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Toit  ja tarbijakaitse



Tarbija põhiõigused (TKS § 3)

Tarbija õigus saada:

• kaupa, mis vastab nõutele;

• kauba kohta vajaliku ja tõest teavet;

• tarbimisalast teavet;

• nõu ja abi;

• nõuda kahju hüvitamist.



Tarbija õigus saada teavet (TKS § 4)

• tarbija õigus saada teavet enne kauba omandamist –

omadused, kasutamistingimused, sõlmitav leping.

• teave eesti keeles, kui tarbija ei ole nõustunud muus
keeles;

• ostu tõendav dokument (20 eurot).



Teave kauba kohta

Tarbija kaebus: „07.01.2021 oli Tartus Sõbra Maximas
s i h i l i k u l t müügile pandud vale sildi all terve suur
hunnik lihatoodet.LIhatooted olid pandud müügile sildi
all " SEA ABALIHA KAMARATA JA KONDITA".
Inspekteerimisel selgus aga juba mõne meetri
kauguselt silmates, et tegemist lihakäntsudega, MILLEL
ON KÜLJES KAMAR. Lähemalt inspekteerimisel koos
lihaleti müüjanna abiga, tegime umbkaudu 5 minuti
jooksul kindlaks, et umbes POOLTEL nimetatud sildi all

müügil olevatel lihatükkidel on kamar küljes.“



Kauba hinna avaldamine (TKS § 7)

• müügihind ja ühikuhind (kg, l, m kohta) - kirjalikult selgelt
loetaval ning tarbijale üheselt mõistetaval ja kergesti
märgataval viisil;

• pakendamata kaup – kui müüakse koguse, mahu või
mõõdu järgi, siis avaldatakse ühikuhind enne mõõtmist.
Müügihind avaldatakse pärast mõõtmist;

• kauba reklaamis avaldatakse kauba müügihind koos
ühikuhinnaga.



Hind ja kaal

Tarbija ostis baguette´i. Enne
ostmist oli talle hinnasildil ära
märgitud ühikuhind ja müügihind.
Saiakoti peal oleval triipkoodil
müügihinda ega ühikuhinda enam
ei olnud, ainult toote nimi ja kaal.
Pealegi selgus toote kaalumisel, et
baguette kaalub 183 grammi, kuigi
pidi kaaluma 200 grammi.

Leidsime, et kui müügi- ja
ühikuhind on enne tarbijale
avaldatud, siis ei pea need olema
enam toote peale, mh triipkoodi
peale märgitud. Alakaalu
küsimuses palusime pöörduda
PTA poole.



Ühikuhind

Mitmed tarbijad on kaevanud, et
müüja avaldab kommide hinna 100
g kohta. Tarbijad on alles peale ostu
avastanud, et hind 5 eurot ei
kehtinud kilo kohta.



Tavahind ja soodushind
Hind kui üks olulisemaid tegureid tarbijapoolse
tehinguotsuse tegemiseks.

Soodushind, juhul kui:

• soodushinnaga müüa üksnes kaupa, mida kaupleja on
varasemalt enne sooduskampaaniat müügiks pakkunud;

• soodusmüük peab kestma piiritletud aja ehk
sooduskampaanial peab olema algus- ja lõpukuupäev;

• soodushind peab olema madalam kauba tavalisest
hinnast.



Tavahind, 
soodushind

Kaubal on kaks hinda, 
soodushinnaga 
pakkumine ei ole 
piiritletud, puudub 
pakkumise algus- ja 
lõpukuupäev.



Vale toode

Tarbija ostis soodushinnaga forellifileed, 11.90. Kuna kassas oli kiire ja kaupa palju, 
pani alles kodus tähele, et talle oli müüdud hoopis "Koha, roogitud, jahutatud" 
hinnaga 14.99. Soovis vaid tähelepanu juhtida. 



Kauplemisvõte  - ebaausa kauplemisvõtte 
kasutamise keeld (TKS § 14 jj)

• kauba või teenuse tarbijale pakkumine ja müük ning muul viisil
turustamine peab toimuma head kaubandustava arvestades ning
tarbija suhtes ausalt. Kauba või teenuse pakkumine peab olema
kavandatud ja teostatud nii, et tarbijale oleks selge pakkumise
äriline eesmärk.

• ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud nii enne kui ka
pärast kauba või teenusega seonduva tehingu tegemist, samuti
tehingu tegemise ajal.



Eksitav kauplemisvõte

Eelkõige on ebaaus tarbijat eksitav või tema suhtes agressiivne kauplemisvõte.

