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EL tarbija nõustamiskeskus 
(European Consumer Centre of Estonia)

✓Tegutseb Tarbijakaitseameti ühe osakonnana alates 2005

✓Kuulub võrgustikku ECC-Net (European Consumer Centres 
Network), mille tegevust koordineerib Euroopa Komisjon 
(hetkel 30 keskust)

✓Nõustab tarbijaid EL-is kehtivatest tarbijaõigustest

✓Abistab tarbijaid ülepiiriliste kaebuste lahendamisel

✓Võrgustiku koduleht: www.ec.europa.eu/consumers/ecc

✓Eesti EL tarbija nõustamiskeskuse koduleht: 
www.consumer.ee

✓Keskuse teenused on tasuta

http://www.ec.europa.eu/consumers/ecc
http://www.consumer.ee/


Euroopa Liidu siseturg

Siseturu poolt pakutavate eeliste 
kasutamise piiramine

Kauplejate tõrksus piiriüleselt 
oma tooteid müüa

Tarbijate ebakindlus EL-i siseturu 
võimaluste kasutamisel



Tarbijaühenduste kohustused ja potentsiaal 

TKS § 19. Tarbijaühendused

(1) Tarbijaühendus on isikute vabatahtlik ühendus, mis on asutatud ja 
registreeritud vastavalt mittetulundusühingute seadusele ning mille tegevuse 
eesmärk on kaitsta ning edendada tarbijate õigusi ja huve.

(2) Tarbijaühendusel on õigus:
1) osaleda tarbijakaitsepoliitika kujundamisel ning elluviimisel;
2) korraldada tarbijakaitsealast teavitamist, nõustamist ja õpet;
3) nõustada ja abistada tarbijat;
4) esindada tarbijat kohtus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 218 lõike 1 
punktis 1 või 2 sätestatud tingimustele vastava isiku kaudu;
5) esindada tarbijat tema nõusolekul käesoleva lõike punktis 4 nimetamata 
riigiasutuses ning suhetes kaupleja või tootjaga;
6) esindada tarbijat tema nõusolekul kohtuvälise vaidluse lahendamisel;
7) korraldada tarbijakaitsealaseid uuringuid;
8) teha koostööd tarbijakaitse järelevalveasutustega.



Korteriühistu liige kui lõpptarbija

• Kõik inimesed on tarbijad

• Ulatuslik kokkupuude lõpptarbijaga – enam kui 4000 korteriühistut: korterid: 
leibkonnad: sugulased, tuttavad, …

• Võimekus osaleda kohtuvälises kaebuste lahendamises

• Vastavalt oma kogemustele konstruktiivse sisendi andmine nii riiklike kui EL 
poliitikate osas, mis otseselt või kaudselt puudutavad tarbijate huve

• Võimalik kompetents ja kokkupuude paljudes valdkodades:

- Energia

- Jäätmekäitlus

- Väljaspool äriruume sõlmitud lepingud

- Sideteenused

- E-kaubandus

- jpm



Hetkel aktuaalsed teema Euroopa Liidus

•Geobloking

•E-kaubandus

•Kohtuväline kaebuse lahendamine



Kas kõik tarbijad on Euroopas võrdsed?

• Liikmesriigid tagavad, et teenuse kasutajatele ei kohaldata 
diskrimineerivaid nõudeid nende kodakondsuse või elukoha tõttu 

• Liikmesriigid tagavad, et teenuseosutaja poolt avalikkusele üldiselt 
kättesaadavaks tehtud teenusele juurdepääsu üldtingimused ei 
sisalda diskrimineerivaid sätteid, mis on seotud teenuse kasutaja 
kodakondsuse või elukohaga, kuid ilma et see välistaks võimaluse 
näha juurdepääsutingimuste puhul ette erisused, kui need on 
otseselt õigustatud objektiivsete kriteeriumidega. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ teenuste 
kohta siseturul, Artikkel 20. 



Tarbijate diskrimineerimine

Diskrimineerimine esineb enamasti:

• Hinnaerinevustes

• Teenustele-kaupadele ligipääsu piiramises



Teenuste direktiiv

Direktiiv hõlmab endas teenuseid, mida osutatakse majanduslikel eesmärkidel. 

