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Seisukoht riigihangete seaduse ja
sellega seonduvate seaduste muutmise
seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusele

Lugupeetud hr Aab
Rahandusministeerium esitas 24.04.2020 kirjaga nr 1.1-10/2991-1 kooskõlastamiseks
riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu
väljatöötamiskavatsuse.
Saku Vallavalitsus soovib käesolevaga anda teada, et ei toeta eelnõu väljatöötamiskavatsuses
planeeritud riigihangete vaidlustuskomisjoni (VaKo) muutmist kolmeastmelise kohtusüsteemi
osaks ning põhjendab oma seisukohta järgnevalt:
1) Eelnõu väljatöötamise kavatsuses on jäetud analüüsimata, milliseid probleeme
muudatus hakkab tekitama riigihangete läbiviijatele. Seetõttu leiame, et muudatus
teeniks rohkem VaKo liikmete ja ettevõtjate (pakkujate) kui hankijate huve.
2) Oleme veendunud, et praegune süsteem tagab kõikide osapoolte õiguste piisava kaitse.
Kui praeguses olukorras lepivad pooled sageli VaKo otsusega, siis viies VaKo
kohtusüsteemi alla ja sellega edasikaebamist lihtsustades suureneb Saku
Vallavalitsuse hinnangul võimalus, et kaotanud pool soovib otsuse edasi kaevata.
Kuivõrd reformi läbiviimisel muutub vaidlustajate edasikaebamine mugavamaks,
suureneb ka kohtu poolt menetlevate kaebuste arv ning tekib küsimus, kas suudavad
kohtud tagada lühikesi menetlusaegu. See omakorda pikendab riigihanke läbiviimise
menetlust ja viib olukorrani, kus hankemenetlus ei pruugi vaidluste korral jõuda
tulemini. Eeltoodust tulenevalt ei saa Saku Vallavalitsus nõustuda seetõttu väitega,
mille kohaselt kohtuvälise vaidlustuste lahendamise kaotamise teel väheneb
mudeliastmete arv kolmele, mis võiks vähendada osapoolte töö- ja halduskoormust.
3) Hankijana leiame, et muudatuste põhjenduseks ei saa kuidagi olla eelnõus näitena
toodud kohtusüsteemi tööriistade (e-toimik jne) kasutamise lihtsustamise argument.
Arvestades Eesti Vabariigi kui digitaalselt kõrge võimekusega riigi võimalusi, usume,
et riigil on hankeid puudutavate vaidluste osas võimalik tekitada juurdepääs ka
kohtusüsteemi tööriistade juurde.
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4) Soovime rõhutada, et mõistame olukorda, milles VaKo liikmetel ei ole kohtunikega
võrreldavaid garantiisid ja arenguvõimalusi, kuid see pole meie hinnangul piisav
põhjus kaotamaks vaidlustusmenetluse neljanda astme.
Tulenevalt eeltoodust pooldame olemasoleva olukorra säilitamist, kuivõrd muudatust tegemata
hankevaidluste lahendamise süsteemiga midagi negatiivset ei juhtu.
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