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§ 1. Üldsätted 

 

1. Käesolev rakendusjuhend on veoprotsessis osalejatele kohustuslik vedude 

korraldamisel rahvusvahelise reisijateveo kokkuleppe alusel; see ei reguleeri reisijate või 

kaubapagasi saatjate ja saajate õiguslikke suhteid vedajatega. 

2. Kui käesolevas rakendusjuhendis puuduvad vajalikud juhised, kohaldatakse 

sise-eeskirju, mis kehtivad riikides, mille vedajad osalevad rahvusvahelises reisijateveos. 

 

§ 2. Sõidudokumentide vormistamine 

 

1. Üldsätted. 

Sõidudokumentide täitmine toimub automatiseeritult või mitteautomatiseeritult kas 

kehtestatud kujul blanketil või elektrooniliselt. 

Sõidudokumentidesse kantakse sinise või musta värviga teave reisija ja vedaja 

jaoks ning teenistuslik teave. 

Sisestatav teave peab vastama blanketi tüpograafilise märgistuse lahtritele ja 

olema hästi loetav. 

Märkmed, kustutused, parandused, muudatused ja juhistele mittevastavad pooltega 

kooskõlastamata kirjed ei ole sõidudokumentides lubatud. 

Mitteautomatiseeritult täidetud sõidudokumendid tuleb väljaandmisel asetada 

ümbrisesse, automatiseeritult täidetud sõidudokumendid võib vedaja omal valikul anda 

välja kas ümbrisega või ilma. 

Sõidudokumentide asetamisel ümbrisesse tuleb silmas pidada nende kasutamise 

järjekorda. Platskaardid ja juurdemaksukviitungid peavad järgnema piletile, mille juurde 

need kuuluvad. 

Sõidudokumente võib asetada ümbrisesse kas sõiduks ühes suunas või sõiduks 

„sinna ja tagasi“. 

Mitteautomatiseeritud täitmise korral kirjutatakse andmed blanketile vene keeles 

ladina tähtedega läbi kopeerpaberi, kasutades pastapliiatsit või trükiseadet. Kokkuleppel 

erinevate vedajate vahel võib andmeid kirjutada kirillitsas. 

Lähte- ja sihtjaama ning sõidumarsruudi nimetus peavad kirjapildis vastama nende 

nimetustele kohaldatavates tariifides. 

Nii mitteautomatiseeritult kui automatiseeritult täidetud piletitele kantakse 

kompostermärgised (sh nõel- või mastikskompostriga), mis näitavad järgmist teavet: 

rongi numbrit, rongi väljumise aega kuupäev, kuu, aasta, mida võib tähistada kahe 

viimase numbriga). Kompostermärgis võib sisaldada märgise teinud jaama nimetust 

(terminali/kassa numbrit). 

Ümbrist täites kantakse sellele järgmised andmed: sõidu üldine maksumus 

dokumente väljaandva riigi valuutas, müügikoha tempel, väljaandmise kuupäev. 



 
 

 

Sõidudokumentide automatiseeritud täitmise korral juhindutakse rahvusvahelistest 

raudteelahendustest (IRS). 

Sõidudokumendid ja ümbrised koostatakse lepingulise vedaja riigi keeltes ja ühes 

järgmistest keeltest – inglise, hiina, saksa või vene keel. 

Sõidudokumentide blanketid ja ümbrised valmistatakse polügraafiaettevõtetes 

siseriiklike nõuete kohaselt. 

Sõidudokumentide valmistamisel on kohustuslik silmas pidada järgmisi 

parameetreid: 

-  tüpograafiline number; 

-  dokumendi nimetus; 
-  formaat; 

-  paberi värvus; 

-  kaitsevõrgu ja tüpograafilise märgistuse värvus; 

-  rekvisiitide loend; 

-  ühtsed koostisosad; 

- jäljendamise eest kaitsvad elemendid: kaitsevõrk, vesimärgid või isekopeeruvate 

kihtidega paber; 

- riigi täheline ja numbriline tähistus. 
SMPS liikmesriikide vedajate tähtkoodid ning sõidu- ja veodokumentide näidised 

on esitatud SMPS RJ lisas 1. 

2. Mitteautomatiseeritult täidetavad sõidudokumentide blanketid, kartongpiletid, 

kontrolltalongid, ümbrised. 

2.1. Fikseeritud andmetega piletiblankett 
Ühe reisija sõiduks kasutatakse piletiblanketti, mis sisaldab tüpograafiliselt 

trükitud, st fikseeritud andmeid. 

Fikseeritud andmetega piletiblankett võidakse valmistada sõiduks ühes suunas või 

sõiduks „sinna ja tagasi“. 

Sõiduks „sinna ja tagasi“ vormistamisel paigutatakse ümbrisesse kaks pileti 

blanketti ning sõiduks „sinna“ ette nähtud piletil kriipsutatakse läbi sõna „tagasi“, sõiduks 

„tagasi“ ette nähtud piletil kriipsutatakse läbi sõna „sinna“. 

Lapse või täiskasvanu sõidupileti täitmisel veerus 

„allahindlusega“ näidatakse ära allahindluse suurus tariifi kohaselt ja vastava veerus 

„tõend“ näiteks sõna „REBENOK“. 
Fikseeritud andmetega piletiblankett koosneb ühest lehest või kahest lehest, st 

piletist ja kontsust. Kontsu olemasolul on sellel sama number, mis piletil. 

Fikseeritud andmetega piletiblankett valmistatakse valgest eripaberist, 105 x 148 

mm mõõtmetega paberil on vesimärgid ja heleroosa taustvõrk. 

2.2. Piletiblankett, platskaart, juurdemaksukviitung. 

2.2.1. Piletiblanketti täites kantakse sellesse järgmised andmed: 

- reisijate arv (numbrite ja sõnadega); 
- lähte- ja sihtjaama nimetus; 



 
 

 

- marsruut; 

- vaguni klass (kasutamata jääv klassitähistusega rida kriipsutatakse diagonaalselt 

läbi); 

- ühe reisija kogu teekonna maksumus, üldine maksumus tariifses valuutas ja 

piletit väljaandva riigi valuutas; 

- vastavatel juhtudel allahindluse ja tõendi (õpilas-, üliõpilaspilet)  number; 

- rühmasõidul osalejatele välja antud kontrollkupongide numbrid. 
Lapse, üliõpilase, õpilase ja organiseeritud rühma sõiduks piletiblanketi täitmisel 

kirjutatakse lahtrisse „allahindlus“ tariifiga kehtestatud allahindluse suurus, lahtrisse 

„tunnistus“ kirjutatakse sõna „REBENOK“ või tunnistuse (õpilas- või üliõpilaspileti) 

number, organiseeritud rühma puhul sõna „GRUPPA“. 

Koerte veo vormistamisel kirjutatakse lahtrisse „tunnistus“ sõna „SOBAKA“. 

Pimedat saatva isiku piletivormi täitmisel näidatakse lahtris „allahindlus“ ära 

allahindluse suurus ja lahtris „tunnistus“ sõna „PROVODNIK“. 
Piletivormi täitmisel üksikute allahindlusega reisijate reisimiseks näidatakse 

sõidusuuna „edasi-tagasi“ puhul lahtris „allahindlus“ allahindluse summa ja lahtris 

„tunnistus“ sõna - „TUDA I OBRATNO“; kui iga suuna jaoks kasutatakse eraldi vormi, 

on “edasisuunas” sõitmiseks väljastatud pileti number märgitud „tagasisuuna“ pileti 

ülemisse ossa. 

Kui reisija soovib teekonna üksikuid osi läbida eri klasside vagunites, täidetakse 

talle kogu teekonnaks üldine piletiblankett, mis annab õiguse sõita madalama klassi 

vagunis, kõrgema klassi vagunis sõidu hinnaerinevus nõutakse sisse eraldi 

juurdemaksukviitungiga. 

Reisijale, kes on esialgses lähtepunktis soetanud piletiblanketi ainult 

tagasisõiduks, täidetakse piletiblankett sõiduks ühes suunas ning reisijale, kes sõidab 

erinevate transpordiliikidega, võib täita erinevad piletiblanketid vastavatele teelõikudele 

raudteedel. Sõidu maksumus arvutatakse iga teekonnaosa jaoks eraldi. 

Kui reisija läbib mingi teekonnaosa kaks korda, näidatakse piletiblanketis 

teistkordselt läbitava teekonnaosa viimane jaam kaks korda. Sõidu maksumus määratakse 

tegelikult läbitud vahemaa järgi, piletis kaks korda näidatud punktis tariifi ei muudeta. 

Kui piletiblankett täidetakse sõiduks erirongis või -vagunis, näidatakse 

piletiblanketi ja kontsu pöördel ära järgmised andmed: 

- erirongide puhul – sõna „SPECPOEZD“, esitatakse rongi number; 

- erivagunite puhul – sõna „SPECVAGON“, samuti vaguni klass, koha kategooria 

ning kahe-, kolme- ja neljateljeliste vagunite arv. 

Kui reisijatele on koos rühmapiletiga sõiduks erirongis, -rööbasbussis või -vagunis 

välja antud individuaalsed sõidupiletid, näidatakse nende piletite numbrid ära 

rühmasõidupiletis. 

Piletiblankett koosneb kahest lehest – kontsust ja piletist. 

 



 
 

 

Sõidu vormistamisel jääb konts pileti väljastamise punkti, pilet asetatakse 

ümbrisesse. Lehed, millest koosneb piletiblankett, on ühesuguse numbriga. 

Piletiblankett valmistatakse valgest vesimärkide ja heleroosa taustvõrguga 

eripaberist mõõtmetes 105 x 148 mm. 

Piletiblanketi näidis on lisatud (SMPS RJ lisa 1). 
2.2.2. Platskaarti täites kantakse sellesse järgmine teave: 

- reisijate arv (numbrite ja sõnadega); 

-  pileti number, mille juurde kuulub platskaart; 

-  rongi väljumise kuupäev ja kellaaeg (näiteks 12-03-09, 17-03); 

-  lähte- ja sihtjaama nimi, kust edasi ja kuhu reisija sõidab sama reisiga ilma 

ümber istumiseta; 

-  rongi number; 
-  vaguni number (näiteks 07); 

-  koha number (näiteks, 098); 

-  vaguni klass ja koha kategooria, näiteks: 
2/0 – avatud tüüpi vagun lamamiskohtadega (ilma kupeeta) või platskaartvagun, 

2/4 – teise klassi magamisvagun, neljakohaline kupee,  

2/3 – teise klassi magamisvagun, kolmekohaline kupee, 

2/2 – teise klassi magamisvagun, kahekohaline kupee, 

ВС4 – teise klassi lamamiskohtadega vagun, neljakohaline kupee,  

ВС6 – teise klassi lamamiskohtadega vagun, kuuekohaline kupee,  

1/4 – esimese klassi magamisvagun, neljakohaline kupee, 

1/2 – esimese klassi magamisvagun, kahekohaline kupee,  

 1/1 – esimese klassi magamisvagun, ühekohaline kupee,  

2/C – teise klassi vagun istekohtadega, 

1/C – esimese klassi vagun istekohtadega, 

2/S, B – teise klassi vagun istekohtadega, 

1/S, A – esimese klassi vagun istekohtadega.  

Platskaardile võidakse kirjutada sõna „tagasi“. 
Lahter „erimärkused“, kui see on olemas, täidetakse vastavalt sisenõuetele või 

märgitakse sellesse näiteks teenistuslik sõit OSJD piletiga – „SLUZHEBNYI BILET 

OSZD“. 

Ühe platskaardi võib anda välja rühmasõiduks ainult ühes ja samas vagunis. 

Platskaart koosneb kolmest lehest: platskaardi kontsust, platskaardist, mis 

valmistatakse valgest vesimärkide ja helerohelise taustvõrguga eripaberist, ja platskaardi 

kviitungist, mis on valmistatud vesimärkideta ja helerohelise võrguga valgest paberist 

mõõtmetega 105 x 148 mm. 

VZD, KZD, CFM ja ZC platskaardid koosnevad kahest lehest, st platskaardi 

kontsust ja platskaardist. 

Sõidu vormistamisel jääb konts väljastamise punkti, platskaart ja kviitung, kui 

kviitungi kasutamine on ette nähtud, pannakse ümbrisesse. 

Lehed, millest koosneb platskaart, on ühesuguse numbriga. 

Platskaardi näidis on lisatud (SMPS RJ lisa 1). 

 



 
 

 

2.2.3. Juurdemaksukviitung täidetakse sõiduhinna erinevuse ja muude veotasude 

tasumise korral, samuti platskaardi hinnaerinevuse tasumise korral. 

Juurdemaksukviitung täidetakse eraldi rongi kummagi sõidusuuna jaoks. Pileti 

olemasolu korral sõiduks „sinna ja tagasi“ täidetakse eraldi juurdemaksukviitungid rongi 

kummagi sõidusuuna jaoks. Lahtris „lisa piletile nr...“ 

kirjutatakse pileti number ja tähtkood „TO“. 

Platskaardi hinnaerinevuse juurdemaksukviitungil peab olema näidatud muudatuse 

sisu – millise klassi või kategooria vagunist reisija millise klassi või kategooria vagunisse 

üle läks. 

Pagasivagunite või restoranvagunite veo vormistamisel erirongide koosseisus 

näidatakse juurdemaksukviitungi vabas lahtris vagunite ja telgede arv, tasu vormistamisel 

magamisvagunite tühisõidu eest näidatakse juurdemaksukviitungi vabas lahtris 

vagunkilomeetrite arv. 

Koerte veo vormistamisel kirjutatakse vabasse lahtrisse sõna 

„SOBAKA“. 
Juurdemaksukviitungi kasutamata lahtrid kriipsutatakse diagonaalselt läbi. 

Juurdemaksukviitung koosneb kahest lehest: valgest paberist valmistatud kontsust 

ja juurdemaksukviitungist, mis on valmistatud valgest vesimärkide ja helesinise 

kaitsevõrguga eripaberist mõõtmetes 105 x 148 mm. 

Lehed, millest koosneb juurdemaksukviitung, on ühesuguse numbriga. 
Juurdemaksukviitungi vormistamisel jääb konts kviitungi väljastanud 

müügipunkti, juurdemaksukviitung asetatakse ümbrisesse. 

Juurdemaksukviitungi näidis on lisatud (SMPS RJ lisa 1). 

2.3. Kontrollkupong (pealemineku talong). 

Iga rühma liikme jaoks sõidul „edasi-tagasi“ antakse välja üks kontrollkupong 

(pealemineku talong). 

Kontrollkupongil (pealemineku talongil) näidatakse ära sõidupileti number ja vaguni 

klass. 

Kontrollkupong (pealemineku talong) valmistatakse valgest paberist või kartongist 

mõõtmetes 31 x 57 mm. 

Kontroll- kupongi (pealemineku talongi) näidis on lisatud (SMPS RJ lisa 1). 

