkujale võimalus osaleda rehabilitatsiooni kursusel, milles osalemine vähendab temale 

määratud karistust. 

                                                             
66  Näiteks Rootsis kasutatakse rehabilitatsiooniprogrammi alusel alkoholi süüte blokeeringuseadet ehk alkolukke nende 

sõidukijuhtide peal, kellel on tõsiseid probleeme alkoholiga. Vastavalt metodoloogiliselt põhjendatud hindamisuuringule 

selgus, et alkoluku paigaldamine sõidukitesse on esimesel aastal õigusrikkujate arvu vähendanud umbes 65 % ja kui 

alkolukk sõidukist eemaldatakse, siis õigusrikkujate arv on jällegi kasvanud. Separating drinking from driving. European 

Road Safety Observatory  kodulehelt 

http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/knowledge/Content/05_alcohol/separating_drinking_from_driving.htm, 

välja otsitud 23.032012.a.   

 

 
 

http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/knowledge/Content/05_alcohol/separating_drinking_from_driving.htm
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Seega ülaltoodust lähtuvast on näha, et teistes Euroopa riikides on trahvid suuremad ja ka 

juhtimisõigust saab kauemaks peatada ( 10 aastaks ). Osades riikides on kasutusel veapunktisüsteem, 

mille kohaselt vastavalt rikkumisele teenitakse veapunkte ja kui veapunktide maksimum saavutatakse, 

peatatakse juhil mootorsõiduki juhtimisõigus. Veapunktisüsteemi võiks ka Eestis rakendada. Osades 

riikides rakendatakse trahvide arvestamisel isiku sissetulekut, mis on igati õiglane, sest inimeste 

sissetulekud on erinevad. Prantsusmaa näitel, võiks ka Eesti liikluses kasutatavate sõidukite varustuses 

olla alkomeeter ning ilma alkomeetrita sõitvatele juhtidele saab trahvi määrata. Nende joobes juhtide 

peal, kellel on tõsiseid probleeme alkoholiga, võiks Rootsi näitel rehabilitatsiooniprogrammi alusel 

kasutusele võtta alkolukud. 

Intervjuu küsimustiku vastuste analüüs - autor intervjueeris ühte PPA Põhja prefektuuri kriminaalbüroo 

üldkuritegude talituse eriasjade uurijat ja ühte Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri, kes 

tegelevad igapäevatöös liiklusõnnetuste materjalide menetlemisega. Mõlemal intervjueeritavatel oli 

olemas kogemus, et antud uurimistöös osaleda. 

Intervjuude interpreteerimisel kasutati tsitaate  respondentide intervjuudest. Selleks on intervjuud 

kodeeritud R1 ja R2. 

Intervjuu küsimused on kirjas lisades ( vt Lisa 3 ) ning alljärgnevalt küsimusi välja kirjutatud ei ole, 

vaid on ainult küsimuse number ja vastused. 

1.  Intervjueeritav R1 leiab, et karistusmäärad on tõhusad, kuid praktika näitab, et isikuid karistatakse 

minimaalselt. Tema arvates võiks  karistada rohkem šokivangistusega ja juhtimisõiguse äravõtmise 

võiks muuta põhikaristuseks. 

Samas intervjueeritav R2 hinnangul suhtub kohus roolijoodikutesse liiga leebelt, arvestades 

roolijoodikute arvukust, kui aastas lahendatakse Harjumaal ca 500 roolijoodikute kriminaalasja 

kiirmenetluses, millele lisanduvad tavamenetlused ( üle 1000). Rikkujatele karme karistusi ei ole 

samuti järgnenud. Harva nähtub, et roolijoodik läheb reaalselt vangistust kandma ning enne vangistuse 

mõistmist korduvalt vahele jäänud roolijoodikutele mõistetakse esmalt rahaline karistus, siis tingimisi 

vangistus, siis üldkasulik töö ning kui ükski muu karistus ei aita, alles siis mõistab kohus reaalse 

vangistuse. Väga suureks probleemiks on ka ilma juhtimisõiguseta ringi sõitvad roolijoodikud, sest 

neile kohus lisakaristust mõista ei saa kuna neil juhtimisõigus puudub ( tegemist seaduse lüngaga ). 

2. Mõlemad intervjueeritavad vastasid, et kui liiklusõnnetuse põhjuseks on joobes juhtimine, siis ei saa 

olla karistuseks tingimisi vangistus, vaid peab olema reaalne vangistus ( nt ka šokivangistus ) kuna 

vastasel juhul ei ole otsus õiglane. 
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3. Mõlemal vastajal puuduvad andmed teiste Euroopa riikide karistuspraktika kohta. 

4. Antud küsimuse vastamisel intervjueeritavate arvamused on erinevad. R1 arvates tingimisi 

katseajaga kohaldatud vangistus on karmim karistusliik kui rahatrahv. Seega R1 hinnangul 

kriminaalkorras karistatakse inimkannatanutega või hukkunutega liiklusõnnetuse põhjustajaid 

karmimalt. 

 Samas R2 arvates mõistab politsei väärteokorras oluliselt karmimaid lisakaristusi kui kohus 

kriminaalkorras. 

Seega antud vastuse põhjal saab väita, et kui tegemist on väärteokorras toimepandud teoga, saab 

rikkuja karmima karistuse, kui kriminaalkorras, sest kohus on teo toimepanija suhtes liiga leebed.  

5. R1 leiab, et kõikidel kordade, kus on toime pandud joobes isiku poolt liikluskuritegu, tuleks isik 

allutada käitumiskontrollile ja sealhulgas alkoholi võõrutusravile ning lisaks võiks isiku igakordselt 

saata uuesti liikluskoolitusele, et isik saaks selgeks, et joobeseisundis mootorsõiduki juhtimine on 

keelatud.  

