
  MÄÄRUSE KAVAND 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 10 lõike 4 alusel. 

1. peatükk 

Üldsätted 

§ 1. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 

(1) Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi instituut) on Justiitsministeeriumi hallatav 

riigiasutus. 

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab instituut riiki. 

§ 2. Asukoht 

Instituut asub Tallinnas. Instituudi postiaadress on Tervise 30, 13419 Tallinn. Mujal kui 

instituudi asukohas paiknevate tegevusüksuste postiaadressid on järgmised: Ravila 19, 50411 

Tartu; Ravi 10c, 30322 Kohtla-Järve; Ristiku 1, 80010 Pärnu. 

§ 3. Aruandekohustus 

Instituut on aruandekohustuslik justiitsministri ees, kes teostab instituudi üle teenistuslikku 

järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras. 

§ 4. Revideerimise kord 

Instituuti revideerivad Justiitsministeeriumi siseauditiosakond, Riigikontroll ja teised selleks 

volitatud asutused. 

§ 5. Finantseerimine ja eelarve 

(1) Instituudil on oma eelarve ja pangakontod. 

(2) Instituudi eelarve kinnitab, muudab ja selle täitmist kontrollib justiitsminister või tema poolt 

volitatud isik. 

(3) Instituudi kulud kaetakse riigieelarvest, majandustegevusest ja teadusprojektidest laekuvast 

tulust, laekumistest riigiasutustelt, Euroopa Liidu, rahvusvaheliste organisatsioonide, välisriigi 

või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni toetustest ning muudest laekumistest. 

(4) Majandustegevusest laekuvast tulust üleplaanilise ehk kinnitatud eelarvet ületava tulu 

kasutamine otsustatakse eelarvemenetluseks ettenähtud korras. 

§ 6. Instituudi sümbolid 

(1) Instituudil on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese 

riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad „Eesti Kohtuekspertiisi Instituut“. 

(2) Instituudil on oma nimetusega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse 

kindlaks instituudi asjaajamiskorras. Instituudi struktuuriüksustel võivad olla oma nimetusega 

dokumendiplangid ja pitsat. 
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(3) Instituudil on kergelt kumer, kahekihiline, ristikujuline, 40-millimeetrise läbimõõduga 

teenetemärk, mille alusrist on emailitud musta läbipaistva emailiga, pealmine sõõr on 

oksüdeeritud ja osaliselt välja puhastatud. Materjal – alusristil tombak, üle hõbetatud – proov 

925, pealmine sõõr ja rist – hõbe, proov 925. 

(4) Instituudil on kahekihilisest kangast, valgel taustal lipp värvilise logoga, mis on servatud 

hõbehalli tooni narmastega ja varustatud kahe samas toonis lipunööriga. Lipu mõõtmed on 105–

165 sentimeetrit. 

2. peatükk 

Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 7. Instituudi tegevusvaldkond 

Instituudi tegevusvaldkond on kohtuekspertiiside ja -uuringute tegemine. Lisaks sellele tegeleb 

instituut ekspertiisitegevust toetava teadus- ja arendustegevusega, korraldab koolitust ning 

täidab muid ekspertiisivaldkondadega seonduvaid ülesandeid. 

§ 8. Instituudi ülesanded 

Instituut: 

1) teeb kohtu, prokuratuuri, uurimisasutuse ja väärteo kohtuvälise menetleja määruse alusel või 

haldusorgani taotlusel kohtuarstlikke, kohtubioloogia-, kohtukeemia- kohtupsühhiaatria-, ja 

kriminalistikaekspertiise ning seaduse või riigiasutustevaheliste kokkulepete alusel oma 

pädevusvaldkonnas muid ekspertiisivaldkondadega seonduvaid uuringuid, mida võimaldavad 

instituudi personali eriteadmised ning tema käsutuses olevad seadmed ja vahendid; 

2) teeb uurimisasutuse ja prokuratuuri saatelehtede alusel kohtuarstlikke lahanguid ja nendega 

seonduvaid uuringuid; 

3) tagab erapooletu spetsialisti osavõtu uurimisasutuse ja prokuratuuri taotlusel tõendite 

kogumisel; 

4) peab kehtestatud korras riiklikke registreid, ekspertiisivaldkondade andmekogusid ja 

kollektsioone ning vastab nendega seonduvatele päringutele; 

5) annab kohtule, prokuratuurile ja uurimisasutusele kohtuekspertiisialast konsultatsiooni; 

6) koostab kohtuekspertiisi valdkonna metoodika- ja õppematerjale ning korraldab kohtu, 

prokuratuuri ja uurimisasutuse töötajatele ekspertiisivaldkonna koolitust; 

7) tegeleb oma valdkonna teadustöö ja rakendusuuringutega; 

8) analüüsib ja üldistab instituudi töötulemusi ning koostab statistilisi aruandeid; 

9) teeb koostööd Eesti ja välisriikide ekspertiisi-, korrakaitse-, õppe- ja teadusasutustega ning 

erialaseltside ja -organisatsioonidega; 

10) analüüsib kohtuekspertiisi jätkusuutlikkust ja ajakohasust ning töötab nelja-aastaseks 

perioodiks välja ja vähemalt korra aastas vaatab üle ekspertiisivaldkondadel põhineva 

arengukava; 
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11) on praktikabaasiks kõrgkoolis õpetatavate kohtuekspertiisiga seonduvate erialade 

üliõpilastele ja residentidele; 

12) valitseb tema vallata antud riigivara; 

13) koordineeribkohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist; 

14) tegutseb eurovõltsingute analüüsikeskusena; 

15) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid. 

§ 9. Instituudis tehtavad ekspertiisid 

Instituudis tehakse ekspertiise, mille järele on nõudlus. 

3. peatükk 

Struktuur ja juhtimine 

§ 10. Instituudi struktuuriüksused 

(1) Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. 

(2) Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused. 

(3) Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, 

infotehnoloogia-, keemia-, sõrmejälje-, tehnika- ja liiklusosakond, kvaliteedi-, personali-, 

majandus-, asjaajamis- ja kohtupsühhiaatriatalitus. 

(4) Instituudi struktuuriüksuse täpsemad ülesanded kinnitab direktor käskkirjaga. 

(5) Instituudi töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga. 

(6) Instituudi töötajate piirarv on 161 töötajat. 

§ 11. Instituudi struktuuriüksuste põhiülesanded 

(1) Kohtuarstliku ekspertiisiosakonna põhiülesanded oma tööpiirkonnas on: 

1) kohtuarstlike ekspertiiside ja uuringute tegemine; 

2) kohtuarstlike lahangute ja nendega seonduvate uuringute tegemine kohtueelse uurimise 

asutuse saatelehe alusel. 

(2) DNA-osakonna põhiülesanne on DNA-ekspertiiside ja -uuringute tegemine ning riikliku 

DNA registri pidamine. 

(3) Dokumendiosakonna põhiülesanne on dokumendi-, käekirja- ja 

raamatupidamisekspertiiside ning -uuringute tegemine. 

(4) Infotehnoloogiaosakonna põhiülesanne on kujutise töötluse, infotehnoloogia- ja 

hääleekspertiiside ning -uuringute tegemine. 

(5) Keemiaosakonna põhiülesanne on toksikoloogia-, alkoholi-, narkootilise aine, kiu-, 

värvkatte-, metalli-, põlevvedeliku-, lõhkeaine-, lasujäägiekspertiiside ning -uuringute 

tegemine. 
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(6) Sõrmejäljeosakonna põhiülesanne on sõrmejäljeekspertiiside ja -uuringute tegemine, 

riikliku sõrmejälgede registri pidamine ja osakondade erialavajadusi katva 

kohtufotograafiaüksuse koordineerimine ja töö korraldamine. 

