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KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Autor valis käesoleva lõputöö teemaks kriminalistikatehnika kasutamise Lääne Prefektuuris 

Haapsalu politseijaoskonnas. 

 

Valitud teema on autori arvates aktuaalne, kuna kriminaalasjade kohtueelse uurimise ja 

kohtuliku lahenduse kvaliteet sõltub sellest, kui edukalt on õnnestunud avastada ja koguda 

kuriteo toimepanemise kohta sündmuskoha vaatlusega tõendeid, vastavalt seadusi järgides 

tõendid fikseeritud ja uuritud ning kuivõrd põhjalikult on neid seejärel tõenditena hinnatud.  

 

Praegusel hetkel ei peeta kannatanu, kahtlustatava ja tunnistajate ütluseid ilma füüsiliste 

tõenditena kohtus piisavateks tõenditeks. Selleks tuleb sündmuskohtadele kaasata võimalikult 

rohkem kriminalistikaeksperte, kes oma teadmisi ja tehnikat kasutades avastavad, koguvad ja 

fikseerivad sündmuskohal kuriteojäljed. 

 

Töö autor seadis eesmärgiks anda ülevaade ja analüüsida Lääne Prefektuuri Haapsalu 

politseijaoskonna teeninduspiirkonnas 2008-2009 aastal toime pandud varavastaste kuritegude 

sündmuskoha vaatlustel tehniliste vahendite kasutamist jälgede avastamiseks ja talletamiseks. 

Lõputöö käigus küsitleti Lääne Prefektuuri viie politseiosakonna kriminalistika spetsialiste ja 

seitset Haapsalu politseijaoskonna politseiametnikku. 

 

Uurimistöö objektiks oli Haapsalu politseijaoskonnas varavastastes kuritegudes sündmuskoha 

vaatlused ja uurimistöö aines kriminalistikatehnika kasutamine sündmuskohavaatluse 

teostamisel. 

 

Lõputöös püstitas autor järgmise hüpoteesi: Kriminalistikatehnika on aegunud ja vajab 

uuendamist. Kriminalistid/spetsialistid ja kriminalistitehnikaga kokkupuutuvatel isikutel on 

ebapiisavad teadmised kriminalistikatehnika kasutamisel.  
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Ülesanded hüpoteesi tõestamiseks: 

• Analüüsida kriminalistikatehnikat reguleerivaid seadusandlike akte ning sellekohast 

kirjandust. 

• Läbi töötada 2008 ja 2009 aasta Lääne Prefektuuri Haapsalu politseijaoskonna 

varavastased kriminaalasjad, kus on määratud kriminalistika ekspertiisid. 

• Küsitleda Lääne Prefektuuri kriminaliste/spetsialiste, kelle tööülesandeks on 

kriminalistikatehnika kasutamine. 

• Küsitleda Haapsalu politseijaoskonnas töötavaid politseiametnike, kelle töö 

kohustuseks on sündmuskohtadel käimine ja sündmuskoha vaatluse vormistamine. 

• Teha kindlaks, millised olemasolevad tehnikavahendid on Haapsalu politseijaoskonnas 

ning milliseid neist kasutatakse enim sündmuskohtadel. 

 

Autor kasutab oma töös kombineeritud uurimismetodoloogiat: 

• Viib läbi viie spetsialisti küsitluse, kes kasutavad kriminalistikatehnikat ja seitsme 

politseiametniku küsitluse, kes teenindavad varavastaste kuritegudes sündmuskohti.  

• Analüüsib ja võrdleb varavastaseid kriminaalasju. 

 

Töö esimeses osas käsitletakse autori poolt kriminalistikatehnika olemust, antakse ülevaade 

kriminalistikatehnika kasutamise ajaloost, kriminalistikatehnika vahenditest Eesti politseis ja 

nendele esitatud nõuetest ning Haapsalu politseijaoskonnas olevatest kriminalistikatehnika 

vahenditest. Töö teises osas käsitletakse sündmuskoha vaatlust, talletamist ja sündmuskoha 

vaatluse lisasid ning sündmuskoha vaatlust teostavaid isikuid ja neile esitatavaid nõudeid. Töö 

kolmandas osas kirjeldab autor uurimistöö metoodikat ja andmete kogumist, analüüsib 

uurimistöö tulemusi ja annab edasi autoripoolsed järeldused ja ettepanekud. 
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1. KRIMINALISTIKATEHNIKA 

 

 

1.1. Kriminalistikatehnika olemus  

 

Mis on kriminalistikatehnika? Kriminalistikatehnika on osa kriminalistika teadusest, mis uurib 

teoreetilisi seisukohti, teadus-tehnilisi võtteid ning tõendite avastamist, fikseerimist, võetuse ja 

uuringute meetodeid kuritegevuse efektiivse avastamise ja ennetamise eesmärgil. 

 

Kriminalistikatehnika on selline valdkond kus käsitletakse tehnikavahendeid, võtteid ja 

meetodeid, mida kasutatakse kohtulike tõendite kogumisel ning nende uurimisel, samuti 

kuritegude ärahoidmiseks. Kriminalistikavahendid on mitmesugused seadised, seadmed,  

riistad ja materjalid. Võte on sihipärane ja põhjendatud toiming, meetod – võtete plaanikindel 

kasutusviis.1 

 

Kriminalistikatehnika tehnikavahendid, võtted ja meetodid on tihedalt seotud teiste 

teadusharudega. Ülevõetud tehnikavahendeid, võtteid ja meetodeid kasutatakse kriminalistikas 

kas esialgsel kujul või siis kohaldatakse neid vastavalt vajadustele ja  rakenduseesmärkidele. 

