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Uuringus esitatakse kvantitatiivne ülevaade e-kaubanduse väärkasutusest võltsitud kaupadega 

kauplemise hõlbustamiseks. Viimastel aastatel on e-kaubandus kiiresti kasvanud, sest tarbijad 

usaldavad üha enam kaupade ja teenuste tellimist internetis.  

Pidevalt kasvab ettevõtjate arv, kes tegelevad tarbijatele suunatud ettevõtlusega (B2C).  Aastatel 

2018–2020 kasvas veebijaemüük, mis moodustab osa tarbijatele suunatud ettevõtluse kogumahust, 

suurema majandusega riikides 41%, samas kui jaemüügi kogumaht kasvas alla 1%. Kasvu 

kannustas COVID-19 pandeemia, sest tarbijad tellisid piirangute ajal internetist, et vältida kaupluste 

külastamist. Pandeemia ajal sai veebikeskkond üha populaarsemaks ka ebaseadusliku kaubanduse 

sihtmärgina.  Küberõiguskaitseasutused teatasid mitmesuguste e-kuritegude, sh võltsitud ja 

nõuetele mittevastavate ravimite, testkomplektide ja muude COVID-19ga seotud kaupade 

pakkumise kasvust. 

E-kaubanduse kasvav populaarsus ei jäänud märkamata ka võltsijatele, kes kasutavad üha enam 

e-kaubandust, et müüa võltsitud kaupu tarbijatele, kellest mõni peab neid ehtsateks kaupadeks, 

samas kui teised otsivadki odavaid võltsinguid.  

E-kaubanduse ja võltsitud kaupade ebaseadusliku kaubanduse vahelisi seoseid toetab kvantitatiivne 

analüüs, mis vaatleb seost e-kaubanduse ja võltsitud kaupade tollis konfiskeerimise arvu ja väärtuse 

vahel aastatel 2017–19. Analüüsist selgub, et see seos muutub tugevamaks, kui lisatakse näitajad 

võltsingute salakaubaveo kohta väikeste pakkide väärkasutamisel. See osutab sellele, et 

e-kaubanduse teel ostetud ebaseaduslikke kaupu veetakse sageli väikeste postipakkidega, 

kasutades eelkõige postiteenuseid. 

Euroopa Liidu juhtumiuuring, milles kogutakse andmeid e-kaubandusega seotud võltsingute 

kinnipidamise kohta, annab olukorrast täpsema ülevaate. Andmetest nähtub, et 91% e-

kaubandusega seotud võltsingute kinnipidamisest oli seotud postiteenusega. Seevastu moodustasid 

postiteenused ainult 45% selliste võltsingute kinnipidamistest, mis ei olnud seotud e-kaubandusega. 

Väärtusstatistika näitab, et 81,8% e-kaubandusega seotud kinnipidamistest oli seotud 

postiteenustega (muude võltsingute puhul oli see näitaja vaid 8,9%). Päritolu osas olid võltsingute 

allikad sarnased nii e-kaubandusega seotud kui ka muude võltsingute puhul; siiski oli Hiina osakaal 

e-kaubandusega seotud võltsingute puhul suurem (75,9% vs 45,9% kinnipidamiste koguarvust).  

Euroopa Liidus e-kaubandusega seotud võltsingute kinnipidamised olid seotud mitmesuguste 

toodetega, millest esikohal olid jalatsid (33,7% kõigist kinnipidamistest), rõivad (17,3%), parfüümid 

ja kosmeetikatooted (9,6%), nahkkaubad (8,7%), elektrimasinad ja -seadmed (6,5%), mänguasjad 

(5,5%) ja käekellad (5,2%).   
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Kuritegelikud kauplejad on saavutanud e-kaubanduse turgudel suure edu, sest võltsitud kaupu 

müüvate veebisaitide loomine on suhteliselt lihtne. Lisaks otsivad nad jätkuvalt uusi viise, kuidas 

kaubelda oma võltsitud toodetega usaldusväärsetel platvormidel. Õiguskaitseorganid tegelevad 

aktiivselt võltstooteid müüvate veebilehtede avastamise ja sulgemisega ning teevad koostööd suurte 

platvormide käitajate ja tootemargiomanikega, et avastada võltsitud kaupade müüki, kuid probleem 

on endiselt märkimisväärne ja kasvab.   