(7) Tehnikaosakonna põhiülesanne on lõhkeseadeldise- ja plahvatuse-, relva-, tulekahju- ning 

jäljeekspertiiside ja -uuringute tegemine. 

(8) Liiklusosakonna põhiülesanne on liiklusekspertiiside tegemine. 

(9) Kohtupsühhiaatriatalituse põhiülesandeks on kriminaalasjades 

kohtupsühhiaatriaekspertiiside ja -uuringute tegemine, koordineerimine ja arendamine ning 

kohtupsühhiaatriaekspertiiside rahastamise korraldamine. 

(10) Kvaliteeditalituse põhiülesandeks on instituudi kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimise ja 

sellega seonduva sisekontrolli korraldamine. 

(11) Asjaajamistalituse põhiülesandeks on instituudi asjaajamise ja arhiivitöö, sealhulgas 

ajalooarhiivi, korraldamine. 

(12) Arendus- ja personalitalituse põhiülesandeks on instituudi personalitöö korraldamine ja 

arendamine, riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja haldamine, sisekommunikatsiooni 

korraldamine, kutsestandardite arendamine ja kutse andmine ning finantsplaneerimine ja 

finantsjärelvalve personalivaldkonnas. 

(13) Majandustalituse põhiülesandeks on instituudi vallata antud riigivara haldamine, hoonete 

ja tehnovõrkude hooldus ja arendamine, hanketegevuse korraldamine, sealhulgas riigihangete 

läbiviimine ning finantsplaneerimine ja finantsjärelevalve instituudi majandustegevuse 

valdkonnas. 

§ 12. Instituudi kohtuarstlike ekspertiisiosakondade asukohad ja tööpiirkonnad 

Instituudi kohtuarstlike ekspertiisiosakondade asukohad ja tööpiirkonnad on: 

1) Põhja-Lääne kohtuarstliku ekspertiisiosakonna asukoht on Tallinna linn ja Pärnu linn ning 

tööpiirkond on Harjumaa, Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa, Hiiumaa ja Saaremaa; 

2) Lõuna-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna asukoht on Tartu linn ning tööpiirkond on 

Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa; 

3) Ida-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna asukoht on Kohtla-Järve linn ning tööpiirkond 

on Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa. 

§ 13. Instituudi juhtimine 

(1) Instituudi juhtkonna moodustavad direktor ning halduse asedirektor ja arenduse asedirektor. 

(2) Instituudi tööd juhib instituudi direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu 

justiitsminister. 

(3) Instituudi direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid tema määratud asedirektor. 

Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik. 
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(4) Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad ja DNA-osakond alluvad arenduse asedirektorile ning 

dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, sõrmejälje-, tehnika- ja liiklusosakond halduse 

asedirektorile. 

(5) Arendus- ja personalitalitus allub otse direktorile. 

(6) Kvaliteeditalitus ja kohtupsühhiaatriatalitus alluvad arenduse asedirektorile ning 

asjaajamistalitus ja majandustalitus halduse asedirektorile. 

§ 14. Direktori ja asedirektori ülesanded 

(1) Instituudi direktor: 

1) planeerib ja juhib instituudi tegevust ning kvaliteedijuhtimissüsteemi, selle rakendamist ja 

arendamist ning vastutab instituudile põhimäärusega kehtestatud ülesannete täitmise eest; 

2) vastutab instituudi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru ministrile või 

tema volitatud isikule; 

3) esindab instituuti suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja 

institutsioonidega ning rahvusvahelises suhtluses; 

4) sõlmib instituudi nimel lepinguid ja annab volitusi instituudi esindamiseks, sealhulgas 

esindamiseks kohtus; 

5) koostab instituudi eelarve eelnõu ja esitab selle justiitsministrile; 

6) korraldab instituudi tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab 

vastavad ettepanekud Justiitsministeeriumile; 

7) käsutab instituudi valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest; 

8) käsutab eelarvevahendeid instituudi ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste 

otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest; 

9) annab instituudi töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks 

käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi; 

10) teeb justiitsministrile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta; 

11) sõlmib, muudab ja lõpetab instituudi töötajatega töölepinguid ja saadab neid töölähetusse; 

 

12) korraldab siseauditi teostamist instituudis ja määrab instituudi siseauditi eest vastutava 

isiku; 

13) koostab instituudi arengukava nelja-aastaste perioodidena; 

14) täidab teisi õigusaktiga või justiitsministri või tema poolt volitatud isiku antud ülesandeid. 

(2) Instituudi asedirektor: 

1) osaleb instituudi juhtimises ja asendab instituudi direktorit viimase äraolekul; 

2) planeerib ja juhib antud volituste piires osakondade ja talituste tegevust; 
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3) täidab teisi instituudi direktori antud ülesandeid. 

(3) Instituudi asedirektori täpsemad ülesanded määratakse ametijuhendiga. 

§ 15. Kvaliteedijuhi ülesanded 

Kvaliteedijuht: 

1) juhib kvaliteeditalitust; 

2) osaleb kvaliteedipoliitika väljatöötamisel; 

3) korraldab instituudi kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist ja arendamist; 

4) korraldab mõõteseadmete taatlemist ja kalibreerimist; 

5) korraldab klientide ja partnerite rahulolu hindamist; 

6) korraldab kvaliteedijuhtimissüsteemi sisekontrolli; 

7) korraldab kvaliteedijuhtimissüsteemi sise- ja välisauditeid. 

§ 16. Osakonnajuhataja ülesanded 

Osakonnajuhataja: 

1) juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale 

määratud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest; 

2) annab direktorile või asedirektorile aru osakonna tegevusest; 

3) esindab osakonda ja esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi; 

4) teeb direktorile või asedirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja 

töökorralduse ning osakonna töötajate töötasustamise ja ergutuste kohaldamise kohta; 

5) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt instituudi asjaajamiskorrale; 

6) täidab teisi osakonnale määratud või direktori või asedirektori antud ülesandeid. 

§ 17. Talitusejuhataja ülesanded 

Talitusejuhataja: 

1) vastutab talitusele määratud ülesannete täitmise eest ja annab sellest aru vahetule juhile; 

2) esindab talitust ning esitab talituse nimel arvamusi ja kooskõlastusi; 

3) teeb vahetule juhile ettepanekuid talituse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse ning talituse 

töötajate töötasustamise ja ergutuste kohaldamise kohta; 

4) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt instituudi asjaajamiskorrale; 

5) täidab teisi talitusele määratud või osakonnajuhataja või direktori või asedirektori antud 

ülesandeid. 

§ 18. Teadus- ja arendusnõukoda 
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(1) Teadus- ja arendusnõukoda (edaspidi nõukoda) nõustab juhtkonda kohtuekspertiisi 

korralduse, erialakoolituse ja teadusarengu küsimustes instituudi pädevusvaldkonnas. 

(2) Nõukoja moodustab direktor, kinnitades käskkirjaga selle liikmed viieks aastaks. 

(3) Nõukoda on kuni 20-liikmeline. Nõukoja liikmeteks võivad olla struktuuriüksuste juhid, 

ekspertiisivaldkondade juhtivad kohtueksperdid, kuni viis teadusliku kvalifikatsiooniga liiget 

kohtuekspertiisi spetsiifikaga seonduvatest teadusasutustest, tunnustatud väliseksperdid. 

(4) Nõukoja uueks liikmeks arvamise ja olemasoleva liikme väljaarvamise kinnitab direktor 

nõukoja ettepaneku alusel. 