Näiteks: 

• kaupade ning teenuste jae- ja hulgimüük, 

• ehitusteenused, 

• käsitööteenused, 

• enamik ametitoiminguid nt finantskonsultantide teenused, arhitektid, 
veterinaarid, 

• äritegevused seotud teenused, nagu värbamisteenused, patendivolinikud, turism, 
majutus ja toitlustusteenused (hotellid, restoranid), 

• koolitus- ja haridusteenused (eraülikoolid ja keeltekoolid, kinnisvarateenused) 

• majapidamises osutatavad tugiteenused nt koristusteenused, eralapsehoidjate ja 
aednike osutatavad teenused. 

NB! Direktiivi reguleerimisalast on välja jäetud: finantsteenused, 
transporditeenused, tervishoiuteenused, hasartmänguteenused, sotsiaalteenused, 
jm. 



Õiguslik raamistik

✓Kuigi diskrimineerimiskeelu põhimõte on juba kehtestatud teenuste 
direktiivi raames, püütakse luua suuremat õiguskindlust selle kohta, 
missugune tegevus on lubatud ja missugune mitte.

✓Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 31 lg 1 sätestab:  
Teenuseosutaja ei või diskrimineerida klienti tema kodakondsuse või elu-
või asukoha tõttu, eelkõige ei tohi olla diskrimineerivad teenuseosutaja 
poolt avalikustatud kaupade või teenuste müügitingimused, välja 
arvatud juhul, kui erisused on otseselt põhjendatud objektiivsete 
kriteeriumidega.

✓Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on 
customers' nationality, place of residence or place of establishment 
within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC.

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15952


Hetkeseis
Kujutage ette, et midagi sellist juhtub tavapoes! Veebikeskkonnas on see aga tavaline…

https://www.youtube.com/watch?v=7mIjUXbNEwc&feature=youtu.be

Euroopa Komisjon avaldas uuringu tulemused:

✓ Vaadeldi 10537 e-poodi üle Euroopa. Moodustati 143 „paari“ erineva riigi kauplejast 
ja tarbijast.

✓ Enamus veebilehti ei võimalda oste sooritada teises liikmesriigis asuval tarbijal –
selline tõrge tuvastati 63% uuringuga hõlmatud veebipoodidest. Ehk teisisõnu ainult 
37% veebipoodidest jõudis tarbija ostu viimasesse faasi ehk eduka maksmiseni. 

✓ Peamised tuvastatud takistused:

- tootele/teenusele- veebilehele ligipääsu piiramine;

- ostja ümbersuunamine (re-routing) teisele veebilehele;

- keeldumine kaupa/teenust müümast mistahes tellimuse etapis;

- müügitingimuste ja/või hinna muutumine olenevalt ostja asukohariigist.

✓Blokeerimise aluseks on nii sisestatud e-posti aadress, elukoha aadress, 
telefoninumber, krediitkaardi number. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mIjUXbNEwc&feature=youtu.be


Näiteid…

• Itaallased broneerisid endale majutuse Itaalias asuvasse hotelli, kasutades selleks Austria 
reisimüüjat. Hotelli saabudes paluti tarbijatel maksta täiendavalt 400 eurot. Nii hotell kui ka 
reisimüüja selgitasid tarbijatele, et vastavalt teenuse kasutamise tingimustele tuleb itaallastel 
maksta lisatasu, et neile laieneks hotelli poolt pakutavad mugavusteenused.

• Eestimaa tarbija broneeris endale Interneti vahendusel rendiauto, mille pidi kätte saama 
Suurbritannias. Auto kättesaamisel selgus, et tarbija peab tasuma lisaks rendimaksumusele ka 
deposiiti 500 £ ulatuses, kuivõrd tema juhiluba ei ole välja antud Inglismaal. 

• Iiri tarbija soovib osta rõivaid Suurbritannia e-kaupleja kodulehelt. Sisestades peale kauba valimist 
enda andmeid, suunatakse tarbija automaatselt kodulehele .ie lõpuga, kus on  palju kõrgem 
hinnatase.

• Suurbritannia elanik soovis osta saapaid e-kaubamajast ning avastas ettevõtte kodulehelt, et sama 
ettevõtte Suurbritannia filiaal müüb saapaid 40£ kallimalt, kui Saksamaa asuv pood. Tarbija otsustas 
seejärel sooritada ostu Saksa veebilehelt, kuid kaupleja keeldus tarbijale saapaid müümast, 
põhjendades seda ebaausa hinnaeelisena tarbija kasuks. 

