
KINNITATUD 10.06.2020  
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu üldkoosoleku poolt 

 
 

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ekspertkomisjoni töökord 
 

1. Ekspertkomisjon lahendab trükitehnoloogilisi ja trükise kvaliteeti puudutavaid vaidlusi trükikoja 
ning kliendi vahel (edaspidi: ekspertiis). Ekspertkomisjon ei lahenda õigusvaidlusi. 
 

2. Ekspertkomisjoni kokkukutsumiseks ning ekspertiisi läbiviimiseks esitab vaidluse osapool või 
mõlemad osapooled ühiselt (edaspidi: avaldaja) avalduse Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu 
(edaspidi: ETPL)  juhatusele. Avalduses tuleb selgitada vaidluse asjaolusid. Avaldusele lisatakse 
vaidluse esemega seotud materjalid. 
 

3. Ekspertkomisjoni kokkukutsumise ja ekspertiisi läbiviimise tasu (edaspidi: ekspertiisi tasu) 
suuruseks on 500 eurot, mis tasutakse avaldaja poolt enne avalduse sisulist läbivaatamist vastavalt 
ETPL poolt väljastatud arvele. 
 

4. Ekspertkomisjon moodustatakse ad hoc põhimõttel lähtudes konkreetse vaidluse asjaoludest ja 
valdkonnast. Ekspertkomisjon koosneb kolmest (3) sõltumatust eksperdist ning selle koosseisu 
kinnitab ETPL volikogu. Huvide konflikti vältimiseks ei määrata ekspertkomisjoni koosseisu 
eksperti, kes on seotud vaidlusaluse trükise valmistamisega või trükikojaga, kus trükis valmistati. 
 

5. Ekspertkomisjon vaatab avalduse läbi 15 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisi tasu maksmisest 
avaldaja poolt. Vaidluse asjaoludest lähtuvalt on ekspertkomisjonil õigus avalduse läbivaatamise 
tähtaega pikendada.  
 

6. Ekspertiisi tasule võivad lisanduda muud kulud, näiteks mõõtmised, tõmmise tegemine jms. 
Ekspertkomisjon teavitab avaldajat muude kulude tegemise vajadusest enne kulude tegemist. 
Muud kulud kannab avaldaja. Kulude kandmisest keeldumise korral jätab ekspertkomisjon 
avalduse läbi vaatamata. 
 

7. Sõltumata ekspertiisi tulemustest ei kuulu ekspertiisi tasu ja muud kulud tagastamisele või 
vaidluse teise osapoole poolt hüvitamisele. Osapoolte ühise avalduse korral eeldatakse, et 
osapooled kannavad ekspertiisi tasu ja muud kulud võrdsetes osades. 
 

8. Ekspertiisi teostamiseks on ekspertkomisjonil õigus nõuda avaldajalt täiendavaid materjale.  
 

9. Materjalid tuleb esitada ekspertkomisjoni määratud ajal ja kohta. 
 

10. Kui üks vaidluse osapool jätab materjalid esitamata, lähtutakse teise osapoole poolt esitatud 
materjalidest. 
 

11. Ekspertkomisjonil on õigus keelduda ekspertiisi tegemisest kui esitatud materjalid ei võimalda 
hinnangu andmist. 
 

12. Ekspertkomisjonil on õigus keelduda ekspertiisi tegemisest kui trükise vastuvõtmisest või 
vastuvõtmisest keeldumisest on möödunud rohkem kui 45 päeva. 
 

13. Vaidluse osapooled ekspertiisi läbiviimise juures ei osale. 
 

14. Ekspertiisi läbiviimise tulemusena koostatakse ekspertkomisjoni poolt eksperthinnang vaidluse 
eseme kohta, mis esitatakse vaidluse osapooltele. 

 