(5) Nõukoja tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukoja esimehe kohuseid täidab 

arenduse asedirektor. Nõukoja aseesimehe valib oma liikmete hulgast nõukoda oma esimesel 

koosolekul, mille kutsub kokku ja mida juhatab direktor. 

(6) Nõukoja tehnilise teenindamise ja koosoleku otsuste protokollimise tagab instituut. 

§ 19. Teadus- ja arendusnõukoja töökord 

(1) Nõukoja töövorm on koosolek. Korraline koosolek toimub vähemalt üks kord kvartalis. 

Nõukoja koosolekutel osaleb direktor või tema määratud asendaja. 

(2) Korralise koosoleku kutsub kokku nõukoja esimees, teatades sellest nõukoja liikmetele ja 

koosolekule kutsutavatele isikutele vähemalt nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku 

päevakord koostatakse juhtkonnaja nõukoja liikmete ettepanekutest. 

(3) Instituut saadab koosoleku päevakorra ja vajaduse korral lisamaterjali nõukoja liikmetele ja 

teistele koosolekule kutsutud isikutele elektronpostiga vähemalt viis kalendripäeva enne 

koosoleku toimumist. 

(4) Nõukoja esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate 

küsimuste arutamiseks nõukoja koosolekule nõukotta mittekuuluvaid isikuid.. 

(5) Nõukoja otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukoja esimees, tema 

äraolekul aseesimees, ja nõukoja koosoleku protokollinud isik. 

(6) Instituut edastab nõukoja otsuste protokolli koopiad viie kalendripäeva jooksul pärast 

koosoleku toimumist kõikidele nõukoja liikmetele ja teistele koosolekul osalenutele ning 

avaldab selle instituudi veebilehel. 

(7) Nõukoda võtab nõuandva iseloomuga otsuseid vastu avalikul hääletamisel liikmete 

lihthäälteenamusega. 

(8) Juhtkond kujundab nõukoja otsuste kohta seisukoha ning avaldab oma arvamuse otsuste 

avaldamisest hiljemalt kümne kalendripäeva pärast nõukoja liikmetele ja kõikidele nõukoja 

istungil osalenutele. 

(9) Nõukojas osalemise eest tasu ei maksta. 

4. peatükk 

Ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 20. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 
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Instituudi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus justiitsministri 

ettepanekul. 
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Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 11 lõike 2 alusel. 

 

§ 1. Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside liigid 

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehakse ise või oma lepingupartnerite kaudu ekspertiise 

valdkondades, kus vajatakse eksperdi arvamust. 

 

§ 2.Kohtuarstlike ekspertiiside liigid ja alaliigid 

(1) Kohtuarstlike ekspertiiside liigid on: 

1) arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis; 

2)isiku kohtuarstlik ekspertiis, sh tervisekahjustuse ja terviseseisundi tuvastamise ekspertiis; 

3) meditsiinilise kriminalistika ekspertiis; 

4) surnu kohtuarstlik ekspertiis. 

(2) Arstliku kohtutoksikoloogiaekspertiisi alaliigid on: 

1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse hindamise ekspertiis; 

2) toksiliste ainete mõju hindamise ekspertiis. 

(3) Isiku kohtuarstliku ekspertiisi alaliigid on: 

1) isiku androloogiaekspertiis; 

2) isiku günekoloogiaekspertiis; 

3) tervisekahjustuse tuvastamise ekspertiis; 

4) terviseseisundi tuvastamise ekspertiis. 

(4) Meditsiinilise kriminalistika ekspertiisi alaliigid on: 

1) kohtutraumatoloogiaekspertiis, sh haavaballistikaekspertiis, kohtuarstlik jäljeekspertiis ja 

sündmuskoha rekonstruktsiooni ekspertiis; 

2) kohtuantropoloogiaekspertiis, sh isiku tuvastamise ekspertiis. 

§ 3. DNA- ekspertiis 

………………………………….. 

§ 4.Kohtukeemiaekspertiiside liigid ja alaliigid 

(1) Kohtukeemiaekspertiiside liigid on: 

1) alkoholiekspertiis; 

2) lõhkeaineekspertiis; 
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3) narkootilise aine ekspertiis; 

4) põlevvedelikuekspertiis; 

5) toksikoloogiaekspertiis; 

(2) Toksikoloogiaekspertiisi alaliigid on: 

1) alkoholiekspertiis bioloogilisest materjalist; 

2) narkootilise aine ekspertiis bioloogilisest materjalist. 

(3) …………………………………………. 

§ 5. Kriminalistikaekspertiiside liigid ja alaliigid 

(1) Kriminalistikaekspertiiside liigid on: 

1) dokumendiekspertiis; 

2) hääleekspertiis; 

3) infotehnoloogiaekspertiis; 

4) jäljeekspertiis; 

5) kiuekspertiis; 

6) kujutiseekspertiis; 

7) käekirjaekspertiis; 

8) liiklusekspertiis; 

9) lasujäägiekspertiis; 

10) lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis; 

11) metalliekspertiis; 

12) raamatupidamisekspertiis; 

13) relvaekspertiis; 

14) sõrmejäljeekspertiis; 

15) tulekahjuekspertiis; 

16) värvkatteekspertiis.. 

(2) Dokumendiekspertiisi alaliik on paberrahaekspertiis. 

(3) Infotehnoloogiaekspertiisi alaliigid on: 

1) alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seonduva materjali infotehnoloogiaekspertiis; 

2) radaridetektoriekspertiis. 

(4) Jäljeekspertiisi alaliigid on: 
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1) jalatsijäljeekspertiis; 

2) murdmisriistajäljeekspertiis; 

3) stantsimismärgiseekspertiis. 

(5) Liiklusekspertiisi alaliigid on: 

1) autotehniline ekspertiis; 

2) liiklustehniline ekspertiis; 

3) liiklustrassoloogiaaekspertiis. 

(6) Metalliekspertiisi alaliik on hõõglambiekspertiis. 

(7) Relvaekspertiisi alaliigid on: 

1) külmrelvaekspertiis; 

2) tulirelvaekspertiis. 

(8) ……………………………… 

§ 6 Kohtupsühhiaatria ekspertiisid 

……………………………………. 
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Kohtuarstliku ekspertiisi tegemise ja vormistamise  kord 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 11 lõike 3 alusel. 

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Reguleerimisala 

Tervisekahjustus käesoleva määruse mõttes on organismi elundite ja kudede anatoomilise 

terviklikkuse või nende funktsioonide häire, samuti haigus või muu patoloogiline seisund, mis 

tekib mehaanilise, füüsikalise, keemilise, bioloogilise, psüühilise või muu teguri toimel. 

§ 2. Tervisekahjustuse tuvastamine 

 (1) Tervisekahjustus tuvastatakse objektiivsete uuringute ja kliinilise leiu alusel. 

 (2) Tervisekahjustuse tuvastamisel arvestatakse isiku varasemat terviseseisundit, kui see 

mõjutab temale tekitatud tervisekahjustuse kulgu.  

2. peatükk Tervisekahjustuse kohtuarstlik tuvastamine 

§ 3. Kohtuarstlik ekspertiis 

Tervisekahjustuse tuvastamiseks teeb kohtuarstliku ekspertiisi kohtuarst või eksperdiks 

määratud muu eriala arst (edaspidi ekspert) kohtu, prokuröri või  muu menetleja määruse alusel. 

§ 4. Ekspertiisiakt 

  Tervisekahjustuse kohtuarstliku ekspertiisi kohta koostab ekspert ekspertiisiakti kooskõlas 

kriminaalmenetluse seadustikuga. 

