




















Seaduseelnõu, 1997 

 
 
 
 
 
 
 

… osa 
Töövõtuleping 

 
 
 
 § 1. Töövõtulepingu mõiste 
 
 (1) Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama kokku lepitud 
töö  ja teine isik (tellija) maksma tasu. 
 (2) Töövõtulepingu esemeks võib olla asja valmistamine või muutmine või 
muu töö või teenuste osutamisega saavutatav tulemus. 
 
 
 § 2. Omandi üleandmise kohustus 
  
 (1) Kui töövõtja teeb töö tema poolt muretsetud materjalist, peab ta 
valmistatud asja tellijale üle andma ja võimaldama talle omandi asjale. Kui 
valmistada tuleb asendatav asi, kohaldatakse vastavalt müügi kohta sätestatut. 
 (2) Kui töövõtja on asja üleandmisel jätnud selle omandi endale, 
kohaldatakse vastavalt müügi §-s 30 sätestatut. 
 
 
 § 3. Tasu maksmise kohustus 
 
 (1) Tellija peab töövõtjale maksma kokku lepitud tasu. Tasu loetakse 
vaikimis kokku lepituks, kui töö valmistamist võib vastavalt asjaoludele oodata 
ainult tasu eest. Kui tasu suurus ei ole kokku lepitud, tuleb maksta tavaline tasu, 
selle puudumisel aga mõistuspärane tasu. 
 (2) Töövõtja ei või kahtluse korral nõuda tasu eelarve eest. 
 (3) Esimeses lõikes nimetatud tasunõue muutub sissenõutavaks töö 
vastuvõtmisega, kui see ei ole vajalik, aga ajal, kui ettevõtja on töö valmis saanud, 
kui seadusest või kokkuleppest ei tulene ei teisiti. Kui töö peab üle andma osade 
kaupa ja hind on samuti määratud osades, peab iga osa eest tasuma selle osa 
vastuvõtmisel.  
 
 
 § 4. Töö vastuvõtmise kohustus 
 
 Kui kokku oli lepitatud valmistatud töö üleandmine või kui see on töö 
omadustest tulenevalt tavaline, on tellija kohustatud valmistehtud töö vastu võtma. 
Töö loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui tellija ei võta valmistehtud tööd vastu talle 
selleks töövõtja poolt antud mõistuspärase tähtaja jooksul. 
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 § 5. Eelarve 
 
 (1) Kui töövõtja ületab oluliselt mittesiduva eelarve, võib ta nõuda ainult 
eelarves ette nähtud tasu, välja arvatud juhul, kui eelarve ületamist ei võidud ette 
näha. 
 (2) Eelarve olulisest ületamisest, mis ei olnud eelarve tellijale esitamisel 
ettenähtav, peab töövõtja sellest tellijale viivitamata teatama. Teatamatajätmise 
korral võib ta summat, mille võrra eelarvet ületati, ainult niivõrd nõuda, kui tellija on 
alusetult rikastunud. Kui tellija ütleb lepingu eelarve ületamise tõttu üles, peab ta 
tehtud töö tasustamata ainult vastavalt eelarvele. 
 (3) Kui eelnevalt on kokku lepitud täpne hind, peab tööettevõtja töö tegema 
selle hinna eest ja ei tohi hinda tõsta isegi siis, kui ta töö või kulutused kasvavad 
rohkem, kui ta lepingu sõlmimisel eeldas. Kui erakordsed asjaolud, mida ei võinud 
ette näha või mis olid lepingu sõlmimisel välistatud,  takistasid või mõjutasid 
ebasobivalt töö valmimist, võib kohus omal valikul kas suurendada tasumisele 
kuuluvat hinda või lõpetada leping. Tellija kohustub maksma kokkulepitud hinna ka 
siis, kui töö tegemise kulutused olid väiksemad kui pooled eeldasid. 
 
 
 § 6. Riski üleminek 
 
 Töövõtja kannab riski kuni töö vastuvõtmiseni või vastuvõetuks lugemiseni, 
kui aga vastuvõtmine ei ole vajalik, töö valmissaamiseni. 
 
