
 

 

 

 

  

Meie  15.11.2019 nr 6-1/191618/1905664 

Liikluskindlustuslepingu üleminek sõiduki võõrandamisel  

 

Austatud avaldaja 

 

Palusite kontrollida, kas liikluskindlustuse seaduse (LKindlS) § 7 vastab põhiseadusele. 

Kirjutasite, et Teie müüdud sõidukiga põhjustati liiklusõnnetus sel ajal, mil sõiduki uue omaniku 

andmed ei olnud veel liiklusregistrisse kantud. Kuna kindlustusandja tugines LKindlS § 7 lõike 1 

kohaselt liiklusregistri andmetele, läks liiklusõnnetuse tõttu liikluskindlustus Teile kallimaks, 

seevastu sõiduki tegeliku omaniku ning liiklusõnnetuse põhjustaja liikluskindlustuse hind 

tõenäoliselt ei muutunud. Mõistetavalt peate sellist asjade käiku ebaõiglaseks.  

Praegusel juhul pole siiski alust arvata, et LKindlS § 7 on vastuolus põhiseadusega. 

Liikluskindlustuse seaduse ja võlaõigusseaduse sätted ei takista Teie juhtumit teisiti lahendamast. 

Seadused ei keela kindlustusmakse suuruse määramisel võtta arvesse kindlustusjuhtumi 

asjaolusid, sealhulgas seda, kelle oma oli sõiduk liiklusõnnetuse ajal. Kindlustusmakse suuruse 

määramisele ei ole õigusaktides nõudeid kehtestatud. 

Ometi rakendatakse seadust mõnikord nõnda, et seda võib pidada ebaõiglaseks. Niisugusel juhul 

tuleb oma õigusi kaitsta vajaduse korral ka kohtus. Te võite esitada kahju hüvitamise nõude 

liiklusõnnetuse põhjustanud isiku vastu, nõudes temalt liikluskindlustuse hinna kerkimisega 

tekitatud kahju hüvitamist. Samuti on Teil õigus nõuda kindlustusandjalt kindlustusmakse 

vähendamist, kui suurem kindlustusmakse tulenes kindlustusriski suurendavast asjaolust, mis on 

pärast ära langenud või tähtsuse kaotanud (võlaõigusseadus (VÕS) § 462). Taoliseks asjaoluks 

võib olla, see et Teie ei olnud liiklusõnnetuse põhjustaja ega õnnetusse sattunud sõiduki omanik.   

LKindlS § 7 määratleb kindlustuskohustusega isiku: see on isik, kes peab sõlmima 

liikluskindlustuse lepingu (LKindlS § 3). Selles sättes ei määratleta kindlustusjuhtumi eest 

vastutavat isikut. Sätte eesmärk on tagada, et alati oleks üheselt selge, kes peab liikluskindlustuse 

lepingu sõlmima. Nii on seda sätet selgitatud ka seaduseelnõu seletuskirjas.  

Teie kirjeldatud juhul on tähtis LKindlS § 21 lõige 4, mille kohaselt läheb liikluskindlustuse leping 

uuele omanikule või vastutavale kasutajale üle alates liiklusregistri kande tegemise hetkest. See 

on VÕS § 524 lõikes 1 sätestatule erisus. VÕS § 524 näeb ette, et kohustusliku kindlustuse puhul 

https://www.riigiteataja.ee/akt/LKindlS#para7
https://www.riigiteataja.ee/akt/120022019008#para462
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6e0f1d5b-ea7e-497d-b54a-9ba467f6884d
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lähevad kindlustuslepingust tulenevad kindlustusvõtja õigused ja kohustused üle asja omandajale 

ja kui omandaja sõlmib uue kindlustuslepingu, siis üleläinud kindlustusleping lõpeb.  

Seaduseelnõu seletuskirjas on öeldud, et sõiduki omaniku vahetumine ei lõpeta liikluskindlustuse 

lepingut – sõiduki uus omanik asub omandi ülevõtmisel automaatselt kindlustusvõtja kohale. 

Seega ei nähtu, et eelnõuga oleks soovitud kehtestada kindlustuslepingu ülemineku korras erandit. 

Paraku on seletuskiri koostatud eelnõu varasema versiooni kohta, milles LKindlS § 21 lõiget 4 ei 

olnud.  

Seaduseelnõu ettevalmistamise materjalidest selgub, et LKindlS § 21 lõige 4 lisandus eelnõusse 

teise lugemise käigus. Selle sätte lisamiseks tegi ettepaneku (lk 13) Eesti Liikluskindlustuse Fond. 

