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Võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 12.01.2011

§ 1. Võlaõigusseaduses(RT I, 21.12.2010, 34) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 36 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, samuti lepingutingimustele, mis põhinevadseaduse sätetel,
millest ei saa lepingupoolte kokkuleppel kõrvale kalduda”;

2)paragrahvi 42 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tüüptingimus on tühine, kui see lepingu olemust, sisu, sõlmimise viisi, lepingupooltehuvisid ja teisi
olulisi asjaolusid arvestades kahjustab teist lepingupoolt ebamõistlikult, eelkõigesiis, kui tüüptingimusega on
lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tasakaalu teiselepingupoole kahjuks oluliselt rikutud. Ebamõistlikku
kahjustamist eeldatakse, kuitüüptingimusega kaldutakse kõrvale seaduse olulisest põhimõttest või kui
tüüptingimus piirabteise lepingupoole lepingu olemusest tulenevaid õiguseid ja kohustusi selliselt, et
lepingueesmärgi saavutamine muutub küsitavaks. Tüüptingimuse tühisust ja sellega seotud asjaolusidhinnatakse
lepingu sõlmimise aja seisuga.

(2) Tüüptingimust ei loeta ebamõistlikult kahjustavaks, kui see puudutab lepingu põhilist esetvõi hinna ja
üleantu väärtuse suhet või kui tingimuse sisu tugineb õigusaktil, millest ei saalepingupoolte kokkuleppel kõrvale
kalduda.”;

3)paragrahvi 42 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) välistatakse teise lepingupoole õiguskaitsevahendite kasutamine tingimuse kasutaja suhtes,sealhulgas
võimalus tasaarvestada nõudeid, või piiratakse nende kasutamist ebamõistlikultjuhuks, kui tingimuse kasutaja
jätab lepingust tuleneva kohustuse täitmata või täidab kohustusemittekohaselt, sealhulgas viivitab täitmisega;”;

4)paragrahvi 42 lõike 3 punktid 4 ja 20 tunnistatakse kehtetuks;

5)paragrahvi 42 lõike 3 punkti 30 täiendatakse pärast sõna „eest” järgmise tekstiosaga:

„või lubatakse tingimuse kasutajal jätta endale teise poole tasutud raha, kui teine pool lepingut eisõlmi või ei
täida, ja kui teisele poolele ei nähta ette sama suurt hüvitist, kui tingimuse kasutajaise lepingut ei sõlmi või ei
täida;”;

6)paragrahvi 42 lõike 3 punkt 34 tunnistatakse kehtetuks;

7)paragrahvi 49 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljemkui 30 päeva
jooksul, arvates lepingust taganemisest. Muus osas kohaldatakse taganemisetagajärgedele käesoleva seaduse §-
des 188�194 sätestatut.”;

8)paragrahvi 52 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

9)paragrahvi 56 lõige 12muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Sidevahendi abil sõlmitud elu- ja pensionikindlustuslepingust võib tarbija taganeda 30päeva jooksul alates
päevast, mil tarbijat teavitatakse lepingu sõlmimisest, või käesoleva seaduse§ 541lõigetes 1 ja 2 sätestatud
kohustuse täitmisest, kui see toimub pärast lepingu sõlmimist.”;

Võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Leht 1 / 2



10)paragrahvi 60 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pakkumise võib tarbijale teha inimsekkumist mittevajava automatiseeritudkõnevalimissüsteemi, faksi, telefoni
automaatvastaja või elektronposti abil üksnes tarbijaeelneval nõusolekul.”;

11)seadust täiendatakse §-ga 821järgmises sõnastuses:

„§ 821. Tasu sissenõutavaks muutumine vastastikuste lepingute puhul

(1) Kui vastastikuse lepingu puhul ei ole tasu maksmise tähtpäeva või tähtaega kokku lepitud,muutub tasu
maksmise kohustus sissenõutavaks hiljemalt 30 päeva möödumisel:
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