Kriminalistikatehnika oskuslik ja sihipärane kasutamine kindlustab kriminaalasjade 

kohtueelsel uurimisel tõepärase tõendusliku informatsiooni kogumise.  

 

Lähtudes sellest, milline on tehnikavahendite, võtete ja meetodite rakenduseesmärk 

kriminaalasjade kohtueelsel uurimisel, jaotatakse kriminalistikatehnika kohtulike tõendite 

kogumisel ja nende uurimisel kasutatavaks tehnikaks. Kohtulike tõendite kogumine seondub 

nende avastamise, fikseerimise ja esemete äravõtmisega. Kohtulike tõendite uurimisel 

saadakse nendest uusi andmeid kriminaalasjas tõendamisele kuuluvate asjaolude kohta.2 

 

                                                 
1
 Lindmäe, H. 1976. Kriminalistikatehnika. Tallinn: Eesti Raamat. 7 

2 Samas 7 
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Kohtueelsel tõendite uurimisel ja kogumisel kasutatakse erinevaid kriminalistikatehnika 

harusid nagu trassoloogia, fotograafia ja filmitehnika, ballistika, kirja ja dokumentide tehniline 

uurimine ning isikukirjeldus.  

 

 

1.2. Kriminalistikatehnika kasutamise ajaloost 

 

Kriminalistika sündi võib lugeda üheksateistkümnenda sajandi lõppu, millal hakati kasutama 

kuritegude lahendamisel teaduslikke meetodeid. Kriminalistikatehnika arenes ja täienes koos 

mitmete teadusharudega nagu keemia, füüsika ja bioloogia ning teiste teadusharudega, mis 

aitasid kaasa kuritegude avastamisele ning ennetamisele. Kriminalistikatehnika vahendeid 

hakati kasutama algul põhiliselt Euroopa arenenud maades nagu  Prantsusmaa, Suurbritannia 

ja Saksamaa.  Kuid küllalt kiiresti arenes ka Venemaa kriminalistika teadus, mis jõudis juba 

kahekümnenda sajandi algul Euroopa arenenud maade tasemele. 

 

Mõned näited kriminalistikatehnika kasutusele võtmisest: 

Prantsusmaalt pärit Alphonse Bertillon oli üks esimesi, kes hakkas aastal 1879 kasutama 

kurjategijate kehaosade mõõtmist ja kaardistamist. Ta oli veendunud, et nende andmete põhjal 

saab kurjategijat kindlaks teha maskeeringust ja nime vahetamisest hoolimata. Inglismaalt 

pärit ning India vanglas töötav William Herschel oli üks esimesi kes tahtis 1877 aastal 

kasutusele võtta sõrmejälgede jäljendid, et selle abil tuvastada kurjategijaid.3  

 

Venemaa kriminalistikatehnika üheks loojaks loetakse Sergei Mihailovitš Potapovit (Сергей 

Михайлович Потапов). Tema nimi on seotud Nõukogude kohtuekspertiisi identifitseerimise 

loomisega, kohtu fotograafia arenguga ja paljude teiste Nõukogude kriminoloogias kasutuses 

olevate teooriatega ning praktikaga. Üheks kohtumeditsiini loojateks Venemaal loetakse 

                                                 
3 Thorwald,J. 1981. Sada aastat kriminalistikat. Tallinn: Eesti Raamat. 17-20 
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professor Nikolai Sergejevitš Bokariusi (Николай Сергеевич Бокариус), kes on teinud palju 

uurimistöid kriminalistika ja kohtuekspertiiside valdkonnas.4  

Aastal 1811 juhtis esmakordselt tähelepanu laiba kangestumisele belglane Pierre Nysten, kelle 

väidete järgi algas laiba kangestumine lõualuulihastest, levis sealt kaela ja kätesse, lõpuks 

jalgadesse ja pöidadesse, et mõne aja pärast vastupidiselt liikudes taas kaduda. Laiba 

kangestumine oli tähtis surma saabumisaja määramisel.5   

 

1901. aastal 7. veebruaris ilmus trükis pealkirjaga „Erinevate liikide vere määramise meetod 

ja inimvere olemasolu diferentsiaal-diagnustiline tõestus”. Selle teose autoriks oli tollal 30-

aastane sõjaväearst Paul Uhlenhuth. Selle avastusega astuti suur samm edasi kuritegude 

lahendamise tõepärasuse suunas.6  

 

Londonis elav James Marsh avaldas 1836. aastal kirjutise „Edinburgh Philosophical Jurnal”, 

mille sisuks oli mürkide avastamine inimkehades. Nimelt avastas Marsh kuidas leida üles 

inimkehast arseeni. Tema leiutist hakati laialdasemalt kasutama aastast 1840.7  

 

 

1.3. Kriminalistikatehnika vahendid Eesti politseis ja nende nõuded 

 

Eesti Vabariigi iseseisvumise algaastatel kasutati põhiliselt Venemaal kasutuses olevaid 

kriminalistika teadusharusid ja kriminalistikatehnikat. Praegusel ajal kasutatakse Eesti 

politseis maailmas laialtlevinud kriminalistikatehnikat.  