2.4. Kartongpilet. 
Ühe reisija sõiduks „sinna ja tagasi“ või ainult „sinna“ kasutatakse kartongpiletit, 

mis sisaldab tüpograafiliselt trükitud, st fikseeritud andmeid. 

Sõidu vormistamiseks tagasisuunas tehakse kartongpileti „sinna“ pöördele kirje: 

„Tagasisõiduks – kehtiv 2 kuud“. 

Kartongpilet antakse välja sõiduks täiskasvanud reisijale või sõiduks lapsele 

vanuses 4 kuni 12 aastat. 

Sõidu vormistamisel lapsele vanuses 4 kuni 12 aastat eraldatakse lõikejoonel 

lapsepileti segment, mis jääb pileti väljastamise punkti. 

Kompostri või mastikspitsatiga kartongpileti väljastamisel märgitakse sellele 

väljaandmise aeg (kuupäev, kuu, aasta). 



 
 

 

Kartongpiletid sõiduks teises klassis on pruunid, kartongpiletid sõiduks esimeses 

klassis on rohelised, need valmistatakse 31 x 57 mm mõõtmetes valgest musta kirjaga 

kartongist. 

2.5. Ümbris. 

Ümbris valmistatakse tihedast valgest paberist roosa kaitsevõrguga või ilma, 

mõõtmetes 296 x 105 mm. 

Ümbrise esiküljel näidatakse ära selle välja andnud vedaja täielik nimi, teave 

kehtivusaegade kohta, kogumaksumus, koht templi ja kuupäeva jaoks. 

Ümbrise teisele, kolmandale ja neljandale küljele paigutatakse väljavõtteid 

rahvusvahelise reisijateveo eeskirjadest. 

Ümbrise näidis on lisatud (SMPS RJ lisa 1). 
3. Automatiseeritult täidetavad sõidudokumentide blanketid. 

3.1. Üldsätted. 
Sõidu vormistamiseks automatiseeritult kasutavad ja valmistavad veoprotsessis 

osalejad kombineeritud dokumendi RCT2 (Rail Combined Ticket – kombineeritud 

raudteepilet) vormi. 

RTC2 blankett täidetakse seda välja andva riigi keeles. 
Vormi RCT2 täitmise kord on sätestatud ja see tuleb läbi viia vastavalt standardi 

IRS 90918-8 "Elektrooniliselt väljastatud reisirongipiletite näidis" sätetele. 

Standardse RTC2 mudeli näidis koos väljade, ridade ja veergude tähistusega on 

esitatud SMPS RJ lisas 1. 

3.2. Blanketi täitmisel võidakse väljal 1 näidata järgmiste dokumendinimetusi: 

1) „Sõidupilet – Fahrschein“. 

2) „Reserveerimine – Reservierung“. 

3) „Sõidupilet + Reserveerimine – Fahrschein + Reservierung“. 

4) „Klassi vahetus – Klassenwechsel“. 

5) „Marsruudi muutmine – Streckenwechsel“. 

6) „Vedaja vahetus – Befordererwechsel“. 

7) „Pealemineku kaart – Einsteigekarte“ (Boarding Pass). 
8) „Rühmasõidupilet – Gruppenfahrschein“: 

- - variant 1: rühmasõidupileti ning lisapileti ja kontrollkupongi (pealemineku 

talongi) eraldi väljaandmine, 

- - variant 2: väljaandmine ilma lisapiletita (lisapilet on integreeritud 

rühmasõidupiletisse), kontrollkupongiga (pealemineku talongiga) ja rühmas osalejate 

fakultatiivse kontrolliga. 

3.2.1. Dokumendi „Sõidupilet – Fahrschein“ täitmisel tehakse järgmised kirjed. 
Väli 1:  Pileti kehtivusaeg. Näidatakse ära reisijate ees- ja perekonnanimi (kui seda 

nõuavad sise-eeskirjad). 

Väli 2: teave reisijate ja sõidu kohta. teave reisijate ja sõidu kohta. Näidatakse ära 

täiskasvanud reisijate ja laste arv, samuti rühmavedude, tasuta vedude ja loomade 

vedudega seonduv teave. 

Väli 3:  marsruut. Lähte- ja sihtjaama nimetus; ülemises reas suunal „edasi“, 

alumises reas suunal 



 
 

 

„tagasi“. Kui sõit vormistatakse ainult ühes suunas, täidetakse üks nimetatud ridadest 

märkidega „*****“. 

Väli 4:  sõidu klass.  Lahtrid kalendri ja kella piktogrammide all täidetakse märkidega 

„*“. 

Väli 5: Näidatakse ära sõidu marsruut. 
Väli 6: Kohaldatavad tariifid, tingimused, vedajad. Väli 

7: Näidatakse ära valuuta ja sõidu maksumus. 

Väli 8: teenistuslikud andmed. 

3.2.2. Plats- kaardi täitmisel „Reserveerimine – Reservierung» 

näidatakse ära: 

Väli 2: teave reisijate ja sõidu kohta. Reisijate andmed. 
Väli 3:  väljumise kuupäev ja kellaaeg, saabumise kuupäev ja kellaaeg. 

Väli 4:  sõidu klass.  

Väli 5: Teave rongi numbri, vaguni, reserveeritud kohtade kohta. 

Vaguni ja kohtade kategooria andmed: 

„WLB“ – magamiskohtadega teise klassi vagun; 
„WLA“ – magamiskohtadega esimese klassi vagun, nelja- ja 

kahekohaline kupee; 

„А“ – istumiskohtadega esimese klassi vagun; 

„В“ – istumiskohtadega teise klassi vagun; 
„ВС“ – lamamiskohtadega teise klassi vagun;. 

„LUX“ * – äriklassi koht esimese klassi vagunis; 
„SINGLE“ – magamiskoht esimese klassi vaguni ühekohalises kupees; 

„DOUBLE“ – magamiskoht esimese klassi vaguni kahekohalises kupees; 

„T4“ – magamiskoht teise klassi vaguni neljakohalises kupees; 

„Т3“ – magamiskoht teise klassi vaguni kolmekohalises kupees; 

„6Т“ – lamamiskoht teise klassi vaguni kuuekohalises kupees; 

„avatud kupee“ – avatud tüüpi magamiskoht teise klassi vagunis; 
„4Т“ – lamamiskoht teise klassi vaguni neljakohalises kupees. 

 

* vedajad võivad kehtestada muid kohtade kategooria tähistusi. 
 

3.2.3. Sõidudokumendi   „Sõidupilet   + Reserveerimine – Fahrschein + Reservierung“ täitmisel 

näidatakse ära: 
Väli 1:  Näidatakse ära reisijate ees- ja perekonnanimi (kui seda nõuavad sise-

eeskirjad). 

Väli 2: teave reisijate ja sõidu kohta. teave reisijate ja sõidu kohta. Näidatakse ära 

täiskasvanud reisijate ja laste arv, samuti rühmavedude, tasuta vedude ja loomade 

vedudega seonduv teave. 

Väli 3:  Rongi väljumise kuupäev ja kellaaeg. Marsruut (lähte- ja sihtjaama 

nimetus). Saabumise kuupäev ja kellaaeg. 

Väli 4:  sõidu klass.  



 
 

 

Väli 5: Teave rongi ja vaguni numbrist, reserveeritud kohtadest, andmed vaguni 

kategooriast ja kohtade asukohast. 

Väli 6: Kohaldatavad tariifid, tingimused, vedajad. Väli 

7: Näidatakse ära valuuta ja sõidu maksumus. 

Väli 8: teenistuslikud andmed. 
3.3. Kombineeritud sõidudokument RCT2–Standard koosneb ühest lehest. 

Dokument valmistatakse GTT-CIV määruse „CIV sõidudokumentide juhend“ järgi. 

Kombineeritud dokumendi näidis RCT2–Standard on lisatud (SMPS RJ lisa 1). 

3.3.1. 3 BC, KZH, LDZ, RZD kasutavad kombineeritud sõidudokumenti RCT2–

EXPRESS, mis koosneb kolmest 86 х 86 mm mõõtmetes lehest – sõidudokumendist, 

kontrollkupongist, kassiiri kupongist. 

Igal lehel on oma tüpograafiline kujundus, väljade värvigamma ja erinevad 

tüpograafilised numbrid, teatud kindla kujuga vesimärgid, alumises vasakus nurgas 

vöötkood. 

Kombineeritud dokumendi RCT2–EXPRESS näidis on lisatud (SMPS RJ lisa 1). 

3.3.2. УЗ kasutab kombineeritud sõidudokumenti RCT2–EXPRESS АСУ ПП   

УЗ, mis koosneb kahest 193 х 86 mm mõõtmetes lehest, st sõidudokumendist ja 

kontrollkupongist. 

Lehed, millest koosneb dokument, on ühesuguse numbriga. 

Kombineeritud dokumendi näidis RCT2–EXPRESS АСУ ПП on lisatud (SMPS 

RJ lisa 1). 

3.4. Ümbris. 
Ümbris valmistatakse tihedast valgest paberist roosa kaitsevõrguga või ilma, 

mõõtmetes 386 x 86 mm. 

 

§ 3. Sõidudokumentide vormistamise iseärasused 

 

Organiseeritud reisijate rühma sõiduks võib välja anda ühe sõidudokumendi. Igale 

reisijale, sellise rühma liikmele, välja arvatud rühmajuht, kelle reisimine toimub reisijate 

rühma sõiduk ettenähtud piletiga, võib tasuta välja anda eraldi kontrollkupongi 

(pardakaardi), mis kehtib reisimiseks ainult juhul, kui reisijate rühma sõitmiseks on 

väljastatud reisidokument. 

Kui grupireisile ostetakse reisidokument lähtepunktist suunas "edasi-tagasi", siis 

vastupidises suunas sõitmiseks kontrollkuponge (pardakaarte) ei väljastata, vaid jäävad 

kehtima kontrollkupongid (pardakaardid), mis on väljastatud sõiduks "edasi", ja 

kontrollkupongi (pardakaardi) tagaküljel on tempel kirjaga "edasi-tagasi“. 

Kontrollkupong (pealemineku talong) tõendab reisija kuuluvust sõidudokumendi 

alusel sõitvasse rühma ning annab õiguse rongis sõita, siseneda ja väljuda perroonile. 

Kontrollkupongil (pealemineku talongil) peab olema ära näidatud pileti number ja vaguni 

klass. 



 
 

 

Rühmasõitudeks ja reisijate sõitudeks erirongides, erivagunites antakse välja kogu 

reisijaterühma kohta täidetud reisidokument. Võidakse välja anda individuaalseid 

sõidudokumente. 

Valgevene Vabariigi, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu 

Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi, Mongoolia, 

Venemaa Föderatsiooni ja Ukraina veoprotsessis osalejad peavad piletile ja selle juurde 

välja antud platskaardile lööma nõelkompostri või templi, mis näitab rongi väljumise 

kuupäeva, kuud ja aastat ning numbrit rongil, millega reisija peab sõitma. 

4- kuni 12-aastaste laste sõiduks antakse igale lapsele välja eraldi sõidudokument 

või asjakohastel juhtudel üks sõidudokument mitmele selles vanuses lapsele. Kehtestatud 

soodustuste tinglikud tähistused sõidudokumentide automatiseeritud vormistamisel on 

toodud SMPS RJ lisas 2. 

Vajaduse korral peab vedaja või tema poolt volitatud isik sõidudokumendil 

kinnitama, et rong hilines või jäi käigust ära, pikendama reisija sõidudokumendi 

kehtivusaega vedaja süül tekkinud viivituse võrra ja tegema märke selle kohta, et 

reisidokument  kehtib teisel marsruudil kõrgema klassi ja kategooria vagunis. Sõidu 

hinnaerinevust seejuures sisse ei nõuta. Sellisel juhul asendatakse esialgne platskaart 

tasuta uuega. 

Reisijale eraldi kupee andmisel võib väljastada: 
- ühe reisija sõiduks kahe- või kolmekohalises kupees: üks esimese klassi pilet ja 

platskaart SINGLE (kategooria 1/1); 

- kahe reisija sõiduks kolmekohalises kupees: kaks esimese klassi piletit ja kaks 

platskaarti DOUBLE (kategooria 1/2). 

 

§ 4. Teenindamine rahvusvahelise reisijateveo vagunites 

 

1. Rahvusvahelise reisijateveo vaguneid teenindab vedaja või vagunite 

operaatori teenindav personal. 

Nende vagunite teenindav personal peab teenistuslike kohustuste piires valdama 

inglise, hiina, saksa või vene keelt sedavõrd, et ta on suuteline andma reisijatele nende 

sõiduga seonduvat teavet ja suhtlema veoprotsessis osaleva teenindava personaliga. 

2. Teekonnal teise riigi territooriumil allub vagunite teenindav personal selles 

riigis kehtivatele üldistele tolli-, passi- ja valuutaeeskirjadele. 

Vagunite teenindav personal täidab raudteel kehtivaid rahvusvahelise reisijateveo 

eeskirju ja juhiseid kogu teekonna kestel. 

Reisivaguneid, restoranvaguneid, erivaguneid teenindavale personalile laienevad 

SMPS käsipagasi veonorme käsitlevad sätted. 

3. Vagunite teenindaval personalil peavad ametikohustuste täitmisel olema vedaja 

või vagunite operaatori välja antud marsruudid 



 
 

 

(SMPS RJ lisa 3) ja omaniku fotoga isikutunnistused. 

Marsruudi blankett valmistatakse kahes keeles: vaguni arvelevõtmise riigi keeles 

ja inglise, hiina, saksa või vene keeles. 

Kui teenindav personal sõidab ametikohustusi täites mingil põhjusel ilma 

vagunita, peab veoprotsessis osaleja lähtepunktis tegema marsruuti märke, näidates ära 

teenindava personali sõidu põhjuse ilma vagunita. Sel juhul antakse teenindavale 

personalile tasuta sõidu õigus nende vagunite marsruudil, õigusega hõivata eraldi koht 

vagunis vabade kohtade olemasolu korral. Alus tasuta sõiduks on nimetatud marsruut. 

Eespool esitatud sätteid kohaldatakse asjakohaselt ka restoranvaguneid teenindava 

personali jaoks. 

4. Kõikides küsimustes, mis on seotud vagunite ekipeerimise, meditsiiniabi 

osutamise ja muuga, peab teenindav personal pöörduma veoprotsessis osaleja poole. 

5. Teenindav personal võib piletite juurde müüa platskaarte vagunis 

olemasolevatele vabadele kohtadel, kui vedaja on talle sellise õiguse andnud ja 

asjakohase vaguni jaoks ei ole kehtestatud teistsugust platskaartide müümise korda, 

samuti toiduaineid, jooke ja isiklikke tarbeesemeid, mis on talle enne väljumist antud 

müügiks reisijatele vagunis. 

Lõikudel, kus toimub sõidudokumentide automatiseeritud müük rongi liikumise 

ajal, võib vedaja kehtestada teistsuguse platskaartide vormistamise korra. 