Samas R2 leiab, et kui isikut on juba ühel korral väärteokorras või kriminaalkorras joobes juhtimise 

eest karistatud ning ta on uue samasuguse teo toime pannud, tuleb kindlasti tema suhtes kehtestada 

kontrollnõudena lisanõuet KarS § 75 lõige 2 punkt 2 ja punkt 8 alusel ehk et ta ei tarvitaks katseajal 

alkoholi ning ta läbiks vastava sotsiaalprogrammi. Kahjuks praktikas seda väga palju ei kasutata. 

6. R1 arvates tuleks piirata alkoholi kättesaadavust ja tõhustada ennetus/teavitustööd. 

 R2 arvates peab tegema palju ära juba juuretasandilt, et joobes isik ei asuks juhtima sõidukit. Esiteks 

keskkond, kus elatakse, peab paranema, teiseks on oluline perekondlikud väärtused ( tehakse vahet 

õigel ja valel ), kolmandaks on vaja luua korralik karistuspoliitika, neljandaks on vaja suuremat politsei 

poolset kontrolli ja viiendaks on vaja muuta inimeste mõtlemist ja hoiakut. Kindlasti on veel üks Eestis 

mitte väga laialt kasutatav võimalus- joobes juhtidelt tuleks sõiduk käest ära võtta ( konfiskeerida ), 

kuid kahjuks ei ole kohtud selle ideega eriti kaasa läinud, sest Harjumaal on aastatel 2008-2012 

konfiskeeritud ainult 6 sõidukit. 

7. R1 hinnangul alkoholi kättesaadavuse piiramine tõhustaks joobes liiklussüütegude ärahoidmist, kui 

alkoholi müüakse ainult kindlates, selleks ettenähtud kauplustes, mida piirkonnas oleks piiratud arv. 

R2 arvates alkoholi kättesaadavuse piiramine ei tõhustaks joobes liiklussüütegude ärahoidmist, sest 

meil on juba öine alkoholimüügi keeld, kuid joobes juhte on endiselt väga palju. Samuti leiab R2, et 

millegi piiramine toob tagasi salaalkoholi, alkoholimürgitused jms. 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eestis on piisavalt karmid karistused, mida saab määrata joobes 

mootorsõidukijuhile, kes osales inimkannatanutega või hukkunuga liiklusõnnetuses, aga peab tõdema, 

et kohus suhtub joobes juhtide karistamisse liiga leebelt, sest reaalset vangistust määratakse neile vähe. 

Probleemiks on ka juhtimisõiguseta joobes juhid, kellelt lisakarisusena juhtimisõigust ära ei saa võtta. 

Tegemist on seaduse lüngaga, millele prokuratuur on teinud ka muudatusettepanekuid. Samuti võib 

öelda, et alkoholi kättesaadavuse piiramine ei tõhustaks joobes liiklussüütegude ärahoidmist. Selleks, et 

joobes juht ei asuks juhtima mootorsõidukit, peab see sama joobes isik endale varasemalt selgeks 

tegema, millised tagajärjed teda mootorsõidukiga sõitma minnes ja politseile vahele jäädes ees ootab. 

Seega võiks juba esimesel korral joobes liikluskuriteo toimepannud isiku saata uuesti liikluskoolitusele, 

et isikule saaks selgeks, et joobeseisundis mootorsõiduki juhtimine on keelatud.  

Kindlasti tuleks Eesti kohtutes rohkem karistusena rakendada joobes juhtide sõidukite konfiskeerimist, 

sest mootorsõiduki näol on tegemist teo toimepanemise vahendiga ning kui see ära võtta, ei saa ka tegu 

toime panna. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis kehtivad karistusmäärad, mis määratakse 

joobes mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuse põhjustamise 

eest, on piisavalt karmid. Uurida 2010 ja 2011 aasta Harjumaal toimunud inimkannatanutega ja 

hukkunutega liiklusõnnetuste statistikat, kas liiklusõnnetuste arv on kasvanud või vähenenud ja 

selgitada välja teistes Euroopa riikides joobes juhtide karistamiseks rakendatavad karistused ning mida 

võiks neist Eestis kasutusele võtta. 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad küsimused:  

1) Kas joobes juhtidele rakendatavad võimalikud karistusmäärad on tõhusad?  

2) Kas joobes mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste 

arv on Harjumaal 2011. aastal suurenenud? 

3) Kas teistes Euroopa riikides joobes juhtide karistamiseks rakendatavaid karistusi võiks Eestis 

kasutusele võtta? 

Uurimuse läbiviimiseks ja küsimuste kontrollimiseks kasutati kolme meetodit: statistika analüüsi, 

teistes Euroopa riikides kehtivate karistuste võrdlemist Eesti karistuspoliitikaga ning struktureeritud 

intervjuud. Statistika analüüsi käigus võrdles autor 2010 ja 2011 aastal joobes mootorsõidukijuhi 

osalusel toimunud raskeid liiklusõnnetusi. Võrreldi teistes Euroopa riikides kehtivaid karistusi Eestiga. 

Samuti intervjueeriti kahte isikut, et välja selgitada, kas Eestis kehtivad karistusmäärad on piisavalt 

tõhusad. 

Esimene küsimus, kas joobes juhtidele rakendatavad karistusmäärad on tõhusad, leidis töös kinnitust. 