• Eestis tarbija soovis tellida Prantsusmaa veebipoest kohvipatju. Vastavalt ettevõtte 
tellimustingimustes sätestatud piirangule toimetas kaupleja kaupu kohale vaid Prantsusmaa piires. 
Seetõttu tellis tarbija kauba Prantsusmaa postiaadressile. Tellimuse eest tasumisel teavitati tarbijat 
kaupleja keeldumisest makse vastu võtmisel, põhjusel, et tarbija IP-aadress ja krediitkaart on 
registreeritud Eestis. Kaupleja aktsepteerib vaid Prantsusmaa IP-aadressi ja krediitkaardi vahendusel 
teostatud makseid.



Veel näiteid…

• Disneyland teemapark Pariisi lähedal pakub 5-päevast majutuspaketti 
oma kodulehel samasse hotelli järgmiselt:

- 1038 eurot Austria ja Saksa tarbijatele

- 858 eurot Itaalia tarbijatele 

- 645 eurot Belgia ja Prantsusmaa tarbijatele



Kuidas edasi….

• Sügis 2015 – Euroopa Komisjoni poolt korraldatud avalik arutelu 
turuosaliste seas probleemkohtade kaardistamiseks (laekus 433 
vastust).

• Mai 2016 – Komisjoni ettepanek geoblokeeringute ning muul moel 
tarbijate diskrimineerimise vähendamiseks.

• Ettepaneku üldine eesmärk on pakkuda tarbijatele paremat 
juurdepääsu kaupadele ja teenustele ühtsel turul, takistades otseselt 
ja kaudselt diskrimineerimist ettevõtjate poolt, kes kunstlikult 
segmenteerivad turgu klientide elukoha alusel.

• Komisjon eelistab valdkonda reguleerida just otsekohalduva 
määrusega, mis kehtestaks turuosalistele ühtsed kohustused ning 
lihtsustaks eeskirjade ühelaadset kohaldamist erinevates 
liikmesriikides.

• Hetkel on ettepanek arutlusel Euroopa Nõukogus ning Parlamendis.



Piiriülene e-kaubandus – õiguslik raamistik

• EL direktiiv 2011/83/EL tarbijate õiguste kohta (nn tarbijaõiguste 
direktiiv)

• EL direktiiv 99/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud 
garantiide teatavate aspektide kohta

• EL direktiiv 2006/123/EÜ Teenuste kohta siseturul (nn teenuste 
direktiiv)

• Eestis: Võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus 



Kes on tarbija?

•1999/44/EÜ: tarbija — füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavates lepingutes toimib eesmärkidel, mis 
ei ole seotud tema majandus- ega kutsetegevusega;

•2011/83/EL: „tarbija” – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga reguleeritud lepingute raames tegutseb 
eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega;

•Siseriiklik õigus



Näited:

✓“Tarbija” tellis 10 mobiiltelefoni

✓„Tarbija“ tellis tonni proteiinipulbrit

✓Talunik tellis traktori, makstes ettevõtjana, väites aga et see on 
eraaias kasutamiseks

✓„Tarbija“ tellis professionaalseid seadmeid ehk juuksuritoole, 
mida kasutatakse ilusalongides

✓Korteriühistute sisesed vaidlused



Kes on kaupleja?

✓1999/44/EÜ: Müüja on isik, kes oma majandus- või 
kutsetegevuses pakub ja müüb või muul viisil turustab 
tarbijale kaupa või osutab teenust.

✓2011/83/EL „kaupleja” – füüsiline või juriidiline isik, 
olenemata sellest, kas viimane on era- või avalik-õiguslikus 
omandis, kes käesoleva direktiiviga reguleeritud lepingute 
raames tegutseb – kaasa arvatud teiste isikute kaudu, kes 
tegutsevad tema nimel või ülesandel – eesmärgil, mis on 
seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega.

✓Siseriiklik õigus



Näited:

✓Mündioksjon Suurbritannia veebilehel

✓Veebikaubamajad, kes paluvad maksta eraisiku 
arveldusarvele

✓Noolemängu ostmine Saksamaa veebikeskkonnast 
http://www.2dehands.be/

✓Facebookis kaupade müügiga tegelevad isikud

http://www.2dehands.be/


Peamised probleemid E-kaubanduses

✓ Ettemakstud kaupade mittekättesaamine 

✓ Tellitule mittevastavad kaubad

✓ Kasutamise käigus kaubal ilmnenud puuduste osas ei 
aktsepteeri kauplejad tarbijate kaebusi 

✓ Pettused



Peamised sätted

✓ Ettevõtja kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist kauba või teenuse 
kohta teavet. 