§ 5. Eksperdiarvamus 

 (1) Ekspertiisiakti lõpposas annab ekspert eksperdiarvamuse, milles märgitakse: 

1) tervisekahjustuse olemasolu või puudumine; 

2) tervisekahjustuse tekkimise viis; 

3) vajaduse korral hinnang isiku varasema terviseseisundi ja tervisekahjustuse seose kohta; 

4) tervisekahjustuse eluohtlikkus; 

5) tervisekahjustuse kestus; 

6) ekspertiisiülesandest lähtuvad muud järeldused. 

 (2) Ekspert hindab tervisekahjustuse kestust, arvestades tervisekahjustusest paranemise 

keskmist aega, järgmiselt: 

1) tervisekahjustus, mis kestab kuni neli nädalat; 

2) tervisekahjustus, mis kestab rohkem kui neli nädalat ja vähem kui neli kuud; 
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3) tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud või kui sellega kaasneb osaline või puuduv 

töövõime; . 

 

3. peatükk Tervisekahjustuse tunnused 

§ 6. Eluohtlik tervisekahjustus 

 (1) Eluohtlik on tervisekahjustus, mis ohustab kannatanu elu tervisekahjustuse tekitamise ajal 

või selle järel sõltumata arstiabi osutamisest, haiguse kulust ja lõpptulemusest. 

 (2) Eluohtlikud tervisekahjustused on: 

1) koljupõhimikuluu või koljuvõlviluu kinnine murd, millega kaasneb raske peaajukahjustus; 

2) koljupõhimikuluu või koljuvõlviluu nihkega murd; 

3) raske peaajupõrutus või muu raske peaajukahjustus; 

4) lülisambakanalisse ulatuv vigastus, sh seljaaju funktsiooni kahjustuseta; 

5) esimese või teise kaelalüli murd, sh seljaaju funktsiooni kahjustus; 

6) muu kaelalüli või rinna- või nimmelüli vigastus, millega kaasneb seljaaju funktsiooni raske 

kahjustus; 

7) seljaajuvigastus, millega kaasneb seljaaju funktsiooni raske kahjustus; 

8) kõrisse, neelu, hingetorusse, söögitorusse, kilpnäärmesse või harknäärmesse ulatuv haav 

(kõigi koekihtide läbistus); 

9) rindkere- või kõhuõõnde ulatuv haav; 

10) rindkere, kõhuõõne või kõhukelmetaguse ruumi kinnine vigastus, millega kaasneb elundi 

funktsiooni raske kahjustus; 

11) pika toruluu keha nihkumisega (õlavarreluu, reieluu või sääreluu) lahtine murd; 

12) suure veresoone vigastus: aordi, unearteri (ühise, sisemise või välise), rangluualuse arteri, 

õlavarrearteri, kaenlaarteri, reiearteri,  põlveõndlaarteri, sääre- ja pindluuarteri, küünar- ja 

kodarluuarteri  ja artereid saatvate veenide vigastus; 

13) III-IV järgu põletus, kui on kahjustatud üle 15% kehapinnast; III järgu põletus, kui on 

kahjustatud üle 20% kehapinnast; II järgu põletus, kui on kahjustatud üle 30% kehapinnast. 

 (3) Tervisekahjustus võib olla eluohtlik, kui sellega kaasneb mõni järgmistest seisunditest: 

1) šokk; 

2) teadvusehäire, mis vajab meditsiinilist abi eluliste funktsioonide toetamiseks; 

3) äge südamepuudulikkus; 

4) äge hingamispuudulikkus; 
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5) hapnikupuudus ajuverevarustuse häirete ja väljakujunenud muutustega näol ning 

kaelaelundites, mis on objektiivselt tuvastatud ja mille põhjuseks on kaelaelundite pigistamine 

või mehaanilise lämbuse tekitamine muul viisil; 

6) sepsis; 

7) kehapiirkonna või organi või selle osa vereringe häire, mis põhjustab infarkti, gangreeni või 

embooliat; 

§ 7. Raseduse katkemine 

Raseduse katkemine on tervisekahjustus raseduse kestusest sõltumata, välja arvatud juhul, kui 

katkemine on seotud organismi iseärasustega või isiku haigusega. 

§ 8. Nägu oluliselt moonutav ravimatu vigastus  

  Näovigastus on ravimatu, kui see ei ole korrigeeritav meditsiiniliste ravimeetoditega.  

§ 9. Nägemise kaotus 

 (1) Nägemise kaotus on: 

1) mõlema silma nägemise täielik püsiv kaotus; 

2) seisund, mille korral esineb mõlemast silmast nägemise (nägemisteravus 0,04 ja vähem); 

3) püsiv mõlema silma kõigi kestade ravimatu põletik. 

 (2) Nägemisteravuse kindlaksmääramisel ei arvestata meditsiinilis-tehniliste abivahenditega 

(prillid või kontaktläätsed) korrigeeritud näitajaid. 

§ 10. Kuulmise kaotus 

 (1) Kuulmise kaotus on mõlema kõrva täielik kurtus või pöördumatu kuulmiskahjustus  70-80 

dB paremini kuulvast kõrvast 

 (2) Kuulmise kaotuse kindlaksmääramisel ei arvestata meditsiinilis-tehniliste abivahenditega 

(kuuldeaparaat) korrigeeritud näitajaid. 

§ 11. Liikumisorgani kaotus 

 (1) Jäseme kaotus on: 

1) kogu jäseme eraldamine kehast; 

2) jäseme amputatsioon kõrgemalt kui küünar- või põlveliiges. 

 (2) Jäseme tegevuse lakkamine on selle püsiv halvatus või muu raske funktsioonikahjustus. 

§ 12. Raske parandamatu haigus 

Haigust saab lugeda parandamatult raskeks, kui ta põhjustab töövõimet välistava seisundi  

Isiku töövõimet välistavad seisundid on: 

1) IV astme vähkkasvaja; 

2) dialüüsravi; 
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3) juhitav hingamine; 

4) väljakujunenud dementsus; 

5) raske või sügav vaimne alaareng; 

6) püsivalt voodihaige. 
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Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega 

mitteseotud tasuliste ekspertiiside loetelu ja tegemise kord 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 11 lõike 5 alusel. 

§ 1. Tasuliste ekspertiiside loetelu 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut võib teha järgmisi tasulisi ekspertiise: 

1) DNA-ekspertiis; 

2) dokumendiekspertiis; 

3) käekirjaekspertiis;  

4) ………………………….. 

§ 2. Tasuliste ekspertiiside maht  

Instituut võib teha ekspertiise järgmises mahus: 

1) DNA- ekspertiise – kuni 20% DNA-ekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest 

ekspertiiside arvust; 

2) dokumendiekspertiise – kuni 20% dokumendiekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest 

ekspertiiside arvust; 

3) käekirjaekspertiise – kuni 20% käekirjaekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest 

ekspertiiside arvust; 

4) ………………………………… 

§ 3. Tasuliste ekspertiiside vastuvõtmise kord 

……………………….. 

§ 4. Tasuliste ekspertiiside vormistamise kord 

……………………… 

§ 5. Tasuliste ekspertiiside väljastamise kord 

………………………. 
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Kohtuekspertiisi infosüsteemi põhimäärus 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 16 lõigete 2 ja 8 alusel 

1. peatükk 

Üldsätted 

§ 1. Infosüsteemi asutamine ja nimetus 

Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimetusega „kohtuekspertiisi infosüsteem„ 

(edaspidi infosüsteem), inglise keeles „Forensic Database“. 

§ 2. Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja ning infosüsteemi haldamine 

(1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium. Infosüsteemi volitatud töötleja on 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. 

(2) Infosüsteemi arendab, hooldab ja majutab Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus koostöös volitatud töötlejaga. 

