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Liiklusseadus
1
 

Vastu võetud 17.06.2010 

RT I 2010, 44, 261 

jõustumine 01.07.2011 

§ 1. Seaduse reguleerimisala 

(1) Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse 

tagamise alused ja põhinõuded, mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning 

maastikusõidukite registreerimise ja neile esitatavad nõuded, juhtimisõiguse andmise, 

mootorsõidukijuhi töö- ja puhkeaja ning liiklusregistri korraldamise ja pidamise nõuded ning 

vastutuse liiklusreeglite rikkumise eest. 

(2) Käesolev seadus reguleerib ka maastikusõidukite maastikul liiklemist. 
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(2
1
) Käesoleva seaduse §-s 69 sätestatut kohaldatakse mootorsõiduki juhile ka sõiduki 

juhtimisel väljaspool teed. 

[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]  

(3) Käesolev seadus laieneb Eesti territooriumil viibivale välismaalasest liiklejale ja välismaal 

registreeritud sõidukile, kui rahvusvaheliste lepingutega ei ole ette nähtud teisiti.  

(4) Käesolevas seaduses ei käsitleta liiklusena liikumist ja paiknemist teel, mis on suletud 

liikluseks võistluste ja massiürituste läbiviimiseks, Politsei- ja Piirivalveameti ning 

Päästeameti korraldusel või teehoiu või muul sellisel eesmärgil. 

[RT I, 29.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]  

(5) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse 

sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. 

. 

§ 102. Tervisesekontrolli teostamine 

(1) Tervisekontrolli A-, B-, BE-, C- ja CE-kategooria ning nende alamkategooriate 

mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki 

puhul, ja T-kategooria traktori ning liikurmasina juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele 

teostab perearst. 

(2) Tervisekontrolli D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-

kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtidele ja juhtimisõiguse 

taotlejatele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele teostab tegevusloa alusel tegutseva 

tervishoiuteenuse osutaja juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon (edaspidi 

liiklusmeditsiini komisjon). 

(3) Liiklusmeditsiini komisjoni koosseisu kuulub vähemalt kolm eriarsti – silmaarst, 

neuroloog ja sisearst. 

(4) Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisetõendi andmed tuleb perearstil või 

liiklusmeditsiini komisjonil edastada Maanteeametile reaalajas tervise infosüsteemi kaudu. 

(5) Käesoleva seaduse § 101 lõikes 2 nimetatud tervisekontrolli eest tasub juhtimisõiguse 

taotleja või mootorsõidukijuht. Tervisekontrolli eest võib tasuda tööandja. 

(6) Järelevalvet juhtimisõiguse taotleja ja mootorsõidukijuhi tervisekontrolli üle teostab 

Tervishoiuamet tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud korras. 

11. peatükk LIIKLUSREGISTER NING KAITSEVÄE JA 

KAITSELIIDU SÕIDUKITE REGISTER  

§ 173. Liiklusregister 

(1) Liiklusregister on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud andmekogu, mille eesmärk on pidada 

arvestust sõidukite, väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010003
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011001


juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide, digitaalse sõidumeeriku 

kaartide, juhtide ametikoolituse ja registerpantide üle. 

(2) Liiklusregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(3) Liiklusregistri vastutav töötleja on Maanteeamet (edaspidi registripidaja). 

§ 174. Liiklusregistri andmebaasid 

(1) Liiklusregister koosneb: 

1) sõidukite andmebaasist; 

2) väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasist; 

3) juhilubade ning muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaasist; 

4) väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste andmebaasist; 

5) digitaalse sõidumeeriku kaartide andmebaasist; 

6) juhtide ametikoolituse andmebaasist. 

(2) Sõidukite andmebaasis peetakse arvestust Eestis registreeritud mootorsõidukite, haagiste 

ja käesoleva seaduse §-s 158 nimetatud maastikusõidukite ning nende omanike ja vastutavate 

kasutajate, samuti sõidukite kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangute ning 

registerpantide üle. 

(3) Väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasis 

peetakse arvestust meresõiduohutuse seaduse nõuetele vastavate Eestis registreeritud 

väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide, nende omanike ja 

vastutavate kasutajate ning kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangute üle. 

(4) Juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaasis peetakse 

arvestust juhtimisõiguse andmise, peatamise, äravõtmise, kehtetuks tunnistamise ja 

taastamise, samuti Eestis väljaantud juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate 

dokumentide üle. 

