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Teatis nr.06221000034 kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta

06.04.2006.a on edastatud M.Rosenfeld ja VJ.Lips (edaspidi Avaldajad) poolt kuriteokaebus ning
l7.04.2006.a-1 eelnevaga samane kuriteokaebus VJ.Lipsi poolt, milles leitakse et:
Rae vallavanem Raivo Uukkivi on toime pannud ametiseisundi kuritarvitamise ja
riigihangete teostamise nõuete rikkumise.
.
Avalduses viidatakse et Rae vallavalitsus on 19.aprill 2005.a-1korraldusega nr.476 kuulutanud välja
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja ehitustöö riigihanke (edaspidi Hanke).
Hanke võitja AS-ga Skanska EMV on Rae Vallavalitsuse poolt 22.07.2005.a-1 sõlmitud ehituse
töövõtuleping.
Avaldajate peamine etteheide käsitleb 01.08.2005.a R.Uukkivi poolt Rae Vallavalitsuse esindajana
AS-ga Skanska EMV Kokkulepet ehitustähtaegade muutmiseks.

KarS § 289 näeb ette vastutuse ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamise eest, kui sellega on
tekitatud oluline kahju.
Olulise kahju sisustamiseks on Avaldajad võtnud aluseks leppetrahvi arvutamise metoodika ning
olukorra, kus vallavanem ei oleks sõlminud Kokkulepet tähtaegade muutmiseks.
KarS § 300 järgse tegevuse sisustamiseks leiavad Avaldajad, et R.Uukkivi on omavoliliselt
muutnud Lepingu tingimusi, mis olid sätestatud Riigihanke pakkumise kutses, millega on ta lisaks
kahju tekitamisele rikkunud ka riigihangete teostamise nõudeid.
Märgin et KarS § 300 sätestab vastutuse muul viisil riigihangete teostamise nõuete rikkumise
eest kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku õigustele või huvidele või avalikele huvidele.
Olulise kahju sisustamiseks on Avaldajad taas viidanud nimetatud leppetrahvi võimalik summa.
Kuriteo koosseisu olemasolu tuvastamiseks on seega peamine küsimus, kas leppetrahvist loobumine
oli õigusaktidega kooskõlas.
Avaldusele lisatud 27.02.2005.a-1 on toimunud Rae Vallavalitsuse esindajate (s.h. ka Jüri
Gümnaasiumi direktor osalemas) ning AS Skanska EMVesindajate vaheline kohtumine, mille
eesmärgiks oli saavutada optimaalseim ehitusgraafik tagamaks kooli funktsioneerimine ja õpilaste
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Kohtumise m:~~
on fikseeritud protokollis, millest nähtub mis rTIc=:-::e.. =.
otstarbekas mUUta:üri GümT122,iumirekonstrueerimsie I ja II etapi tööde järjekorda.
Nimetatud motiividest !lähn.n,"alt
0:1a RUukkivi Rae vallavanemana sõlminud 01.08.::X;:.:& _-L'ga Skanska E~1Vkoh~eppe 22.:::-':005.a ehituse tööettevõtulepingu muutmiseks.

Lähtudes eeltoodust oli ehituse etapi aegade ja järjekordade muutmiseks reaalne eluline '-alaots
arvestades Jüri Gümnaasiumi õppetööst tulenevaid erinõudeid. Seega puudub kahju, mis ~
olema reaalne, mitte oletuslik.
Leppetrahvist loobumine on loogiline, kui ehitaja on ka nõustunud ehitusetappide järjekordade
muutmisega.
Eeltoodust ei nähtu kriminaalmenetluse alust (kuriteOtumluste sedastamine eelkirjeldatud tegudes),
mistõttu tuleb lähtudes KrMS §-dest 193, 194, 199 19: p: kriminaalmenetlus alustamata jätta.
Uurija poolt vastu võetud otsusega minenõusnunise korra: on Teil õigus vastavalt KrMS § 207
kohaselt pöörduda Põhja Ringkonnaprokuratuuri poole.
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Tanel Järvet
Menetlusosakonna politseivaneminspektor

Sama: 1.) M.Rosenfeld, V.J.Lips.
2.) Põhja Ringkonnaprokuratuur.
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