Uurimusandmete tulemusel selgus, et Eestis on piisavalt tõhusad karistused, mida saab määrata joobes 

mootorsõidukijuhile, kes osales inimkannatanutega või hukkunuga liiklusõnnetuses, aga samas peab 

tõdema, et kohus suhtub joobes juhtide karistamisse liiga leebelt, sest reaalset vangistust määratakse 

neile vähe. Samas võib tõdeda, et kui tegemist on väärteokorras toimepandud teoga, siis praktika 

näitab, et kohtuväline menetleja määrab rikkujale karme karistusi, mis on väga positiivne. 

Teine küsimus, kas joobes mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega 

liiklusõnnetuste arv on Harjumaal 2011. aastal suurenenud, leidis ka kinnitust. Joobes 

mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetuste arv on Maanteeameti statistika kohaselt 2011.a. 

Harjumaal ja Tallinnas tõusnud 8 liiklusõnnetuse võrra. Langenud on küll liiklusõnnetuse tagajärjel 

hukkunute arv, kuid vigastatuid on 2011. aastal 17 võrra rohkem. 
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Kolmas küsimus, kas teistes Euroopa riikides joobes juhtide karistamiseks rakendatavaid karistusi 

võiks Eestis kasutusele võtta, leidis samuti kinnitust. Uurimuse tulemusena võib väita, et teistes riikides 

kehtivaid karistusi võiks ka Eestis rakendada, sest need aitaks ennetada joobes juhtide osalusel 

inimkannatanutega ja hukkunutega liiklusõnnetusi. Näiteks võiks Rootsi näitel 

rehabilitatsiooniprogrammi alusel kasutusele võtta alkoholi süüte blokeeringuseadme ehk alkoluku, 

mida võiks rakendada nende sõidukijuhtide peal, kellel on tõsiseid probleeme alkoholiga. Vastavalt 

metodoloogiliselt põhjendatud hindamisuuringule selgus, et alkoluku paigaldamine sõidukitesse on 

esimesel aastal õigusrikkujate arvu vähendanud umbes 65%. Samuti selgus, et Euroopa riikides 

kehtivad karistused on mõnevõrra karmimad kui Eestis, sest nendes riikides on rahatrahvid suuremad, 

juhtimisõigust saab kauemaks peatada ja joobes juhte kohustuslikus korras koolitusele saata. 

Toetudes uurimustulemuste  analüüsile ja lõputöös käsitlevatele teooriatele, teeb autor järgmised 

ettepanekud:  

 Eesti kohtud peavad hakkama mõistma efektiivsemaid karistusi ning kui selline karistuspraktika 

suunatakse meediasse, et see teave jõuaks inimesteni, siis joobes juhtide arv hakkaks kahanema. 

 Eestis kohtutes tuleb rohkem karistusena rakendada joobes juhtide sõidukite konfiskeerimist, 

sest mootorsõiduki näol on tegemist teo toimepanemise vahendiga ning kui see ära võtta, ei saa 

ka tegu toime panna. 

 Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi 

ettevalmistamise õppekavad § 41 lõike 1 kohaselt on järelkoolituse eesmärk esmast juhiluba 

omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi kaasliiklejaid 

arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks.
67

 Seega, sellest lähtuvalt, tuleb ka need joobes 

juhid, kellel enam esmast juhiluba pole, järelkoolitusele saata. 

 Karistusseadustiku § 50 muudatusettepanek, et isikutele, kes juhivad sõidukit joobeseisundis 

ilma juhiloata, saaks kohaldada lisakaristust. 

 Eestis kasutusele võtta veapunktisüsteemi. 

 Eesti liikluses kasutatavate sõidukite varustuses peab olema alkomeeter. 

                                                             

67 Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad § 41 , vastu 

võetud 27.06.2011, jõustumine 01.07.2011. –RT I  28.06.2011,39. Riigiteataja kodulehelt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039 , välja otsitud 02.04.2012.a. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039
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 Nende joobes juhtide peal, kellel on tõsiseid probleeme alkoholiga, tuleb Rootsi näitel 

rehabilitatsiooniprogrammi alusel kasutusele võtta alkoholi süüte blokeeringuseadmed ehk 

alkolukud. 

On selge, et täielikult joobes mootorsõidukijuhtide osalusel inimkannatanutega ja hukkunutega 

liiklusõnnetusi ei ole võimalik ära hoida. Selleks, et antud rikkumisi vähendada,  peab tegema palju ära 

juba juuretasandilt, et joobes isik ei asuks juhtima sõidukit. Esiteks keskkond, kus elatakse, peab 

paranema, teiseks on oluline perekondlikud väärtused ( tehakse vahet õigel ja valel ), kolmandaks on 

vaja luua korralik karistuspoliitika, neljandaks on vaja suuremat politsei poolset kontrolli ja viiendaks 

on vaja muuta inimeste mõtlemist ja hoiakut. 

Käesoleva lõputöö raames puudutas autor vaid mõningaid aspekte, mis seonduvad joobes juhtide osalusel 

raskete liiklusõnnetuste põhjustamist ja nende karistamist. Kuna joobes juhtide süül raskete liiklusõnnetuste 

põhjustamine ja nende karistamine on jätkuvalt  probleemiks, siis leiab autor, et vajalik on selles 

valdkonnas teostada ka edaspidiseid uuringuid ning analüüsida kas karistused, mida joobes juhtidele 

määratakse on karmistunud. 
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SUMMARY 

The purpose of this study is to determine if the current penalties, which are given to intoxicated drivers 

for causing traffic accidents in which people are injured or killed, are sufficiently strict. The aim is to 

investigate the statistics of traffic accidents with injured parties in 2010 and 2011 in Harju County to 

find out whether the amount of traffic accidents has increased or decreased and to research different 

penalties given to intoxicated drivers in other European in case any of them could be applied in 

Estonia. 

