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Tallinnas                                                                                   30.03.2009 nr 5.1-5/09-0012 
 
 
Herki Zuppingu 04.12.2008 kaebuse alusel algatatud haldusmenetluse lõpetamine 
 
 
1. Haldusmenetluse alustamine 
 
Advokaadibüroo Arvisto & Partners esitas Herki Zuppingu nimel 04.12.2008 
Konkurentsiametile kaebuse, milles palus kontrollida AS Morrison Invest tegevuse vastavust 
konkurentsiseadusele. Kaebuse kohaselt seisnes AS-i Morrison Invest ebaseaduslik tegevus 
avaldaja kinnistul, Heldri tee 18 elektriühenduse etteteatamiseta katkestamises ajavahemikul 
03.12-04.12.2008, kusjuures kinnistu valdajale ei teatatud eelnevalt ega ka hiljem 
elektrikatkestuse põhjust. 
 
 
2. Haldusmenetluse sisu 
 
Konkurentsiamet alustas haldusmenetlust võrguettevõtja AS Morrison Invest tegevuse 
kontrollimiseks elektrienergia varustamisega katkestamisel ja selle tegevuse vastavuse 
hindamiseks konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 16 p-le 6. 
 
 
3. Menetlusosalised 
 
AS Morrison Invest  Tulbi 6, 10612 Tallinn 
 
Herki Zupping  Heldri tee 18, Haabneeme 74001 Viimsi vald 
 
 
4. Faktilised asjaolud 
 
4.1 Herki Zuppingu seisukoht 
 
03.12.2008 umbes kell 21.00 lülitati kinnistu elektrivarustus välja krundi serval olevast 
elektrikilbist. Voolu väljalülitajad ütlesid, et nad osutavad AS-le Morrison Invest 
haldusteenust, kuid ei selgitanud elektrikatkestuse põhjust. Voolu väljalülitamisest kanti 
telefoni teel ette Margus Valdesele. Võrguühendus taastati 04.12.2008 kella 18.00 paiku. 
Katkestuse vajaduse kohta ei olnud kaebaja mingit teadet saanud. Vastuseks järelepärimisele 
saabus AS-st Morrison Invest e-kiri, milles teatati, et vastu tulles Herki Zuppingu soovile 
taastatakse ajutiselt Heldri tee 18 varustamine elektrienergiaga tingimusel, et pooled alustavad 
läbirääkimisi, mis lõpetatakse hiljemalt 12.12.2008. Sealjuures jättis AS Morrison Invest 
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läbirääkimiste nurjumise korral endale õiguse taaskatkestada elektrienergia tarnimine Herki 
Zuppingule aadressil Heldri tee 18. 
Avaldusele oli lisatud koopia liitumistasu arvest ja väljavõte Hansapanga tehingutest 
liitumistasu maksmise kohta, samuti koopia AS-ga Morrison Invest sõlmitud elektrienergia 
ostu-müügilepingust nr 1 01.08.2002. 
 
 
4.2 AS Morrison Invest seisukohad 
 
Konkurentsiamet esitas 05.12.2008 AS-le Morrison Invest järelepärimisele Heldri tee 18 
elektrienergiaga varustamise katkestamise põhjuste kohta. 
 
15.12.2008 vastas AS Morrison Invest, et Heldri elamurajoonis toimus ajavahemikul 
01.08.2008 – 05.08.2008 elektripaigaldiste kontroll, mille käigus tuvastati, et kinnistu Heldri 
tee 18 elektrikaabel oli jaotuskilbis JK 8 Heldri tee 16 kinnistu peakaitsme all. Samuti 
tuvastati AS Morrison Invest büroos toimunud revisjoni käigus, et AS Morrison Invest 
valduses puuduvad Herki Zuppinguga sõlmitud elektritarne ja liitumislepingud. Lepingute 
puudumisest informeeriti Herki Zuppingut tähitud kirjaga ja talle tehti ettepanek vajalike 
lepingute sõlmimiseks (lepingu olemasolul selle esitamiseks). 
Elektrikatkestuse kestuseks oli alla 20 tunni. 
 
19.12.2008 esitas Konkurentsiamet AS-le Morrison Invest taotluse elektrikatkestusega 
seonduvate asjaolude täpsustamiseks ja katkestuse vajadust tõendavatest dokumentidest 
koopiate saamiseks. 
14.01.2009 vastas AS Morrison Invest, et Heldri tee 18 kinnistu voolu lülitas välja 
haldusfirma OÜ Haljastuslux esindaja Ain Luks, kes oli varem viinud ka postkastidesse 
sellekohased teated. Elektritarbimine katkestati AS-i Morrison Invest korraldusel 03.12.2008 
kell 19.00 ja taastati 04.12.2008 kell 16.15. 
Kirjale lisatud väljakutse akti/protokollide koopiatest nähtus, et toitekaabli ümberühendamise 
töid teostati 03.12.2008 kell 19.00 kuni 21.15 ja 04.12.2008 kell 16.00-16.15. Vahepealse 
voolukatkestuse aja kohta AS Morrison Invest tööde teostamist kinnitavaid dokumente ja 
selgitusi ei esitanud. 
 
20.01.2009 esitas Konkurentsiamet AS-le Morrison Invest täiendava teabe nõude selgituste ja 
tõendite saamiseks Heldri tee 18 elektrienergiaga varustamise katkestamise vajaduse kohta 
03.12.2008 kella 21.15-st kuni 04.12.2008 kella 16.00-ni. Teabe taotluses oli vastamise 
tähtajana määratud 05.02.2009. Määratud tähtajaks AS Morrison Invest teabe taotlusele ei 
vastanud. Telefoni teel tehtud meeldetuletuse jättis ettevõtja samuti tähelepanuta. 
 
 
4.3 Haldusmenetluse lõpetamine 
 
Arvestades, et AS Morrison Invest ei esitanud Konkurentsiametile selgitust ja tõendeid 
elektrikatkestuse põhjendatuse kohta kogu selle kestuse osas, otsustas Konkurentsiamet 
alustada AS-i Morrison Invest tegevuse uurimiseks väärteomenetluse. 13.02.2009 väljastati 
AS-le Morrison Invest teade 5.1-3/09-0028-007 väärteomenetluse 01/09 alustamise kohta. 
KonkS § 634 lg 1 p 4 kohaselt võib Konkurentsiamet haldusmenetluse lõpetada, kui samas 
asjas on alustatud väärteomenetlust. Konkurentsiamet on seisukohal, et kuna antud juhul AS-i 
Morrison Invest võimalikuks õiguserikkumiseks olev tegevus lõpetatud ning puudub vajadus 
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talle ettekirjutuse tegemiseks või muu haldusakti andmiseks, ei ole haldusmenetluse jätkamine 
paralleelselt väärteomenetlusega otstarbekas ning vastav haldusmenetlus tuleb lõpetada. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 634 lg 1 p-st 4 
 
otsustan 
 
lõpetada Herki Zuppingu 04.12.2008.a kaebuse alusel alanud haldusmenetlus seoses  
AS-i Morrison Invest tegevuse uurimiseks väärteomenetluse nr 01/09 alustamisega.  
 
 
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates käesoleva ettekirjutuse teatavakstegemisest. 
 
 
 
 
Märt Ots 
Peadirektor 
 
 
 
 