Eksitav kauplemisvõte (TKS § 16)

- teave on ebaõige või

- faktiliselt ebaõige teave isegi tõenäoliselt petab keskmist
tarbijat;

- mille mõjul keskmine tarbija tõenäoliselt teeb
tehinguotsuse, mida ta muidu ei oleks teinud.



Ebaõige teave

Teave on ebaõige, kui see sisaldab valeandmeid kauba 
olemasolu, olemuse, peamiste omaduste, hinna või hinna
arvutamise aluste või konkreetse hinnaeelise olemasolu jm
kohta. (TKS § 16 lg 2)



Vastutus

kauba ja kauba müügi ning teenuse osutamise kohta 
kehtestatud nõuete rikkumise eest – kuni 3000 eurot;

tarbija petmine (sh hinna vale arvutamine) – kuni 3000 
eurot;

ebaausa kauplemisvõtte kasutamise keelu rikkumise eest –
kuni 50 000 eurot. 



Toit  ja reklaam



Reklaam

Teave, mis on avalikustatud mis 
tahes üldtajutaval kujul, tasu eest 
või tasuta, teenuse osutamise või 

kauba müügi suurendamise, ürituse 
edendamise või isiku käitumise 

avalikes huvides suunamise 
eesmärgil. (RekS 2 lg 1 p 3)

Reklaam ei ole mh: müügikohas 
kauba, müügitingimuste teave, 

majandus- või kutsetegevuse koha 
tähistus, märgistust kauba 

müügipakendil. (RekS § 2 lg 2)



Üldnõuded reklaamile (RekS 2.ptk)

tavalise tähelepanu
korral olema selgelt

eristatav muust
teabest

sisu, kujundus ja 
esitlusviis peavad

tagama arusaamise, et 
tegemist on reklaamiga

selgelt eristatavalt 
peab sisalduma 

reklaami tellija nimi.



Reklaam ei tohi mh (RekS § 3 lg 4):

olla vastuolus heade kommete ja 
tavadega (p 1)

esitada valeteavet (p 11)

sisaldada sõnu 
„keskkonnasõbralik” ja 

„ökoloogiliselt ohutu” ning muid 
sama tähendusega sõnu või 

väljendeid, kui puudub 
sellekohane tõendusmaterjal (p 

15)

väita ega jätta muljet, et kaubal 
või teenusel on eriomadused, 

kui sellised omadused on 
iseloomulikud kõigile 

samalaadsetele kaupadele või 
sama liiki teenustele (p 16)

viidata kauba või teenuse 
haigust, talitlushäireid ega 

väärarendeid ravivale, 
leevendavale või tõkestavale 

omadusele, välja arvatud 
seaduses sätestatud juhtudel (p 

17)



Eksitava reklaami keeld (RekS § 4)

Keelatud on reklaam, mis:

• ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab isikuid;

• eksitava iseloomu tõttu võib mõjutada nende isikute 
majanduskäitumist;

• või võib kahjustada reklaami tellija konkurenti. 



Eksitav reklaam

Pildil on reklaam, millel on kirjas,

et 100% vabapidamise kanade mundest. 

PTA tuvastas 2020. a aprillis, et 

Hellmann's majoneesides on kasutatud 

õrrekanade munade munakollast. 

Seega on reklaamis esitatud väide “100% vabapidamise kanade 
munad” tarbijat eksitav, sest annab eksitavat teavet kauba 
koostise kohta.



Eksitav reklaam

Vegan peekon 

Peekon on üldtuntud kui sealiha, täpsemalt 

sea küljeliha ja seega oleme seisukohal, 

et vegan peekon on eksitav toote nimetus 

ja tegemist on eksitava reklaamiga.



Võrdluse kasutamine reklaamis (RekS § 5)

Võrdlus peab põhinema võrreldava kauba ühel või mitmel asjakohasel, 
olulisel ja tõendataval tunnusel, mille hulgas võib olla ka hind.

„Parim kohv“ – RNK seisukoht: kui superlatiivi kasutatakse koos objektiivselt

mõõdetava hinnanguga (nagu hind), siis on see ühtlasi kaudne võrdlus

konkurendile ja tõendusmaterjali esitamine on asjakohane. 

Kui superlatiivi kasutatakse koos subjektiivselt mõõdetava hinnanguga 

(nt maitseomadus), siis tõendusmaterjali ei ole vaja.



Vastutus

Reklaami üldnõuete rikkumine – kuni 10 000 
eurot.

Reklaamiseaduse nõuete täitmise eest on 
vastutavad reklaami tellija, teostaja või 
avalikustaja. 



Küsimused?



Aitäh tähelepanu 
eest!

birgit.valgus@ttja.ee