Võltsingute avastamise keerukust raskendab veelgi see, kuidas e-kaubanduse teel tellitud tooteid 

tarnitakse. Võltsijad kasutavad teadlikult turustuskanalite nõrku külgi, mis hõlbustavad nende 

ebaseaduslikku tegevust. E-kaubanduses toimub see valdavalt posti teel. Kardetavasti ei ole 

postiasutused ja toll valmis väikepakke ja kirjapakke võltsingute tabamiseks kontrollima. Neil on 

rahvusvahelisel tasandil võltsingute tuvastamiseks piiratud suutlikkus, sest võltsitud kaubasaadetisi 

käideldakse koos miljardite seaduslike saadetistega.  

Valitsused on võtnud mitmeid meetmeid võltsitud kaupade internetimüügi vastu võitlemiseks, 

sh sõlminud sidusrühmadega kokkuleppeid, et tugevdada koostööd ja jõupingutusi võltsitud kaupu 

müüvate veebisaitide avastamiseks ja nende vastu võitlemiseks.  

Näiteks Euroopa Liidus aitas Euroopa Komisjon koostada ja rakendada platvormide, 

tootemargiomanike ja muude sidusrühmade vastastikuse mõistmise memorandumit, et edendada 

häid tavasid võitluses võltsitud kaupade internetimüügi vastu. Ameerika Ühendriikides aitas valitsus 

luua elektroonilise kaubanduse töörühma, mis koondas peamised veebiplatvormid, et astuda koos 

vastu võltsijatele, kes neil platvormidel võltsinguid müüsid. Austraalias töötab valitsus välja 

mehhanismi, mis võimaldab tarbijatel tuvastada seaduslike toodete müüjaid, ühendades 

konkreetsete tootemarkide volitatud müüjad valitsuse kaubamärgiregistriga.  Lisaks kavandatakse 

Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides õigusakte ja direktiive, mille vastuvõtmise korral luuakse 

uued raamistikud e-kaubandusega seotud kuritegevuse, sh ebaseaduslike kaupadega kauplemise 

vastu võitlemiseks.      

Peamised platvormioperaatorid on välja töötanud mitmetahulised lähenemisviisid oma platvormidel 

võltsitud toodete müügi vastu võitlemiseks. Need jõupingutused hõlmavad meetmeid ja 

mehhanisme, mis kaasavad kolmandatest isikutest müüjaid, tarbijaid, tootemargiomanikke ja 

õiguskaitset, samuti strateegiate väljatöötamist ja kasutuselevõttu, et võltsinguid ennetavalt 

avastada ja neile vastu astuda. Platvormide suutlikkus kolmandatest isikutest müüjaid piisavalt 

kontrollida on siiski osutunud keeruliseks ning pidevalt tehakse jõupingutusi, et võltsitud kaupu 

müüvate isikute tuvastamise ja nende korralekutsumise mehhanisme täiustada. 

Aruandes esitatud analüüs näitab, et internetiturgude ärakasutamine võltsijate poolt on väga 

dünaamiline. Selle dünaamika arengu edasine uurimine on vajalik nii tööstuse tasandil kui ka 
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juhtumiuuringute kaudu. Edasises töös tuleks arvesse võtta dünaamiliste muutuste 

mitmekülgsemaid aspekte, keskendudes samas tekkivate probleemide tõhusamale lahendamisele 

tõhusate poliitikameetmete ja tavade kindlakstegemise ja edendamise kaudu.  

 

 