 
 § 7. Töö vastavus lepingutingimustele 
 
 (1) Töövõtja peab võimaldama võimaldama töö, mis vastab 
lepingutingimustele. 
 (2) Töö vastab lepingutingimustele, kui sellel on kokku lepitud omadused. 
Kui omadusi kokku ei lepitud, vastab töö lepingutingimustele, kui see sobib 
lepinguga eeldatud, selle puudumisel aga tavaliseks kasutuseks. 
 (3) Töö ei vasta lepingutingimustele ka juhul, kui töövõtja valmistab muu kui 
tellitud töö või valmistab töö liiga väikeses koguses, välja arvatud juhul, kui seda ei 
saa ilmselt lugeda täitmiseks. 
 (4) Töö ei vasta lepingutingimustele ka juhul, kui kolmandatel isikutel on 
selle suhtes nõudeid või muid õigusi, mida nad saavad esitada tellija vastu. 
 (5) Töövõtja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastasuse eest, 
kui tellija lepingu sõlmimisel seda teadis või pidi teadma.  
 (6) Töövõtja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, 
mis on olemas riski ülemineku ajal tellijale, isegi kui lepingutingimustele 
mittevastavus ilmneb alles pärast seda. Töövõtja vastutab ka 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast riski üleminekut 
tema kohustuste rikkumise tõttu, sealhulgas garantii või muu sarnase 
lubaduse rikkumise korral, millega töövõtja tagas, et asi jääb teatud ajaks 
sobivaks tavaliseks või määratud otstarbeks või sellel säiluvad teatud 
omadused või tunnused.  
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§ 8. Töö ülevaatamine 
 
 Tellija peab tehtud töö nii lühikese aja jooksul üle vaatama või üle vaadata 
laskma, kui asjaolud seda võimaldavad. 
 
 § 9. Puudustest teatamine 
 
 (1) Tellija ei või töö lepingutingimustele mittevasatavusele tugineda, kui ta 
ei teata sellest töövõtjale mõistuspärase tähtaja jooksul pärast seda, kui ta selle 
avastas või avastama pidi. Kui teatamata jätmine on mõistuspäraselt vabandatav, 
võib tellija siiski alandada tasu või nõuda tekitatud kahju, välja arvatud saamata 
jäänud tulu hüvitamist. 
 (2) Tellija kaotab igal juhul õiguse tugineda töö lepingutingimustele 
mittevastavusele, kui ta ei teata sellest töövõtjale hiljemalt kahe aasta jooksul 
pärast seda kui töö on vastu võetud või valmis saanud, välja arvatud juhul, kui see 
tähtaeg ei ole ühitatav lepingulise garantiitähtajaga. 
 
 
 § 10. Töövõtja teadmine puudustest  
 
 Vaatamata §-des 8 ja 9 sätestatule võib tellija tugineda töö 
lepingutingimustele mittevastavusele, kui lepingutingimustele mittevastavus on 
tekkinud töövõtja tahtluse või raske hooletuse tõttu või on seotud asjaoludega, 
mida töövõtja teadis või piudi teadma, kuid millest ta tellijale ei teatanud. 
 
 
 § 11. Puuduste kõrvaldamine ja uue töö tegemine 
 
 (1) Kui töö ei vasta lepingutingimustele, võib tellija nõuda töövõtjalt 
puuduste kõrvaldamist mõistuspärase aja jooksul, kui sellega ei põhjustata 
töövõtjale ebamõistuspäraseid kulutusi või põhjendamatuid ebamugavusi. 
Töövõtja võib puuduste kõrvaldamise asemel valmistada uue töö. 
 (2) Tellija võib nõuda uue töö valmistamist ainult juhul, kui asja 
lepingutingimustele mittevastavuse näol on tegemist olulise 
lepingurikkumisega.  
 (3) Tellija ei või nõuda sellise töö uuesti valmistamist, mis ei ole 
arvestades töö omadusi ning poolte eeldusi lepingu sõlmimisel võimalik. 
 (4) Töövõtja peab kandma puuduse kõrvaldamise või töö uuesti 
tegemisega seotud kulutused, iseäranis veo-, töö- ja materjalikulud.  
 (5) Kui töövõtja jätab täitmata oma kohustuse viia töö vastavusse 
lepingutingimustega, võib tellija nõuda tema poolt töö lepingutingimustega 
vastavusse viimisel põhjendatult tehtud kulutuste hüvitamist välja arvatud 
juhul, kui töövõtja võib töö lepingutingimustega vastavusse viimisest 
keelduda põhjusel, et sellega põhjustataks töövõtjale ebamõistuspäraseid 
kulutusi või põhjendamatuid ebamugavusi. Tellija võib töövõtjalt nõuda 
puuduse kõrvaldamiseks vajalike kulutuste ettemaksmist. 
 (6) Kui töövõtja valmistab lepingutingimustele mittevastava töö 
asemel uue töö, võib ta nõuda tellijalt puudustega töö tagastamist vastavalt 
üldosa §-dele 155 - 157. 
 (7) Välja arvatud juhul, kui töövõtja käitumine on vasuolus hea usuga, 
kaotab tellija õiguse nõuda lepingutingimustele mitteavastava töö 
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parandamist või uue töö valmistamist asendamist, kui ta ei esita oma nõuet 
töövõtjale koos teatega asja lepingutingimustele mittevastavuse kohta või 
mõistuspärase ajavahemiku jooksul pärast seda. 
 
