Maanteeamet
29.04.2011
Uus liiklusseadus karmistab liiklusreeglite rikkumise korral esmase juhiloa vahetamist
Kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, siis saab ta esmast juhiluba juhiloa
vastu vahetada pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist. Pärast teooriaeksami edukat sooritamist
väljastatakse isikule juhiluba.
Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema
mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja
uut esmast juhiluba võib taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat
sooritamist.
Järelkoolituse eesmärk on mootorsõidukijuhi liikluskäitumise korrigeerimine läbi nõustamise protsessi.
Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurus ei tohi olla alla 6 ja ületada 12 isikut.
Järelkoolitust viib läbi psühholoog või vastava ettevalmistuse saanud mootorsõidukijuhi õpetaja, kes on saanud
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Vastava ettevalmistuse saanud mootorsõidukijuhi õpetaja võib järelkoolitust läbi viia ainult nendele esmase
juhiloa omanikele, kelle juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud liiklusreeglite nõuete rikkumise eest. Juhul
kui esmase juhiloa omanikku on karistatud juhtimisõiguse äravõtmisega sõiduki joobes juhtimise eest või tema
juhtimisõigus on korduvalt ära võetud, siis tuleb järelkoolitus läbida ainult psühholoogi juures.
Kursus koosneb vähemalt 16st akadeemilisest tunnist ja vähemalt neljast loengust, mille vahe peab olema
vähemalt üks nädal.
Kui järelkoolitusel osaleja ei ole kõigist loengutest osa võtnud või on keeldunud antud ülesandeid täitmast, siis
loetakse kursus mittearvestatuks.
Kui esmase juhiloa omaja on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole
viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite
sooritamiseta.
Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk. Kui
esmase juhiloa taotleja ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse alguse kuupäevast esmast
juhiluba välja võtnud või ei ole üle 12 kuu kehtetut esmast juhiluba vahetanud juhiloa vastu, antakse uus
esmane juhiluba välja vaid siis, kui isik sooritab edukalt nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.
Esmase juhiloa taotlemisel tuleb liiklusregistri bürool kontrollida kehtivaid karistatusi. Sõiduauto ja mootorratta
juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
- ei ole karistatust liiklusseaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud
väärteo eest või
- ei ole karistatust karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest või
- ei ole korduvalt karistatud väärtegude eest, välja arvatud ülal toodud rikkumised.
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