 

Kriminalistikalised uuringud kuriteo avastamiseks ja talletamiseks ei tohi tegemata jääda 

mõne tehnilise vahendi puudumise tõttu ning talletatud potentsiaalsete kuriteojälgede-proovide 

halb kvaliteet ei tohi saada takistuseks kohtuekspertiisi võimaluste ega riigisisese ja 

                                                 
4 Крылов И. Ф. В мире криминалистики. — 2-е науч. изд., перераб. и доп. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 292, 

323 
5 Thorwald,J. 1981. Sada aastat kriminalistikat. Tallinn: Eesti Raamat. 110 
6 Samas 130 
7 Samas 224-225 
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rahvusvahelise andmevahetuse ärakasutamisele. Seoses sellega on 13.05.2008. a kehtestatud 

Eesti politseipeadirektori Raivo Aeg poolt käskkiri „Kriminalistika tehniliste vahendite 

normide kehtestamine”, millega pandi paika kriminalistika tehniliste vahendite normid Eesti 

politseiprefektuuridele. Tegemist on miinimumnormidega, mille saavutamiseni tuleb jõuda 

etapiviisiliselt 2010. a. lõpuks. (lisa 1) 

 

Normide kehtestamise loob hea eelduse kriminalistikavaldkonna plaanipäraseks arendamiseks, 

prefektuuride kriminalistikaüksuste varustuse ühtlustamiseks ja järgnevate aastate eelarve 

kavandamiseks kriminalistika tehniliste vahendite hankimise osas.   

 

Vahendite ja nende tarvikute arv tuleneb kriminalistikaüksuste töökorraldusest, kriminalistide 

arvust ja paiknemisest, vahendite kasutussagedusest ja eeldatavast rakenduspiirkonnast. 

 

Praegusel ajal on enimlevinumaks sündmuskohal kasutatavateks tehnilisteks vahenditeks:  

• Fotoaparaat ja videokaamera, mida kasutatakse tõendite fotograafilisel fikseerimisel 

• Tõmmiskiled, kips, pulverisaator, silikoonpasta, daktüloskoopiapintslid ja -pulbrid, 

valgustusvahendid, erinevad mõõteriistad, mida kasutatakse tõendite esemelisel 

fikseerimisel 

• Tööriistad ja pakendid tõendite kvaliteetseks säilitamiseks, mis kogutakse 

sündmuskohalt esemete kaasa ja/ või äravõtmisel 

• Isiku või laiba daktüloskopeerimise vahendid, mida kasutatakse võrdlusmaterjali 

võtmiseks ja kirjutusvahendid ning joonlaud tõendite kirjalikuks fikseerimiseks 

 

 

1.4. Haapsalu politseijaoskonnas olevad kriminalistikatehnika vahendid 

 

Haapsalu politseijaoskonnas tegelevad põhiliselt sündmuskohtadel käimisega ja vaatluste 

tegemisega üks kriminalist-spetsialist ja kuus kriminaalpolitseiniku. Vähesel määral teostavad 

sündmuskoha vaatlusi ka viis välijuhti ja üheksa piirkonna konstaablit. Nemad teostavad 

sündmuskoha vaatlusi juhul kui kriminaalpolitseinik ja kriminalist/spetsialist  on eelmisel 

kuriteosündmuskohal ja uuel sündmuskohal olevad jäljed võivad hävineda oodates 
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operatiivgrupi saabumist sündmuskohale. Kriminalistikatehnika olemasolu ja korrasoleku eest 

vastutab kriminalist. Iga kriminaalpolitseinik veendub enne sündmuskohale minekut, et kõik 

vajalik on olemas sündmuskohakohvris ja muu sündmuskohal kasutatav aparatuur oleks 

töökorras. Iga sündmuskoht on küll erinev, kuid alati võetakse sündmuskohale minnes kaasa 

sündmuskoha kohver, kuhu on koondatud enim vajaminevad vahendid sündmuskohalt jälgede 

leidmiseks ja nende talletamiseks. Samuti võetakse alati kaasa teised kriminalistikatehnika 

vahendid, millised aitavad kuriteo jälgede avastamist, talletamist, säilitamist ja transportimist. 

 

Haapsalu politseijaoskonnal on kuus sündmuskoha kohvrit, millest kolm asuvad piirkonna 

erinevate regioonide konstaablite käes, üks asub valvelauas, mida kasutavad korrapidajad ja 

kaks on kriminalisti kasutuses. Sündmuskoha kohvrite sisu on enamjaolt ühesugune.  