 § 12. Taganemine 
 
 (1) Tellija võib asja lepingutingimustele mittevastavuse korral 
vastavalt üldosa §-le 105  lepingust taganeda. 
 (2) Lisaks üldosa § 105 1. lõikes nimetatud juhtudele loetakse 
oluliseks lepingu rikkumiseks ka puuduse kõrvaldamise või uue töö 
valmistamise nurjumist. 
 (3) Töövõtja peab tellijale hüvitama täitmise kulud.  
 
 
 § 13. Tasu alandamine 
 
 (1) Kui töö ei vasta lepingutingimustele, võib tellija vastava teatega 
töövõtjale alandada tasu, sõltumata sellest, kas tasu on juba tasutud või 
mitte. Kui töövõtja viis asja vastavusse lepingutingimustega (§ 11 ja üldosa 
§ 95) või kui tellija keeldub alusetult sellist pakkumist vastu võtmast, ei või 
tellija ostuhinda alandada. 
 (2) Kui tellija poolel osaleb mitu isikut, võivad nad tasu alandada 
ainult ühiselt. Kui töövõtja poolel osaleb mitu isikut, võib tasu alandada ainult 
kõigi suhtes. 
 (3) Tellija võib tasu alandada summa võrra, mille võrra puudus töö  
väärtust, võrreldes tasuga, vähendas. Summa tuleb, kuivõrd see on nõutav, 
selgitada hindamisega. 
 (4) Kui tellija tasus rohkem kui alandatud tasu, peab töövõtja seda 
ületava summa vastavalt üldosa §-dele 155 lg. 1 ja 157 lg. 1 tagastama. 
 
  
 § 14. Tellija viivitus 
 
 (1) Kui töö valmistamisel on vajalik tellijapoolne tegevus ja tellija satub selle 
tegematajätmisega vastuvõtuviivitusse, võib töövõtja nõuda talle sellega tekitatud 
kahju hüvitamist. Hüvituse suuruse määramisel tuleb arvestada viivituse kestust, 
tasu suurust ning seda, mis töövõtja selle tõttu kokku hoiab või oma tööjõu 
teistsusguse kasutamisega omandada võib. 
 (2) Esimes lõikes lõikes nimetatud juhul võib töövõtja lepingu üles öelda, kui 
on täidetud üldosa § 105 1. lõikes sätestatud tingimused. 
 (3) Lepingu ülesütlemise korral võib töövõtja nõuda tehtud tööle vastavat 
tasu osa ja tasus mittesisaldavate kulutuste hüvitamist. Kui tellijapoolne tegevus ei 
toimunud asjaolude tõttu, mille eest tellija vastutab, võib töövõtja nõuda kogu 
kokku lepitudd tasu, millest on maha arvestatud see, mis ta lepingu ülesütlemise 
tõttu kulutustes kokku hoiab või oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandab 
või pahauskselt omandamata jätab. 
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§ 15. Töö hävimine tellijast olenevatel põhjustel 
 
 Kui töö on enne vastuvõtmist või vastuvõetuks lugemist või, kui see ei ole 
vajalik, valmimist, puuduse tõttu tellija poolt muretsetud materjalis või tellija poolt 
töö tegemiseks antud korralduse tõttu hävinud, halvenenud või teostamatuks 
muutunud, kohaldatakse vastavalt § 14 3. lõikes sätestatut. 
  