(5) Väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste andmebaasis peetakse arvestust juhtimisõiguse 

andmise, peatamise, äravõtmise, kehtetuks tunnistamise ja taastamise, samuti Eestis 

väljaantud juhtimisõigust tõendavate dokumentide üle. 

§ 175. Liiklusregistrisse andmeandjad 

(1) Liiklusregistrisse esitavad andmeid: 

1) sõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti omanik või tema 

esindaja; 

2) juhtimisõiguse või juhiloa taotleja; 

3) ametiasutus või kohus juhtimisõiguse peatamisel või äravõtmisel ja kehtetuks 

tunnistamisel; 

4) käsutamispiiranguid kohaldama õigustatud isik; 

5) mootorsõidukijuhi koolitaja õpperühmade ja koolituse lõpetanute nimekirjade esitamisel; 

6) mootorsõidukijuhi õpetaja koolitajad mootorsõidukijuhi õpetaja koolituse lõpetanute 

nimekirjade esitamisel; 

7) väikelaevajuhi või jetijuhi koolitus- ja eksamineerimisasutus; 

8) sõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti tehnonõuetele 
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vastavuse kontrollija; 

9) juhi terviseseisundi kontrollija; 

10) digitaalse sõidumeeriku kaardi taotleja või tema esindaja; 

11) ametikoolituse tunnistuse taotleja või tema esindaja; 

12) väikelaevajuhi või jetijuhi tunnistuse taotleja; 

13) Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädev asutus; 

14) liikluskindlustuse registri vastutav töötleja liikluskindlustuse registrisse kantud 

liikluskindlustuse ja sõiduki kindlustuse kindlustusjuhtumite tõttu hävinud mootorsõidukite ja 

haagiste andmete osas; 

15) muud asutused ja isikud seadusest tulenevatel alustel. 

(2) Käesolevas seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks on registripidajal õigus esitada 

päringuid ja saada andmeid karistusregistrist, rahvastikuregistrist ja teistest riigi või kohaliku 

omavalitsuse andmekogudest. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitajatel on kohustus esitada tõeseid 

andmeid õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras. Kui registripidajal tekib kahtlus 

lõikes 1 nimetatud andmete esitaja esitatud dokumentide õigsuses, on registripidajal õigus 

esitatud dokumendid ära võtta ning edastada need kontrollimiseks pädevale riigiasutusele.  

(4) Registripidajal on õigus juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemise ja väljastamisega 

seonduvate menetluste käigus võtta isikult biomeetrilisi andmeid ja neid töödelda. 

Biomeetrilised andmed käesoleva seaduse tähenduses on näokujutis, sõrmejäljekujutised, 

allkiri või allkirjakujutis ja silmaiirisekujutised. 

(5) Ametiasutus, kohtuväline menetleja või kohus, kes on teinud otsuse isikult sõiduki või 

trammi juhtimisõiguse äravõtmise kohta, saadab otsuse ärakirja või edastab andmed 

elektrooniliselt registripidajale hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest 

arvates. 

(6) Juhi terviseseisundi kontrollija saadab juhi tervisetõendi andmed registripidajale hiljemalt 

järgmise tööpäeva lõpuks. 

§ 176. Registerpandi kohta registrisse kantavad andmed 

Registerpandi kohta kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) registerpandi pidaja nimi ja sünniaeg, juriidilise isiku registrikood. Registrikoodi ei pea 

näitama, kui isik ei kuulu avalikku registrisse kandmisele; 

2) registerpandi rahaline suurus; 

3) registerpandi järjekoht; 

4) muud seaduses ettenähtud andmed. 

§ 177. Registerpandi kohta kande tegemine 

(1) Liiklusregistrisse tehakse kanne registerpandi kohta liiklusregistrisse sõiduki omanikuna 

kantud isiku kirjaliku avalduse alusel, millele on lisatud kirjalik kokkulepe registerpandi 

seadmise kohta. 



(2) Omanikuna liiklusregistrisse kantud isik võib avalduse kuni selle kohta kandemääruse 

tegemiseni tagasi võtta. Avalduse tagasivõtmiseks tuleb esitada registripidajale avaldusega 

samas vormis avaldus, milles näidatakse ära avalduse tagasivõtmise põhjus. 