Kohvris on põhiliselt:  

• erinevad tööriistad - saed, kruvikeerajad, tangid, noad jne 

• erinevad pulbrid ja nende kasutusvahendid -  raudoksiid pulber ja tahm, 

magnetpulbrid, magnetpintsel 

• erinevad teibid – sõrmejälgede võtmiseks, esemete teipimiseks  

• daktüloskopeerimise vahendid, jalatsijälje tõmmise kiled  

• Mikrosiil pasta, pruuni ja valget värvi 

• jalatsikatted (2 paari)  

• mõõtkavaga liigend joonlaud, mõõdulint (5 m)  

• numbritähised 1-20  

• lasujälje komplekt  

• ühekordsed skalpellid ja pintsetid  

• käärid, kummikindad, luup 4 x suurendusega  

• vatitampoonid, nende pakendamiskarbid  ja destilleeritud vesi  

• erineva suurusega minigrippkotid, ümbrikud ja paberkotid  

• erinevad kirjutusvahendid – harilik pliiats, pastapliiats, veekindlad markerid  

 

Näiteks ka kaks Haapsalu politseijaoskonna kriminalisti kasutuses olevat kohvrit, millest 

vasakpoolne on ca 10,5 aastat vana ja parempoolne saadud aasta tagasi. (vaata lk. 13) 
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Kriminalisti kasutuses olevad sündmuskohakohvrid 

 

   

 

VANA      UUS 

 

Nagu näha suurt erinevust uuel ja vanemal sündmuskoha kohvri sisul ei ole. Uuemas kohvris 

on uuenenud tööriistad-vahendid ja mõned lisavahendid, millised võib samahästi ka vanasse 

kohvrisse lisada. Uus kohver on  ruumikam ning valmistatud vastupidavamast materjalist. 

Kuriteojälgede leidmiseks ja võtmiseks mõeldud abivahendid on enamjaolt samad. 

 

Haapsalu kriminalisti kasutuses on ka teisi kriminalistikavahendeid, kuid vaadates käskkirja 

„Kriminalistika tehniliste vahendite normide kehtestamine” on Haapsalu politseijaoskonna 

kriminalistil sellest nimekirjast ainult 15 tehnikavahendit. Kriminalisti kasutuses on ca 13 

aasta vanune tolmulift, mis on veel töökorras kuid arvelt maha võetud.  
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Tolmulift- kuriteojälgede avastamiseks 

 

Kriminalisti kasutuses on ka mikroskoop MБC-10, mis on vähemalt aastast 1995. Mikroskoop 

on samuti arvelt maha võetud oma vanuse tõttu. Seda mikroskoopi kasutab aga kriminalist 

edasi, kuna kaasaegsemat varianti pole. Mikroskoobiga saab võrrelda kuriteojälgi, nagu 

näiteks lõikejäljed, murdmisriistajäljed, tööriistajäljed. 

  

  

 

       Mikroskoop MБC-10- koos lisaseadmetega 
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  Mikroskoop MБC-10- kuriteojälgede võrdlemiseks ja otsimiseks 

 

Kriminalisti kasutuses on veel teisigi kriminalistikatehnika vahendeid nagu videokaamera, 

fotoaparaat, välguti,tripood-kolmejalgne statiiv, valgustuskohver, arvuti, printer ja skänner. 

 

 

1.5. Kriminalistikatehnika kasutamise valdkonnad 

 

Politseis kasutatakse kriminalistikavahendeid põhiliselt sündmuskoha vaatlustel kuriteojälgede 

avastamiseks, fikseerimiseks ja talletamiseks. Samuti kuriteojälgedega esemete pakkimiseks. 

Kriminalistikatehnikat kasutatakse peale sündmuskoha vaatluse veel ka teistes 

menetlustoimingutes. Tehnikat kasutatakse isikute- ja sõidukite läbivaatluseks, kehavigastuste 

fikseerimiseks, surnukehade- ja asitõendite vaatluseks, dokumentide- või postisaadetiste 

läbivaatluseks, läbiotsimiste ja uurimiseksperimentide teostamiseks. Kriminalistikatehnikat 

kasutatakse samuti jälitustegevuses ja Eest Kohtuekspertiisi Instituudi eksperdid kasutavad 

seda ekspertiiside teostamisel. 
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2. SÜNDMUSKOHA VAATLUS 

 

 

2.1. Sündmuskoha vaatlus  

 

Sündmuskoha vaatlus on enamasti kriminaalmenetluse esimene uurimistoiming, millega 

saadakse lähteandmeid uurimisversioonide püstitamiseks ja kontrollimiseks. Sündmuskoha 

vaatlusega uuritakse kriminaalmenetluse seaduse sätteid ning menetlustaktika nõudeid ja 

soovitusi järgides sündmuskohta, eesmärgiga vahetult tundma õppida selle olustikku, avastada 

kuriteojäljed ning koguda ja talletada tõendamisel kasutatavad andmed kuriteosündmuse ja 

muude tõendamiseseme asjaolude kohta. 8  

 

Samas on aeg näidanud, et valdav osa asitõenditena kasutatavatest objektidest avastatakse 

kriminaalasjas just sündmuskoha vaatluse teostamisel. Seega saab öelda, et sündmuskoha 

vaatlus on kriminaalmenetluses üks tähtsamaid toiminguid. Andmed mis kogutakse 

sündmuskoha vaatluse käigus võimaldavad luua tervikliku ettekujutuse toimunust. Vaatluse 

üheks tähtsamaks ülesandeks on faktiliste andmete kogumine tõendamiseseme asjaolude 

kohta. 