Esitatud sõidudokumendi (platskaardi) alusel peab vagunisaatja võimaldama 

reisijale sõidu ajaks voodipesu kasutamise. 

6. Rahvusvahelise reisijateveo vagunis peavad olema välja pandud sõidueeskirjad 

vaguni arvelevõtmise riigi keeles ja inglise, hiina, saksa või vene keeles. 

7. Kui vagun haagitakse rongi küljest lahti, peab veoprotsessis osaleja 

lahtihaakimise kohas paigutama reisijad lahtihaagitud vagunist sama rongi teistesse 

võrdväärsetesse vagunitesse. 

Kui võrdväärseid vaguneid ei ole, tuleb reisijad paigutada sama rongi muudesse 

vagunitesse. 

8. Kui ühe vedaja magamisvagun, lamamiskohtadega vagun või istekohtadega 

vagun, milles on ette nähtud kohtade kohustuslik reserveerimine, asendatakse 

lähtejaamas või teekonna kestel teise vedaja vaguniga, tuleb juhinduda järgmisest. 

Lahtihaagitava vaguni vagunisaatja peab reisijatele tagastatavatesse 

sõidudokumentidesse ja enda käes olevasse teekonnalehte (kaart-diagrammi) (SMPS RJ 

lisa 4) tegema sunnitud ümberistumise kohta märke SMPS RJ lisa 6 kohaselt ja kinnitama 

selle oma allkirjaga. 

Teekonnalehte (kaart-diagrammi) märgitakse reisijatele tagastatavate 

sõidudokumentide (platskaartide) numbrid ja lepingulise vedaja tähtkood. 



 
 

 

Esialgselt soetatud sõidudokument (platskaart) annab reisijale õiguse jätkata sõitu 

lahtihaagitud vaguni asemel teise vedaja (vaguni operaatori) vagunis. 

Kui reisija istub ümber lahtihaagitud vaguni asendamiseks antud vagunisse, peab 

selle vaguni vagunisaatja tegema esitatud sõidudokumendile (platskaardile) SMPS RJ 

lisa 6 kohase märke. Vagunisaatja kinnitab märget oma allkirja ja kuupäevaga. 

Lahtihaagitud vaguni asendamiseks antud vaguni vagunisaatja peab koostama akti 

ühe vedaja vaguni asendamise kohta teise vedaja vaguniga (SMPS RJ lisa 5). 

Akt koostatakse kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla mõlemad pooled. Üks 

eksemplar jääb lahtihaagitud vaguni vagunisaatjale, teine eksemplar 

jääb lahtihaagitud vaguni asendamiseks antud vaguni vagunisaatjale. 
Elektrooniliselt registreeritud reisijate ümberistumise korral näidatakse aktis ühe 

vedaja vaguni asendamise kohta teise vedaja vaguniga elektroonilise sõidudokumendi 

number. 

Vedajale, kes annab teise vedaja lahtihaagitud vaguni asendamiseks vaguni, 

arvestatakse ümber platskaartide maksumus vastavalt reisijate tegelikule arvule ja läbitud 

vahemaale. 

Teise vedaja vagunis osaliselt kasutatud platskaardi maksumust määratakse 

lähtudes tariifimaksumusest, mille see vedaja on teatanud läbitud vahemaa eest. 

Platskaardi tariifimaksumuse puudumise korral toimub arvestus võrdeliselt 

tariifikilomeetritele, reisija tegelikult läbitud vahemaa eest, lähtudes vedaja teatatud 

platskaardi tariifimaksumusest vaguni, milles toimus reisija edasine vedu, kogu 

sõidumarsruudi ajaks, seejuures hüvitatav platskaardi tariifimaksumus ei või ületada 

reisja poolt varem tegelikult tasutud platskaardi maksumust. 

Arvelduse aluseks vedajate vahel on akt ühe vedaja vaguni asendamise kohta teise 

vedaja vaguniga, mille lisab aruandele asendamiseks antud vaguni vagunisaatja. 

Aktile ühe vedaja vaguni asendamise kohta teise vedaja vaguniga võib lisada 

vaguni asendamist tõendavaid dokumente. 

9. Kui topeltmüügi tõttu ei ole võimalik reisijale anda kohta reisidokumendis 

(platskaardil) näidatud kategooriaga magamisvagunis, antakse reisijale madalama 

kategooriaga koht. Madalama kategooriaga koha puudumise korral võib reisijale anda 

kõrgema kategooria koha. 

Mõlemal juhul peab vagunisaatja tegema sõidudokumendile (platskaardile ja kui 

on olemas, ka platskaardi kviitungile) järgmise märke:  

„Kohtade topeltmüük.  Sõidudokument (platskaart) jaamast 

……………........................... jaamani ...............……… kasutatud (а) 

.............................................. klassi ............................... vagunis. 

10. Kõik platskaardile tehtud märked tuleb kirjutada ka platskaardi kviitungile, kui 

see on reisijal olemas. 

Kõige sagedamini kasutatavate märgete nimistu reisijate sõidu- ja 

veodokumentides, pagasi ja kaubapagasi veodokumentides on esitatud SMPS RJ lisas 6. 



 
 

 

11. Rahvusvahelise reisijateveo vagunite teekonnal kontrollitakse neid vaguneid 

teenindavat personali, juhindudes dokumendist „Reisirongide ja vagunite kontrolli 

reeglid rahvusvahelisel reisijateveol OSJD liikmesriikides“ (OSJD suunis O-110). 

 

§ 5. Piiratud liikumisvõimega isikute vedu 

 

Lepinguline vedaja teavitab teisi veoga seotud vedajaid piiratud liikumisvõimega 

isiku läbisõidust, märkides saabumise kuupäeva/kellaaja, rongi numbri, vaguni ja koha, 

perekonnanime, eesnime (kui see on esitatud), juurdepääsuks vajaliku abi 

reisijaperroonile ja raudteejaama jõudmiseks. 

 

§ 6. Sõidudokumentide kontroll 

 

1. Rahvusvahelise magamisvaguni või lamamiskohtadega vaguni vagunisaatja 

esitab vastavate kontrollivate asutuste esindajate nõudmisel kõik tema käes olevad 

sõidudokumendid koos teekonnalehega (kaart-diagrammiga). 

2. Istekohtadega vagunites reisijailt pileteid ära ei võeta ja neid kontrollitakse 

teekonna kestel. 

3. Sõidudokumendid, mille ehtsus tekitab kahtlust, samuti sõidudokumendid, 

millesse on teinud muudatusi isikud, kellel ei ole selleks õigust, võetakse kehtestatud 

korras ära. 

4. Vagunisaatja ei vastuta soodustustega sõidudokumentide õigsuse eest, mis on 

vormistatud kooskõlas teise riigi seadusnormidega ja mille esitab reisija rongile asudes. 

 

§ 7. Pagasi veoks vastuvõtmine 

 

1. Saatjale pagasikviitungi väljastamisel lüüakse tema esitatud sõidudokumentide 

pöördele tempel „Pagas“. 

Kui pagasiveoks esitatakse mitme inimese sõiduks väljastatud sõidudokumendid, 

tehakse pagasikviitungi lahtris „Esitatud sõidudokumendid nr  märge: 

„Piletid nr _   inimesele“. 
2. Koos pagasikviitungiga, mis antakse välja saatjale, vormistab lähtejaam pagasi 

teekonnalehe, mis saadab pagasit kuni sihtjaamani, ja pagasikviitungi kontsu, mis jääb 

lähtejaama aruandele lisamiseks. 

3. Pagasikviitungi blanketid trükitakse kahes keeles: lähteriigi keeles ja ühes 

järgmistest keeltest – inglise, hiina, saksa või vene keeles. 

Pagasikviitung täidetakse lepingulise vedaja riigi keeles. 

Pagasikviitung tuleb täita tindi või pastapliiatsiga, kui see ei ole sisenõuetega 

vastuolus, lahtrite nõuetest tuleb täpselt kinni pidada. 



 
 

 

4. Pagasikviitung ja pagasi teekonnaleht valmistatakse rohelise taustkaitsevõrguga 

paberist. Pagasikviitungi konts valmistatakse valgest paberist. Pagasikontroll, 

pagasinimekiri ja pagasikviitungi konts tehakse suurusega 280 x 210 mm ja SMPS RJ 1. 

lisas esitatud kujul. 

5. Lähtejaamas on pagasit vastu võttev vedaja kohustatud täpselt määrama pagasi 

massi ja pagasikohtade arvu ning pakendi seisundi ja kinnitama andmeid pagasiveo 

dokumentidel oma allkirjaga. 

Kui pagas on veoks vastu võetud lubatud riketega pakendis või kui pagas, mida on 

lubatud vedada ilma pakendita, on vastu võetud ebaoluliste nähtavate kahjustustega, teeb 

vedaja esindaja asjakohase märkme selleks ettenähtud kohas pagasikviitungi esiküljel. 

6. Kui pagasiveoks võetakse vastu jalgrattaid ja muid esemeid, mida on lubatud 

vedada ilma pakendita, on pagasiveodokumentides kohustuslik ära näidata neid esemeid 

eristavad tunnused, näiteks: meeste, naiste või laste jalgratas jne, ja ära näidata eseme 

number, kui see on olemas. 

7. Juhtudel, kui teatatakse pagasi väärtus, peab teatatud väärtuse kogusumma 

tariifses valuutas olema pagasiveodokumentides sõnadega ja sulgudes numbritega ära 

näidatud; kui teatatakse üksikute pagasikohtade väärtus, tuleb lisaks teatatud väärtuse 

kogusummale numbritega ära näidata teatatud üksikute pagasikohtade väärtus. 

Pagasi teatatud väärtuse summa näidatakse ära pagasikviitungil. 

Kui saatja ei soovi pagasi väärtust teatada, tuleb pagasikviitungi lahtrisse 

„Teatatud väärtus“ teha märge: „Keeldun väärtust teatamast“ ja kinnitada seda saatja 

allkirjaga. 

Pagasi veoks vastuvõtmist peab vedaja esindaja kinnitama jaama kalendertempliga 

pagasiveodokumentide selleks ettenähtud kohas. 

Muudatuste või paranduste tegemine pagasiveodokumentidesse ei ole lubatud. 

8. Igale pagasikohale peab vedaja esindaja kindlalt kinnitama kleepsu (see on 

ühtlasi raudteemärgis) mõõtmetes 100 x 80 mm, mis sisaldab järgmisi andmeid: 

1) tähed „MC“; 

2) lähtejaama nimetus ja lähteriigi tähtkood; 

3) sihtjaama nimetus ja sihtriigi tähtkood; 

4) pagasikviitungi number; 
5) piirijaamade kaudu; 

6) pagasisaadetise kohtade arv. 
Kleepsud valmistatakse näidise järgi, mis on esitatud SMPS RJ lisas 7, ja 

trükitakse lähteriigi keeles ning inglise, hiina, saksa või vene keeles. 



 
 

 

§ 8. Pagasivedu 

 

1. Pagas tuleb reeglina saata sama rongiga, millega sõidab välja reisija. Kui 

pagasit on teekonna kestel vaja ümber laadida teise rongi, peab selle edasine vedu 

toimuma kooskõlastatult reisija teekonna rongidega. Kui pagasit ei veeta kooskõlastatud 

rongiga või ümberlaadimise jaoks ei ole piisavalt aega, tuleb pagas välja saata lähima 

pagasit vedava rongiga. 

2. Pagasi ümberlaadimine ühest rongist teise toimub ilma reisija osaluseta. 

3. Lähteriigi vedaja ja järgnevad vedajad peavad pagasi edasi saatma läbi nende 

piirijaamade, mis on veodokumentides näidatud. 

4. Kui pagas peetakse teekonnal kinni tolli- või muude asutuste korraldusel, peab 

vedaja koostama kommertsakti ja telegraafi teel või muul teabe kättesaamise fakti ja aega 

kinnitaval viisil teavitama sellest pagasi sihtjaama, näidates ära viivituse põhjuse. 

Kui kolme kuu jooksul alates teatise saatmisest pagasi kinnipidamise kohta 

tolliasutuses ei saabu saatjalt mingeid juhiseid, võib pagasi realiseerida sisenõuetega 

kehtestatud korra kohaselt. 

Kõikide pagasi veoviivituste juhtude kohta teekonnal tuleb pagasi teekonnalehe 

pöördel teha märge viivituse põhjuse ja kestuse kohta. Kõikide kaubapagasi veoviivituste 

juhtude kohta teekonnal tuleb kaubapagasi teekonnalehe pöördel teha märge viivituse 

põhjuse ja kestuse kohta. Märge tuleb kinnitada volitatud isiku allkirjaga ja jaama 

templiga, milles tekkis pagasi viivitus. 

5. Kaubapagasi teekonnalehe lahtris „Muud märkused“ näidatakse ära viivituse 

kestus ja põhjused, mille alusel on vedajal õigus pikendada saadetise kohaletoimetamise 

tähtaega. 

 

§ 9. Pagasi väljastamine 

 

1. Pagasi väljastamisel tuleb pagasikviitungi andmeid võrrelda pagasi 

teekonnalehe andmetega. 

2. Kui väljaandmisel avastatakse pagasi liigne mass, koostatakse kommertsakt. 

Saajalt ei võeta siiski liigse pagasimassi veo eest tasu, selle peab maksma vedaja, kes 

eksis pagasi kaalumisel. 

3. Pagasi saabumist ja väljastamist kinnitatakse sihtjaamas jaama 

kalendertempliga pagasi teekonnalehe pöördel, pagasi väljastamist kinnitatakse lisaks 

jaama kalendertempliga pagasikviitungi pöördel. 

4. Kui on jäänud saabumata pagas, mille väljastamiseks on esitatud nõue, tuleb 

sihtjaamas pagasikviitungi pöördele teha märge: 

„Pagas ei ole saabunud“ ning kinnitada seda märget kalendertempliga, milles on ära 

näidatud kuupäev. 

5. Pagas, mida ei ole kolme kuu kestel selle saabumise hetkest välja nõutud, tuleb 

realiseerida. Pagasi võib realiseerida varem, kui pika hoiustamise tagajärjel 



 
 

 

pagasi väärtus väheneb või kui hoiustamise hind ületab pagasi väärtuse. Pagasi 

realiseerimine toimub pagasi sihtjaama asukohariigi riiklike seadusnormide kohaselt. 

6. Kui pagas saadetakse saatja avalduse alusel tagasi esialgsesse lähtejaama, 

tuleb selle vedu vormistada pagasikviitungiga. 

Pagasikviitungi ülemisse serva tehakse märge: Esmane pagasikviitung nr…„. 

Veotasude jaoks ette nähtud lahtritesse tehakse märge: „Tagastamine, veotasud 

välja nõuda saajalt“. 