✓ Taganemisõigus – 14 päeva (varem varieerus liikmesriigiti 7-15 päevani)
✓ Tarbijale tuleb tema makstud tasud tagastada hiljemalt 14 päeva möödumisel 

alates ettevõtjapoolsest taganemisavalduse kättesaamisest (varem kehtinud 
õigus 30 päeva). 

✓ Taganemisõigus lõpeb pärast 12 kuu möödumisest (varasema kolme kuu 
asemel). 

Kes kannab kauba tagasisaatmisega seotud kulud?
Ainus tasu, mida võib tarbijalt kauba tagastamise korral nõuda, on tagastamis-
kulud.

NB! Ei piira muid seaduses sätestatud tarbijaõigusi.



Näide tarbijakaebusest:

✓Eesti tarbija  tellis Belgias registreeritud Interneti-poest kitarri ning 
teostas kauba eest ettemaksu. Kättetoimetamise ajaks oli kaupleja 
poolt vastavalt tellimistingimustele lubatud 3-6 nädalat. Selle aja 
möödudes tarbija oma tellitud kaupa kätte ei saanud ning pöördus 
kaupleja poole sooviga makstud raha tagastada. Selle peale tõi 
kaupleja tarbijale erinevaid vabandusi ja põhjendusi, miks 
tellimuse täitmine viibib, kuid raha ei soostunud tagastama. Pärast 
8-kuulist ootamist ei olnud tarbija ikka kitarri kätte saanud ...



Kaua peab tarbija ootama?

✓Tarneaeg eeldab poolte kokkulepet

✓Kokkuleppe puudumisel hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingu 
sõlmimisest

✓Tarbijal kohustus anda hilinenud tarne korral kauplejale lisatähtaeg

✓Tarbijal õigus leping lõpetada, kui kaupleja ei toimeta kaupa kohale 
ka lisatähtaja jooksul

✓Kui tarbija vajab tellitud kaupa konkreetseks kuupäevaks ning 
kaupleja jätab kauba selleks ajaks tarnimata, on tarbijal õigus leping 
viivitamata lõpetada

✓Lepingu lõpetamisel tagastab kaupleja tarbijale põhjendamatu 
viivituseta kõik lepingu alusel saadud summad



Veel näited:

✓Prantsusmaa tarbija tellis Eesti e-kauplejalt maksikleidi. Kohaletoimetamise ajaks oli 
kokku lepitud 5-6 tööpäeva. Nädal hiljem teavitas kaupleja tarbijat, et nimetatud 
toode on otsa lõppenud ning tegi tarbijale pakkumise teistele toodetele. Tarbija valis 
kaupleja valikust teise toote. Kaupleja teavitas tarbijat, et kui viimane soovib toote 
kohale toimetamist teatud kuupäevaks, siis tuleb tarbijal täiendavalt juurde tasuda 
kullertasu. Tarbija leidis, et tegemist on kaupleja poolse viivitusega ning kaupleja 
peaks seega ise hüvitama täiendava kullerteenuse tasu. Kaupleja ei olnud sellega 
nõus ning tarbija taganes lepingust paludes talle tagasi kanda tasutud summa. 
Kaupleja ei tagastanud tarbijale tasu mitme kuu jooksul ning tarbija pöördus ECC 
poole. Kaupleja teavitas pärast ECC poolt vahedatud kaebust, et kannab tarbijale 
koheselt raha tagasi. 

✓Tarbija tellis Saksamaa kaupleja tehasest aku päikeseelektrisüsteemi aku väärtusega 
4309 eurot. Kaup pidi olema valmis saatmiseks kokkulepitud kuupäeval, seda ei 
juhtunud ning tarbija pöördus päringutega kaupleja poole, kes aga ei vastanud. 
Tarbija pöördus seepeale kaebusega ECC poole, kuid vahetult pärast seda andis 
kaupleja endast märku ning lubas toote siiski teele panna. Tarbija palus menetluse 
lõpetada. Septembri lõpus pöördus tarbija uuesti abipalvega meie poole. Menetlus 
lõpetati kui tarbija kinnitas puuduoleva kauba kohale jõudmist. 