To achieve the goal of the thesis, the following questions have been raised: 

1) Are the possible penalties for intoxicated driving effective? 

2) Has the amount of traffic accidents caused by intoxicated drivers and resulting in injuries or death 

increased in Harju County in 2011? 

3) Could Estonia apply any penalties that are currently used in other European countries to punish 

intoxicated drivers? 

To carry out the study and to find answers to the questions, three methods were used: analysis of the 

statistics, a comparison between the penalties being used in other European countries and between such 

policies in Estonia and a structured interview. During the analysis of the statistics the author compared 

the severe traffic accidents caused by intoxicated drivers in 2010 and 2011. The penalties in Estonia 

were compared to others in Europe. Also, two people were interviewed to find out if the penalties in 

Estonia were thought to be sufficiently effective. 

The first question, which was about the effectiveness of the current penalties, was answered positively 

and the effectiveness of the penalties was confirmed. The statistics showed that Estonia has several 

effective punishments that can be given to intoxicated drivers in situations, where they have caused an 

injury or a death of a person. However, it was also thought that the court is too lenient when punishing 

intoxicated drivers as they rarely receive a long sentence for their crime. It can be seen in pract ice, 

however, that in the case of a misdemeanor it is likely that the guilty party receives strict punishments, 

which is quite positive.  

The second question, which was about the increase in the traffic accidents caused by intoxicated drivers 

and resulting in injuries or death, was confirmed. According to the Road Administration the amount of 

traffic accidents caused by intoxicated drivers had increased by 8 in 2011. While the amount of 

fatalities had decreased, the amount of those injured increased by 17.  
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The third question about the possibility of Estonia applying penalties that were being used in other 

European countries to penalize intoxicated drivers was also answered. According to the research, 

Estonia could apply penalties which are used in other countries to prevent intoxicated drivers from 

causing severe traffic accidents. In Sweden, for example, it is possible to use an ignition blocking 

device in case of alcohol having been consumed as a part of a rehabilitation program. The alcolock is 

meant for drivers, who have serious problems with alcohol consumption and according to a 

methodologically sound evaluation, in the first year the device installed in vehicles it reduced the 

number of offenders by about 65%. Also, it was shown that the penalties in other European countries 

are stricter than those in Estonia: the monetary fines are larger, the licenses can be suspended for a 

longer period of time and intoxicated drivers could be sent to obligatory training. 

Based on the analysis of survey results and the theories handled in the study, the author proposes the 

following: 

• The Estonian courts must implement stricter punishments. Also, such practice should be made known 

by the media as it would reach people and decrease the amount of intoxicated drivers. 

• The Estonian courts should implement a punishment in the form of vehicle confiscation, because the 

vehicle is the means to commit the crime and when taken, the crime can not be committed again. 

• According to §41 section 1 in the curriculum for preparing a driver, the primary purpose of the 

follow-up training is to ensure a law-abiding behavior in traffic, in which the driver, thanks to the 

process of counseling, takes into account co-road-users and behaves safely in traffic. Based on this, 

drunk drivers who no longer have their primary driver's license, should be sent to a follow-up training 

as well. 

• A proposed amendment to the Penal Code § 50: A person driving in an intoxicated state without a 

driver’s license should be able to receive additional punishment. 

• Estonia should introduce a demerit point system. 

• All vehicles must be equipped with breathalyzer. 

• To use alcolocks on drivers with alcohol consumption problem as a part of a rehabilitation program as 

done in Sweden.  

It is clear that it is not possible to completely prevent intoxicated drivers from causing traffic accidents 

and fatalities. But in order to reduce the amount of such cases, something needs to be done already in 

the beginning to stop the intoxicated driver from trying to drive. First there should be improvements to 

the environment they live and secondly to their family values (they need to distinguish right from 
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wrong). Thirdly, a proper punishment policy needs to be created. Fourthly, the control organized by the 

police needs to be improve and fifthly, people’s thinking and attitudes need to be changed. 

During this study, the author handled just a few of the aspects relating to intoxicated driving causing 

severe traffic accidents and to their punishments. Since this is a continuous problem, the author finds it 

necessary to carry out studies in the future and analyze whether the punishments given to intoxicated 

drivers have become stricter.  
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LISA 1.  ALKOHOLI SISALDUS VERES PROMILLIDES JA NENDE 

SÜMPTOMID 

Tabel 3 Alkoholi sisaldus veres promillides ja nende sümptomid. 
68

 

Alkoholisisaldus 

veres promillides 

                                           

                                         Sümptomid 

0,0 – 0,29 Alkoholijoove kliiniliselt ei avaldu. Vere alkoholisisaldus alla 0,1 promilli on 

füsioloogilise normi piires. Kõrgema närvitalituse häired võivad ilmneda juba 

küllaltki väikesest alkoholikogusest, kuigi isik loetakse praktiliselt kaineks. 

Tähelepanekud kinnitavad, et sõidukijuhi normaalne reaktsiooniaeg võib pikeneda 

isegi pärast ühe klaasi õlle joomist 1,5 sekundini ja kahe klaasi puhul juba 2 

sekundini. Sellepärast on mõistetav, et juba alates 0,2 promillisest alkoholisisaldusest 

veres võidakse täheldada sõiduvigu. Inimese liigutustes ega kõnes mingeid 

kõrvalekaldeid ei täheldata. 