§ 3. Infosüsteemi asutamise ja pidamise eesmärk 

(1) Infosüsteemi asutamise eesmärk on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ülesannetega seotud 

toimingute ja menetluste andmete kogumine ning töötlemine Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi 

ülesannete efektiivseks ja kiireks täitmiseks ning tõhusa järelevalve teostamiseks. 

(2) Infosüsteemi andmeid kasutatakse ka kohtuekspertiisalase tegevusega seonduvate tegevuste 

ja sündmuste analüüsimisel ning statistilistel eesmärkidel. 

2. peatükk 

Infosüsteemi ülesehitus, infosüsteemi kantavad andmed ja nende õiguslik tähendus 

§ 4. Infosüsteemi ülesehitus 

Infosüsteem koosneb üldandmete moodulist. 

§ 5. Infosüsteemi kantavad andmed 

(1) Infosüsteemi kantakse järgmised andmed ekspertiiside, uuringute ja muude tellimuste 

kohta: 

1) liik, -nimi ja -number; 

2) …………… 

(2) Infosüsteemi kantakse järgmised andmed isikute kohta, kelle suhtes tehakse ekspertiis või 

uuring või täidetakse muu tellimus: 

1) isiku sugu, nimi ja isikukood, kui need on teada; 

2) kontaktandmed, kui need on teada. 

(3) Infosüsteemi kantakse järgmised andmed menetlusasja kohta: 
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1) …. muud olulised andmed; 

2) ………….. 

 

§ 6. Infosüsteemi kantud andmete õiguslik tähendus 

Infosüsteemi kantud andmetel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud ulatuses. 

3. peatükk 

Andmete infosüsteemi kandmine ja juurdepääs infosüsteemi andmetele  

§ 7. Andmete esitajad 

(1) Infosüsteemi kantavate andmete esitajad on: 

1) kriminaalmenetluse seadustiku § 31 lõikes 1 nimetatud uurimisasutused; 

2) kohtuväline menetleja; 

3) ……………. 

§ 8. Juurdepääs infosüsteemi kantud andmetele 

…………….. 

§ 9. Andmete infosüsteemi kandmise alusdokumendid 

Andmete infosüsteemi kandmise alusdokumendid on: 

1) ekspertiisimäärus; 

2) ……………………. 

§ 10. Andmete infosüsteemi kandmine 

Volitatud töötleja kannab andmed infosüsteemi hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete 

saamisest. 

§ 11. Andmete väljastamine 

(1) Infosüsteemi kantud andmeid ei avalikustata. 

(2) Andmesubjektil on õigus saada Eesti Kohtuekspertiisi Instituudilt kõiki tema kohta 

infosüsteemi kantus andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 

(3) …………………….. 

§ 12. Andmevahetus 

Infosüsteemi vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud 

õigusaktiga neile pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest 

andmekogudest  

§ 13. Turvameetmed infosüsteemi pidamiseks 

(1) Infosüsteemi turvaklass on …………….. 
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(2) ……………. 

§ 14. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ülesanded ja õigused 

(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus: 

1) vastutab ………………… 

2) ………………………….. 

§ 15. Infosüsteemi kantud andmete õigsuse tagamine 

(1) Infosüsteemi esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. 

(2) ……………….. 

§ 16. Ebaõigete andmete parandamine ja täiendamine 

………………….. 

§ 17. Andmete säilitamine 

……………………. 

4. peatükk 

Järelevalve, infosüsteemi pidamise finantseerimine ning infosüsteemi likvideerimine  

§ 18. Järelevalve infosüsteemi pidamise üle 

………………………… 

§ 19. Infosüsteemi pidamise finantseerimine 

………………………… 

§ 20. Infosüsteemi likvideerimine 

Infosüsteemi likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister. 
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Riikliku süüteomenetluse biomeetriaregistri asutamine ja registri 

pidamise põhimäärus 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 17 lõike 8 alusel. 

1. peatükk 

Üldsätted 

§ 1. Registri asutamine ja nimetus 

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega „Riiklik süüteomenetluse 

biomeetriaregister” (edaspidi register), inglise keeles „Database”. 

§ 2. Registri volitatud töötleja ja registri haldamine 

(1) Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. 

(2) Registrit arendab, hooldab ja majutab Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus koostöös volitatud töötlejaga. 

§ 3. Registri asutamise ja pidamise eesmärk 

Registri asutamise ja pidamise eesmärk on ……………………….. 

2. peatükk 

Registri ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim 

§ 4. Registri ülesehitus ja koosseis 

(1) Registrit peetakse………………………….. 

(2) Register koosneb ……………………… 

(3) …………………………………… 

§ 5. Registrisse kantavad andmed 

(1) Daktüloskopeeritud isiku kohta kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) ees- ja perekonnanimi (-nimed); 

2) sugu; 

3) isikukood või sünniaeg; 

4) ………………………. 

5) sõrme pööratud jäljed; 

6) sõrme vajutusjäljed; 

7) peopesa ja kirjutaja-peopesa vajutusjäljed; 

8) ………………………………… 
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 (2) Sündmuskoha või muu objekti vaatlusel kogutud naha papillaarkurrustiku jälgede kohta 

kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) kogutud naha papillaarkurrustiku jäljed; 

2) ………………………………………. 

3) ………………………………………. 

(3) Isikustamata DNA-proovi kohta kantakse registrisse: 

1) DNA-profiil. 

2) ………… 

§ 6. Registrisse kantud andmete õiguslik režiim 

Registrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud ulatuses. 

3. peatükk 

Andmete registrisse kandmine ja juurdepääs registriandmetele 

§ 7. Registriandmete esitaja 

Andmete registrile esitajad on: 

1) kriminaalmenetluse seadustiku § 31 lõikes 1 nimetatud uurimisasutused; 

2) kohtuväline menetleja; 

3) prokuratuur; 

4) kohus; 

5) vanglad; 

6) …………………………………….. 

§ 8. Andmete registrisse esitamine 

Andmed esitatakse………………... 

§ 9. Juurdepääs registriandmetele 

(1) Juurdepääs registriandmetele võimaldatakse registrile ………………. 

(2) Registrile juurdepääsu õiguse annab …………………….. 

§ 10. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid 

(1) Andmete registrisse kandmise alusdokument on….. 

(2) ……………………………………… 

§ 11. Andmete registrisse kandmine 

(1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul pärast jälgede kvaliteedi 

kontrollimist. 
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(2) Andmed kantakse registrisse ………………………………… 

(3) ………………………………………. 

§ 12. Registriandmete väljastamine 

(1) Registris olevaid andmeid ei avalikustata. 

(2) …………………………………… 

§ 13. Andmete töötlemine 

(1) Andmete registris töötlemisel järgitakse isikuandmete kaitse seaduses ja avaliku teabe 

seaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid. 

(2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile registriandmete töötlemisel 

teatavaks saanud isikuandmeid. 

§ 14. Andmevahetus 

………………………………………………… 

§ 15. Turvameetmed registri pidamiseks 

(1) Registri turvaklass on………………………………………….. 

(2) ……………………………………….. 

§ 16. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ülesanded ja õigused 

(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus: 

1) vastutab registrisse kantud andmete nõuetekohase säilimise eest ja korraldab varukoopiate 

tegemise; 

2) tagab registriandmete sisestamise, muutmise ja kustutamise …………………….. 

§ 17. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine 

(1) Volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. 

(2) ……………………………………………………… 

§ 18. Ebaõigete andmete parandamine 

(1) Registris ebaõigete andmete avastamisel on volitatud töötleja kohustatud viivitamata 

teavitama sellest…………………………. 

(2) Paranduse tegemisel registreeritakse……………………….. 

§ 19. Andmete säilitamine 

(1) Registrisse kantud andmed säilitatakse ……………………. 