 § 16. Tellijapoolne kohustuste rikkumine 
 
 Paragrahvides 14 ja 15 sätestatud juhtudel jääb tellija vastutus kohustuste 
rikkumise tõttu kehtima. 
 
 
 § 17. Kinnipidamisõigus 
 
 Töövõtjale kuulub tema lepingust tulenevate nõuete tagamiseks 
kinnipidamisõigus tema poolt valmistatud või parandatud tellija vallasasjadele, kui 
need on valmistamisel või parandamise eesmärgil sattunud tema valdusse. 
 
 
 § 18. Tellija ülesütlemisõigus 
 
 Tellija võib lepingu igal ajal üles öelda. Pärast ülesütlemist on ettevõtjal 
õigus nõuda kokku lepitud tasu, millest on maha arvestatud see, mis ta lepingu 
ülesütlemisega kulutuste osas kokku hoiab või oma tööjõu teistsuguse 
kasutamisega omandab või pahauskselt omandamata jätab. 
 
 
 § 19. Töövõtja surm ja teovõimetus 
 
 Kui töövõtja sureb või kaotab ilma asjaoludeta, mille eest ta vastutab, leping 
lõpeb, kui selle sõlmimisel oli aluseks tööettevõtja isiklikud omadused. Tellija on 
kohusttaud vastu võtma ja maksma selle osa eest, mis juba on valmis niivõrd 
kuivõrd see osa on tema poolt kasutatav. 
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… osa 
Reisileping 

 
 
 
 § 1. Mõisted 
 
 (1) Reisilepinguga kohustub üks isik (korraldaja) pakkuma teisele isikule 
(reisija) kompleksi teenuseid (reisi), teine isik aga maksma kokku lepitud tasu 
(reisihind). 
 (2) Reisiks loetakse vähemalt kahe järgnevat teenuste eelnevalt 
kindlaksmääratud ühendust, kui seda ühendust pakutakse koondhinnaga ja see 
kestab kauem kui 24 tundi või sisaldab ööbimist: 
 1) transport; 
 2) majutamine; 
 3) muud turismiteenused, mis ei ole transpordi või majutuse 
kõrvalteenusteks ja moodustavad koguteenuse tunduva osa. 
 (3) Korraldajaks loetakse isikut, kes mitte organiseerib reise ja müüb või 
pakub reise müügiks otse või vahendaja kaudu.  
 (4) Vahendaks loetakse isikut, kes müüb või pakub müügiks korraldaja 
poolt organiseeritud reisi. 
 (5) Reisijaks loetakse isikut: 
 1) kes võtab reisi või lepib selle võtmises kokku; 
 2) kelle nimel või kelle kasuks reis võetakse või lepitakse selle võtmises 
kokku; 
 3) kellele reis loovutatatakse vastavalt §-le 9. 
 (6) Käesolevas osas sätestatut kohaldatakse kohaldatakse ka juhul, kui 
sama reisi raames arvestatakse selle reisi üksikuid teenuseid eraldi. 
 

 
 § 2. Reisikirjeldused ja prospekt 
 
 (1) Iga kirjeldus, mis puudutab reisi, selle hinda või muid lepingutingimusi ja 
mis on antud või toimetatud reisijale korraldaja või vahendaja poolt, ei või 
sisaldada eksitavat teavet. 
 (2) Kui korraldaja või vahendaja avaldab prospekti, on seal sisalduvad 
andmed tema jaoks kohustuslikud ja neid võib muuta ainult hilisema poolte 
kokkuleppega, välja arvatud juhul, kui prospekt viitab sõnaselgelt 
muutmisvõimalusele ja muudatusest teatakse reisijale enne lepingu sõlmimist 
selgelt. 
 (3) Prospektis peab olema märgitud: 
 1) reisi hind ning selle tasumise viis ja graafik; 
 2) sihtkoht ja kasutatavate transpordivahendite liik, iseloomustus ja 
kategooria; 
 3) majutuse liik, majutuskohtade asukoht, kategooria või mugavusaste ja 
põhitunnused, samuti nende vastavus külastatava riigi nõuetele; 
 4) reisi hinda kuuluvate söögikordade arv; 
 5) reisiteekonna kirjeldus; 
 6) passi-, viisa- ja tervisenõuded; 
 7) kas on nõutav reisil osalejate miinimumarv reisi tühistamiseks. 
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 § 3. Reisija teavitamine enne lepingu sõlmimist 
 
