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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 
Teabevaldaja: Tarbijakaitseamet 

Alus: AvTS § 35 lg 1  p 12 
Piirangu algus: 24.03.2017 
Piirangu lõpp:  24.03.2092 

 

 TARBIJAVAIDLUSTE   KOMISJONI   OTSUS 

  

Asja number 6-1-000183-130-17 

Otsuse kuupäev 24.märts  2017 

Komisjoni koosseis Maret  Valdner,  Katrin  Kuldkepp,  Aase  Sammelselg   

Tarbija tarbija         

Kauplejad   OÜ  TJ  Retail,  registrikood  11017995      

Tarbija nõue jalatsite  asendamine 

Asja läbivaatamise 
aeg 

17.märts  2017 

Istungil osalenud 
isikud 

poolte  osavõtuta 

 
Resolutsioon   
Komisjon  otsustas: 

 kaebus  rahuldada. 

 Osaühingul  TJ  Retail  asendada  17.juuni  2017  müügilepingu  täitmiseks  tarbijale  
üleantud  jalatsid.       

 
Kui  pooled  komisjoni  otsusega  ei  nõustu  ja  seda  ei  järgi,  võivad  nad  pöörduda  sama 
vaidluse  läbivaatamiseks  maakohtusse.  
 
Kaupleja  peab  Tarbijakaitseametit  kirjalikult  teavitama  otsuse  täitmisest  30  päeva  jooksul  
arvates  otsuse  Tarbijakaitseameti  veebilehel  avaldamise  päevale  järgnevast  päevast  või  
samas  asjas  maakohtusse  pöördumisest,  lisades  ärakirja  maakohtule  esitatud  
hagiavaldusest. 
___________________________ 
 
Asjaolud  ja  tarbija  nõue 
Pooled  sõlmisid  17.juunil  2016  müügilepingu,  millega  kaupleja  võttis  enesele  kohustuse  anda  
tarbijale  üle  naiste  jalatsid.  Tarbija  kohustus  tasuma  kauba  eest  164.00 eurot.  Leping  on  
mõlemal  poolel  täidetud  samaaegselt  sõlmimisega.   
 
Tarbija  teatas  7.oktoobril  2016  kauplejale  puudustest  tootes;  jalatsi  ninaosa  tugevdus  on  
ebaühtlane.  
 
Tarbija  on  seisukohal,  et  jalatsi  ninaosa  ebatasasus  on  toote  puudus  ega  ole  seotud  jalatsite  
kandmisega.  Tarbija  toetub  oma  seisukohas  OÜ  Ashani  arvamusele.    
 
Kaupleja  vastuväited 
Kaupleja  tellis  ekspertiisi  ning  Nora  Kasemaa  Ekspertiisibüroo  OÜ  arvamusele  toetudes  
tagastas  jalatsid  tarbijale  ilma  parandusi  tegemata.  Kaupleja  tellimusel  jalatsite  kvaliteeti  
hinnanud  ekspert  asus  seisukohale,  et  kahjustused  on  seotud  ekspluatatsiooniga;  tootel  
puudusi  ei  esine.  
 
Komisjoni  põhjendused 
Võlaõigusseaduse  (VÕS)  §  208  järgi  kohustub  müüja  müügilepinguga  andma  ostjale  üle  
olemasoleva,  valmistatava  või  müüja  poolt  tulevikus  omandatava  asja  ning  tegema  võimalikuks  
omandi  ostjale  ülemineku,  ostja  aga  kohustub  müüjale  tasuma  asja  ostuhinna  rahas  ja  võtma  
asja  vastu.   
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Pooltel  puudub  vaidlus  lepingu  sõlmimise,  ostuhinna  tasumise  ja  kauba  üleandmise  üle.   
 
Pooltel  on  vaidlus  ostjale  üle  antud  kauba  kvaliteedi  üle.  Puudused  kvaliteedis  on  
hinnatavad  asja  mittevastavusena  VÕS  §  217  lg 2  p 2  ja  6  tähenduses.   
 
Võlaõigusseaduse  (VÕS)  §  217  järgi  on  müüja  põhikohustuseks  anda  ostjale  üle  lepingu  
tingimustele  vastav  asi;  ostjale  üle  antav  asi  peab  vastama  kokkulepitule  koguse,  kvaliteedi,  
liigi,  kirjelduse  ja  pakendi  osas.  VÕS  §  217  lg 2  p 6  järgi  ei  vasta  tarbijamüügi  puhul  asi  
kokkulepitud  tingimustele,  kui  asi  ei ole  seda  liiki  asjadele  tavaliselt  omase  kvaliteediga,  mida  
ostja  võis  mõistlikult  eeldada,  lähtudes  asja  olemusest  ja  arvestades  asja  müüja,  tootja,  
varasema  müüja  või  muu  vahendaja poolt  asja  teatud  omaduste  suhtes  avalikult  tehtud  
avaldusi,  seda  eelkõige  asja  reklaamimisel  või  etikettidel.   
 
VÕS  §  218  järgi  vastutab  müüja  asja  lepingutingimustele  mittevastavuse  eest,  mis  ilmneb  kahe 
aasta  jooksul  asja  üleandmisest  ostjale;  kuue  kuu  jooksul  ilmnenud  puuduse  korral  eeldatakse,  
et  asja  mittevastavus  oli  olemas  kauba  üleandmise  ajal.   
 
Komisjon  lähtub  vaidluse  lahendamisel  tarbijale  müüdud  kauba  tavalisest  kasutusviisist  ja  selle 
võimalikkusest  ning  vastavusest  vähemalt  samasse  kaubagruppi  kuuluvate  sarnaste  asjade 
keskmisele  kvaliteedile.  Asja  vastupidavust  hindab  komisjon  lähtudes  tavapärasest  kasutusviisist  
analüüsides  kasutamise  võimalikkust  teatava  ajaperioodi  kestel. 
 