 

Vaatlus on sihipärane toiming, mille eesmärgiks on tõendusteabe kogumine. Seetõttu ei saa 

vaatlust toimetada kaootiliselt vaid järgides kindlalt taktikalisi nõudeid, mille käigus uuritakse 

sündmuskoha olustikku, õpitakse seda vahetult tundma, analüüsitakse ja hinnatakse saadud 

andmeid. Uurimistoimingu teostamisel saadud andmed talletatakse. Seeläbi saadakse 

tõendusteavet kurjategija isikust, teoviisist, tekitatud kahjust ja selle suurusest, kuriteo 

toimepanemist soodustanud asjaoludest. 9 

 

Sündmuskoha vaatlusele üks iseloomulikumaid omadusi on selle kiireloomulisus ja 

edasilükkamatus. Mida pikem on ajavahemik kuriteo toimepanemise ja sündmuskoha vaatluse 

                                                 
8 Lindmäe,H. 1995. Menetlustaktika 1 Tartu Ülikool 103-104 
9 Somer, J. 1996. Sündmuskoha vaatlus. Politseikool 5 
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vahel, seda suurem on võimalus, et kogutav tõendamismaterjal on vähenenud või halvimal 

juhul isegi hävinenud mitmete tegurite mõjul. Samuti võib sündmuskoha olustik muutuda 

küllalt kiiresti ja uurija ning spetsialist ei suuda hiljem enam õigesti mõista teo kulgu ega 

seoseid. Sündmuskoha kaitse ei taga alati faktiliste andmete säilimist.   

 

Sündmuskoha vaatlus tuleb toimetada igakülgselt, täielikult ja objektiivselt, sest seda ei saa 

hiljem enam korrata esmavaatlusega võrreldes samas mahus ja tõendamise seisukohalt 

võrdväärsete tulemustega. Sündmuskoha vaatluse üheks peamiseks eesmärgiks on avastada ja 

talletada mitmesuguseid jälgi ja ära võtta asitõendina kasutatavaid objekte tagades nende 

puutumatus ja säilimine esialgsel kujul.10   

 

Korralikult teostatud sündmuskoha vaatlusega on võimalik kindlaks teha kurjategijate arvu 

kuriteo sündmuskohal, nende tegutsemist, kust poolt nad saabusid ja kust kaudu lahkusid, mis 

murdmisriistu kasutasid. Selliste faktide kindlakstegemiseks on vajalik otsida jälgi, mis on 

sündmuskohale jäetud kurjategijate poolt. Kindlasti tuleb arvestada, millised jäljed võisid 

jääda kurjategija riietele või kehale ning kaasas olnud esemetele. Juhul kui on toime pandud 

tapmine siis on võimalik kurjategijalt ja tema riietelt leida verejälgi ja võitlusejälgi, 

sissemurdmise korral võivad olla riietel ehitusmaterjalide osad ja värvijäljed, tulistamise puhul 

püssirohujäljed.  Kõik jäljed mis leitakse sündmuskohalt fikseeritakse sündmuskoha 

vaatlusprotokollis ning pildistatakse ja talletatakse kriminalistikatehnikat kasutades.  

 

Sündmuskoha vaatlusprotokollis fikseeritakse sündmuskoha olustik ning kogu 

uurimistoimingu tingimused, käik ja tulemused. Protokoll koosneb sissejuhatusest, põhiosast 

ja lõpposast. Protokoll peab olema täielik ja täpne, kogutud andmed aga esitatud 

süsteemikindlalt ja objektiivselt.11  

 

Sündmuskoha vaatlusprotokolli sissejuhatavas osas tuleb ära märkida menetletava 

kriminaalasja number, mille raames sündmuskoha vaatlus teostatakse; vaatluse teostamise 

kuupäev, koht kus see läbi viiakse, kellaaeg-millal vaatlusega alustati, vaatluse läbiviija 
                                                 
10 Somer, J. 1996. Sündmuskoha vaatlus. Politseikool 6 
11 Öpik,R. 2008. Kriminalistikaline taktika ja tehnoloogia I. Tallinn Sisekaitseakadeemia 13 
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ametinimetus ja nimi, juhul kui kaasatakse protokollija ja/ või spetsialist, siis tuleb välja tuua 

nende nimed, samuti tuleb kirja panna kasutatavate tehnikavahendite liigid ja margid. Juhul 

kui toimingus osaleb tõlk tuleb kirja panna tema nimi ja võtta temalt enne uurimistoiminguga 

alustamist allkiri selle kohta, et teda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmata jätmisest ja 

alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS § 318 ja 321 järgi. (lisa 

2) 

 

Protokolli põhiosa peab olema täpne ja põhjalik. Põhiosas talletatakse sündmuskoha vaatluse 

käik ja tulemused tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega. Kirjeldatakse sündmuskohale 

juurdepääsu võimalusi, näidatakse järjestikku kõik vaatluse toimetamisel avastatud asjaolud 

sellisel kujul, nagu need esinesid vaatluse ajal. Talletatakse ka kasutatud tehnikavahendid, 

milleks ja kus neid kasutati ning see, kuidas on tagatud äravõetud objektide säilitamine ja 

puutumatus. (lisa 2) 

 

Lõpposas loetletakse uurimistoimingu käigus kaasa võetud objektid. Kirjeldatakse millesse on 

objektid pakitud ja mis numbriga nummerdatud. Juhul kui kellelegi osalejatest on protokolli 

kohta märkuseid, siis tuleb siin ära märkida nende sisu või nende puudumine ning fikseerida 

kas osalejad on protokolli ise läbi lugenud või on see neile ette loetud. Lõpetuseks tuleb 

uurimistoimingus osalejaile selgitada, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse 

andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses ning võtta selle kohta 

kõigilt osalejailt allkiri. Peale seda tuleb märkida sündmuskoha vaatluse lõpetamise kellaaeg. 