(2) Registri arhiivi kantud andmeid säilitatakse …………………… 

(3) Andmete alusdokumente säilitatakse …………………. 

(4) …………………………………………….. 
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4. peatükk 

Järelevalve, registri pidamise finantseerimine ning registri likvideerimine 

§ 20. Järelevalve registri pidamise üle 

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon. 

(2) Teenistusliku järelevalve korras teostab järelevalvet registri pidamise üle vastutav töötleja. 

(3) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima ………………. 

§ 21. Registri pidamise finantseerimine 

Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse riigieelarvest Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi 

kaudu. Registri andmekogu ülalpidamisega kaasnevad kulud finantseeritakse riigieelarvest 

Riigi Infosüsteemide Keskuse kaudu. 

§ 22. Registri likvideerimine 

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. 
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Registreeritud eraekspertide määrus 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 25 lõike 4, 27 lõike 3, 28 lõike 3 ja 31 lõike 3 

alusel. 

1. peatükk 

Üldsätted 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

Määrusega kehtestatakse  

1) eraeksperdile taotluse esitamise nõuded; 

2) taotluse läbivaatamise ja nimekirja kandmise kord; 

3) eraekspertide nimekirja pidamise kord; 

4) eraeksperdi nimekirjast kustutamise kord. 

 

§ 2. Registreeritud eraekspertide nimekirja pidamise eesmärk 

Registreeritud eraekspertide nimekirja pidamise eesmärk on tagada ülevaade asjatundjatest, kes 

on valmis panustama ekspertiiside tegemisse ja keda menetleja saab kasutada ekspertiiside 

tegemisel kriminaalmenetluses, tsiviil- ja halduskohtumenetluses, väärteomenetluses või neis 

ekspertiisiliikides, mida riiklikus ekspertiisiasutuses ei tehta. 

 

2.peatükk 

Registreeritud eraeksperdile esitatavad nõuded 

 

§ 3. Nõuded eraeksperdile  

(1) Nõuded füüsilisele isikule, kes soovib enda registreerimist eraeksperdina ja kandmist 

registreeritud eraekspertide nimekirja, peab vastama kohtuekspertiisiseaduse § 7 lõike 1, 2 ja 3 

nõuetele.  

(2) Keeld ei laiene füüsilisele isikule, kelle karistusandmed on kustutatud karistusregistrist 

karistusregistri seaduse kohaselt. 

(3) Registrisse kandmist saab taotleda isik, kes teeb ekspertiise ekspertiisiliikides, milles 

tavatsetakse menetluses määrata ekspertiise ja mida ei tehta riiklikus ekspertiisiasutuses.  

(4) Registreeritud eraeksperdina nimekirja kandmiseks peab füüsiline isik esitama 

nõuetekohase digiallkirjastatud taotluse, koos tõendusdokumentidega riiklikule 

ekspertiisiasutusele.  
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(5) Taotluse ja esitatud dokumentide põhjal kontrollitakse taotleja vastavust 

kohtuekspertiisiseaduses registreeritud eraeksperdile sätestatud nõuetele.  

(6) Registreeritud ekspert annab vande enne nimekirja/registrisse kandmist, allkirjastades 

vande teksti digitaalselt. 

 

§ 4. Registreeritud eraeksperdi taotlus 

(1)Taotluses esitatavate andmete koosseis: 

1) Ees- ja perekonnanimi; 

2) isikukood; 

3) postiaadress; 

4) e-posti aadress; 

5) ekspertiisiliik, milles soovitakse registrisse kandmist; 

6) haridustase ja eriala; 

7) kasutatavate tehnikavahendite loetelu, mida isik vaja ekspertiisi tegemiseks taotletavas liigis; 

8) kinnitust, tehniliste vahendite olemasolu kohta 

….. 

 

§ 5. Taotleja poolt esitatavate täiendavate dokumentide koosseis 

(1) Taotleja esitab riiklikule ekspertiisiasutusele dokumente, mis tõendava taotleja pädevust ja 

sobivust taotluses esitatule ja vastavust. 

(2) Europassi CV, millest nähtub et: 

1) taotleja omab ekspertiisi tegemiseks vajalikku kvalifikatsiooni ja on töötanud vähemalt kolm 

aastat taotletava ekspertiisiliigiga samal erialal või sarnases valdkonnas; 

2) haridust ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopiad; 

3) omab reguleeritud kutsealadel tegevusluba või kehtivat litsentsi või tunnistust; 

4) on võimalik kasutada eksperdiuuringuteks vajalikke tehnikavahendeid; 

5) omab alalist sissetulekut; 

6) karistusregistri väljavõte enda kohta, tõendamaks, et ei esine asjaolusid, mis välistaks isiku 

kandmist registreeritud eksperdina nimekirja; 

7) tööandja kinnitus, et taotleja vabastatakse ekspertiisi tegemise ajaks teenistus- või 

tööülesannete täitmisest.  
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(3) Taotleja võib esitab riiklikule ekspertiisiasutusele enda kohta täiendavaid dokumente, mida 

ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ning mis tõendavad taotleja vastavust 

kohtuekspertiisiseaduses sätestatud nõuetele  

(4) Isiku kinnitus, et ta on teadlik, eksperdi õigustest ja kohustust ning valdkonda 

reguleerivatest õigusaktidest ja, et taotleja vastab kohtuekspertiisiseaduse §…. nõuetele. 

 

3.peatükk 

Dokumentide läbivaatamise kord 

 

§ 6. Dokumentide registreerimine 

Taotlus koos juurde kuuluvate tõendusdokumentidega registreeritakse riiklikus 

ekspertiisiasutuse dokumendihaldussüsteemis vastavalt asjaajamise korraldusele. 

 

§ 7. Taotluse läbivaatamine 

(1) Riikliku ekspertiisiasutuse juht võib moodustada taotluse läbivaatamiseks kuni 5 liikmelise 

komisjoni, kelle töövormiks on koosolek.  

(2) Vajadusel võib kaasata komisjoni töösse riikliku ekspertiisiasutuse väliseid valdkonna 

asjatundjaid. 

(3) Komisjon lähtub oma tegevuses kohtuekspertiisiseadusest, käesolevast määrusest, riikliku 

ekspertiisiasutuse töökorralduslikest reeglitest ja asjaajamise korraldusest. 

(4) Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt, saabumise järjekorras. 

(5) Taotluste läbivaatamist korraldab ja koordineerib riikliku ekspertiisiasutuse arendus- ja 

personalitalitus, kes teeb riikliku ekspertiisiasutuse juhile ettepanekuid komisjonide 

moodustamiseks.  

(6) Nimekirja kandmise taotluse läbivaatamiseks ja lisatud dokumentide hindamiseks on 

riiklikul ekspertiisiasutusel aega kaks kuud alates taotluse registreerimisest. 

(7) Kui dokumentide hindaja leiab taotluses puudusi või on taotleja jätnud esitamata olulise 

koosseisu andmeid enda kohta võib taotluse läbivaatamine pikeneda ühe kuu võrra alates 

materjalide saabumisest riiklikusse ekspertiisiasutusse. 

(8) Taotleja poolt täiendavate materjalide esitamata jätmise korral, menetlus lõpetatakse 30 

päeva möödumisel. 

 

4. peatükk 

Registreeritud eraeksperdi registrist eemaldamine 
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§ 8. Registreeritud eraeksperdi registrikande peatamise taotlemine 

(1) Registreeritud eraekspert saab taotleda registrikande peatamist kirjalikku taasesitamist 

võimaldava avalduse alusel, kui on täidetud 1 järgmistest tingimustest: 

1) tervisliku seisundi tõttu, mis ei võimalda võtta tegemisse uusi ekspertiise; 

2) … 

….  