 (1) Korraldaja või vahendaja peab reisijat enne lepingu sõlmimist kirjalikult 
teavitama kõigist lepingutingimustest. Lepingutingimused võib reisijale edastada 
ka muul kohasel viisil, eeldades, et neid talle enne lepingu sõlmimist kirjalikult 
kinnitatakse. Kirjaliku kinnitamise kohustust ei ole, kui selle täitmine muudaks 
võimatuks reserveerimise või lepingu sõlmimise. 
 (2) Kui see on reisi jaoks oluline, peab korraldaja või vahendaja teavitama 
reisijat enne lepingu sõlmimist kirjalikult või muus kohases vormis üldiselt reisijale 
esitatavatest passi- ja viisanõuetest, iseäranis nende dokumentide saamise 
tähtaegadest, samuti tervisega seotud formaalsustest, mis on nõutavad reisiks või 
kohalviibimiseks nõutavad. 
 
 
 § 4. Reisija teavitamine enne reisi algust 
 
 Korraldaja või vahendaja peab reisjale mõistuspärase aja jooksul enne reis 
algust kirjalikult või muus kohases vormis teatavaks tegema: 
 1) vahepeatuste ja ümberistumiste kellaajad ja kohad; 
 2) andmed reisija koha kohta transpordivahendites; 
 3) korraldaja või vahendaja kohaliku esindaja nime, aadressi ja 
telefoninumbri, esindaja puudumisel kohalike kohtade nime, aadressi ja 
telefoninumbri, kuhu reisija võib raskuste korral abi saamiseks pöörduda. Kui 
eelnimetatud kohad puuduvad, tuleb reisijale igal juhul teatada hädaabi 
telefoninumber või muud andmed, mille abil ta võib korraldaja või vahendajaga 
ühendust võtta; 
 4) alaealise isiku välisreiside ja välismaal viibimiste korral andmed selle 
kohta, kuidas võib saada vahetu ühenduse alaealisega või isikuga, kes vastutab 
lapse eest viibimiskohas; 
 5) andmed võimaluse kohta kindlustada ennast tema võimaliku lepingust 
taganemise vastu või abistamiskulude katmiseks, muuhulgas 
tagasitoimetamiskulude katmiseks õnnetuse või haiguse korral. 
 

 
 § 5. Lepingu sisu 
 
 (1) Sõltumata kokku lepitud soorituste liigist peab lepingus olema märgitud: 
 1) korraldaja ja võimaliku vahendaja ning kindlustusandja nimi ja aadress; 
 2) reisi alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg ja koht;  
 3) reisija erisoovid, mida korraldaja või vahendaja aktsepteeris; 
 4) kas reisi toimumiseks on vajalik reisijate minimaalne arv, ja sellise arvu 
olemasolul aeg, millal hiljemalt teatakse reisjale reisi tühistamisest; 
 5) reisi hind ja selle tasumise viisid ja graafik; 
 6) tähtaeg, mille jooksul peab reisija esitama võimalikud kaebused lepingu 
täitmatajätmise või mittekohase täitmise tõttu. 
 (2) Kokku lepitud soorituste liigist sõltuvalt peab lepingus olema lisaks 1. 
lõikes sätestatule märgitud: 
 2) reisiteekonna kirjeldus; 
 3) kasutatavate transpordivahendite liik, iseloomustus ja kategooria, samuti 
nende väljasõidu- ja saabumise kuupäev, aeg ja koht; 
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 4) reisi hinda kuuluvate söögikordade arv; 
 5) majutamise korral majutuskohtade asukoht, kategooria või mugavusaste 
ja põhitunnused, samuti nende vastavus külastatava riigi nõuetele; 
 6) reisi hinnasse kuuluvad külastused, väljasõidud ja muud teenused; 
 7) § 6 järgi võimalikud hinna suurendamise tingimused; 
 8) võimalikud kulutused teatud teenuste jaoks, nagu maaletulekurahad, 
sisse- ja väljasõidutasud sadamates ja vastavad tasud lennujaamades ning 
viibimistasud, mis ei ole kaetud reisi hinnaga. 
 