 
Tarbija  on  teatanud  kauplejale  asja  puudustest  kuue  kuu  kestel  arvates  müügilepingu 
sõlmimisest.  Seega  tuleb  eeldada,  et  võimalikud  puudused  tootes  olid  olemas  tarbijale  kauba  
üleandmise  ajal. 
 
Komisjon  ei  nõustu  kaupleja  esitatud  ekspertarvamuses  toodud  järeldustega  põhjusel,  et  uuritud  
jalatsite  kirjeldus  ei  ole  kooskõlas  tarbija  esile  toodud  puudusega.  Ekspert  on  kirjeldanud  
jalatsite  pöiaosa  loomulikke  paindejooni  ja  kannaosa,  mis  ei  ole  seotud  tarbija  etteheidetega.   
 
Komisjon  vaatles  17.märtsi  2017  istungil  kõnealuseid  jalatseid  ning  asus  seisukohale,  et  
jalatsitel  esinevad  puudused  on  hinnatavad  toote  puudusena,  mis  on  asja  mittevastavuseks  
VÕS  §  217  tähenduses. 
 
Jalatsid  on  kasutuse  kestust  arvestades  hästi  hooldatud;  jalatsitel  ei  esine  ebasobivale  mudelile 
viitavaid  kahjustusi  (kuju  välja  venitamine  vmt)  ega  hooletule  kasutusele  viitavaid  kahjustusi 
(kraapeid,  löökide  jälgi,  ebaühtlast  kulumist  vmt).   
 
Parema  jalatsi  ninaosa  tugevdus  on  deformeerunud  (sisse  vajunud)  kohtades,  kus  puuduvad  
pealisnahal  välised  kahjustused  (kraaped,  löögi  jäljed).  Jalatsite  ninaosade  tugevduse  vorm  on  
erineva  laiusega.  Parema  jalatsi  vorm  on  mõlemal  poolel  lohku  vajunud;  jalatsi  pealisnahal  on  
nähtavad  pikisuunalised  vähese  kaldega  voldid,  mis  ei  ole  mudelile  omased.  Vormingut  
katsudes  on  tugevduse  lohud  selgesti  tuntavad.  Jalatsite  eesosad  on  nähtavalt  erineva  kujuga.      
 
Arvestades  asjaolu,  et  jalatsite  pealispind  on  kahjustusteta  asub  komisjon  seisukohale,  
et  jalatsite  vormist  välja  vajumine  on  põhjustatud  jalatsite  valmistamise  tehnoloogia  
rikkumisest.   
 
Puudus  tootes  ei  pruukinud  enne  kasutamist  olla  nähtavad,  seega  ei  võinud  ostja  neid  kauba  
tavapärasel  üle  vaatamisel  kaupluses  märgata.  Komisjoni  hinnangul  on  kahtlusteta  tegemist  
puudusega,  mis  esines  tootel  juba  kauba  üleandmise  ajal.        
 
Puudub  mistahes  teave  selles,  et  pooled  oleksid müügilepingu  sõlmimisel  leppinud  kokku  
puudusega  kauba  (sama  paari  jalatsite  tugevdus  on  erinev)  müügis.   
 
VÕS  §  222  lg 1  järgi  on  ostjal  asja  mittevastavuse  korral  õigus  nõuda  müüjal  asja  
parandamist või  asendamist,  kui  see  on  võimalik  ja  sellega  ei  põhjustata  müüjale  võrreldes 
teiste  õiguskaitsevahendite  kasutamisega  ebamõistlike  kulutusi  või  põhjendamatuid  ebamugavusi, 
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arvestades  muu  hulgas  asja  väärtust,  lepingutingimustele  mittevastavuse  olulisust  ning  ostja 
võimalusi  saada  lepingutingimustele  vastav  asi  oluliste  ebamugavusteta  mujalt.  Müüja  võib 
parandamise  asemel  asendada  asja  lepingutingimustele  vastava  asjaga.   
 
Tarbija  on  kauplejale  ilmnenud  puudustest  õigeaegselt  teatanud  ning  andnud  müüjale  võimaluse 
puudusega  toode  asendada.  Vaidlust  ei  ole  selles,  et  kaupleja  seadusest  tulenevat kohustust  ei  
täitnud.   
 
 
Komisjon  peab  vajalikuks  selgitada  kauplejale,  et  VÕS  §  223  lg  1  järgi  loetakse  müüja  
müügilepingut  oluliselt  rikkunuks  muu  hulgas  siis,  kui müüja  keeldub  õigustamatult  asja  
asendamisest  või  ei  tee  seda  mõistliku  aja  jooksul  pärast  talle  lepingutingimustele  mittevastava  
asja  tagastamist.   
 
Kaupleja  on  keeldunud  puudustega  toote  asendamisest.  Sellega on  müüja  
tarbijamüügilepingut  oluliselt  rikkunud.  Tarbijal  on  õigus nõuda  jalatsite  asendamist.   
 
Juhul,  kui  kaupleja  jalatseid  ei  asenda,  on  tarbijal  õigus  lepingust  taganeda  ja  nõuda  tehingu  
alusel  üle  antu,  so  ostuhinna  tagastamist  (VÕS  §  101 lg 1  p 4;  §  189  lg 1).  
 
Eelnevat  kokku  võttes  leiab  komisjon,  et  tarbija  nõue  on  põhjendatud  ja  kuulub  rahuldamisele. 
 
 
 

/allkirjastatud  digitaalselt/ 
 
Maret  Valdner   Katrin  Kuldkepp  Aase  Sammelselg 