(2) Registri kanne peatatakse riikliku ekspertiisiasutuse juhi käskkirjaga. 

(3) Registrikande peatamise alused tulenevad kohtuekspertiisi seadusest 

(4) Peatamise alguskuupäev ja lõpukuupäev määratakse ekspertiisiasutuse juhi käskkirjas. 

(5) Peatamise kanne tehakse kohtuekspertide registrisse. 

 

§ 9. Registreeritud eraeksperdi registrikande kustutamine 

(1) Registreeritud eraekspert kustutatakse kohtuekspertide registrist kohtuekspertiisi seaduses 

sätestatud alustel. 

(2) Registri kanne kustub alates registrisse kandmisest kolmanda aasta 15. detsembril 

(3) Registrikande kustutamine registrisse kantud eraeksperdi isikliku avalduse alusel 

vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul. 

(4) Menetleja pretensiooni korra, kui registrisse kantud eraekspert: 

1) keeldub seadusliku aluseta ekspertiisi tegemast;  

2) mõjuva põhjuseta viivitab ekspertiisi tegemisega; 

3) ei ilmu menetleja kutsel. 

(5) Menetleja esitab põhjendatud taotluse riiklikule ekspertiisiasutusele registreeritud 

eraeksperdi registrist kustutamiseks ja informeerib riiklikule ekspertiisiasutusele taotluse 

esitamisest registrisse kantud eraeksperti. 

(6) Kui tuvastatakse asjaolu, et registreeritud eraekspert on kasutatud menetlusväliselt antud 

arvamuse allkirjastamisel registreeritud eraeksperdi või kohtueksperdi nimetust, küsib 

registripidaja selgitust asjaolu kohta registrisse kantud eraeksperdilt. Rikkumise kordumisel 

arvatakse registreeritud eraekspert registrist välja 10 tööpäeva jooksul arvates korduva 

rikkumise teada saamisest. 

(7) Registrist kustutamine ei ole põhjus juba  määratud ekspertiisi lõpetamata jätmiseks. 

(8) Kui kolme aasta jooksul ei ole menetlusasjades esitanud ekspertiise riiklikule 

ekspertiisiasutusele kustub registri kanne registrisse kandmisest kolmanda aasta 15. detsembril 

ja pikendamise taotlust ei rahuldata. 

(9) Registrisse kantud eraekspert sureb, kustutatakse registrist kanne teadasaamisest mõistliku 

aja jooksul. 
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§ 10. Registreeritud eraeksperdi registrist väljaarvamine 

(1) Registreeritud eraekspert arvatakse registrist välja, kui : 

1) korduvate menetlusasutuste poolt esitatud pretensioonide, kaebuste korral; 

2) kolme aasta jooksul ei ole menetlusasjades teinud ekspertiise; 

3) ei ole riiklikule ekspertiisiasutusele esitanud menetlusasjades tehtud ekspertiisiakte koos 

ekspertiisimäärusega; 

4) registreeritud eraekspert keeldub seadusliku aluseta ekspertiisi tegemast või kui ta mõjuva 

põhjuseta viivitab ekspertiisi tegemisega või ei ilmu menetleja kutsel; 

5) menetleja esitab põhjendatud ettepaneku  registripidajale registreeritud eraeksperdi registrist 

väljaarvamiseks. 

6) kui ei täida eksperdi õigusi ja kohustusi; 

7) eraekspert sureb. 

…………………………….. 
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Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate ekspertiiside ja 

uuringute hinnad 

 

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 38 lõike 2 alusel. 

§ 1. Reguleerimisala  

Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi või tema lepingupartneri 

poolt tehtavate ekspertiiside ja ekspertiisiks vajalike uuringute hinnad ning ekspertiisi lõpliku 

maksumuse kujunemise alused. 

§ 2. Kohtuarstlikud ekspertiisid ja uuringud 

(1) Isiku kohtuarstliku ekspertiisi hind kujuneb sõltuvalt ekspertiisiülesandest kindlaks 

määratud hinna, mis sisaldab tervishoiudokumentide ja vajadusel isiku läbivaatust ning sellele 

lisanduvate uuringute summast järgmiselt: 

Isiku kohtuarstlik ekspertiis 158 eurot  

Seksuaalse väärkohtlemise ekspertiis 168 eurot 

Isiku kohtuarstlik täiendekspertiis 126 eurot 

Isiku kohtuarstlik läbivaatus ja vigastuste kirjeldamise ekspertiis 

(menetlusasjadega mitteseotud ekspertiis) 

79 eurot 

Kohtuarstlik komisjoni ekspertiis (lisandub komisjonis osalevate eriala-

arstide töötasu) 

352 eurot 

Isiku vigastuste tekkemehhanismi kindlakstegemine ja sellega seonduvate 

küsimuste lahendamine (menetlusasjadega mitteseotud ekspertiis) 

237  eurot  

Tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse poolt veenivere 

võtmine  

4 eurot 

Uriini võtmine riiklikus ekspertiisiasutuses 4 eurot 

 

(2) Surnu kohtuarstliku ekspertiisi hind kujuneb sõltuvalt ekspertiisiülesandest kindlaks 

määratud hinna ja sellele lisanduvate uuringute summast järgmiselt: 

Surnu kohtuarstlik ekspertiis 286 eurot  

Surnu kohtuarstlik lahang välisvaatluse ja siseuuringuga 189 eurot 

Surnu kohtuarstlik välisvaatlus ilma siseuuringuta 121 eurot 
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Surnu kohtuarstlik täiendekspertiis 126 eurot 

Surnu kogu keha kompuutertomograafia uuring 408 eurot 

Surnu kogu keha magnetresonantstomograafia uuring 568 eurot 

 

(3) Kohtuantropoloogia ekspertiisi hind on kindlaks määratud ekspertiisiülesandest sõltumata 

järgmiselt: 

Kohtuantropoloogiaekspertiis sh isiku tuvastamise ekspertiis 433 eurot 

Kohtutraumatoloogiaekspertiis 433 eurot 

 

(4) Kohtuarstlike ekspertiiside tegemiseks kasutatakse vajadusel Haigekassa hinnakirja järgse 

hinnaga või tervishoiuteenuse osutaja poolt kehtestatud hinnaga järgmiseid lisauuringuid: 

Histoloogiline uuring  

Biokeemiline uuring bioloogilisest materjalist  

Kliiniline uuring, sealhulgas viroloogiline uuring bioloogilisest materjalist  

 

(5) Arstlike kohtutoksikoloogiaekspertiiside hinnad on kindlaks määratud ekspertiisiülesandest 

sõltumata järgmiselt:  

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis joobe määramiseks 124 eurot 

Arstlik kohtutoksikoloogiauuring 68 eurot 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse hindamise ekspertiis 110 eurot 

Toksiliste ainete mõju hindamise ekspertiis 150 eurot 

 

(6) Kohtuarstlike uuringute hinnad on kindlaks määratud järgmiselt: 

Radioloogiline uuring väikeloomadele 154 eurot 

Radioloogilised uuringud füüsilistele objektidele 154 eurot 

 

§ 3. Toksikoloogia ekspertiisid ja uuringud 

Toksikoloogia ekspertiisi hind kujuneb sõltuvalt ekspertiisiülesandest ning kasutatud 

metoodikate valikust ja arvust järgmiselt: 

Aluseliste narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete määramine 

gaasikromatograafi-massispektromeetriga 

51 eurot 

 

Bensodiasepiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga 43 eurot 



  MÄÄRUSE KAVAND 

Kannabinoidide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga 47 eurot 

Fentanüülide ja teiste ainete määramine gaasikromatograafi-

massispektromeetriga 

46 eurot 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine gaasikromatograaf-

massispektromeetriga 

77 eurot 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning teiste ainete määramine 

vedelikkromatograafiga 

91 eurot 

Gammahüdroksübutüraadi määramine 78 eurot 

Sõeluuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete klassi määramiseks 30 eurot 