 
 § 6. Hinna tõstmine 
 
 Lepingus ette nähtud reisihinda võib muuta ainult juhul, kui: 
 1) see võimalus on lepingus otseselt ette nähtud ja lepingus sisaldub täpne 
kord uue hinna arvestamiseks ja 
 2) see vajadus on tekkinud transpordikulude, kaasa arvatud kütusekulude 
suurenemise tõttu, väljaminekute suurenemise tõttu teatud teenuste eest eest 
nagu maaletulekutasud, sisse- ja väljasõidutasud sadamates ja vastavad tasud 
lennujaamades või reisi suhtes kohaldatava vahetuskursi muutumise tõttu ja 
 3) see toimub vähemalt 20 päeva enne reisi algust. 
 

 
 § 7. Oluline lepingu muutmine 
 
 (1) Kui korraldaja muudab enne reisi algust oluliselt olulist lepingutingimust, 
muuhulgas suurendab hinda enam kui 5 %, peab ta sellest ja selllest mõjust 
hinnale viivitamata reisijale teatama. 
 (2) Reisija võib olulise lepingumuudatuse aktseptida või taganeda lepingust, 
ilma et ta oleks kohustatud seetõttu midagi täiendavalt maksma. Aktsepteerimisest 
või taganemisest peab reisija korraldajale või vahendajale viivitamata teatama. 
 (3) Kui reisija taganeb lepingust 2. lõikes nimetatud asjaoludel, võib ta 
nõuda: 
 1) reisi asendamist samasuguse või kõrgema väärtusega reisiga, kui 
korraldaja või vahendaja saab talle seda pakkuda; 
 2) reisi asendamist väiksema väärtusega reisiga ja hinnavhe hüvitamist; 
 3) kõigi tema poolt lepingu järgi makstud summade võimalikult kiirele 
tagastamist. 
 (4) Reisija õigus kahju hüvitamisele korraldaja või vahendaja poolt lepingu 
täitmata jätmise tõttu. 
 
 
 § 8. Reisi tühistamine 
 
 Kui korraldaja tühistab reisi enne reisi algust asjaolu tõttu, milles eest reisija 
ei vastuta, on reisijal §-st 7 õigused. Tarbijal ei või siiski nõuda kahju hüvitamist 
lepingu täitmatajätmise tõttu, kui reis tühistati seetõttu, et ei saada reisi 
toimumiseks vajalikku minimaalset reisijate arvu ja reisijale teatati tühistamisest 
kirjalikult lepingus märgitud tähtaja jooksul või kui reis tühistati vääramatu jõu tõttu, 
välja arvatud juhul, kui reis tühistati liigsete soovijate olemasolu tõttu. 
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 § 9. Reisi loovutamine 
 
 (1) Kuni reisi alguseni võib reisija nõuda, et tema asemel astuks 
reisilepingust tulenevatesse õigustesse ja kohustusse kolmas isik, kes täidab kõik 
reisil osalemisega seotud tingimused, kui ta teatab sellest mõistuspärase aja 
jooksul enne reisi algust korraldajale või vahendajale. 
 (2) Esimeses lõikes nimetatud juhul, vastutavad lepingusse astunud isik ja 
reisija teiseks lepingupooleks oleva korraldaja või vahendaja suhtes, solidaarselt 
hinna maksmise ja võimalike loovutamisega tekkinud lisakulude eest. 
 
 
 § 10. Taganemine enne reisi algust 
 
 (1) Enne reisi algust võib reisija igal ajal lepingust taganeda. 
 (2) Kui reisija taganeb lepingust, kaotab korraldaja õiguse kokku lepitud 
reisihinnale, kuid ta võib nõuda mõistuspärast hüvitust. Hüvituse suuruseks on 
reisihind, millest on maha arvatud korraldaja poolt kokku hoitud kulutuste väärtus, 
samuti see, mida ta võib reisisoorituste teistsuguse kasutamisega omandada. 
Sellise hüvituse suuruse võib protsendina reisihinnast ette näha lepingus. 
 
  
 § 11. Puudusest teatamine 
 
 Reisija peab iga puuduse kohta lepingu täitmisel, mille ta teeb kindlaks, 
kindlakstegemise kohas esitama viivitamata kaebuse kirjalikult või muus kohases 
vormis vahetule teenuse osutajale, samuti korraldajale või vahendajale. Kaebuse 
esitamise korral peab korraldaja, vahendaja või tema kohalik esindaja viivitamata 
tegema pingutusi, et leida kohane lahendus. 
 