0,3-0,49 Alkoholijoove kliiniliselt ei avaldu. Kahaneb kuulmis- ja nägemisteravus, nõrgeneb 

tähelepanu, otsustus- ja kontsentratsioonivõime, eksitakse kauguste hindamisel. 

Raskeneb värvide eristamine, häiritud on liigutuste täpsus. Pikeneb normaalne 

reaktsiooniaeg. 0,4 promillise alkoholisisalduse puhul veres on juhtimismeisterlikkus 

langenud juba 18-32%. 

Inimene muutub seltsivamaks, jutukamaks, lõbusamaks. Pudeli õlut või pitsi viina 

joonud juht ohustab liiklust veel seetõttu, et ta ka ise ei tunneta oma purjusolekut ega 

pea vajalikuks sõita ettevaatlikumalt. Pigem on tal petlik tunne, nagu oleksid tema 

meeled teravnenud. Juht muutub uljaks ja liigselt enesekindlaks, kusjuures 

kriitikavõime käitumise üle langeb. 

0,5-1,49 Kerge alkoholijoove. Vähenevad veelgi tähelepanu ja kontsentratsioonivõime, 

kahaneb haistmisvõime. Silmade adaptsioon on häiritud. Neuroloogiliselt ilmneb 

silmamunade pendeldav liikumine üles või külgsuundades vaatamisel. 

                                                             
68 Maanteeameti statistika ja analüüsibüroo peaspetsialist Sirje Lilleoru (Lilleorg) poolt koostatud artikkel Mitte kaine juht. 

Arvutivõrgus http://stereo2121.com/nebulos/autokool/autokool-pdf/Artikkel%20mittekaine%20juht.pdf, välja otsitud 

13.02.2012.a. 
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Ilmnevad koordinatsiooni- ja tasakaaluhäired. Eufooriahood vahelduvad uimasuse ja 

unisusega. Inimene muutub kergelt ärrituvaks. 80 kilogrammi kaaluval inimesel 

piisab 0,5 promillise kontsentratsiooni saavutamiseks 100 grammi viina joomisest. 

Liiklusõnnetuse toimumise tõenäosus võib kasvada kuni 30 korda. 

1,5-2,49 Keskmine alkoholijoove. Juhi reageerimisaeg pikeneb 2-4 sekundini. 

Koordinatsioonihäired, kõnnak ebakindel ja taaruv, uimasus ja loidus, peapööritus, 

kõnehäired. Oma võimete märkimisväärne ülehindamine. Võib esineda liigset 

emotsionaalsust. Raskused kauguste hindamisel, värvide, suuruse ja vormi 

määramisel. Eksitakse liiklusmärgi sisu ja tähenduse määratlemisel. Suurenenud 

valulävi. 

Liiklusõnnetuse toimumise tõenäosus võib kasvada kuni 130 korda. 

2,5-... Raske alkoholijoove. Enesekontroll puudub. Esinevad olulised tasakaalu- ja 

koordinatsioonihäired, inimene seisab vaevu jalul ning kukub kergesti, oksendab. 3,0 

promillise alkoholikontsentratsiooniga kaasneb äge alkoholimürgitus, mis ohustab 

elu. Kuna juht on teadvuse kaotuse piiril, ei suuda ta sõidukit enam juhtida. 3,5 

promillise alkoholikontsentratsiooniga võib inimene langeda koomaseisundisse. 4,5 

promilliga kaasneb üldjuhul surm. 
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LISA 2.  EUROOPA RIIKIDES KEHTIVAD KARISTUSED69 

Austrias 

Alkoholi 

kontsentratsioon 

veres 

0,5 – 0,79 ‰ 0,8 - 1,19 ‰ 1,2 - 1,59 ‰ >1,6 % või kui 

keeldub 

Esimesel korral     

Trahv 218- 3623 eurot 581-3623 eurot 872-4360 eurot 1163-5814 eurot 

Juhtimisõiguse 
peatamine 

esimesel korral ei 
peatata 

4 nädalat miinimum 3 kuud  miinimum 4 kuud 

Vangistus ei    

Muu rehabilitatsiooni 

võib pakkuda 

kriminaalregister või  

kindlustuse poolne 

karistus 

kohustuslik koolitus; 

kriminaalregister; 

kindlustuse poolne 

karistus 

kohustuslik koolitus;  

täiendav liiklus 

psühholoogiline 

arstlik kontroll; 

kohustuslik 

meditsiiniline 

kontroll; 

kriminaalregister; 

kindlustuse poolne 

karistus 

Teisel korral 12 kuu 

jooksul 

 0,8 - 1,19 ‰  või 

liiklusõnnetus 

1,2 - 1,59 ‰ või 

liiklusõnnetus 

>1,6 ‰ või kui 

keeldub või 

liiklusõnnetus 

Trahv 218-3623 eurot    

Juhtimisõiguse 
peatamine 

miinimum 3 nädalat miinimum 3 kuud rohkem kui 3 kuud märkimisväärselt 
kauem 

Vangistus ei    

Muu     

Kolmandal korral 12 

kuu jooksul 

 0,8 - 1,19 ‰  või 

liiklusõnnetus 

1,2 - 1,59 ‰ või 

liiklusõnnetus 

>1,6 ‰ või kui 

keeldub või 

liiklusõnnetus 

Trahv 218-3623 eurot    

Juhtimisõiguse 

peatamine 

miinimum 4 nädalat    

Vangistus ei    

Muu kriminaalregister või  

kindlustuse poolne 

karistus 

   

 