Uue pagasi teekonnalehe pöördel tuleb lahtris 
„Teel tekkinud tasud“ ära näidata pagasi tagasiveo tasud ja kulud, mis tekkisid vedajal 

seoses tagastamisega ning kuuluvad väljanõudmisele saajalt. 

 

§ 10. Kaubapagasi veoks vastuvõtmine 

 

1. Jaam võtab veoks vastu kaubapagasit olenevalt võimalustest ja vabade kohtade 

olemasolust pagasivagunis. 

2. Kaubapagasi veoks vastuvõtul märgitakse saatja avaldusele 

kaubapagasikviitungi number ja väljasaatmise kuupäev. 

Kui veoks võetakse vastu kaubapagasit, mis kuulub sõidupileti esitanud reisijale, 

tehakse kaubapagasikviitungi vabas veotasude üleskirjutamiseks ette nähtud lahtris 

märge: 

„Kaubapagas kuulub reisijale, sõidudokument nr…„. Lisaks 
 tuleb reisija esitatud sõidudokumendi pöördele lüüa tempel kirjaga „Kaubapagas“. 

3. Märge selle kohta, millisesse tollipunkti on saadetud kaubapagasi väljaveo 

luba, tehakse kaubapagasi teekonnalehe pöördele lahtrisse „Muud märkused“. 

4. Lähtejaama vedaja on kohustatud saatjat hoiatama vajadusest anda 

ärasaatmiseks koos kaubapagasiga ka muud tolli- ja muude eeskirjade täitmiseks 

vajalikud dokumendid. 

Dokumendid, mille saatja annab ärasaatmiseks koos kaubapagasiga, peab vedaja 

kinnitama kaubapagasi teekonnalehe külge ja lööma neile jaama kalendertempli. 

Veodokumentidesse tuleb teha märge saatvate dokumentide lisamise kohta. 

5. Üheaegselt kaubapagasikviitungiga, mis antakse kätte saatjale, peab vedaja 

identselt täitma kaubapagasi teekonnalehe, mis saadab kaubapagasit kuni sihtjaamani, ja 

kaubapagasi kviitungi kontsu. 

6. Kaubapagasikviitungi blanketid trükitakse kahes keeles: lähteriigi keeles ja 

ühes järgmistest keeltest – inglise, hiina, saksa või vene keeles. 

Pagasikviitung täidetakse lepingulise vedaja riigi keeles. 



 
 

 

Kaubapagasikviitung tuleb täita tindi või pastapliiatsiga, kui see ei ole 

sisenõuetega vastuolus, lahtrite nõudeid järgides. 

7. Kaubapagasikviitungid ja kaubapagasi teekonnalehed valmistatakse roosa 

taustkaitsevõrguga. Pagasikviitungi konts valmistatakse valgest paberist. 

Kaubapagasikviitung, kaubapagasi teekonnaleht valmistatakse ja kaubapagasikviitungi 

konts valmistatakse suurusega 280 x 210 mm ja roosa taustkaitsevõrguga SMPS RJ 1. 

lisas esitatud kujul. 

8. Lähtejaamas on kaubapagasit vastu võttev töötaja kohustatud täpselt määrama 

kaubapagasi massi ja pagasikohtade arvu ning pakendi seisundi ja kinnitama andmeid 

kaubapagasi veo dokumentidel oma allkirjaga. 

Kui kaubapagas on veoks vastu võetud lubatud riketega pakendis või kui pagas, 

mida on lubatud vedada ilma pakendita, on vastu võetud ebaoluliste nähtavate 

kahjustustega, teeb vastutav töötaja asjakohase märkme selleks ettenähtud kohas 

esiküljel. 

9. Kui kaubapagasi veoks võetakse vastu jalgrattaid ja muid esemeid, mida on 

lubatud vedada ilma pakendita, on kaubapagasi veodokumentides kohustuslik ära näidata 

neid esemeid eristavad tunnused, näiteks: meeste, naiste või laste jalgratas jne, ja ära 

näidata eseme number, kui see on olemas. 

10. Teatatud väärtuse kogusumma tariifses valuutas peab olema kaubapagasi 

veodokumentides sõnadega ja sulgudes numbritega ära näidatud; kui teatatakse üksikute 

pagasikohtade väärtus, tuleb lisaks teatatud väärtuse kogusummale numbritega ära 

näidata teatatud üksikute pagasikohtade väärtus. 

Kaubapagasi teatatud väärtuse summa näidatakse ära kaubapagasikviitungil. 

Kaubapagasi veoks vastuvõtmisel peab vedaja esindaja lööma lähtejaamas 

veodokumendile jaama kalendertempli. 

Mis tahes muudatuste või paranduste tegemine veodokumentidesse ei ole lubatud. 

11. Igale kaubapagasikohale peab 
töötaja kindlalt kinnitama kleepsu (see on ühtlasi raudteemärgis) mõõtmetes 100 x 80 

mm, mis sisaldab järgmisi andmeid: 

1) tähed „MC“; 

2) lähtejaama nimetus ja lähteriigi tähtkood; 

3) sihtjaama nimetus ja sihtriigi tähtkood; 

4) kaubapagasikviitungi number; 
5) ................... kaudu; 

(piirijaamad) 

6)  kaubapagasisaadetise kohtade arv. 
Kleepsud valmistatakse näidise järgi, mis on esitatud SMPS RJ lisas 8, ja 

trükitakse lähteriigi keeles ning inglise, hiina, saksa või vene keeles. 



 
 

 

§ 11. Kaubapagasivedu 

 

1. Kaubapagas tuleb ära saata rongiga, millele oli vormistatud vastuvõtt veoks. 

2. Kui teekonna kestel tekib kaubapagasi ümberlaadimise vajadus, toimub see 

järgnevate vedajate jõudude ja vahenditega. 

3. Lähteriigi vedaja ja järgnevad vedajad peavad kaubapagasi edasi saatma läbi 

nende piirijaamade, mis on veodokumentides näidatud. 

4. Kui kaubapagas peetakse teekonnal kinni tolli- või muude asutuste korraldusel, 

peab vedaja koostama kommertsakti ja telegraafi teel või muul teabe kättesaamise fakti ja 

aega kinnitaval viisil teavitama sellest kaubapagasi lähtejaama, näidates ära viivituse 

põhjused. 

Kõikide kaubapagasi veoviivituste juhtude kohta teekonnal tuleb kaubapagasi 

teekonnalehe pöördel teha märge viivituse põhjuse ja kestuse kohta. Märge tuleb 

kinnitada volitatud isiku allkirjaga ja jaama templiga, milles tekkis viivitus. 

5. Kaubapagasi teekonnalehe lahtris „Muud märkused“ näidatakse ära viivituse 

kestus ja põhjused, mille alusel on vedajal õigus pikendada saadetise kohaletoimetamise 

tähtaega. 

 

§ 12. Kaubapagasi väljastamine 

 

1. Sihtjaama vedaja on kohustatud omama tõendeid kaubapagasi kätteandmise või 

saaja selle saabumisest teavitamise kohta. 

2. Kaubapagas väljastatakse saajale allkirja vastu kaubapagasi teekonnalehel 

pärast teekonnal sihtjaama tekkinud tasude väljanõudmist saajalt. Jaama vedaja peab 

kontrollima kaubapagasit vastuvõtva isiku dokumente ja veenduma, et kaubapagas 

väljastatakse kaubapagasi teekonnalehes näidatud saajale või tema poolt kehtestatud 

korras vormistatud volituse alusel. 

Vajalikud andmed esitatud isikudokumentide kohta ja kaubapagasi vastuvõtja 

aadress peavad olema üles kirjutatud kaubapagasi teekonnalehe pöördele. 

Kaubapagasi vastuvõtmise korral volituse alusel näidatakse kaubapagasi 

teekonnalehe pöördel volituse number ja väljaandmise kuupäev. Ühekordne volitus 

võetakse ära ja esitatakse kehtestatud korras aruandes koos kaubapagasi teekonnalehega. 

3. Kaubapagasi saabumist ja väljastamist tõendab sihtjaama vedaja jaama 

kalendertempliga kaubapagasi teekonnalehel. 

4. Kui kaubapagasi veol või väljaandmisel tekib tõrkeid, peab selle kohta teate 

saanud lähtejaama vedaja täitma kirjaliku teatise blanketi (SMPS RJ lisa 9) ja andma 

selle kätte saatjale, et saada temalt juhised, kuidas kaubapagasiga toimida, ja teatama 

vedajale jaamas, kus tekkis tõrge, teate kätteandmise kuupäeva. 



 
 

 

Kui kaubapagas tuleb saatja korraldusel saata tagasi lähtejaama, tagastatakse see 

uue kaubapagasi järelesaatmise teekonnalehega, millele tehakse märge 

„järelesaatmine“ ja pärast numbrit märge „kaubapagasi saadetise nr ....... juurde“. 

5. Kui kaubapagasi jaoks puudub muu teekond või kui edasine vedu on võimatu 

muudel põhjustel, samuti kaubapagasi väljastamist takistavate tõrgete korral peab vedaja 

jaamas, kus tekkis tõrge, telegraafi teel või muul teabe kättesaamise fakti ja aega 

kinnitaval viisil lähtejaama kaudu saatjat tõrkest teavitama ja paluma temalt juhiseid. 

Lähtejaama vedaja teavitab saadud info alusel saatjat kaubapagasi veol või 

väljastamisel tekkinud tõrkest, saates talle rakendusjuhendis kehtestatud vormi kohase 

teatise (SMPS RJ lisa 9). 

Lähtejaama vedaja teavitab saatjalt saadud juhistest jaama, milles tekkis tõrge, ja 

saadab posti teel teatise. Saatja juhistest teatatakse lähtejaama telegrammiga. 

Kaubapagasi veoviivituste ja teekonna muutuste põhjuste ja kestuse kohta 

teekonnal tuleb kaubapagasi teekonnalehe pöördel teha märge, mis tuleb kinnitada 

volitatud isiku allkirjaga ja jaama templiga, milles tekkis kaubapagasi viivitus ja teekonna 

muutus. 

 

§ 13. Tegutsemine pagasi ja 

kaubapagasi valelähetuse korral 

 

1. Kui pagas või kaubapagas on edasi saadetud läbi piirijaama, mida ei ole 

veodokumentides näidatud, loetakse seda valelähetuseks. 

2. Vedaja jaamas, kus avastati pagasi või kaubapagasi valelähetus, peab selle 

pagasi või kaubapagasi saatma sihtjaama mööda lühimat teed läbi piirijaama, mis on 

näidatud pagasi või kaubapagasi teekonnalehel. 

3. Vedaja jaamas, kust saadetakse edasi valesti lähetatud või ekslikult saadetud 

pagasi või kaubapagasi kohad, peab sellest sihtjaama viivitamatult teavitama. 

 

§ 14. Dokumentideta pagasi või 

kaubapagasi kohtade järelesaatmine 

 

1. Kui dokumentideta pagasi või kaubapagasi kohtade kuuluvus on kindlaks 

tehtud, saadetakse need järele sihtjaama, kui põhisaadetis on piirijaamas naaberriigile 

juba üle antud. 

Kui dokumentideta kohtade kuuluvus on kindlaks tehtud jaamas, mida hõlmab 

kohaldatav tariif, saadetakse need kohad sihtjaama SMPS pagasi või kaubapagasi 

teekonnalehega, milles näidatakse ära, millise saadetise juurde järelesaadetis kuulub. 

Dokumendi nimetusele „Pagasi teekonnaleht“ või „Kaubapagasi teekonnaleht“ 

lisatakse sel juhul sõna „järelesaadetis“. 
 



 
 

 

Dokumentideta kohtade avastamise ja nende järelesaatmise korral koostatakse 

kommertsakt. Kommertsakti üks eksemplar lisatakse pagasi või kaubapagasi 

järelesaadetise teekonnalehele, tehes sellesse märke akti ja koostamise kuupäeva kohta. 

2. Dokumentideta pagasi või kaubapagasi kohtade järelesaadetiste vedu toimub 

tasuta. 

3. Kui teekonnaleht on kadunud ja pagasi või kaubapagasi kuuluvust ei ole 

võimalik kindlaks teha, toimitakse sellega pagasi või kaubapagasi avastanud riigi riiklike 

seadusnormide kohaselt. 

 

§ 15. Pagasi ja kaubapagasi märgistamine 

 

1. Etikettidele või siltidele, mis on kinnitatud nii pagasi kui ka kaubapagasi iga 

koha külge, lisatakse pärast kaalumist raudteemärgised SMPS RJ § 8 ja § 11 sätetele 

vastavate kleebistena. 

2. Märgis peab olema kirjutatud mittepestava värvi, tindi või pastapliiatsiga. 

 

§ 16. Kommertsakt 

 

1. Kommertsakt koostatakse juhul, kui: 
1) leiab aset pagasi või kaubapagasi osaline kadu, kahjustus või riknemine või 

pakend on ebarahuldav või kahjustunud; 

2) esineb veodokumentides osutatud andmete erinevusi pagasi või kaubapagasi 

tegelike andmetega nimetuse, massi ning pagasi või kaubapagasi kohtade arvu osas või 

saaja ja sihtjaama nimetuses; 

3) puuduvad konkreetse pagasi või kaubapagasi veodokumendid või puudub 

konkreetsetele veodokumentidele vastav pagas või kaubapagas; 

4) jaama vedaja ei või anda saabunud pagasi või kaubapagasi saaja käsutusse; 

5) tekib viivitus pagasi või kaubapagasi veos tolli- või muude asutuste 

korraldusel; 

6) avastatakse esemeid, mida ei ole lubatud pagasina või kaubapagasina vedada. 

2. Vedaja peab koostama kommertsakti viivitamatult pärast punktis 1 loetletud 

juhtude avastamist kas teekonnal või sihtjaamas. 

Kommertsakt koostatakse iga saadetise kohta eraldi, selle allkirjastavad vastutavad 

isikud. 

3. Jaama vedaja peab kommertsakti koostamisel juhinduma SMPS RJ lisas 10 

esitatud näidisest ja täpselt järgima dokumenti „SMPS kommertsakti täitmise selgitused“ 

(SMPS RJ lisa 11). Jaama vedaja, kes koostab kommertsakti, peab selle kohta tegema 

märke pagasi või kaubapagasi teekonnalehe pöördel, pagasi- või kaubapagasikviitungi 



 
 

 

olemasolu korral ka selle kviitungi pöördel. Töötaja kinnitab märget allkirjaga ja lisab 

sellele jaama kalendertempli. 

4. Kui ilmneb pagasi või kaubapagasi kadu, kahjustumine või riknemine, mis 

toimus või võis toimuda vaguni kahjustumise tõttu, koostatakse lisaks kommertsaktile 

vastavalt näidisele ja sisenõuete kohaselt vaguni tehnilise seisundi akt kommertsaktiga 

võrdses arvus eksemplarides, nagu osutatud punktis 8. Igale kommertsakti eksemplarile 

lisatakse üks vaguni tehnilise seisundi akti eksemplar. 