(3) Registerpandi kohta kande tegemise, muutmise ja kustutamise eest tuleb tasuda riigilõivu. 

§ 178. Registerpandi kohta kantud andmete õigsuse eeldamine 

(1) Liiklusregistrisse registerpandi kohta kantud andmete õigsust eeldatakse. 

(2) Kui liiklusregistrisse registerpandi kohta tehtud kanne kustutatakse, siis eeldatakse, et 

pandiõigus on lõppenud. 

§ 179. Registerpandi kandemäärus 

(1) Avaldus registerpandi kohta lahendatakse kandemäärusega ja selle alusel tehakse kanne. 

(2) Kui avalduses on kande tegemist takistav puudus või kui puudub vajalik dokument ja 

puudust on ilmselt võimalik kõrvaldada, määrab registripidaja tähtaja puuduse 

kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja möödumise ajaks kõrvaldatud ei ole, jätab registripidaja 

avalduse kandemäärusega rahuldamata. 

(3) Kui kandeavaldus rahuldatakse täielikult, tehakse registrisse kanne kandemäärust eraldi 

vormistamata. Kandemääruseks loetakse sel juhul kande sisu. 

(4) Kui registripidaja rahuldab avalduse osaliselt, teeb ta rahuldatava osa kohta kande ning 

muu osa kohta rahuldamata jätmise kandemääruse. 

§ 180. Registerpandi kande tegemine 

Kandemäärus täidetakse ja kanne tehakse viivitamata, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. 

§ 181. Registerpandi kandemääruse peale määruskaebuse esitamine 

(1) Kandemäärus, millega kandeavaldus jäeti rahuldamata või rahuldati osaliselt, samuti 

määruse, millega määrati tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks pikemaks ajaks kui kuus kuud, 

saab puudutatud isik esitada määruskaebuse. 

(2) Määruskaebus esitatakse registripidajale kirjalikult 15 päeva jooksul määruse 

kättetoimetamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel kandemääruse 

tegemisest. 

§ 182. Määruskaebuse menetlemine 

(1) Registripidaja otsustab määruskaebuse menetlusse võtmise viivitamata pärast 

määruskaebuse saamist. Registripidaja kontrollib, kas määruskaebuse esitamine on seaduse 

kohaselt lubatud ning kas määruskaebus on esitatud seadusega ettenähtud nõuete kohaselt ja 

tähtajast kinni pidades. 



(2) Määruskaebus peab vastama tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud määruskaebuse 

ringkonnakohtusse esitamise nõuetele. 

(3) Registripidaja ei pea määruskaebuse menetlusse võtmist eraldi vormistama ega sellest 

eraldi teatama. 

(4) Määruskaebuse menetlusse võtmisest keeldumise määruse peale võib esitada 

määruskaebuse. Määruskaebuse kohta tehtud ringkonnakohtu määruse peale ei saa edasi 

kaevata. 

(5) Kui registripidaja leiab, et määruskaebus on põhjendatud, rahuldab ta selle ise määrusega. 

Kui registripidaja leiab, et määruskaebuse saab rahuldada üksnes osaliselt, ta seda ei rahulda. 

(6) Kui registripidaja ei rahulda määruskaebust viie päeva jooksul, esitab ta selle viivitamata 

koos lisade ja seotud menetlusdokumentidega läbivaatamiseks ja lahendamiseks maakohtule, 

kelle tööpiirkonnas registripidaja asub. Määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta ei ole vaja 

teha eraldi määrust ega edastada seda menetlusosalistele. 

(7) Maakohus vaatab registripidaja edastatud määruskaebuse läbi, kohaldades 

tsiviilkohtumenetluse seadustikus kandemääruse kohta sätestatut. 

§ 183. Ebaõige registerpandi kande parandamine 

(1) Õiguslikku tähendust mitteomavate kirjavigade parandamise teeb registripidaja omal 

algatusel. 

(2) Registripidaja parandab kande, kui kande aluseks olev kandemäärus on tühistatud või 

muudetud. 

§ 184. Juurdepääs liiklusregistrisse kantud andmetele 

(1) Liiklusregistri andmetele juurdepääsu võimaldamise ulatus ja juurdepääsupiirangud 

sätestatakse seaduses. 

(2) Igal isikul on õigus tasuta juurde pääseda kõikidele temaga seotud registriandmetele. 