Belgia 

Alkoholi 
kontsentratsioon 

veres 

>= 0,5 < 0,8‰ >= 0,8 < 1,2‰ >= 1,2 < 1,5‰ >=1,5‰ 

                                                             
69 Karistused Euroopas.  Uurimustöö 2008 Drinking and Driving Report. Arvutivõrgus  

http://www.brewers.ca/userfiles/BI_DrinkDriveRpt08_6_LR.pdf, välja otsitud 03.03.2012.a.  
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Trahv 137,50 eurot 400 eurot 550 eurot  

Ajutine, kohene 

keeld sõita 

miinimum 3 tundi miinimum 6 tundi miinimum 6 tundi miinimum 6 tundi 

Koheselt 

juhtimisõiguse 

peatamine 

ei jah, kui käitumine 

teel oli ohtlik (15 

päeva kuni 6,5 kuud) 

jah, kui käitumine 

teel oli ohtlik (15 

päeva kuni 6,5 kuud) 

jah  (15 päeva kuni 

6,5 kuud) 

Vangistus *     

Kaotab õiguse sõita 

(otsustab kohtunik) 

Valikuline; õigus 

taastada sõltub 

testide läbimisest; 

kohustuslikult võib 

juhtimisõiguse ära 

võtta 8 päevast kuni 

5 aastani, kui isikul 
on B kategooria 

olnud alla 2 aasta. 

Valikuline; õigus 

taastada sõltub 

testide läbimisest, 

kohustuslikult võib 

juhtimisõiguse ära 

võtta 8 päevast kuni 

5 aastani, kui isikul 
on B kategooria 

olnud alla 2 aasta. 

Valikuline; õigus 

taastada sõltub 

testide läbimisest; 

kohustuslikult võib 

juhtimisõiguse ära 

võtta 8 päevast kuni 

5 aastani, kui isikul 
on B kategooria 

olnud alla 2 aasta; 3 

kuu miinimum kaob 

surmaga lõppenud 

liiklusõnnetuste 

korral. 

Valikuline; õigus 

taastada sõltub 

testide läbimisest; 

kohustuslikult võib 

juhtimisõiguse ära 

võtta 8 päevast kuni 

5 aastani, kui isikul 
on B kategooria 

olnud alla 2 aasta; 3 

kuu miinimum kaob 

surmaga lõppenud 

liiklusõnnetuste 

korral. 

Trahvid, mille 

kuulutab välja 

kohtunik 

137,50 – 2750 eurot  1100-11 000 eurot  

*  Valikuline, olenevalt tõsiste retsidiivsuse või füüsilise kahju süüteo tulemusel 

Taani 

Alkoholi kontsentratsioon 

veres 

0,51 – 1,2 ‰ 1,2 – 2 ‰  >2 ‰ 

Esimesel korral    

Trahv neto palk x alkoholi 

kontsentratsiooni tulemus 

veres 

neto palk x alkoholi 

kontsentratsiooni tulemus 

veres 

ühe kuu palk 

Juhtimisõiguse peatamine tingimuslik ,kuid mitte uue 

juhi puhul 

tingimusteta- miinimum 3 

aastat 

tingimusteta- miinimum 3 

aastat 

Vangistus   20 päeva tingimisi 

Muu kordustest kordustest kordustest 

Muu alkoholi –ja liikluskoolitus 

(10 h), juhi kulul 

alkoholi –ja liikluskoolitus 

(10 h), juhi kulul 

alkoholi –ja liikluskoolitus 

(10 h), juhi kulul 

Teiste ja järgmiste rikkumiste puhul on karistused rangemad 

Soome  

Alkoholi kontsentratsioon veres 0,5 – 1,2 ‰ >1,2 ‰ 

Trahv sõltub sissetulekust sõltub sissetulekust 

Juhtimisõiguse peatamine umbes 6 kuud umbes 1 aasta 

Vangistus miinimum 6 kuud umbes  1 aasta 

Põhikaristus – esimesel korral trahv  ja väga raskel juhul vangla. 

Prantsusmaa 

Alkoholi kontsentratsioon veres 0,5 – 0,79 ‰ >0,8 ‰ või sellest keeldumise proov 

Märge (veapunktisüsteem) 6 punkti 6 punkti 

Trahv 135 eurot 4500 eurot 

Juhtimisõiguse peatamine* 3 aastat või tühistamise eest 3 aastat 

Vangistus  3 aastat 

Muu **  immobilisatsioon sõidukisse 
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Korduv rikkumine või vereproovist 

keeldumine 

 

  

Märge (veapunktisüsteem)  6 punkti 

Trahv  4500 eurot 

Juhtimisõiguse peatamine *  peatamine kuni 3 aastaks või 

juhtimisõiguse kustutamine 

Vangistus  kuni 2 aastat 

Muu **  immobilisatsioon või sõiduki 

konfiskeerimine 

 

Sõiduki juhtimine uimastite või 

alkoholi mõju all 

 

  

Märge (veapunktisüsteem)  6 punkti 

Trahv  9000 eurot 

Juhtimisõiguse peatamine *  3 aastaks juhtimisõiguse äravõtmine 

Vangistus  3 aastat 

Muu **  immobilisatsioon või sõiduki 

konfiskeerimine 

Olles joobes ja põhjustades 

liiklusõnnetus tagajärjel vigastused, 

mille ravi kestab kolm kuud või 

vähem 

 

  

Märge (veapunktisüsteem)  6 punkti 

Trahv  30 000 eurot 

Juhtimisõiguse peatamine *  Juhtimisõiguse peatamine  10 

aastaks 

Vangistus  kuni 10 aastat 

Muu**  immobilisatsioon või sõiduki 

konfiskeerimine 

Olles joobes ja põhjustades surma 

 

  

Märge (veapunktisüsteem)  6 punkti 

Trahv  150 000 eurot 

Juhtimisõiguse peatamne *  automaatselt juhtimisõiguse 

peatamine või tühistamine 10 

aastaks 

Vangistus  kuni 10 aastat 

Muu **  immobilisatsioon või sõiduki  

konfiskeerimine 

*Piirnormi võib kohtuniku otsusel  lühendada, kui seda peetakse vajalikuks. 