5. Kui pagasi või kaubapagasi saabumisel sihtjaama tuvastatakse veose 

kahjustumine, mille kohta on juba koostatud kommertsakt mõnes eelmises jaamas, ja kui 

puuduvad vastuolud selle akti ning pagasi või kaubapagasi seisundi vahel, sihtjaamas uut 

kommertsakti ei koostata. Sel juhul tehakse sihtjaamas veodokumentidele lisatud 

vahejaama kommertsakti punktis 39 märkus: „Pagasi (kaubapagasi) seisund vastab 

kommertsaktile“. 

6. Kui teekonna kestel on koostatud mitu kommertsakti, mille pagasi või 

kaubapagasi seisundi andmed on erinevad, tuleb sihtjaamas koostada uus kommertsakt ja 

lisada see olemasolevatele kommertsaktidele. 

7. Kommertsakti blankett trükitakse selle riigi keeles, kus kommertsakti 

kasutatakse, ja inglise, hiina, saksa või vene keeles. Kommertsakt kirjutatakse akti 

koostamise riigi keeles. Üleandva riigi väljundpiirijaam peab kommertsaktis esitatud 

andmed tõlkima kas inglise, hiina, saksa või vene keelde alljärgnevalt: 

veol Aserbaidžaani Vabariiki, Albaania Vabariiki, Valgevene Vabariiki, 

Gruusiasse, Kasahstani Vabariiki, Läti Vabariiki, Leedu Vabariiki, Moldova Vabariiki, 

Poola Vabariiki, Venemaa Föderatsiooni, Slovaki Vabariiki, Usbekistani Vabariiki, 

Ukrainasse, Tšehhi Vabariiki, Eesti Vabariiki – inglise, saksa või vene keelde; 

veol Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki, Hiina Rahvavabariiki või Korea 

Rahvademokraatlikku Vabariiki – hiina või vene keelde; 

veol Mongooliasse või transiidi korral läbi Mongoolia – hiina või vene keelde. 

8. Kommertsakt koostatakse: 

1) piirijaamades seitsmes eksemplaris: 
kaks eksemplari lisatakse veodokumentidele, neist üks eksemplar jääb sihtjaama, 

teine väljastatakse saajale allkirja vastu sellel kommertsakti eksemplaril, mis jääb 

sihtjaama; 

üks eksemplar antakse vastuvõtva poole tolliasutusele; 
kaks eksemplari saavad kummagi poole piirijaamad, neist üks eksemplar jääb 

piirijaama, teise eksemplari saadab piirijaam lähteriigi vedajale; 

2) muudes jaamades neljas eksemplaris: 

 



 
 

 

kaks eksemplari lisatakse veodokumentidele, neist üks eksemplar jääb sihtjaama, 

teine väljastatakse saajale allkirja vastu sellel kommertsakti eksemplaril, mis jääb 

sihtjaama; 

kaks eksemplari jäävad jaama, kus koostati kommertsakt, neist ühe eksemplari 

saadab jaam lähteriigi vedajale. 

9. Üleandva ja vastuvõtva poole piirijaamas koostatud kommertsakti esimene 

eksemplar jääb üleandvale poolele, kes peab selle akti alusel korraldama juurdluse. Kui 

üleandval poolel on kommertsaktile vastuväiteid, peab ta need esitama vastuvõtvale 

poolele 35 päeva jooksul alates akti saamise päevast. Pärast selle tähtaja möödumist 

loetakse kommertsakt vastuvõetuks. 

10. Mujal kui piirijaamas koostatud kommertsakti esimese eksemplari saadab 

vedaja 50 päeva jooksul alates akti koostamise päevast järgnevale selle kommertsakti 

alusel vastutavale vedajale juurdluse korraldamiseks. Selle tähtaja rikkumise korral 

kannab kommertsakti koostanud vedaja vastutust kõigi tähtaja rikkumisest tuleneda 

võivate tagajärgede eest. 

11. Kui vastavalt punkti 10 sätetele kommertsakti saanud vedaja tegi kindlaks, et 

kommertsakti koostamisel ei ole juhindutud dokumendist 

„SMPS kommertsakti täitmise selgitused“ või kommertsakti sisust ei järeldu tema 

vastutus, peab ta selle tagastama kommertsakti koostanud vedajale 35 päeva jooksul 

alates akti saamise päevast, näidates ära akti tagastamise põhjused, või saatma kirjalikult 

oma vastuväited sellele aktile koos asjakohaste põhjendustega. 

Pärast selle tähtaja möödumist loetakse kommertsakt vastuvõetuks. 

 

§ 17. Reisijatevedu, pagasi ja kaubapagasi 

üleandmine piirijaamades 

 

1. Reisijatevedu, pagasi ja kaubapagasi üleandmine toimub kohaldatavates 

tariifides osutatud piirijaamade kaudu. 

2. Pagasi ja kaubapagasi üleandmine piirijaamades toimub üleandmislehe alusel 

(SMPS RJ lisa 12), kontrollides hoolikalt kohtade arvu ja vajaduse korral ka massi 

mõlema poole üleandvate volitatud isikute juuresolekul. 

Üleandmislehtedele tuleb lisada veodokumendid järjestuses, milles on need 

üleandmisteatises registreeritud. 

Saatedokumendid, mille on saatja lisanud kaubapagasi veodokumentidele, 

registreeritakse üleandmislehe märkuste lahtris. 

3. Pagasi ja kaubapagasi üleandmislehed koostab üleandev pool kuues 

eksemplaris, üleandev ja vastuvõttev pool saavad kumbki neist kolm eksemplari – jaama, 

vedaja ja tolliasutuste jaoks. 

4. Pagasi ja kaubapagasi üleandmislehed koostatakse eraldi, neil peab olema 

iseseisev ja pidev numeratsioon kalendriaasta algusest alates. 

§ 16 punktis 1 osutatud juhtudel koostavad vastuvõtva poole piirijaama volitatud 

isikud kommertsakti seitsmes eksemplaris. 



 
 

 

Akti koostamise kohta tehakse märge veodokumentides ja üleandmislehtede 

vastavas lahtris, näidates ära akti numbri ja selle koostamise põhjused. 

Pagas ja kaubapagas loetakse üleantuks korrasolevana, kui selle kohta ei ole 

üleandmislehes tehtud märkusi ja kui lisatud ei ole mingeid akte. 

5. Pagasi ja kaubapagasi üleandmislehtedesse ning veodokumentidesse peavad 

olema märgitud üleandmise ja vastuvõtmise kuupäev ning löödud üleandva ja vastuvõtva 

poole piirijaamade templid. 

6. Vastuvõtva poole piirijaam võib keelduda pagasi või kaubapagasi 

vastuvõtmisest, kui: 

1) pagasi või kaubapagasi sisu, seisund või pakend ei võimalda veo jätkamist; 

2) pagas või kaubapagas saabus ilma veodokumentideta või dokumentidega, 

mille puudused ei võimalda veo jätkamist; 

3) ühe pagasikoha mass ületab SMPS artikli 2 §-s 21 sätestatud normi või ühe 

kaubapagasi koha mass ületab artikli 29 §-s 29 sätestatud normi. 

Neil juhtudel on üleandva poole piirijaam kohustatud vastu võtmata pagasi või 

kaubapagasi tagasi võtma, kui avastatud puudusi kohapeal ei kõrvaldata. 

Kui vastuvõtva poole piirijaam keeldub pagasi või kaubapagasi vastuvõtmisest, on 

ta kohustatud koostama üldakti (SMPS RJ lisa 13), näidates ära vastuvõtust keeldumise 

põhjused, ja tegema üleandmislehele märke „Üldakt nr ....“. Akt koostatakse kolmes 

eksemplaris, ühe eksemplari saavad nii üleandev kui ka vastuvõtmisest keelduv pool, üks 

eksemplar lisatakse saatedokumentidele. 

Pagas või kaubapagas, mille vastuvõtmisest keelduti, tagastatakse üleandvale 

poolele uue üleandmislehega, millel tehakse viide üldaktile vastuvõtust keeldumise 

kohta. 

 

§ 18. Reisijate, pagasi ja 

kaubapagasi veotasu 

 

1. Reisijate veotasu määratakse veotasude tabelite alusel, mis on esitatud 

kohaldatavates tariifides, summeerides kõigi osalevate vedajate piletite maksumused. 

Piletihinna arvutamisel soodushinnaga veol toimub ümardamine iga riigi jaoks täpsusega 

kuni üks koht pärast koma matemaatikareeglite kohaselt: väärtus alla 0,05 ümardatakse 

väärtuseni 0,0; väärtus 0,05 või rohkem ümardatakse väärtuseni 0,1. Tasu platskaardi eest 

määratakse üldise läbitud teekonna alusel igal ümberistumisteta lõigul. 

Lisaks veotasule tuleb reisijalt sisse nõuda täiendavad maksed, mis on kehtestatud 

kohaldatavates tariifides. 

Üldised veotasud lähtejaamast sihtjaama nõutakse reisijalt välja sõidudokumentide 

väljastamise punktis vastavalt vaguni klassile ja kohtade kategooriale. 



 
 

 

Platskaardi maksumuse sõiduks rahvusvahelises vagunis või platskaardi 

hinnaerinevuse üleminekul kõrgema kategooria kohale võib reisijalt välja nõuda rongis. 

2. Pagasi või kaubapagasi veotasu ja lisatasud, mis on ära näidatud kohaldatavates 

tariifides, määratakse ja peetakse kinni lähtejaamas. 

Pagasi või kaubapagasi üldise veotasu määramiseks määrab lähtejaam algul 1 kg 

või 10 kg pagasi veotasu, lähtudes kohaldatavate tariifide veotasude tabelitest iga osaleva 

vedaja jaoks eraldi. Niiviisi iga osaleva vedaja jaoks leitud veotasu määrad korrutatakse 

läbi kilogrammide või kümnete kilogrammide hulgaga, arvestades pagasi või 

kaubapagasi üldise massi suuremas suunas kuni täiskümneteni ümardamise reeglit; 

pagasi- või kaubapagasikviitungile kirjutatakse iga osaleva vedaja veotasu maksumus ja 

saatjalt välja nõutud üldsumma. 

Teatatud väärtuse summa peab pagasi- või kaubapagasikviitungil olema näidatud 

lähtejaama valuutas ja tariifses valuutas. Tasu teatatud väärtuse eest määratakse tariifses 

valuutas, näidatakse ära veodokumentides, teisendatakse lähteriigi valuutasse ja nõutakse 

välja saatjalt. 

Tasu määramiseks teatatud väärtusega pagasi ja kaubapagasi eest, mis ületab 150 

Šveitsi franki, korrutatakse teatatud väärtuse 150 Šveitsi frangi tasumäär (määratud 

vahemaal) läbi teatatud väärtuse 150-ga jagatud summa täisarvulise osaga ja lisatakse 

jäägi tabelis näidatud tasumäär. 

Näide: teatatud väärtuse summa on 500 Šveitsi franki. Kogutasu määramiseks 

teatatud väärtuse eest tuleb 150 frangi tasumäär korrutada kolmega (500 : 150 = 3 + 50 

franki) ja lisada tasumäär 50 frangi teatatud väärtuse eest sellel vahemaal. 

3. Vedajad peavad teekonnal tekkinud tasud üles märkima pagasi või kaubapagasi 

teekonnalehtedele jaamades, kus need tekkisid, kinnitama need jaama kalendertempliga 

ja välja nõudma saajalt sihtjaamas eraldi kviitungi alusel. 

Sihtjaamas tuleb välja nõuda ka sihtjaamas tekkinud tasud. 

Kui sihtjaamas tuvastatakse, et lähtejaama vedaja süül on tariife kohaldatud 

ebaõigesti või on tehtud viga veotasu arvutuses või massi määramisel, mille tagajärjel on 

võetud väiksem tasu, siis tasuerinevust saajalt sihtjaamas välja ei nõuta. 

 

§ 19. Arveldused vedajate vahel 

 

Arveldused vedajate vahel, mis on tingitud käesoleva kokkuleppe kohaldamisest, 

toimuvad eraldi rahvusvahelise reisijateveo arveldusreeglite järgi. 



 
 

 

§ 20. Väljamakstud hüvitise tagastamise 

nõue vedajate vahel 

 

Vedajal, kes on tasunud käesoleva kokkuleppe alusel reisijale, saatjale või saajale 

hüvitist, on õigus esitada teistele veos osalevatele vedajatele regressinõue, juhindudes 

järgmistest sätetest: 

1) kui kahju on tekitatud ühe vedaja süül, vastutab see vedaja  kahju hüvitamise 

eest ainuisikuliselt; 

2) kui kahju on tekitatud mitme veos osaleva vedaja süül, vastutab igaüks neist 

kahju selle osa eest, mis on tekkinud tema süül; 

3) kui ei ole võimalik tõestada, et kahju on tekitatud ühe või mitme vedaja süül ja 

süüd ei saa nende vahel jagada, lepivad vedajad omavahel kokku vastutuse jagamise 

korra; 

4) kui vedajad ei suuda kokku leppida vastutuse jagamise korras, jaotatakse 

nendevaheline vastutus iga saadetise eest proportsionaalselt tariifsetele kilomeetritele, 

mille on läbinud saadetis iga veos osalenud vedaja veol, välja arvatud vedajad, kes 

tõendavad, et kahju ei ole tekkinud nende süül. 

Kui vedaja tagastas veotasud SMPS artikli 35 alusel, on tal õigus nõuda hüvitise 

tagastamist vedajatelt, kelle kasuks need tasud välja nõuti. 

Kui viivitus pagasi ja kaubapagasi kättetoimetamisel on tekkinud mitme vedaja 

süül, määratakse trahvisumma viivituse eest SMPS artikli 38 alusel, lähtudes kõigi 

vedajate viivituse üldise kestuse päevade arvust ja veotasu suurusest, mille sai iga 

viivituse põhjustanud vedaja. 

Kaubapagasi SMPS artikli 32 alusel määratud kohaletoimetamise tähtaeg 

jaotatakse veos osalevate vedajate vahel järgmiselt: 

1) väljasaatmise tähtaeg arvestatakse väljastuspunkti vedaja kasuks; 

2) veotähtaeg jaotatakse proportsionaalselt kaubapagasi teekonna tariifsete 

vahemaadega igas riigis; 

3) SMPS artikli 32 § 32 osutatud pagasi- ja kaubapagasiveo lisatähtajad lisatakse 

nende riikide vedajatele, kus toimus viivitus nimetatud paragrahvis loetletud põhjustel. 

Vedajal, kellele on esitatud hüvitise või veotasude tagastamise nõue, ei ole õigust 

vaidlustada hüvitise tasumise otsuse õigsust vedajale, kes selle nõude esitas, kui hüvitis 

või veotasude tagastamine oli määratud kohtuotsusega ja kui vedaja, kellele on esitatud 

regressihagi, oli õigeaegselt teavitatud asja läbivaatamisest kohtus. 