[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]  

(3) Liiklusregistrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud: 

1) füüsiliste ja juriidiliste isikute andmed; 

2) registreerimistunnistuse number; 

3) registreerimismärk; 

4) identifitseerimisnumber (VIN-, TIN-, HIN- ja CIN-kood); 

5) tervisetõendi ja eksamitega seonduvad andmed. 

(4) Põhjendatud õigustatud huvi korral võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piiratud 

juurdepääsuga andmeid väljastada kolmandatele isikutele. Põhjendatud õigustatud huvi 

olemasolu tuvastab ja väljastamise otsustab Maanteeamet. 

(5) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel, notaril, kohtutäituril ja samuti liikluskindlustuse 

seaduses sätestatud Eesti Liikluskindlustuse Fondil on õigus juurde pääseda seaduses 
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sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele. Riigiga või kohaliku omavalitsusega 

sõlmitud halduslepingu alusel avalikku ülesannet täitval isikul on õigus juurde pääseda 

andmetele, mis on talle vajalikud avalike ülesannete täitmiseks. 

(6) Liikluskindlustuse ja mootorsõidukite kindlustusega tegeleval kindlustusandjal on 

juurdepääs käesoleva seaduse § 174 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud liiklusregistri 

andmebaasides olevatele andmetele kindlustusteenuse osutamiseks. Kindlustusteenuse 

osutamiseks on kindlustusandjal õigus ilma andmesubjekti (kliendi) nõusolekuta töödelda 

tema isikuandmeid kindlustusriski hindamise, kindlustuslepingute sõlmimise ning 

kindlustuslepingu täitmise ja kindlustuslepingu täitmise tagamise eesmärgil. 

(7) Eestis registreeritud mootorsõidukitele, haagistele, maastikusõidukitele, 

väikelaevadele, alla 12-meetrise kogupikkusega laevadele ning jettidele seatud 

kasutamise ja käsutamise piirangute andmed on avalikud. 

(8) Mootorsõiduki kohta liiklusregistrisse kantud registerpandi andmed on avalikud. 

Registerpandi andmetega tutvumiseks piisab sõiduki registreerimisnumbri või 

liiklusregistrisse omanikuna sisse kantud isiku nime teadmisest. Keegi ei või end vabandada 

liiklusregistrisse registerpandi kohta kantud andmete mitteteadmisega. 

(9) Välisriigi riigiasutusel on õigustatud huvi puhul õigus juurde pääseda liiklusregistrisse 

kantud isikuandmetele, kui Euroopa Komisjon on vastava riigi isikuandmete kaitse taset 

hinnanud piisavaks. Andmete väljastamise otsustab liiklusregistri vastutav töötleja. 

(10) Lihtpäring on Maanteeameti veebilehe kaudu esitatav taotlus liiklusregistrisse kantud 

sõiduki või veesõiduki margi, kaubandusliku nimetuse või mudeli, esmase registreerimise 

kuupäeva või valmistamise aasta, piirangute, juhiloa kehtivuse, juhtimisõiguse olemasolu või 

tehnonõuetele vastavuse kontrolli kehtivuse elektroonsete andmete väljastamiseks. 

[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]  

(11) Laiendatud päring on Maanteeameti veebilehe kaudu esitatav taotlus nende liiklusregistri 

elektroonsete andmete väljastamiseks, mida ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 10. 

[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]  

(12) Liiklusregistri andmeid väljastatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 10 ja 11 nimetatud 

päringu, muu ühekordse taotluse või Maanteeameti ja vastava isiku vahel sõlmitud lepingu 

alusel. Liiklusregistri andmetest dokumendi või laiendatud päringu või muu ühekordse 

taotluse alusel andmete, mida ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 10, väljastamise 

eest tuleb tasuda riigilõivu. 

[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]  

(13) Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu korra kehtestab majandus- ja 

kommunikatsiooniminister määrusega. 

§ 185. Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite register 

(1) Kaitseväe ja Kaitseliidu kasutuses olevate mootorsõidukite ja nende haagiste, sealhulgas 

maastikusõidukite ja nende haagiste ning traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste üle, mis 

ei ole kantud liiklusregistrisse, peetakse arvestust kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris. 
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(2) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite register on andmekogu, mille asutab ning mille 

pidamise põhimääruse kehtestab kaitseminister. 

(3) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium. 
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