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Õiguskantsleri poole pöördus aktsiaselts Eesti Gaas, kelle hinnangul ei ole praegu piisavalt 

reguleeritud olukord, kus gaasivõrgu liitumispunkti mõõteandmed erinevad tarbija liitumispunkti 

mõõteandmetest. Tekkiva vahe erinevuse tasandamise mehhanism puudub ja seetõttu võib 

seadus olla selles punktis põhiseadusvastane. Tean, et majanduskomisjon juba otsib probleemile 

lahendust (350 SE), ega alusta seepärast hetkel põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust.  

 

Riigikohtu tsiviilkolleegium leiab, et tegemist on valdkonna õigusliku regulatsiooni eripärast 

tingitud süsteemse puudusega (RKTKo 3-2-1-16-16, p 14). Olukorra ebaselgusele viitab ka 

asjaolu, et erinevad turuosalised on probleemi asunud lahendama erinevalt. Mõnel juhul on 

võrguettevõtjad kasutanud tarbijaga sõlmitud lepingute tüüptingimustes korrektsioonivalemit, 

mille abil korrigeeritakse tarbijapaigaldistes mõõdetud gaasi kogust ja seesuguse lähenemise  

Konkurentsiametiga kooskõlastanud. Vähestele tarbijatele on paigaldatud sellised mõõturid, mis 

arvestavad gaasi mõõtmisel ka rõhu ja/või temperatuuri korrigeerimise vajadusega ning 

mõõtevigu ei teki. Õiguskantslerile laekunud avalduse ajendiks oli aga olukord, kus tarbija, 

võrguettevõtja ning gaasi müüja sobivat lahendust gaasimõõtmisest tulenevate ebatäpsuste 

kõrvaldamiseks ei leidnudki.  

 

Õiguskantslerile laekunud avalduses leitakse, et praegu kehtiva maagaasiseaduse (edaspidi 

MGS) § 22 lg 2 on puudulik ja põhiseadusevastane, kuna paneb võrguettevõtjale kohustuse 

vastutada võrgu toimimise ja korrahoiu eest, kuid ei näe võrguettevõtja kohustust tagada, et 

lõpptarbijate gaasimõõturid arvestaks gaasi koguste mõõtmisel maagaasi temperatuuri ja rõhku. 

Selliselt tekib gaasi müüjale mõõteandmete erinevusest kahju, mis kujutab endast gaasi müüja 

ettevõtlusvabaduse ja omandiõiguse riivet. Kuigi iga üksikjuhtumi raames ei pruugi 

mõõtmistulemuste erinevusest tekkinud kahju olla märkimisväärne, on siiski tegemist tähelepanu 

vajava küsimusega. MGS § 24 lg 1 kohaselt peab võrguettevõtja tagama küll võrgust tarbitud 

gaasikoguste mõõtmise, mõõteandmete töötlemise ja arvestuse pidamise, kuid kohustust 

mõõteandmeid korrigeerida ei ole (RKTKo 3-2-1-16-16, p 14).  

 

Võrguettevõtja ja tarbija vahelisi kohustusi analüüsides leidis Riigikohus, et ilma vastava 

kokkuleppeta on võrguettevõtjal lausa keelatud tarbijapaigaldistest saadud andmete 

korrigeerimine, kuna seadus sellist andmete korrektsiooni ette ei näe (RKTKo 3-2-1-12-14, p 21 

jj). Praegu kehtiv MGS § 24 lg 1
2
 näeb ette võrguettevõtja kohustuse teisendada mõõdetud gaas 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f87dc675-ec6a-4a69-9d85-72884b72598c/Maagaasiseaduse%20muutmise%20seadus
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222581937
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015085?leiaKehtiv
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-12-14
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energiaühikutesse vastavalt MKM-i määrusele, kuid ei näe ette võimalust seda kogust 

korrigeerida.  

 

Sellise õigusliku regulatsiooni taustal on tekkinud olukord, kus omavahelise kokkuleppe 

puudumisel MGS lahendust ette ei näe. Gaasi müüja ei saa võrguettevõtjalt mõõtmiserinevustest 

tekkinud vahe hüvitamist nõuda (RKTKo 3-2-1-16-16), võrguettevõtja ei saa tarbijapaigaldistest 

kogutud näite korrigeerida (RKTKo 3-2-1-12-14).  

 

Konkurentsiamet kirjutas 23.04.2014 MKM-le, et mõõtmisest tingitud kadusid ei lisatud 

võrgutasudesse ega maagaasi hinnale (Konkurentsiameti 23.04.2014 kiri nr 7.3-7/13-0429-054, 

lk 11).  

 

Olukorra lahendamiseks on mitu võimalust: tarbijapaigaldiste mõõturite väljavahetamine 

täpsemate vastu, tarbijapaigaldistes mõõdetud gaasikoguste korrigeerimine, mõõtmisest tingitud 

kao lisamine võrgutasudesse ja gaasi hinnale. Sobiva lahenduse leidmisel tuleb kaaluda kõigi 

osapoolte - tarbija, võrguettevõtja ja gaasi müüja õigustatud huve.  
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