Pretensioonide alusel tasutud hüvitise või veotasude tagastamise nõuded peavad 

olema esitatud 75 päeva jooksul alates pretensiooni alusel nõutava summa tegeliku 

väljamaksmise päevast. 
 



 
 

 

Kohtuotsusega määratud hüvitise või veotasude tagastamise nõuded peavad olema 

esitatud 75 päeva jooksul selle otsuse jõustumise päevast. 

Pärast nende tähtaegade möödumist ei ole vedajatel õigust esitada hüvitise 

tagastamise nõudeid. 

Hüvitise või veotasude tagastamise nõuded, mis tekitavad vedajate vahel 

erimeelsusi, vaadatakse läbi huvitatud poole avalduse alusel kostja asukohajärgses 

asjassepuutuvas kohtus, lähtudes erimeelsuse lahendamise koha seadusnormidest. 

Kui hüvitise või veotasude tagastamise nõuded esitatakse mitmele vedajale, on 

neid nõudeid esitanud vedajal õigus esitada omal äranägemisel hagi ükskõik millise 

kostja asukohajärgsele asjassepuutuvale kohtule. 

 

§ 21. Pretensioonid 

 

Reisijate-, pagasi- ja kaubapagasiveol tekkivaid pretensioone lahendatakse korras, 

mida kirjeldab „Reisijate-, pagasi- ja kaubapagasiveol tekkivate pretensioonide 

menetlemise kord rahvusvahelises reisijateveos“ (SMPS RJ lisa 14). 

 

§ 22. Tempel 

 

1. Jaama kalendertempel peab sisaldama järgmist: 

1) riigi jaama nimetust; 2) kuupäeva, kuud ja aastat. 
2. Tempel lüüakse selleks ettenähtud kohtadesse või kohtadesse, kuhu on tehtud 

märge templiga kinnitamise nõude kohta. 

3. Templijäljend peab olema selge ja loetav. 
Kõigi templi mitteloetavusest põhjustatud võimalike tagajärgede eest vastutab 

templi löönud vedaja. 

4. Käsitsi paranduste tegemine templijäljendis ei ole lubatud. Kui templijäljend 

on ebaselge või tekib vajadus teha selles muudatusi, kriipsutatakse esialgne jäljend läbi ja 

selle kõrvale lüüakse uus. 

 

§ 23. Teenistuslike telegrammide edastamine 

 

Teenistuslike telegrammide edastamisel juhindutakse suunisest O-891 

„Telegraafikanalite jooksva sisu ja rahvusvaheliste teenistuslike telegrammide 

vahetamise eeskiri OSJD liikmesriikide raudtee telegraafisidevõrkudes“ 
 

 

 

 

 



 
 

 

Lisa 1 

 

SMPS liikmesriikide vedajate tähtkoodid ning sõidu- ja veodokumentide 

näidised 

 

1. SMPS liikmesriikide vedajate tähtkoodid: 

 

Aserbaidžaani Vabariik AZ 

Afganistani Islamivabariik ARA 

Albaania Vabariik HSH 

Valgevene Vabariik BC 

Bulgaaria Vabariigi, BDZ 
Vietnami Sotsialistlik Vabariik VZD 

Gruusia, GR 

Kasahstani Vabariigi, KZH 
Hiina Rahvavabariik KZD 

Korea Rahvademokraatlik Vabariik ZC 

Kõrgõztani Vabariik KRG 

Läti Vabariik LDZ 

Leedu Vabariik LTG Link 

Moldova Vabariik CFM 

Мongoolia MJD 

Poola Vabariik PKP 

Venemaa Föderatsioon RZD 

Slovaki Vabariik ZSSK 

Tadžikistani Vabariik TDZ 

Тürkmenistan TRK 

Usbekistani Vabariigi, UTI 

Ukraina UZ 

Tšehhi Vabariik CD 

Eesti Vabariik EVR 



 
 

 

2. Sõidu- ja veodokumentide näidised 

 

2.1. Standardmudeli RCT2 näidis tähistatud väljade, ridade ja veergudega 
 

 

 

 



 
 

 

2.2. Kombineeritud sõidudokument RCT2-Standart. 
 



 
 

 

2.3. Kombineeritud sõidudokument RCT2–EXPRESS. 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

2.4. Kombineeritud sõidudokument RCT2–EXPRESS АСУ ПП УЗ. 
 
 

 

 
 



 
 

 

2.5. Piletiblankett. 
 

 



 
 

 

Piletikupong 

 
 

 

 



 
 

 

2.6. Platskaart 

 



 
 

 

Platskaart 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

2.7. Juurdemaksukviitung 

 



 
 

 

 

2.8. Ümbris. 
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2.9. Kontrollkupong 
 

 

 

МС Kontrollkupong 

КЖД/KZD  Kontrollkarte 

 
Klass/Klasse............................. 

 
Piletikupongile nr........................................ 

Zum Streckenfahrschcin 

  
Kehtib ainult grupireisi 

piletikupongiga 

 

 

 
Gulting nut in Verbindung mit dem 

Streckenfahrschein fur Gruppenfahrt 

 

 

 

 

 

МС Kontrollkupong 

MJD Kontrollkarte 

Piletikupong nr ......... 

Zum Streckenfahrschcin 

 
Eesnimi…………… Perekonnanimi………………… 

Name Nachname 

Vagun nr ……… Koht ……………………. 

Trainer Platz 

  
Kehtib ainult grupireisi 

piletikupongiga 

 

 

 

Gulting nut in Verbindung mit dem 

Streckenfahrschein fur Gruppenfahrt 
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TINGLIK TÄHISTUS 

Kehtestatud soodustuste tinglikud tähistused sõidudokumentide 

automatiseeritud vormistamisel 
 

 

 
 

Reisijate kategooria 
Soodustuste tinglik tähistus 

lahtris „Motiiv“ 

Lapsed vanuses 4 kuni 12 aastat, kes reisivad 

eraldi või koos rühmaga 

Laste 

Täiskasvanud reisijate rühm Rühm 

Segarühm (lapsed, täiskasvanud) Lapsed ( )* + täiskasv. ( )* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Sulgudesse märgitakse reisijate arv 
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TEENINDAVA PERSONALIMARSRUUDI NÄIDIS 

 

Vedaja   

Beforderers 

MARSRUUT NR 

FAHRAUFTRAG №    
 

Vagunile _ . nr , 

Für den Wagen 

mis kurseerib rongis nr    

der mit dem Zug 

nr _ _ nr _   

raudtee-          

jaamast vom Bahnhof   der Eisenbahn 

ja tagasi 

und zurück 

Teenindava personali perekonnanimed Ametikoht 
Namen des Bedienungspersonals Dienststellung 

 

 

 

 

 

«_ “ 20 

 

organisatsioonil 

 
 

Organisation, 

Nimetus ja marsruudi 

väljastaja tempel 

Bezeichnung und Stempel der 

 

die den Fahrauftrag ausgestellt hat 

  _ 

Allkiri 

Unterschrift 
 

 
 

 

 

Marsruut koostatakse iga vaguni kohta eraldi 

Der Fahrauftrag wird für jeden einzelnen Wagen ausgestellt 
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Marsruudi tagumine külg 
  

Rongi nr 
Zug Nr 

 
Kuupäev, 

tunnid, minutid 
Datum, 

Stunden, 
Minuten 

Volitatud isiku 
tempel, allkiri 

Stempel und Unter- 
schrift des 
Bahnhofs- 

fahrdienstleiters 

Väljumine 
algjaamast Abfahrt 
vom Abgangsbahnhof 

   

Saabumine lõppjaama 
Ankunft auf 
den Bestimmungsbahnhof 

   

Väljumine lõppjaamast 
Abfahrt vom 
Bestimmungsbahnhof 

   

Saabumine algjaama 
Ankunft auf 
den Abgangsbahnhof 

   

Märkused 
Bemerkungen 

   

 

“ ” 20     

Magamisvaguni vagunisaatja või 

restoranivaguni juhataja allkiri 

Unterschrift des Schlafwagenschaffners, 

Des Speise-oder Postwagenverwalters 
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TEEKONNALEHE (KAART-DIAGRAMMI) 

BLANKETI KIRJELDUS 

 

Teekonnalehe (kaart-diagrammi) blankett valmistatakse vedaja riiklike 

seadusnormide kohaselt. 

Blanketi valmistamisel kirjutatakse esiküljele tüpograafiliselt kahes keeles: vaguni 

arvele võtmise riigi keeles ning inglise, hiina, saksa või vene keeles kohustuslikult 

järgmised rekvisiidid: 

- blanketi nimetus; 
- vagun nr ; 

- vaguni väljumise kuupäev; 

- vaguni saabumise kuupäev; 

- rongi ülema perekonnanimi ja eesnimi; 

- vagunisaatja (vagunisaatjate) perekonnanimi ja eesnimi; 

- vaguni sõidumarsruut: 

jaamast 

jaamani; 

- sõiduks on välja antud: 

platskaardid alates nr _____ kuni nr _, 
juurdemaksukviitungid alates nr __kuni nr _, 

voodipesu komplektide arv. 

Blanketi esiküljele võib olla tüpograafiliselt kantud info reisijatelt sõidu 

vormistamise eest vastu võetud rahaliste vahendite kohta, voodipesu kohta või muu 

vedaja info, mis ei puuduta teiste vedajate huve. 

Blanketi pöördele kirjutatakse tüpograafiliselt kahes keeles: vaguni arvele võtmise 

riigi keeles ning inglise, hiina, saksa või vene keeles 9 veerust koosnev tabel, milles on 

kohustuslikult järgmised rekvisiidid: 

1 – reisija lähtejaam; 2 – reisija 

sihtjaam; 3 – koha number; 

4 – pileti number; 

5 – platskaardi number; 

6 – reisijate arv; 

7 – tulu platskaartide eest; 

8 – tulu voodipesu eest; 
9 – muu. 

Ridade arvu määrab vedaja. 
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TEEKONNALEHE (KAART-DIAGRAMMI) NR ______ NÄIDIS _ 
 

Väljumise kuupäev Saabumise kuupäev 
 

 

Rongi ülem    
 

Vagunisaatja(d)    
 

 
Marsruut 

jaamast   

jaamani   

 
 

 

 

 

 

Sõiduks on välja antud Kulutatud: 
 

1. Platskaardid alates nr                             

kuni nr     

2. Juurdemaksukviitungid alates nr  

                       

kuni nr    

3. Voodipesu komplektide arv    

1. Platskaardid alates nr                             

kuni nr     

2. Juurdemaksukviitungid alates nr  

                       kuni nr    

3. Voodipesu komplektide arv    

 

 

TULU ÜLEANDMINE 

Valuuta nimetus ja summa 

    

 

1. Müüdud platskaartide eest 
    

2. Juurdemaks koha eest 
kõrgema kategooria vagunis 

    

 

3. Voodipesu eest 
    

 

4. ..................... (muu) 
    

 

KOKKU    
    

 

Andis üle  Võttis vastu    



 

 

  

  Lähtejaam 

  Sihtjaam 

  Hõivatud kohti 

N
r-d

 

  Piletite nr-d 

  Platskaart 

  Reisijate arv 

  Valuuta nimetus 

V
ag

u
n
isaatjate tu

lu
 

  Platskaartide eest 

  Voodipesu eest 

 

  Lähtejaam 

  Sihtjaam 

  Hõivatud kohti 

N
r-d

 

  Piletite nr-d 

  Platskaart 

  Reisijate arv 

  Valuuta nimetus 

V
ag

u
n
isaatjate tu

lu
 

  Platskaartide eest 

  Voodipesu eest 

 

5
7
 

S
õ
it läh

tep
u
n
k
tist sih

tp
u
n
k
ti 

S
õ
it tag

asisu
u
n
as 
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AKT ÜHE VEDAJA VAGUNI ASENDAMISE KOHTA TEISE VEDAJA VAGUNIGA (NÄIDIS) 

 
АКТ „ “ _ 20 a 

 
ühe vedaja vaguni asendamise kohta teise vedaja vaguniga 

 

Koostatud selle kohta, et“_ „ _ 20_ a 

jaamani (raudtee) rongis nr  vagun nr  vedajal tehnilise rikke 

tõttu asendati vagun nr vedajal . 

 

Sõidudokumentide esmase müügi teave 

Jrk 

nr 

Sõidu-

dokumendi 

nr* 

Koha 

kategooria 

Tariifi 

liik 

Vormis-

tamise 

kuupäev 

Tinglik 

tähistus 

lepingulisel 

vedajal 

Reisijate arv Jaam Väljumise 

kuupäev 

Viite number 

lähtejaam sihtjaam 

           

           

           

           

 

* Näidatakse sõidudokumendi, platskaardi või elektroonilise sõidudokumendi number. 
 

Lahtihaagitud vaguni 

vagunisaatja allkiri    

Lahtihaagitud vaguni 

asendamiseks antud vaguni vagunisaatja allkiri.    
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Kõige 

sagedamini kasutatavate märgete nimistu 

reisijate sõidu- ja veodokumentides, pagasi ja kaubapagasi 

veodokumentides 

 
1. Pileti kehtivusaega on pikendatud kuni ...................................... 

Geltungsdauer des Fahrausweises verlängert bis ……………………. 
 

2. Sõidule on lähetatud ........................................................ inimest 

Die Fahrt haben angetreten Personen ……………………….. 

 
3. Erivagun 

Sonderwagen 

 
4. Erirong 

Sonderzug 

 
5. Vagun nr ….................. on lahti haagitud jaamas ….............................. 

kuupäev ….................... kuu …..................... 20 ............................... a 

Wagen Nr……………….ausgesetzt auf dem Bahnhof …………….. 

Am ........................................ (Tag, Monat, Jahr) 
 

6. Platskaart jaamast …..................... jaamani ………………. 

oli kasutatud vagunis 

Die Bettkarte vom Bahnhof 
Bis zum Bahnhof .................. im Wagen der Eisenbahn 

benutzt worden war 

 
7. Kohtade topeltmüük. Platskaart jaamast ….......................... 

jaamani ….................... on kasutatud vagunis ………………… 

vedaja …........................... kategooria …..............……… 

Doppelbelegung des Bettplatzes. Die Bettkarte ist vom 
Bahnhof bis zum Bahnhof……………………………………………. 

Im Wagen der Eisenbahn……………..der Kategorie……………… 

benutzt worden 

 
8. Platskaart on vahetatud platskaardiga nr ...............  mis kehtib 

vedaja ............................................. magamisvagunis 

Bettkarte wurde gegen Bettkarte Nr………. 

Die für den Schafwagen der Eisenbahn gültig, 

umgetauscht…………. 