Ettepaneku eesmärk oli tagada lepingulise suhte jätkumine siis, kui ei vahetu liiklusregistris 

registreeritud sõiduki omanik, vaid vastutav kasutaja, nii et lepingu ülemineku kord järgiks üldise 

registripõhise kindlustuskohustuse loogikat. LKindlS § 21 lõike 4 sõnastus hõlmab aga nii 

omaniku kui ka vastutava kasutaja andmete muutmist ning seaduse rakendamisel sellest ka 

juhindutakse.  

Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaandes1 selgitatakse kõnealust sätet järgmiselt: 

„LKindlS § 21 lg-s 4 on reguleeritud liikluskindlustuse lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste 

üleminekut sõiduki omandanud isikule. Nimelt lähevad liiklusregistris registreeritud sõidukite 

puhul kindlustusvõtja õigused ja kohustused üle kindlustuskohustusega isikule ajast, mil 

liiklusregistris tehakse omaniku või vastutava kasutaja vahetumise kanne või selle muudatus. 

Erinevalt VÕS § 524 lg-s 1 sätestatust ei ole õiguste ja kohustuste ülemineku hetk seega mitte asja 

omandiõiguse ülemineku aeg, vaid registrikande tegemine. Alates sellest ajast sõiduki 

võõrandanud isik lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi enam käsutada ei saa, nt lepingut üles 

öelda“. 

Selline LKindlS § 21 lõike 4 tõlgendus ei pruugi Teie juhtumit silmas pidades näida õiglane, kuid 

on siiski õiguspärane. Sõiduki võõrandamisel saab endine omanik vältida kindlustuslepingu 

üleminekust tulenevaid tagajärgi sõidukit liiklusregistrist ajutiselt kustutades.  Liiklusregistris saab 

omaniku andmeid uuendada sõiduki omandiõiguse üleandmisel – vastav e-teenus on kasutatav ka 

nutiseadme abil.  

Riigikogu on otsustanud, et liikluskindlustusleping läheb sõiduki uuele omanikule üle alles pärast 

liiklusregistris kande tegemist. Ei saa ette heita seda, et liikluskindlustus on seotud 

liiklusregistriga. Liikluskindlustuse kohustus tekib enamasti sõiduki registreerimisel 

liiklusregistris ja lõpeb selle liiklusregistrist kustutamisel, kindlustuskohustusega isik tuvastatakse 

liiklusregistri andmetele tuginedes. Sõiduki võõrandamisel läheb kindlustusleping uuele 

omanikule üle siis, kui selle kohta tehakse kanne liiklusregistris (LKindlS § 21 lg 4).  

Sõiduki omanik peab sõlmima liikluskindlustuse lepingu, sest liikluskindlustuseta sõidukiga ei 

tohi avalikult kasutatavatel teedel liigelda. Kohustusliku liikluskindlustusega seonduvat peab 

teadma ka sõiduki juht (vt majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrus nr 58 

„Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded“ § 2 p 5). 

Sõiduki võõrandamisel peab arvestama võimalusega, et kuigi omand on uuele omanikule üle 

                                                 
1 J. Lahe, O-J. Luik, M. Merila, Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne, Juura 2017. 

https://www.riigikogu.ee/download/58da0ff9-f069-4ce1-93f4-cb6bd38a22f2
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037
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läinud, ei lähe sellega automaatselt üle kõik teised sõidukiga seotud kohustused. Kolmandatele 

isikutele on endiselt oluline see, kes on liiklusregistris märgitud sõiduki omanik või vastutav 

kasutaja. Nii on ka kindlustusandjale olulised just liiklusregistris olevad sõiduki omaniku või 

vastutava kasutaja ehk kindlustuskohustusega isiku andmed.  

Sõiduki võõrandamisel saab sõiduki endine omanik vastutust vältida näiteks nii, et kustutab 

sõiduki ajutiselt liiklusregistrist. See on oluline ka näiteks automaatse liikluskindlustuse 

vältimiseks, kui sõiduki uus omanik jätab liiklusregistris vajalikud toimingud tegemata ja ei 

registreeri sõidukit oma nimele. Ka statsionaarse või mobiilse kiiruskaameraga tuvastatud 

liiklusreeglite rikkumise puhul peetakse vastutavaks eelkõige sõiduki omanikku või vastutavat 

kasutajat, kes on kirjas liiklusregistris. 

Loodan, et neist selgitustest on abi. 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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