Kui keegi keeldub protokollile alla kirjutamast või ei saa seda teha, tuleb selle kohta teha 

protokolli vastav märge. Isikul, kes keeldus protokollile alla kirjutamast tuleb selgitada 

keeldumise põhjus. Seejärel allkirjastab protokolli   ka menetleja. (lisa 2) 

 

2.1.1.  Sündmuskoha vaatlusprotokolli lisad 

 

Sündmuskoha vaatluse juurde tehakse vajadusel ka sündmuskoha skeem. Sellele skeemile 

kantakse vaatluse toimetamisel objektide mõõtmed, andmed nende asukoha ja paiknemise 

kohta. Skeeme tuleks koostada üldjuhul kui ei ole võimalik kasutada paikkonna topograafilist 



 

 

19 

kaarti, asula või hoone plaani koopiat, sest need annavad terviklikuma ülevaate olustikust ning 

aitavad mõista vaatlusprotokolli sisu.  

 

Sündmuskoha protokolli lisadena kasutatakse ka sündmuskohal tehtud fotosid. Sündmuskoha 

fotode järgi saab hea ülevaate sündmuskoha olustikust ja juhtunust. Samuti võimaldavad 

sündmuskohal tehtud fotod täpsustada protokolli sõnalise osa ebatäpsusi või täiustada seda. 

Fotod on oma olemuselt ebaisikulised ja seetõttu jäädvustavad kõiki olukordi ja objekte 

täielikult ja täpselt.12   

 

Sündmuskoha vaatlusel tehtud fotod esitavad näitlikult samu olukorra elemente, mida 

kirjeldatakse protokollis, muutes seda täiuslikumaks, mõistetavamaks ja täpsemaks. Lisaks 

võimaldavad fotod kontrollida vaatlusprotokolli objektiivsust ja põhjalikkust. Käesoleval ajal 

saab sündmuskohal tehtud fotot, videosalvestust või muud teabesalvestist kasutada 

kriminaalasjas samuti tõendina. 

 

Sündmuskoha vaatlusprotokolli juurde tehakse erandjuhtudel ka videosalvestust. Filmimist 

kasutatakse sündmuskoha vaatlusel siis, kui see kindlustab tõendusliku informatsiooni 

täielikuma salvestamise, võrreldes teiste talletamise meetoditega. Tavaliselt on vaatluse käigu 

ja tulemuste filmimise eesmärk seostada paikkonna või ruumi üksikud lõigud, samuti muud 

tõendusliku tähtsusega objektid omavahel ning anda olustikust terviklik ülevaade. Filmimist 

tuleks kindlasti kasutada tulekahjude puhul kuna sündmuskoha olustik muutub kiiresti.13   

 

 

2.2. Sündmuskoha vaatlust teostavad isikud 

 

Kriminaalmenetluses viib kohtueelset uurimist läbi uurimisasutus. Uurimisasutus teiste seas 

on oma pädevuse piires Politseiamet, kes täidab uurimisasutuse ülesandeid, viib läbi 

menetlustoiminguid. Menetlustoiminguid teostab menetleja, kellele on antud menetleja 
                                                 
12 Sündmuskoha tehnilise uurimise käsiraamat. 2002. SLK – Rootsi Kriminaaltehnika Laboratoorium, KEKK – 

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus. 
13 Öpik,R. 2008. Kriminalistikaline taktika ja tehnoloogia I. Tallinn Sisekaitseakadeemia 13 



 

 

20 

õigused politseipeadirektori käskkirjaga ning kelle ülesanne on viia läbi kohtueelset 

eeluurimist oma pädevuse piirides. Ta on menetleja, kes kogub seaduses ettenähtud korras 

tõendeid ning teostab uurimistoiminguid. Menetleja kaasab sündmuskoha vaatlusse ja teistele 

uurimistoimingutele vastavalt vajadusele kriminalisti. Esimese astme kuriteo sündmuskoha 

vaatlusele on kriminalisti kaasamine kohustuslik. Teise astme kuritegude ja muude sündmuste 

puhul kaasatakse kriminalisti sündmuskoha vaatlusele vastavalt vajadusele ja töökorraldusele. 

 

Haapsalu politseijaoskonnas teostab sündmuskoha vaatlust menetleja või politseiametnik kes 

sündmuskohale saadetakse. Sündmuskohale minnes kaasatakse vaatluse juurde ka võimalusel 

kriminalist. Käesoleval ajal ressursside kokkuhoiu ja töötajate vähesuse tõttu ei ole võimalik 

igale sündmuskoha vaatlusele kaasata kriminalisti. Sellisel juhul läheb menetleja üksi 

sündmuskohale ja teostab sündmuskoha vaatluse kasutades selleks kriminalistikatehnika 

vahendeid. Raskematel juhtudel kaasab menetleja kindlasti kriminalisti, jälitusametniku või 

teenistuskoera juhti koos koeraga. 