** Liikumatust või sõiduki konfiskeerimist ei tohi olla kombineeritud koos vanglakaristuse või trahviga 

Saksamaa 

Alkoholi 

kontsentratsioon 

veres 

0,0 – 0,3 ‰ 0,3 – 0,5 ‰ 0,5 – 1,1 ‰ >1,1‰ 

Esimene rikkumine- 

ei põhjustatud 

vigastusi  ja ei ole 

mingeid märke 
ebastabiilsusest 
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Märge 

(veapunktisüsteem) 

  4 punkti 7 punkti 

Trahv   250 eurot  Jah või vangla 

Juhtimisõiguse 

peatamine 

  1 kuu 6 kuud  kuni 5 aastat 

Vangistus     

Muu   väärteokorras kriminaalkorras 

Teine rikkumine- ei 

põhjustatud vigastusi 

 

    

Märge 

(veapunktisüsteem) 

  4 punkti  

Trahv   500 eurot  

Juhtimisõiguse 

peatamine 

  3 kuuks  

Vangistus     

Muu   väärteokorras  

Kolmas rikkumine- ei 

põhjustatud vigastusi 

 

    

Märge 
(veapunktisüsteem) 

  4 punkti  

Trahv   750 eurot  

Juhtimisõiguse 

peatamine 

  3 kuuks  

Vangistus     

Muu   väärteokorras  

Kui juht ebastabiilne 

või põhjustas 

liiklusõnnetuse 

 

    

Märge 

(veapunktisüsteem) 

 7 punkti   

Trahv  1-3 kuu palk või 

vangistus 

  

Juhtimisõiguse 

peatamine 

 vahemikus 6 kuud 

kuni 5 aastat 

  

Vangistus  kuni 5 aastat   

Muu  kriminaalkorras   

Juhid alla 21 aasta 

või katseaeg 

 

    

Märge 

(veapunktisüsteem) 

2 punkti    

Trahv 125 eurot    

Juhtimisõiguse 
peatamine 

vangistus    

Muu edasijõudnute 

koolitus juhi kulul.; 

pikaajaline katseaja 

staatus 
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Iirimaa 

Alkoholi kontsentratsioon 

veres 

0,8- 1,0 ‰ 1,0- 1,5 ‰ >1,5 ‰ 

Esimene rikkumine    

Trahv maksimum 5000 eurot maksimum 5000 eurot maksimum 5000 eurot 

Juhtimisõiguse 

peatamine/sobimatus 

 1 aastaks 2 aastaks 

Teise või järgmise 

rikkumise korral 

   

Trahv maksimum 5000 eurot maksimum 5000 eurot maksimum 5000 eurot 

Juhtimisõiguse 

peatamine/Sobimatus 

2 aastaks 4 aastaks  

 

Itaalia 

Alkoholi kontsentratsioon 

veres 

0,5 – 0,8 ‰ 0,8 – 1,5 ‰ >1,5 ‰ 

Märge (veapunktisüsteem) 10 punkti maha 20 

punktist 

10 punkti maha 20 

punktist 

10 punkti maha 20 

punktist 

Trahv 500- 2000 eurot 800-3200 eurot 1500-6000 eurot 

Juhtimisõiguse peatamine 3-6 kuud 6 kuust-1 aastani 1-2 aastat 

Vangistus kuni 1 kuu kuni 3 kuud kuni 5 kuud 

Muu  üldkasulik töö kuni 6 kuud üldkasulik töö kuni 6 kuud 

Juhul kui juht ainete mõju all põhjustab liiklusõnnetuse, siis karistus kahekordistub ja sõiduk konfiskeeritakse 90 päevaks, 

välja arvatud juhtudel, kui sõiduki omanik ei osalenud liiklusõnnetuses ( ei olnud juht). 

Luksenburg 

Alkoholi kontsentratsioon 

veres 

0 – 0,8 ‰ 0,8 - 1,2 ‰ >1,2 ‰ 

 ei ole rikkumine karistatav erikohus 

 

Holland 

Alkoholi kontsentratsioon 

veres 

0,54 – 0,79 ‰ 0,80 – 1,29 ‰ 1,30 – 1,79 ‰ 

Trahv 190 eurot 220 eurot 650 eurot 

Juhtimisõiguse peatamine   6 kuuks 

Vangistus    

Muu   kohustuslik 3 päevane 

koolitus teemal alkohol ja 

liiklus 

 

Portugal 

Alkoholi kontsentratsioon 

veres 

0,5 – 0,8 ‰ 0,80 –  1,19 ‰ >1,2 ‰ 

Trahv 240-1200 eurot 360-1800 eurot  

Juhtimisõiguse peatamine 1-12 kuuks 2 kuust-2 aastani 3 kuust - 3 aastani 

Vangistus   kuni 1 aasta 
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Hispaania 

Alkoholi kontsentratsioon 

veres 

Väljahingatavas õhus 

rohkem kui 0,25 – 0,50 mg/l 

( professionaalidel ja 

algajatel 0,15-0,30 mg/l) 

Väljahingatavas õhus 

rohkem kui 0,50 mg/l 

(professionaalidel ja 

algajatel 0,30 mg/l) 

