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Ühtse kohtlemis- ja karistuspraktika põhimõtted KarS § 424 kuritegudes 

Joobes juhtimise kuritegudes on prokuratuuri eesmärk tagada individuaalne, riski- ja vajadusepõhine kohtlemine.  

• Riskipõhisus – kõrgema kuritegude korduvuse riskiga isikute puhul rakendame enam piiravaid meetmeid.  

• Vajaduspõhisus – mõjutame tegureid, mis olid kuriteo toimepanemise põhjuseks ning riskikäitumise alahoidjaks.  

• Individuaalsus – kuigi lähtume valikute tegemisel käesolevast kokkuleppest, teeme otsused alati lähtuvalt konkreetsest isikust. 

 Esmakordselt joobes juhtimise 
kuriteolt tabatud juhid 

Varasem kehtiv karistus joobes 
juhtimise kuriteo eest  

Vähemalt 2 kehtivat karistust 
joobes juhtimise kuriteo eest või 

kuriteo toimepanemine 
katseajal 

MENETLUSE AJAL 

Vahistamine/vahistamise 
asendamine elektroonilise 
valvega 

Üldjuhul mitte Lähtuvalt eri-ja 
üldpreventiivsetest asjaoludest 

Jah 

Kiirmenetlus Jah Võimalik Üldjuhul mitte  

Kohtueelne ettekanne Üldjuhul mitte Kohustuslik, kui ei ole 
kiirmenetlus 

Kohustuslik, kui ei ole 
kiirmenetlus 

MENETLUSE LÕPETAMINE 

KrMS § 202 lõpetamine  Jah, kui on välja selgitatud 
ravivajadus.  
Ravivajaduse puudumisel tuleb 
suunata liikluskäitumise programmi 
+  võimalik rahaline või ÜKT 
kohustus.  
Ravivajaduse olemasolul on 
esmatähtis määrata ravikohustus 
või sobiv sotsiaalprogrammi 
kohustus koos liikluskäitumise 
programmi läbimise kohustusega.  

Ei Ei 
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KARISTUSED 

Rahaline karistus  Võimalik Ei Ei 
Karistusest vabastamine KarS § 
73 alusel (täielikult või osaliselt) 

Võimalik Ei Ei 

Karistusest vabastamine KarS § 
74 alusel (täielikult või osaliselt) 

Võimalik  Võimalik ainult osaliselt Ei 

Karistuse asendamine 
elektroonilise valvega –KarS § 69¹ 

Võimalik  Võimalik Võimalik 

Karistuse asendamine ÜKTga – 
KarS  § 69 

Võimalik Võimalik Võimalik 

Reaalselt/täielikult ärakantav 
vangistus 

Üldjuhul mitte Võimalik Võimalik 

LISAKARISTUS/MÕJUTUSVAHENDID/ LISAKOHUSTUSED KarS § 75 

Juhtimisõiguse äravõtmine 
lisakaristusena 

3 kuni 6 kuud Keskmiselt 6 kuud Alates 6 kuust 

Sõiduki konfiskeerimine Võib eripreventiivsest 
kaalutlusest lähtuvalt 

Võib eripreventiivsest 
kaalutlusest lähtuvalt 

Tuleb kaaluda eripreventiivsest 
kaalutlusest lähtuvalt 

Kohustus osaleda 
sotsiaalprogrammis 

Võimalik Jah Jah 

Ravi1 
 

Vajaduse ja motivatsiooni 
tuvastamise korral. 
Kui pole tegu kiirmenetlusega, siis 
võiks isikut motiveerida 

Vajaduse ja motivatsiooni 
tuvastamise korral 
Kui pole tegu kiirmenetlusega, siis 
võiks isikut motiveerida 

Vajaduse ja motivatsiooni 
tuvastamise korral 
Kui pole tegu kiirmenetlusega, siis 
võiks isikut motiveerida 

                                                           
1 Vastavalt piirkondlikele võimalustele vabatahtlikult võetud kohustus kas:  

- programmi Kainem ja tervem Eesti raames pöörduda ravivajaduse hindamisele ja vajadusel alluda ravile; 
- pöörduda ravivajaduse hindamisele ja ravile psühhiaatri poole (eeldab koostöökokkuleppeid prokuratuuri ja haigla vahel); 
- osaleda alkoholisõltlastele mõeldud 12 sammu teraapias (pakutakse Tallinnas ambulatoorsena mittereligioossel viisil ja Lootuse külas statsionaarsena ning kristlikel põhimõtetel). 
Kui isikul on karistusregistris väärteod joobes juhtimise, alkoholi avalikus kohas tarvitamise eest või muud alkoholiga seotud rikkumised, siis tuleb erilise tähelepanelikkusega kaaluda KarS 
§ 73 või rahalise karistuse rakendamist. 
Osalise vangistuse aeg, mille raames on võimalik vältida vangistuse negatiivsete mõjude kuhjumist ning saavutada nn šokiefekt, on enamasti vahemikus mõnest päevast kuni ühe kuuni. 
Esmane võõrutus alkoholist toimub alkoholisõltlaste puhul enamasti nädala jooksul. 
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pöördumist/hindamist ära tegema 
veel menetluse ajal.  

pöördumist/hindamist ära tegema 
veel menetluse ajal. 

pöördumist/hindamist ära tegema 
veel menetluse ajal. 

 