 

Menetlejal on õigus lisaks eelnimetatud isikutele kutsuda sündmuskoha vaatluse juurde 

kahtlustatava, süüdistatava, tunnistaja või kannatanu, kui nende selgitused aitavad tagada 

vaatluse igakülgsust, täielikkust ja objektiivsust.  

 

Kriminalist on abiks uurijale avastamaks, fikseerimaks ja uurimaks jälgi ja teisi asitõendeid 

sündmuskohal. Uurija ja kriminalist peavad sündmuskohal tegema head koostööd, et saada 

võimalikult häid ja objektiivseid tulemusi.  Uurija peab sündmuskohal kriminalisti juhendama, 

kust võtta proove, mida pildistada. Samas peab ka kriminalist suunama uurija tähelepanu 

nendele jälgedele  või asjaoludele mida ise avastab.  

 

Haapsalu politseijaoskonnas on tööl kooseisuväline kriminalist/spetsialist, kelle  peamiseks 

tööülesanneteks on avastada ja fikseerida kuriteo sündmuskohal jälgi ning neid seejärel 

töödelda ja uurida. Kriminalist osaleb sündmuskoha vaatluse ja teiste uurimistoimingute 

juures spetsialistina. Vajadusel korraldab politseiametnikele sündmuskoha tehnilise uurimise 

ja kriminalistika alaseid õppepäevi. Kriminalist/spetsialisti ülesandeks on võrrelda 

sündmuskohtadelt leitud jälgi teiste kokkulangevate kuriteojälgedega. Kriminalist/spetsialist 
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teeb asitõendite kriminalistikalisi töötlusi, uuringuid ja fotografeerimist. Kogub ja talletab 

tööalast infot ning teostab kriminalistika alaseid arvutitöid.  

 

2.2.1.  Nõuded sündmuskoha vaatlust teostatavatele isikutele 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku § 6 sätestab, et kuriteo asjaolude ilmnemisel on uurimisasutus 

ja prokuratuur kohustatud toimetama kriminaalmenetlust. KrMS § 16 sätestab, et menetlejad 

on kohtud, prokuratuurid ja uurimisasutused. Uurimisasutusteks on KrMS § 31 lg 1 järgi oma 

pädevuse piires Politseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Kaitsepolitseiamet, Maksu-ja Tolliamet, 

Piirivalveamet, Konkurentsiamet ja Sõjaväepolitsei.14  

 

Politseiseaduse (PolS) § 3 sätestab politsei põhiülesanded. Üheks selliseks ülesandeks on 

teostada kuritegude kohtueelset uurimist. PolS § 12 p 5 järgi kuulub politsei kohustuste hulka 

kriminaalmenetluse alustamine, kohtueelse uurimise teostamine ning muude ülesannete 

täitmine, mis tulenevad kriminaalmenetluse seadustest; ekspertiiside ja kriminalistikauuringute 

teostamine. Menetleja on politseiprefektuuri ametnik, kelle ametijuhendist tulenev ülesanne on 

viia läbi kohtueelset eeluurimist oma pädevuse piirides. Ta on menetleja, kes kogub seaduses 

ettenähtud korras tõendeid ning teostab uurimistoiminguid.15  

 

Üheks nõudeks sündmuskoha vaatlust teostavale isikule on, et ta peab olema politseiametnik, 

kes on politseipeadirektori käskkirjaga kinnitatud loetelus. Tulenevalt Politseiseadusest on 

sündmuskoha vaatluse teostamine politseiametnikele kohustuslik. Praegusel ajal Eesti 

Politseis töötavad politseiametnikud peavad olema läbinud vastavad koolitused ja olema 

pädevad kasutama kriminalistikatehnikat ning teostama sündmuskoha vaatlusi. Haapsalu 

politsei jaoskonnas on kõik politsei ametnikud läbinud sündmuskoha vaatluse alase koolituse 

Paikuse Politseikoolis. 

 

                                                 
14 Kriminaalmenetluse seadustik 12.02.2003. RT I 2003, 27, 166; RT I 2008, 52, 288. 

15 Politseiseadus 20.09.1990. RT 1990, 10, 113; RT I 2008, 28, 181.  
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3. UURIMISTÖÖ KIRJELDUS, TULEMUSED JA  ANALÜÜS 

 

 

3.1. Uuringu kirjeldus 

 

Autor püstitas töö kirjutamisel hüpoteesi: Kriminalistikatehnika on aegunud ja vajab 

uuendamist. Kriminalistidel/spetsialistidel ja kriminalistitehnikaga kokkupuutuvatel isikutel 

on ebapiisavad teadmised tehnika kasutamisel.  

 

Hüpoteesi tõestamiseks viis autor läbi Lääne Prefektuuri Haapsalu politseijaoskonna 

teeninduspiirkonnas varavastastes kuritegudes ajavahemikul 2008 ja 2009 aastal määratud 

kriminalistika ekspertiiside ning ekspertiisidele saabunud vastuste (ekspertiisiaktide) uuringu.  

Uurimuse teostamiseks kasutas töö autor politsei kasutuses olevaid infosüsteeme POLIS ja 

MIS. Otsingu eesmärgiks oli leida 01.01.2008 aastast kuni 31.12.2009 aastani Lääne 

Prefektuuri Haapsalu politseijaoskonnas varavastastes kuritegudes määratud kriminalistika 

ekspertiise. Küsitleti ka Lääne Prefektuuri viie politseijaoskonna kriminalisti/spetsialisti. 