 
9. Pilet jäi täielikult kasutamata vedaja süül 

Fahrausweis wurde durch Verschulden der Eisenbahn nicht benutzt 
 

10. Pilet jäi täielikult kasutamata personaalsetel põhjustel 
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Fahrausweis wurde aus personlichen Grunden nicht vollstandig 

benutzt 

 
11. Pilet on kasutatud jaamast ….................................................. 

jaamani ................................................... vedaja süül 

Fahrausweis wurde vom Bahnhof…………………………………… 

Bis zum Bahnhof……… durch Verschulden der Eisenbahn nicht 

benutzt 
12. Pilet jäi kasutamata jaamast …............................................. 

jaamani .................................... isiklikel põhjustel 

Fahrausweis wurde vom Bahnhof…………………………………… Bis zum Bahnhof 

………. zum Bahnhof 
 

13. Pilet lõigul jaamast …................................................... 

jaamani….................... on kasutatud …............ klassi ............. vagunis 

Der Fahrausweis wurde auf der Strecke vom 

Bahnhof…………………. 

Bis zum Bahn………….im Wagen… ............... Klasse benutzt 

 
14. Pileti (platskaardi) kehtivus katkestatud jaamas

 .................... 

Die Gültigkeit des Fahrausweises (der Bettkarte) wurde am Bahnhof 

……………. beendet. 

 
15. Pileti (platskaardi) kehtivusaeg on taastatud jaamas 

……………… 

Der Gültigkeitszeitraum des Fahrausweises (der Bettkarte) wurde am 

Bahnhof .......................... erneuert. 

 
16. Veost on keeldutud reisija süül 

Die Beförderung wurde wegen der Schuld des Reisenden verweigert. 

 
17. Pileti kehtivus on peatatud reisija süül 

Die Gültigkeit des Fahrausweises wurde wegen der Schuld des 

Reisenden beendet. 

 
18. Pagasi kohaletoimetamise tähtaeg on pikendatud …........................ ööpäeva 

Die Lieferfrist des Reisegepacks wurde um… ........ (Tage) verlangert 
 

19. Pagas on ära antud kuni jaamani …................................................ 

Reisegepack wird bis zum Bahnhof abgefertigt……………………. 
20. Pagasisaadetise juurde nr …............................................................ 

Zur Gepackabfertigung Nr……………………………………………. 

 
21. Pagas 

Gepack 

 
22. Käsipagas 

Gepack beim reiseden 
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23. Pagas on välja antud jaamas …............................................................ 

Reisegepack wurde auf dem Bahnhof ausgelifert…………………….. 

 
24. Pagas ei saabunud ………………………………. ...... (kuupäev, tunnid) 

Reisegepack nicht eingetroffen… ........................... (Datum, Stunden) 

 
25. Esmane pagasikviitung nr …................................. 

Ursprunglicher Gepackschein Nr…………………………………… 

 
26. Tagastamine, veotasud välja nõuda saajalt, die Berorderungspreise 

sind vom empfanger zu erheben 

 
27. Kaubapagas kuulub reisijale, pilet nr …..................... 

Das Expressgut gehort dem Reisenden mit Fahrausweis Nr……… 

 
28. Kaubapagasisaadetise nr juurde …................................................. 

Zur Expressgutsendung Nr ……………………… 
 

29. Keeldun väärtuse teatamisest …..................................... 

Von Wertangabe wird verzuchtet ………………………………… 

 
30. Veoleping on lõpetatud SMPS artikli 6 § 4 punkt ..... 

kohaselt. 

Der Beförderungsvertrag wurde gemäß dem Punkt … des Artikels 6 

§ 4 SMPS gekündigt. 
31. Sõidukatkestus …......................……………………kuupäev……. 

(jaama nimetus) 

Fahrtunterbrechung auf dem Bahnhof……………………Datum…… 

(Bahnhofname) 
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Pagasikleepsu näidis 
 

 
 

МС PAGASIKLEEPS 
RZD BEKLEBEZETTEL FUR REISEGEPACK 

Pagasikviitungi number 
Nummer des 

Gepackscheines…………………………………………………………………… 

Lähtejaama nimetus ja lähteriigi tähtkood 

Bezeichnung des Bahnhofs und der Kürzel vom Versandland 
…………………………………………………………………………………………... 

Sihtjaama nimetus ja sihtriigi tähtkood 

Bezeichnung des Bahnhofs und der Kürzel vom Bestimmungsland 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Kaudu 

Über……………………………………………………………………………………… 

 

(piirijaamad) 

(Grenzbahnhofe) 

 

Pagasisaadetise kohtade arv 

Anzahl der Stücke der Gepacksendung 
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Kaubapagasi kleepsu näidis 

 

МС KAUBAPAGASIKLEEPS 
RZD BEKLEBEZETTEL FUR REISEGEPACK 

Kaubapagasikviitungi number 

Nummer des Expressgutsscheines 

……………….………………………………………………………………………….. 

Lähtejaama nimetus ja lähteriigi tähtkood 

Bezeichnung des Bahnhofs und der Kürzel vom Versandland 

…………………………………………………………………………………………... 

Sihtjaama nimetus ja sihtriigi tähtkood 

Bezeichnung des Bahnhofs und der Kürzel vom Bestimmungsland 
………………………………………………………...………………………………… 

 

kaudu 

Über…………………………………………………………………………………… 

(piirijaamad) 

(Grenzbahnhofe) 

 

Kaubapagasisaadetise kohtade arv 

Anzahl der Stücke der Gepacksendung 
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Teatis 

takistusest kaubapagasi väljastamisel 

 

RAHVUSVAHELINE REISIJAVEOTEATIS TAKISTUSEST 

KAUBAPAGASI VÄLJASTAMISEL 

 

INTERNATIONALER PERSONENVERKEHR MITTEILUNG 

UBER DAS HINDERNIS ZUR EXPRESSGUTAUSGABE 

 
 

1. Äraantud saadetis 

die abgegebene 

Sendung_ _20_   

saatja 

durch den Absender 

(saatja nimi ja tema aadress) 

(Absendername und seine Anschrift) 
 

saaja nimele 

auf den Namen von Empfanger 
 

(saaja nimi ja tema aadress) 

(Absendername und seine Anschrift) 

 

mis kulges kaubapagasina teekonnalehega nr 

das wie Expressgut mit frachtbrief Nr. 

Folgte   
 

jaamast jaamani 

von Bahnhof zum Bahnhof bis 
 

 

mille koosseisu kuuluvad         _ 

 kohta      massiga

 kg, aus Stuckanzahl       mit gewicht  kg 

besteht 

 

ei ole käesoleva ajani saajale kätte antud järgmistel asjaoludel: 

bis jetzt dem Empfanger infolge des nicht ausgegeben wurde 
 

Saadetise veotasu, maksed ja teel tekkinud kinnipidamised 

die bei der Beforderung entstehende Frachten, Gebugre und ausgaben 
 

kaubapagasi tagasisaatmise korral 

im Falle der Ruckgabe des Expressgutes 
 

veotasu vahemaa eest 
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Fracht für die 

Gesamtlange _ 

(km) 

(km) 
 

(summa) 
(Summe) 

 

Palun esitage selle blanketi punktis 2 kaubapagasiga seonduv korraldus ja tagastage see 

meile võimalikult kiiresti 

Wir bitten Sie Ihre Verordnung bezuglich dem Expressgut auf diesem 

Formular unter Punkt 2 vorbringen und moglichst schnellzurückgeben 
 

 
 

 

(jaama tempel) (allkiri) 

(Bahnhofsstempel) 

(Unterschrift) 

 

2. Tagastatakse originaalis jaama ülemale   

Wird in original dem Bahnhofsvorsteher zurückgegeben _ 

 
 

Saatja korraldus 

Verordnung des Absenders   
 

kuupäev kuu allkiri 

Datum Monat 200_  Unterschrift 
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国际客协商务记录样式 

Kommertsakti näidis (SMPS) 

附件第10 号 

Lisa 10 

 

商务记录 第 号 

(国际客协) 
 

 
 

1. 承运人代号 

KOMMERTSAKT nr 

(SMPS) 

Vedaja koodtähistus    
 

2. 20年 月 日编制 
Koostatud 20 a 

 

3. 车站（戳记）   

Jaamas   

 

(jaama tempel) 
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4. 补充 铁路 站20年 月 日编制的第 号商务记录 
Täienduseks Kommertsaktile (edaspidi – KA) nr 20 a 
Raudtee- jaamad     

 

5. 按行李票、包裹票第 号在20年 月 日发送 
 Pagasi- või kaubapagasikviitungi nr nr 20 a 

 

6. 发站 发送路   

Lähtejaam jaamad    
 

7. 到站 到达路   

Sihtjaam jaamad    
 

8. 发送人   

Saatja    
 

9. 领收人   

Saaja    
 

10. 车辆号码   

Vagun nr    
 

11. 承运人（车辆经营人）代号   

Vedaja (vaguni operaatori) koodtähistus _ 
 

12. 20年 月到达 
Saabus 20 a 

13. 第 次列车 
Rongiga nr    

 

14. 随乘人员   

Saatja    
 

15. 商务记录附有下列文件： 
КА-le on lisatud järgmised dokumendid: 

 

 

 

 

16. 车辆技术状态良好/不良 

技术记录第 号 20年 月 日编制 
Vaguni tehniline seisund oli / ei olnud korras, selle kohta on koostatud tehniline akt nr

 nr 20 a 
 

17. 声明价格   

Teatatud väärtus    
 

18. 行李票、包裹票检查结果与实际情况记录： 
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Pagasi või kaubapagasi kviitungi kontrollimise tulemused ja kanne 

kehtivusest: 

 

项目 
Punktid 

 

记号、标记和
号码 

Märgid, margid 
ja 

numbrid 

件数 
Kohtade arv 

包装种类 
Pakendi liik 

 

行李/包裹名称
Pagasi/kaubapag

asi nimetus 

总重量 
（公斤） 

Kogumass, kg 

 

标准包装的一
件重量 

（公斤） 
Ühe 

standardpaken

dis koha mass, 

kg 

Pagasi- või 

kaubapagasikviit

ungi 

järgi 

19 20 21 22 23 24 

Tegelikult  
olemas 

25 26 27 28 29 30 

Sealhulgas 

kahjustatud 

kohti 

pagasil, 

kaubapagasil 

31 32 33 34 35 36 

 

37. 编制商务记录情况。关于行李、包裹（包括损毁行李、包裹）状态的说明，并注明短
少或多出的数量 

KA koostamise asjaolud. Pagasi, kaubapagasi (sh kahjustatud pagasi, kaubapagasi) kirjeldus 

koos puudu-või ülejäägi arvulise äranäitamisega 
 

 

 

 

 

签字 站长 
Allkiri Jaamaülem 

 

签字 收货人 
Allkiri Saaja 

 
 

参加编制商务记录人员的签字和职务   
 

 

   KA koostamises osalevate 

   isikute allkirjad ja ametikohad 
 

 

38. 鉴定书已编制/未编制 
Ekspertiisiakt on / ei ole koostatud 

 

39. 到站对附有中途站商务记录到达行李或包裹状态的记录： 
Sihtjaama märge pagasi või kaubapagasi seisundi kohta, mis on saabunud 

 

 

 

车站日期戳Jaama 

kalendertempel 



69 
 

 

签字 站长 
Allkiri Jaamaülem 

 

签字 收货人 
Allkiri Saaja 

 

参加编制商务记录人员的签字和职务   
 

 

   KA koostamises osalevate 

   isikute allkirjad ja ametikohad 
 

 

40. 本商务记录寄往   

KA saadetakse 

20 年 月 日 

   nr 20 a 

车站日期戳Jaama 

kalendertempel 
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Lisa11 
 

SMPS kommertsakti täitmise 

selgitused 

 

KOMMERTSAKT nr 

(SMPS) 

 

Kommertsakti koostav vedaja (edaspidi – KA), sisestab selle numbri oma sisereeglite 

kohaselt. 

 

1. Vedaja koodtähistus _ 

 

Sisestatakse tüpograafiliselt viisil ting- märgis KA koostava 

vedaja SMPS SJ lisa 1 punkti 1 kohaselt. 

 

2. Koostatud 20 a 

 

Märgitakse KA koostamise kuupäev 

 

3. Jaam    
 

Lüüakse jaama tempel, kus koostatakse kommertsakt. 

 

4. Täiendus КА-le nr  raudtee- jaamad

 nr 20 __ a. 

 

Täidetakse juhul, kui pagasi või kaubapagasi kviitungile on lisatud teele jääva 

jaama kommertsakt; näidatakse selle kommertsakti number, teele jääva jaama ja raudtee 

nimetus ning akti koostamise kuupäev. 

Kui teekonnal on koostatud kommertsakt, mille kohta on märge pagasi või 

kaubapagasi kviitungil, kuid seda kommertsakti ei ole lisatud, tehakse märge „Ei ole 

lisatud“. 

Ei täideta, kui teekonnal kommertsakte ei koostatud. 

 

5 – 9.  Pagasi- või kaubapagasikviitungi nr nr    

20   a. 

 

Lähtejaam raudteel _   
 

Sihtjaam raudteel   
 

Saatja _ 

Saaja  _ 
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Sisestatakse vajalikud andmed vastavalt pagasi- või kaubapagasi lehe andmetele. 

Kui pagas, või kaubapagas saabus ilma pagasi või kaubapagasi teekonnaleheta, 

tehakse neis viies punktis märkus: „pagas/kaubapagas saabus ilma pagasi või 

kaubapagasi teekonnaleheta“. 

Kui vajalikke andmeid on siiski võimalik saada kleepsudelt pagasi või 

kaubapagasi asukoha tähistusest, tuleb lisaks eespool nimetatud märkusele üles kirjutada 

saadud andmed ja lisada: „Pagasi/kaubapagasi asukoha kleebise/märgistuse kohaselt“ 

 

10. Vagun nr    
 

Märgitakse vaguni inventeerimise (tehase-) number. 

 

11. Vedaja (vaguni operaatori) koodtähistus 
 

 

Sisestatakse tüpograafiliselt viisil tingmärgisvedaja (vaguni operaatori) SMPS SJ 

lisa 1 punkti 1 kohaselt. 

 

12. Saabus 20 _    a. 

 

Näidatakse ära pagasiga, kaubapagasigavaguni saabumise kuupäev, mille kohta 

koostatakse kommertsakt. 

 

13. Rongiga nr    
 

Näidatakse ära rongi number, millega saabus vagun pagasiga,

 kabapagasiga, mille kohta koostatakse KA. 

 

14. Saatja    
 

Täidetakse, kui saatmine on ette nähtud kommertsakti koostava vedaja sisereeglitega. 

Märgitakse saatja ametikoht ja perekonnanimi. 

 

15. КА-le on lisatud järgmised dokumendid 

  _ 

 
Märgitakse lisatud dokumendid. 

 

16. Vaguni tehniline seisund oli / ei olnud korras, selle kohta on koostatud 

tehniline akt nr kuupäevaga 20 a 

 

Kui oli koostatud vaguni tehnilise seisundi akt, näidatakse selle number ja koostamise 

kuupäev. 