✓Eesti tarbija tellis Soome ettevõttelt kalastuspüksid. Kaupleja saatis tarbijale tooted 
kahel korral, kuid mõlemal korral oli tegemist lepingule mittevastava kaubaga 
(õmbluskohad ja kinnituskohtade asukohad olid puudusega ja sobimatud, järgmisel 
korral olid püksid liiga lühikesed). Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja ei 
rahuldanud tema kaebust.  Koostöös Soome ECC-keskusega õnnestus tarbija kaebus 
lahendada ning kaupleja tagastas tarbijale defektsete toodete eest 279 eurot.



Pretensiooni esitamine seoses e-poest ostetud 
kauba lepingutingimustele mittevastavusega:

✓ (1999/44/EÜ): tarbijate põhilised raskused ning 
müüjatega ettetulevate vaidluste peamised põhjused 
tulenevad sellest, et kaup ei vasta lepingule.



Kui pika aja jooksul võib EL riikidest ostetud kauba osas kaebust 
esitada? Riided, telefonid, mööbel, arvutid, jalgrattad...?

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 1999/44: müüja 
vastutab juhul, kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe aasta
jooksul alates kauba üleandmisest. Kõnealune ajavahemik 
siseriiklike õigusaktide alusel ei või olla vähem kui kaks aastat 
üleandmisest alates. 
Erandid: Soome, Iirimaa, Holland, Rootsi, Suurbritannia, jm.

Lepingule mittevastavus, mis tuleb ilmsiks kuue kuu jooksul alates 
kauba üleandmisest, loetakse esinenuks üleandmise hetkel, välja 
arvatud juhul, kui tõestatakse muud. 

NB! Erinev praktika liikmesriikides!



(1999/44/EÜ): 

✓ Kui kaup ei vasta lepingule, peaks tarbijatel olema õigus lasta kauba lepingule 
vastavus tasuta taastada kas parandamise või ümbervahetamise teel, või kui 
see ei õnnestu, siis lasta alandada hinda või tühistada leping. 
NB! Erinev praktika liikmesriikides! 

✓ Mõiste "tasuta" viitab kauba lepinguga vastavusse viimisel tekkivatele kuludele, 
eelkõige posti, tööjõu- ja materjalikuludele. 
NB! Euroopa kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-65/09 ja C-87/09

✓ Parandamine või asendamine peab toimuma mõistliku aja jooksul ning ilma 
märkimisväärsete ebamugavusteta tarbijale, kusjuures võetakse arvesse kauba 
laad ja eesmärk, milleks tarbija kaupa vajas. Teatud riikides vastav tähtaeg 
tuleneb seadusest!

✓ Tarbija võib nõuda hinna asjakohast alandamist või lepingu tühistamist, kui:

- müüja ei ole kohaldanud parandusmeedet mõistliku aja jooksul või

- müüja ei ole kohaldanud parandusmeedet tarbijale märkimisväärseid 
ebamugavusi põhjustamata.



Erinevused liikmesriigiti

✓Tšehhi Vabariigis ja Luksemburgis on seadusest tulenev kohustus parandada või 
asendada asi 30 päeva jooksul. Selle ebaõnnestumisel on tarbijal õigus nõuda 
müügihinna alandamist või lepingu lõpetamist. 

✓ Saksamaal kehtiva praktika kohaselt ei kuulu kaup peale teistkordset 
ebaõnnestunud katset enam parandamisele.

✓ Soomes ei ole müüja vastutusele asja lepingutingimustele vastavuse osas ajalist 
piirangut kehtestatud. Vastutusperiood tuleneb eeldatavast eseme kasutuseast. 

✓ Lätis on esimesel kuuel kuul ilmnenud puuduse korral tarbija otsustada millist 
neljast õiguskaitsevahendist ta kasutab.

✓ Hollandis ei ole müüja vastutuse kestvus seadusega määratud ja seega võib see olla 
pikem kui kaks aastat, olenevalt kaubast ja selle eeldatavast kasutuseast. 

✓ Portugalis on kahe aasta jooksul  puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamise kohustus 
müüjal.

✓ Rootsis on seaduslik pretensiooni esitamise aeg 3 aastat. 

✓Suurbritannias on seaduslik pretensiooni esitamise aeg 6 aastat.  Lisaks on tarbijal 
õigus lepingu puhul, mille mittevastavus ilmneb vahetult peale ostmist, lepingust 
taganeda.