 
 § 12. Abinõude tarvituselevõtmine 
 
 (1) Kui pärast reisi algust ei osutata olulist osa kokku lepitud teenustest või 
kui korraldaja teeb kindlaks, et olulist osa ette nähtud sooritustest ei ole võimalik 
teha, peab korraldaja võtma tarvitusele reisi jätkamise võimaldamiseks kohased 
abinõud või hüvitama reisijale ette nähtud hinna ja osutatud teenuste hinna vahe. 
 (2) Kui korraldaja ei võta abinõusid tarvitusele reisija poolt määratud kohase 
tähtaja kestel, võib reisja ise abinõud tarvitusele võtta ja nõuda vajalike kulutuste 
hüvitamist. Tähtaja määramist ei ole vaja, kui korraldaja keeldub abinõude 
tarvituselevõtmisest või kui kohest abinõude tarvitusele võtmist nõuab reisja eriline 
huvi. 
 (3) Kui 1. ja 2. lõikes nimetatud abinõusid ei saa tarvitusele võtta või kui 
reisija lükkab need mõjuval põhjusel tagasi, peab korraldaja hoolitsema 
samaväärse transpordivõimaluse eest, millega reisija võib tagasi pöörduda 
ärasõidu kohta või reisida muusse temaga kokku lepitud kohta. Peale selle peab 
korraldaja hüvitama reisijale sellest tekkinud kahju, muuhulgas hüvitada kasutult 
kulutatud puhkuseaeg. 
 (4) Esimeses ja 3. lõikes sätestatud abinõude rakendamisest tulenevalt ei 
või reisijalt nõuda täiendavat tasu. 
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 § 13. Korraldaja või vahendaja vastutus 
 
 (1) Korraldaja või vahendaja, kes on lepingupooleks, vastutab reisija ees 
lepingu täitmise eest, sõltumata sellest, kas lepingulised sooritused peab tegema 
tema ise või muu isik. Korraldaja ja vahendaja võivad teenuseid osutanud isikute 
vastu esitada tagasinõude. 
 (2) Kui teenuste osutajate vastutus on rahvusvaheliste konventsioonide 
alusel lepingu täitmata jätmise või mittekohase täitmise tõttu piiratud, võib 
reisikorraldja reisija suhtes sellele tugineda. 
 (3) Korraldaja või vahendaja ei vastuta reisija suhtes ainult juhul, kui lepingu 
täitmatajätmine või mittekohane täitmine toimub: 
 1) asjaolude tõttu, mille eest vastutab tarbija; 
 2) lepinguliste soorituste tegemisel mitteosaleva kolmanda isiku 
ettenägematute või vältimatute tegude tõttu; 
 3) vääramatu jõu või sündmuse tõttu, mida korraldaja, vahendaja või 
teenuste osutaja vaatamata kogu nõutavale hoolsusele ette näha või tõrjuda ei 
võinud. 
 (4) Kolmanda lõike 2. ja 3. punktis nimeatud juhtudel peab lepingu pooleks 
olev korraldaja või vahendaja püüdma anda tarbijale viivitamata abi raskuste 
korral. 
 
 
 § 14. Vastutuse piiramine ja välistamine 
 
 Vastutust lepingu täitmatajätmisest või mittekohasest täitmisest reisija 
isikule tekitatud  kahju eest ei vöi lepinguga piirata. Muu kahju eest võib vastutuse 
lepinguga piirata reisi kolmekordsele hinnale, välja arvatud tahtlikult või jämedalt 
hooletult põhjustatud kahju puhul 
 
 
 § 15. Tagamine  
 
 (1) Lepingupooleks olev korraldaja või vahendaja, peab oma 
maksevõimetuse või pankroti juhuks tagama tasutud summade ja tagasireisi 
hüvitamise. Reisija nõudel peab ta tagamist tõendama. Kui ta tõendit ei too, võib 
reisija lepingust taganeda. 
 (2) Esimeses lõikes sätestatud tingimustel taganemisest tuleb korraldajale 
või vahendajale enne reisi algust kirjalikult teatada. 
 

 
 § 16. Reisija kaitse 
 
 Käesolevas osas sätestatust reisija kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on 
tühine. 
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