 

17. Teatatud väärtus    
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Täidetakse pagasi- või kaubapagasikviitungi andmete põhjal. 

Kui pagasikviitungis andmed teatatud väärtuse kohta puuduvad, tehakse märge 

„Väärtuse teatamiseta“. 

 

18. Kontrollimise tulemused 

 

Järgmistel alustel teostatud kontrolli tulemused näidatakse eraldi: 

-  pagasi- või kaubapagasikviitungi (punktid 19 - 24) järgi; 

- tegelikult olemas (punktid 25-30); 
- tegelikult olemasolev kahjustatud pagas, kaubapagas 

(punktid 31-36). 

 

19 – 24. Märgitud pagasi- või kaubapagasikviitungi järgi 

 

Asjakohased punktid täidetakse pagasi- või kaubapagasikviitungis sisalduva teabe 

alusel. Ei täideta, kui pagasi- või kaubapagasikviitungis mis tahes teave puudub. 

Pagasi- või kaubapagasikviitungi kadumise korral tehakse punktides 19–21 märge 

„Pagas, kaubapagas saabus ilma pagasi- või kaubapagasi kviitungita“. 

 

25 – 30. Tegelikult olemas 

 

Täidetakse vastavalt tegelikult olemasolevale pagasile, kaubapagasile. 

Punkti 30 ei täideta. 

 

31 – 36. Sh kahjustatud pagas või kaubapagas 

 

Punktide 31–35 andmete alusel märgitakse vastav kahjustatud pagasi, kaubapagasi 

kohti puudutav teave. 

Punkti 36 ei täideta. 

 

37. Kommertsakti koostamise asjaolud. Pagasi, kaubapagasi (sh kahjustatud 

pagasi, kaubapagasi) kirjeldus koos puudu-või ülejäägi arvulise äranäitamisega 
 

 

 

 

Märgitakse asjaolud, mille puhul avastati pagasi, kaubapagasi kahjustatud seisund, 

näiteks „Mahalaadimisel“, „Väljastamisel“, 

„Pagasi, kaubapagasi ümberlaadimisel teise laiusega rööpmetega vagunisse“, 
„Ümberlaadimisel vaguni tehnilise rikke tagajärjel“, „Sorteerimisel“. 

Näidatakse ära kommertsakti koostamise põhjus ja kirjeldatakse põhjalikult 

vagunis olemasoleva pagasi, kaubapagasi seisundit, nimetades põhjused, mis tingisid 

pagasi, kaubapagasi kahjustumise või riknemise. Kommertsaktis 
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ei ole lubatud teha saatja või vedaja süülisusega seotud oletusi ega järeldusi pagasi, 

kaubapagasi defektsuse kohta. 

Kahjustuse kirjeldamisel ei tohi kasutada selliseid üldsõnalisi väljendeid nagu 

„pagas, kaubapagas on kahjustunud“, „Taara on katki“. 

Kui avastatakse pagasi, kaubapagasi rikutus vaguni rikke tagajärjel, nimetatakse 

see vaguni rike ja viidatakse kommertsaktiga kaasnevale vaguni tehnilise seisundi aktile. 

Pagasi, kaubapagasi massi puudujäägi avastamise korral näidatakse, millise 

kaaluga (vagunikaal, sajandikkaal, kümnendikkaal) pagasit, kaubapagasit kaaluti. 

 

Allkirjad: 

 

Kommertsakti allkirjastavad kõik selle koostamises osalenud ametiisikud ning see 

tõendatakse jaama kalendertempliga. 

 

38. Ekspertiisiakt on / ei ole koostatud 

 

Kui ekspertiisiakt koostatakse, lisatakse see kommertsakti sihtjaama jäävale 

eksemplarile. Kui selles punktis ei ole võimalik ekspertiisiakti kommertsaktile lisada, 

näidatakse ekspertiisiakti koostamise kuupäev, akti number ja selle koostanud asutus. 

 

39. Sihtjaama märge pagasi, kaubapagasi seisundi kohta, mis on saabunud 

koos kommertsaktiga teele jäävalt jaamalt 
 

 

 

 

Täidetakse sihtjaamas juhul, kui pagasi, kaubapagasi kontrollil ilmneb, et selle 

tegeliku olemasolu ning seisundi ja teele jäävas jaamas koostatud kommertsaktis, mis 

saabus koos pagasiga, kaubapagasiga, esitatud andmete vahel ei ole erinevusi avastatud. 

Sihtjaamas uut kommertsakti ei koostata, teele jääva jaama koostatud kommertsaktis 

antakse kinnitus, et pagasi, kaubapagasi seisund vastab selle kommertsakti andmetele. 

 

Allkirjad. 

 

Kommertsakti allkirjastavad sihtjaamas kõik selle koostamises osalenud 

ametiisikud ning see tõendatakse jaama kalendertempliga. 

 

40. Kommertsakt saadetakse 

  kuupäeval 20 a 

 

Märgitakse kommertsakti koostanud vedaja koodtähistus SMPS SJ lisa 1 punkt 1 

kohaselt ja kellele see saadetakse, kommertsakti saatmise kuupäev. 
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Lisa 12 
 

Üleandmislehe näidis 

 

RAHVUSVAHELISE REISIJATEVEO TEADE 

INTERNATIONALER PERSONENVERKEHR 

 

ÜLEANDMISLEHT NR 

UBERGABENACHWAIS-NR.   

 

pagasi-/kaubapagasisaadetise1 kohta, üle antud jaamas 
für Reisegepack/Expssegut1 übergeben am Bahnhof 

  Rongiga nr 
 

Zug-Nr. 

Jaamani raudteel   
zum Bahnhof Eisenbahn 

“ ” 201 a 
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u
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Üleandva vedaja 

tempel 

Stempel der uberge- 
benden der Beforderer 

Vastuvõtva vedaja 

tempel Stempel der 

überge- 
nommenen der Beforderer 

 

Andis üle Võttis vastu 
Ubergeben_   

1 Üleliigne läbi kriipsutada 
Nichtzutreffendes streichen 

Ubernommen_   

2 Pagasi üleandmise korral seda lahtrit ei täideta 
Bei Reisegepack wird diese Spalte nicht ausgefüllt 

Märkus. Pagasi ja kaubapagasi üleandmislehed koostatakse eraldi. 
Anmerkung: Die Ubergabenachweise sind für Reisegepack und Expressgut 

getrennt auszufullen 
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Lisa  13 
 

Üldakti näidis 

 

ÜLDAKT NR 
ALLGEMEINES PROTOKOL Nr.   

 

 
Akti koostanud vedaja lühendatud nimetus 
Kurzbezeichnung der das Protokol aufnehmenden Eisenbahn 

1. Jaam 
Bahnhof    

2. Saadetis nr                       kuupäev 
Nr.der 74ending _von 201 

 

3. Lähtejaam Sihtjaam 
Versandbahnhof       Bestimmungsbahnhof   

4. Vagun nr tüüp vedaja 
Wagen Nr. Gattung Eigentumsmerkmal   
saabunud rongiga nr 
eingegangen mit Zug Nr.   

2. Akti koostamise põhjused ja asjaolud: 
Grunde für die Aufnahme des Protokolls: 

  _ 
  _ 

  201-   

Jaamade templid Jaamaülem Akti 
koostamisel 
osalevate isikute 
allkirjad ja 
ametikohad 

Bahnhofsstempel Leiter des Bahnhofs Dienststellung, 
der das Protokoll 
Aufnehmenden 
Beschaftigten 

 

(allkiri – 
Unterschrift) 
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Lisa 14 

Reisijate 

pagasi- ja kaubapagasiveol tekkivate pretensioonide menetlemise 

KORD 

rahvusvahelises reisijateveos 

 

I. Pretensioonid vedajatele 

 

1. Reisijate-, pagasi- ja kaubapagasiveo lepingu alusel tekkinud pretensioone võib 

esitada vedajatele, kes on nimetatud SMPS lisas 2. 

Vedaja, kellele esitatakse pretensioon, on selle pretensiooni reguleerija (tekstis 

edaspidi – reguleeriv vedaja). 

2. Reguleeriv vedaja peab võimalikult täpselt välja selgitama sisulised asjaolud. 

Ta peab tuvastama pretensiooni esitaja pretensiooni esitamise õiguse, veenduma kõigi 

vajalike dokumentide olemasolus ja kontrollima pretensiooni esitamise tähtaega vastavalt 

SMPS nõuetele. 

Lisaks peab nimetatud vedaja lahendama küsimuse, kas pretensioon tuleb 

rahuldada ja kes peab seda tegema. 

 

II. Pretensioonid pagasi- ja kaubapagasiveo kohta 

 

1. Reguleeriv vedaja lahendab pretensiooni iseseisvalt, kui ta on täielikult selle 

pretensiooni eest vastutav. 

Kui esitatud pretensiooni eest vastutavad teised SMPS lepinguosaliste hulka 

kuuluvad vedajad, on pretensiooni läbivaatamise kord järgmine. 

Pagasi- või kaubapagasiveol kahe või suurema arvu riikide vahel saadab 

reguleeriv vedaja pretensiooni koopiad 30 päeva jooksul pretensiooni saamise päevast 

koos kõigi selle juurde kuuluvate dokumentidega kõikidele asjakohases veos osalevatele 

vedajatele, samal ajal teavitatakse sellest pretensiooni esitajat. 

Kui üks või rohkem vedajaid, kellele on saadetud pretensioonimaterjalid, ei vasta 

pretensioonile 100 päeva jooksul selle saatmise hetkest, saadab reguleeriv vedaja neile 

tähitud kirjaga meeldetuletuse. 

Vastuse mittesaamist meeldetuletuse saatmisele järgneva 30 päeva jooksul 

loetakse pretensiooni rahuldamise nõusolekuks. 

Pretensioonide korral pagasi või kaubapagasi kohaletoimetamisega viivitamise 

kohta ei ole pretensiooniavalduse koopiate saatmine vajalik. 

Iga vedaja, kes on saanud selle pretensiooni koopia, on kohustatud 100 päeva 

jooksul materjalide saatmise hetkest pretensiooni läbi vaatama, andma selle kohta 

reguleerivale vedajale vastuse ja saatma vastuse koopiad teistele veos osalevatele 

vedajatele. Sama perioodi kestel teavitab reguleeriv vedaja osalevaid vedajaid oma 

vastutuse määrast seoses pretensiooniga. Kui pretensiooni läbivaatav vedaja tunnistab 

oma vastutust, lisatakse tunnistatud summad korralisse saldoaruandesse reguleeriva 

vedaja kasuks. 

Kui kõik asjassepuutuvad vedajad vaatavad pretensiooni läbi ja ilmneb, et 

tuvastatud asjaolude põhjal ei ole võimalik vastutavat vedajat välja selgitada, 
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kuid pretensioon on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele, on reguleerival vedajal õigus 

jaotada tekitatud kahju kõigi veos osalenud vedajate vahel, välistamata seejuures 

reguleerivat vedajat, proportsionaalselt tariifsetele kilomeetritele, mille on saadetis 

faktiliselt läbinud igas riigis, välja arvatud riigid, kes tõendavad, et kahju ei ole tekkinud 

nende liinidel ega nende süül. 

Kui üks või mitu asjassepuutuvat vedajat annavad pärast kehtestatud tähtaega 

eitava vastuse, ei võta reguleeriv vedaja seda infot arvesse. 

Kui üks või mitu asjassepuutuvat vedajat annavad vastuse küll pärast kehtestatud 

tähtaega, kuid tunnistavad pretensiooni, teeb reguleeriv vedaja vajaduse korral 

ümberarvutused, lisades asjakohased summad saldoaruandesse. 

2. Kui reguleeriv vedaja saadab edasi kehtestatud korras koostatud pretensiooni 

pärast 30-päevase tähtaja möödumist II. jao punkti 1 sätete alusel, ei või vastutav vedaja 

sel põhjusel pretensiooni tagasi lükata. 

3. Pretensiooni läbi vaadates peab reguleeriv vedaja nõudma SMPS artikli 43 

sätete alusel vajalike dokumentide esitamist. 

Kui nimetatud dokumendid puuduvad ja pretensiooni esitaja esitab muid tema 

pretensiooni esitamise õigust kinnitavaid dokumente, otsustab nende piisavuse 

pretensiooni läbivaatamiseks reguleeriv vedaja. 

Vedaja, kellele esitatakse pretensioon kahju hüvitamise kohta, peab pretensioonil 

ja kõigil lisatud dokumentidel ära näitama vedaja nime, pretensiooni saabumise kuupäeva 

ja menetluse numbri. 

Kui pretensiooni esitajalt saabub dokumente, millel on juba olemas nimetatud 

märked pretensiooni läbivaatamise kohta, selgitab reguleeriv vedaja välja, milline otsus 

on vastu võetud seoses eelmise pretensiooniga. 

Pärast pretensiooni läbivaatamist toimib reguleeriv vedaja pretensiooni 

dokumentidega vastavalt SMPS artikli 43 punktidele 8 ja 9. 

 

III. Pretensioonid veotasude tagastamise kohta 

 

1. Vedajad reguleerivad pretensioone veotasude tagastamise kohta SMPS 

artiklite 35 ja 43 sätete alusel. 

2. Pretensiooni vaatab läbi vedaja, kellele selle esitas reisija SMPS artikli 43 § 2 

sätete kohaselt. 

3. Reguleeriv vedaja peab välja selgitama pretensiooni sisu ja lahendama 

küsimuse, kas pretensioon kuulub lahendamisele SMPS artikli 35 sätete kohaselt. 

Kui vedaja tunnistab, et pretensioon kuulub osalisele või täielikule rahuldamisele, 

rahuldab ta selle vastavalt toimides, küsimata teiste vedajate arvamust, kellega läbitud tee 

eest veotasud pretensiooni alusel tagastatakse. 

See otsus on kohustuslik ka teistele vedajatele, kes pretensiooni alusel tasude 

tagastamisel osalevad. 
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4. Juhtudel, kui pretensiooni kinnitamiseks esitatud dokumendid ei ole 

vormistatud SMPS artikli 43 sätete kohaselt, kuid pretensiooniavalduses esitatud 

asjaoludest järeldub, et pretensioon võib kuuluda rahuldamisele, peab reguleeriv vedaja 

saama teistelt asjassepuutuvatelt raudteedelt nõusoleku pretensiooni rahuldamiseks II. jao 

punktis 1 kehtestatud tähtaegade jooksul. 

 

IV. Vedaja õigus nõuda teiselt vedajalt 

väljamakstud hüvitise tagastamist 

 

1. Vedajate vastastikust vastutust, samuti vedaja õigust nõuda teistelt vedajatelt 

väljamakstud hüvitiste tagastamist reguleerivad SMPS ja SMPS rakendusjuhend. 

2. Arveldused vedajate vahel, mis on seotud väljamakstud hüvitiste tagastamise 

nõuetega, toimuvad rahvusvahelise reisijateveo arveldusreeglitega kehtestatud korras. 
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