Narkootiliste ainete ja ravimite kvantitatiivne määramine 226 eurot 

Alkoholide ja teiste kergesti lenduvate ühendite määramine 18 eurot 

Mitmealuseliste alkoholide ja nende laguproduktide määramine 33 eurot 

Karboksühemoglobiini määramine 34 eurot 

 

§ 4. DNA ekspertiisid ja uuringud 

(1) DNA ekspertiisi hind kujuneb sõltuvalt ekspertiisiülesandest vajaliku proovide arvu 

kindlaks määratud hinna summana järgmiselt:  

DNA ekspertiis kapillaarelektroforeesi meetodil 70 eurot 

DNA ekspertiis massiivse paralleelsekveneerimise meetodil  583 eurot 

 

(2) DNA uuringu hind on kindlaks määratud järgmiselt: 

Bioloogilise materjali eeluuring 91 eurot 

 

§ 5. Sõrmejäljeekspertiisid 

Sõrmejäljeekspertiiside hind sõltub ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt: 

Sõrmejäljeekspertiis koos esiletoomise ja identimisega 862 eurot 

Sõrmejäljeekspertiis ainult esiletoomisega 560 eurot 

Sõrmejäljeekspertiis ainult identimisega  302 eurot 

 

§ 6. Liiklusekspertiisid 

Liiklusekspertiiside hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt: 

Autotehniline ekspertiis 654 eurot 

Liiklustehniline ekspertiis 594 eurot 

Liiklustrassoloogiaekspertiis 537 eurot 

Liiklusekspertiisi muud alaliigid 556 eurot 

 

§ 7. Rahaekspertiis 

Rahaekspertiisi hind, millele võib lisanduda uuringute hind, on ühe objekti kohta järgmine: 

Rahaekspertiis (nii paberraha kui mündid) 50 eurot 
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§ 8. Dokumendiekspertiis ja uuring 

(1) Dokumendiekspertiisi hind, millele võib lisanduda uuringute hind, on ühe objekti kohta 

järgmine: 

Dokumendiekspertiis 100 eurot 

 

(2) Dokumendi lisauuringu hind sõltub ekspertiisiülesandest ja proovide arvust ning on 

järgmine: 

Dokumendi lisauuring  35 eurot 

§ 9. Käekirjaekspertiis 

Käekirjaekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisülesandest ja on ühe isiku kohta järgmine: 

Käekirjaekspertiis 367 eurot 

 

§ 10. Jäljeekspertiis 

Jäljeekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ning on kindlaks määratud järgmiselt: 

Jäljeekspertiis (sh murdmisjälje ja jalatsijälje) 408 eurot 

 

§ 11. Relvaekspertiisid 

Relvaekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt: 

Tulirelvaekspertiis 546 eurot 

Külmrelvaekspertiis 332 eurot 

 

§ 12. Infotehnoloogiaekspertiisid 

(1) Infotehnoloogiaekspertiisi hind kujuneb üks koht pärast koma ümardatavates terabaitides 

(TB) arvutatava andmemahu kindlaks määratud hinna korrutamisel ekspertiisiülesandest 

tuleneva andmemahuga järgmiselt: 

Infotehnoloogiaekspertiis (minimaalselt 1 TB) 930 eurot 

Alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seonduv infotehnoloogiaekspertiis 

(minimaalselt 1 TB) 

930 eurot 

 

(2) Kujutiseekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt: 

Kujutiseekspertiis 930 eurot 

 

§ 13. Lõhkeseadeldise-, plahvatuse- ja tulekahjuekspertiisid 

Lõhkeseadeldise-, plahvatuse- ja tulekahjuekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on 

kindlaks määratud järgmiselt: 

Lõhkeseadeldise- ja plahvatuse ekspertiis 559 eurot 
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Tulekahjuekspertiis 600 eurot 

 

§ 14. Keemiaekspertiisid ja uuringud 

(1) Keemiaekspertiiside hind kujuneb ekspertiisülesandest sõltuvalt objektide arvust ning 

lisanduvatest uuringutest järgmiselt:  

Alkoholiekspertiis 98 eurot 

Narkootilise aine ekspertiis 109 eurot 

Muu aine ekspertiis 100 eurot 

Lõhkeaineekspertiis 105 eurot 

Põlevvedelikuekspertiis 251 eurot 

Kiuekspertiis 130 eurot 

Värvkatteekspertiis 52 eurot  

 

(2) Uuringu hind sõltub ekspertiisiülesandest ning on ühe objekti (või hoopis proovi?) kohta 

järgmine: 

Elementanalüüs  46 eurot 

Infrapunaspektromeetriline uuring 52 eurot 

Vedelikkromatograafiline uuring 91 eurot 

 

§ 15. Hääleekspertiisid 

Hääleekspertiisi hind on sõltuvalt ekspertiisiülesandest kindlaks määratud järgmiselt: 

Hääle ekspertiis  1612  

Hääle ekspertiis- kõneleja tuvastamine kuni 2 isikut 862 eurot 

Hääle ekspertiis- kõneleja tuvastamine alates 3 isikust 1035 eurot 

Hääle ekspertiis- autentsuse tuvastamine   1035 eurot 

Hääle ekspertiis- arusaadavuse parandamine 862 eurot 

Hääle ekspertiis- transkriptsioon 862 eurot 

 

§ 16. Muud kriminalistika valdkonna ekspertiisid 

(1) Hõõglambiekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on ühe objekti kohta järgmine: 

Hõõglambiekspertiis 46 eurot 

 

(2) Metalliekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on ühe objekti kohta järgmine: 

Metalliekspertiis 65 eurot 

 

(3) Lasujäägiekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on ühe objekti kohta järgmine: 

Lasujäägiekspertiis 59 eurot 

 

§ 17. Kohtupsühhiaatria ja -psühholoogia ekspertiisid kriminaalasajdes 
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(1) Kohtupsühhiaatria ekspertiiside hind on sõltuvalt ekspertiisiülesandest kindlaks määratud 

järgmiselt: 

Kohtupsühhiaatriaekspertiis kriminaalasjades täisealisele  331 eurot 

Kohtupsühhiaatriaekspertiis kinnipidamisasutuses viibivale isikule 510 eurot  

Kohtupsühhiaatriaekspertiis kriminaalasjades alaealisele  765 eurot 

 

(2) Kohtupsühholoogia ekspertiiside hind on sõltuvalt ekspertiisiülesandest kindlaks määratud 

järgmiselt: 

Kohtupsühholoogiaekspertiis kriminaalasjades täisealisele 255 eurot 

Kohtupsühholoogiaekspertiis kriminaalasjades alaealisele 510 eurot 

 

(3) Komisjoni poolt läbi viidava kohtupsühhiaatria-, kohtupsühholoogia- või 

kohtupsühhiaatria- ja kohtupsühholoogia- ühise ekspertiisi hind kujuneb sõltuvalt 

ekspertiisiülesandest ning osalevate ekspertide arvust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 

sätestatud hindade summast. 

(4) Kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühholoogiaekspertiisi hinnale lisandub 

ekspertiisialuse statsionaarse tervishoiuasutuses viibimise korral voodipäevatasu, mis on 

kehtestatud Haigekassa hinnakirjaga.    

(5) Kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühholoogiaekspertiisi hinnale lisandub vajaduse 

korral eksperdi sõidukulu, mis arvutatakse Vabariigi Valitsuse 22.12.2005.a määruse nr 322 

„Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude 

hüvitamise kord“ alusel. 

 