Rohkem kui 0,60 mg/l 

väljahingatavas õhus või 

1,2 g/l kohta veres  

Märge* 

(veapunktisüsteem) 

4 punkti 6 punkti  

Trahv  301-600 eurot  

Juhtimisõiguse peatamine  1-3 kuuni 1-4 aastat 

Vangistus   3-6 kuud; üldkasulik töö 

31-90 päeva 

  väärteokorras kriminaalkorras 

*Maksimum 12 punkti 

Rootsi 

Alkoholi kontsentratsioon veres 0,1 – 0,99 ‰ >1,0 ‰ 

Trahv sõltub sissetulekust väga kõrged trahvid 

Juhtimisõiguse peatamine * vähemalt 12 kuuks, kui on üle 0,05 vahemikus 12-36 kuuks 

Vangistus 2 kuud 1 kuust kuni 2 aastani vastavalt 

tulemusele ja asjaoludele; võib 

kohaldada ka kodust elektroonilist 

valvet 

Muu võimalik üldkasulik töö, katseaeg 

või erinevad raviprotseduurid 

üha enam tingimisi karistusi koos 

raviga ja rehabilitatsioon; üldkasulik 

töö 

Korduv rikkumine   

Trahv suurem trahv  

Vangistus pikem vangistus kuni 2 aastat  

Põhjustab liiklusõnnetuse   

Vangistus  pikem vangistus kuni 6 aastat  

 

*Juhtimisõiguse peatamine ei kuulu karistussüsteemi, vaid kuulub liiklusohutus tegevusprogrammi. Juhtimisõiguse 

peatamist tuleb vaadata  ettevaatusabinõuna mitte karistusena. Põhimõtteks on juhtidele teavitada, et iga kord kui joobes 

olles sõidetakse, peatatakse juhtimisõigus .Juhtimisõiguse peatamine varieerub vahemikus 1 kuu kuni 36 kuud ja kui 

peatatakse rohkemaks kui 12 kuuks, tuleb juhil sõidueksam uuesti teha. 

 

Inglismaa 

Alkoholi kontsentratsioon veres 0 – 0,8 ‰ 0,8 – 1,37‰ 1,38–2,06‰ 2,07–2,75 

‰ 

>2,76‰ 

Esimesel korral      

Märge (veapunktisüsteem) 3-11 punkti 3-11 punkti 3-11 punkti 3-11 

punkti 

3-11 punkti 

Trahv varieeruv 150 poundi- 150 
% iganädalasest 

sissetulekust 

150 poundi- 150 
% iganädalasest 

sissetulekust 

5000 
poundi 

või arest 

5000 poundi 
või arest 

Juhtimisõiguse peatamine 

/Sobimatus 

12 kuuks 12-16 kuuks 17-22 kuuks 23-28 

kuuks 

29-36 kuuks 

Vähendamine*  4,5 kuud 6 kuud 7,5 kuud 9 kuud 

Vangistus     12 nädalat 
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Muu    ühiskondl

ik töö 

ühiskondlik töö 

Keeldub vereproovist      

Märge (veapunktisüsteem) 3-11 punkti     

Trahv 150 poundi- 

150 % iga-

nädalasest 

sisse-tulekust 

    

Juhtimisõiguse peatamine 

/Sobimatus 

12-36 kuuks     

Vangistus kaalutletav     

Muu ühiskondlik 

töö 

    

*Kohtul õigus anda rikkujale võimalus osaleda rehabilitatsiooni kursusel, milles osalemine vähendab temale määratud  

karitust. 
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LISA 3. INTERVJUU KÜSIMUSED 

1. Praegune karistusseadustik näeb ette joobeseisundis mootorsõiduki, maastikusõiduki või 

trammi juhtimise eest KarS § 424 järgi ( siia hulka loetakse ka kergete tervisekahjustustega 

lõppenud liiklusõnnetused, kuna üks tegu ) rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistuse. 

KarS § 50 alusel saab lisakaristusena ära võtta ka juhtimisõiguse. Mis Teie arvate, kas   

praegused karistusmäärad on tõhusad ja kannavad oma eesmärki? Põhjendage vastust. 

2. Kas Teie arvates on õige, et joobes ja/või juhtimisõiguseta mootorsõidukijuhi süül surmaga 

lõppenud liiklusõnnetuse korral karistatakse teda ainult tingimisi? Põhjendage vastust. 

3. Kas Teil on andmeid, milliseid karitusi rakendatakse teistes Euroopa riikides joobeseisundis 

inimvigastatutega liiklusõnnetuse põhjustanud juhtide suhtes ja kas olete teistes Euroopa 

riikides kohaldatud karistusi võrrelnud Eesti Vabariigis kohaldatavate karistustega, millised on 

tulemused? 

4. Kas Teie arvates inimkannatanutega liiklusõnnetuse põhjustanud joobes juht  saab karmima 

karistuse väärteokorras (eeldab, et kannatanul kerge tervisekahjustus ja juhil joove alla 0,75 

mg/l) või kriminaalkorras? Põhjendage vastust. 

5. Kas oleks vaja tõhustada joobes liikluskuriteo toime pannud  isiku suhtes allutamist 

käitumiskontrollile, sealhulgas alkoholi võõrutusravile?  

6. Mida Teie arvates oleks vajalik teha, et joobes isik ei asuks juhtima mootorsõidukit? 

7. Kas alkoholi kättesaadavuse piiramine tõhustaks joobes liiklussüütegude ärahoidmist?  

 

Suur tänu Teile! 

 

 

 