✓Liikmesriigid võivad sätestada, et tarbija peab 
oma õiguste kasutamiseks teavitama müüjat 
lepingule mittevastavusest kahe kuu jooksul 
alates lepingule mittevastavuse avastamise 
kuupäevast.



Näide:

Tarbija tellis Eesti e-kaupleja lätikeelselt lehelt pardli. 

Pardel lakkas töötamast, kuid tarbija teavitas kauplejat 
puudusest alles 3 kuud peale vea avastamist. Kaupleja jättis 
tarbija kaebuse rahuldamata, viidates tarbija kohustusele 
teavitada 2-kuu jooksul.



Näpunäited!

✓Uuri kaupleja tausta internetifoorumitest ning kasutades 
otsingumootoreid! (nt Scamadviser.com jt)

✓Veendu, et tehingu teiseks osapooleks on kaupleja!

✓Tutvu tähelepanelikult tellimistingimustega!

✓Kontakteeru kauplejaga, et teha kindlaks tema valmisolek Sinu 
küsimustele vastata!

✓Ole ettevaatlik isikuandmete edastamisel!

✓Suhtu ettevaatlikult pakkumistesse, mis tunduvad liiga head, et olla 
tõsi!

✓Kui maksmine toimub krediitkaardiga, veendu, et kaupleja koduleht 
on selleks piisavalt turvaline (https://)!

✓Hoia alles kõik ostuga seotud dokumendid!



Piiriüleste kaebuste lahendamine



Kaebuste lahendamine kui müüja 
ja tarbija ei asu samas liikmesriigis

Mida teha, kui tekivad probleemid ja kuidas esitada piiriülest 
kaebust?

✓ Hoolimata sellest, millisest EL liikmesriigist ost sooritada, 
probleemide ilmnemisel on esimeseks sammuks müüjaga 
ühendust võtta.

✓Kui suuline pöördumine ei anna tulemusi, tuleb teha kirjalik 
kaebus, milles märkida tarbijapoolne täpne nõue. 



Kaebuste lahendamine ECC-võrgustikus



Ülepiiriliste kaebuste statistika

2016 laekus:

✓ ECC keskustele ligi 100 000 tarbija pöördumist

✓EL tarbija nõustamiskeskusele ~1000 tarbija pöördumist



Kohtuväline tarbijakaebuste lahendamine 
(ADR-süsteem)

✓Kohtuväline kaebuste lahendamise süsteem (ADR 
süsteem) on süsteem, mis on loodud tarbijate 
abistamiseks väljaspool kohtusüsteemi. 

✓Kohtuvälise kaebuste lahendamise süsteemi ülesandeks 
on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi, mida 
pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

✓Eestis tarbija kaebusi lahendav ADR – Tarbijavaidluste 
komisjon.



ODR platvorm (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus nr 524/2013)



Euroopa väiksemate kohtuvaidluste 
menetlus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
861/2007)

• Eesmärgiks on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate kohtuvaidluste 
menetlemist ning vähendada kohtumenetlusega kaasnevaid kulusid. 

• Määrus on kohaldatav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, välja arvatud 
Taanis. 

• Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on vaidluspooltele kättesaadav 
alternatiivina liikmesriikide õiguses sätestatud menetlustele. 

• Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust saab kasutada piiriülestes 
tsiviil- ja kaubandusasjades, kui nõude väärtus ei ületa 2000 Eurot. 

• Väiksemate kohtuvaidluste menetlus on heaks võimaluseks tarbijale, kellel ei 
ole õnnestunud lahendada vaidlust mõne teise liikmesriigi kauplejaga. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0861&rid=1


Vormipõhine menetlus

Vormid on leitavad Euroopa Tsiviilasjade Justiitsatlases 
(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/) ning neid on kokku 
neli:

• Vorm A – Nõudevorm

• Vorm B – Kohtu taotlus nõudevormi parandamiseks ja/või täiendamiseks

• Vorm C – Vastusvorm

• Vorm D – Kinnitus Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames 
tehtud kohtuotsuse kohta



Piiriülestele ostudele spetsialiseeruv kodulehekülg 
www.ecc.ee



Tänan kuulamast!

Kristina Vaksmaa

kristina.vaksmaa@consumer.ee

mailto:kristina.vaksmaa@tarbijakaitseamet.ee