Kriminaliste küsitleti kirjalikus vormis ja neile esitati kümme küsimust, mis olid seotud 

kriminalistikatehnika ja selle kasutamisega. Samuti on töö käigus küsitletud Haapsalu 

politseijaoskonna seitset politseiametniku, kelle töö ülesandeks on sündmuskohtadel käimine 

ja kriminalistikatehnika kasutamine. Uurimistööde teostamiseks on autor saanud uurimistööde 

kooskõlastamise komisjonilt loa (16.03.2010 nr 1.3-13/8995). 

 

 

3.2. Sündmuskohtadel kriminalistikatehnika vahendite kasutamise analüüs 

 

Töö käigus analüüsiti neid varavastaseid kuritegusid milles on aastatel 2008 ja 2009 määratud 

kriminalistikaekspertiisid. Selgitati välja, et Lääne Prefektuuri Haapsalu politseijaoskonnas on 

aastal 2008. toime pandud 351 varavastast kuritegu, millest 29 kriminaalasjas on määratud 

kriminalistikaekspertiisid. 2009. aastal on toime pandud 393 varavastast kuritegu, millest 19 

kriminaalasjas on määratud kriminalistikaekspertiisid (vt joonis 1). Andmed on saadud 

Politsei kasutuses olevatest infosüsteemidest POLIS ja MIS. 
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Joonis 1. Varavastaste kuritegude ja kriminalistika ekspertiiside hulk aastal 2008 ja 2009. 

 

Vastavalt andmebaasidest saadud andmetele on töö käigus analüüsitud 48 kriminaalasja. 

Analüüsitud on 29 kriminaalasja, mis on toime pandud 2008 aastal ja 19 kriminaalasja, mis on 

toime pandud 2009 aastal. Kõikides analüüsitud  kriminaalasjades on määratud ka 

kriminalistika ekspertiisid.  

 

Lääne maakonnas käivad kuriteo sündmuskohtadel politseiametnikud üksi või kaasavad 

võimalusel sündmuskoha vaatluse juurde spetsialisti. Analüüsitud 48 kriminaalasjas oli 

sündmuskoha vaatluse teostamisel kaasatud spetsialisti 23 korral. Ühel korral oli 

sündmuskoha vaatluse teostamisel kaasatud ka eksperti koos teenistuskoeraga. Eksperti 

kasutati sündmuskoha vaatlusel kuna oli vaja eriteadmisi, millised menetlejal puudusid. 

Teenistuskoera ülesanne oli leida sündmuskohalt põlevvedeliku olemasolu objektil ja pinnasel. 

25 korral oli sündmuskoha vaatlust teostanud sündmuskohale saadetud politseiametnik 

üksinda.  

 

Analüüsides kriminaalasjade sündmuskoha vaatlusprotokolle on näha, et kõikidelt 

sündmuskohtadelt on leitud ja kaasa võetud erinevaid kuriteojälgi. 40 sündmuskohalt on 

erinevatelt jälgedelt ja objektidelt võetud kaasa DNA proovid. 1/3 sündmuskohtadelt on leitud 
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erinevaid daktüloskoopiapulbreid kasutades sõrmejälje fragmente. 42 sündmuskoha vaatlusel 

on leitud ka murdmisriista jäljed. Seitsmel sündmuskohal on kuriteojälgi uurides leitud kinda 

jäljed. Kümnel korral on leitud jalatsijälgi hoonest seest ja 18 korral on leitud jalatsijälgi 

sündmuskoha ümbrusest pinnaselt. Pinnaselt on leitud seitsmel korral ka sõiduki jälgi. 

Kaheksal korral on sündmuskohalt kaasa võetud erinevaid esemeid, millel võivad olla 

kurjategijate poolt jäetud erinevad jäljed.  

 

Kõikidel analüüsitud sündmuskohtadel on kasutatud fototehnikat, milleks on erinevad 

digitaalfotoaparaadid. Kolme sündmuskohta on vaadeldud pimedal ajal. Fotode tegemisel 

pimedal ajal on kasutatud välklampi. Pimedal ajal sündmuskoha vaatlusel on valgustuseks 

kasutatud politseis kasutusel olevaid Mag-Lite taskulampe.  Sündmuskohtadelt kaasa võetud 

DNA proovid olid võetud kurjategija poolt jäetud kontaktjälgedest või esemetelt, mis olid 

kuriteopaigale jäetud. DNA proove erinevatelt jälgedelt ja objektidelt võeti selleks ettenähtud 

steriilselt suletud pakendis olevale vatitampoonile. Vatitampoone on eelnevalt niisutatud 

destilleeritud veega ning tampooni on hõõrutud kohtadel, mis võisid olla kontaktis kuriteo 

toimepannud isikuga. Võetud proov on pakitud eraldi spetsiaalsesse kartongkarpi. 

Sündmuskohtadelt leitud kinda ja sõrmejälgede leidmiseks ja avastamiseks kasutati põhiliselt 

tahmapulbrit. Esile toodud pappillaarkurrustiku jäljed on läbipaistvat teippi kasutades 

talletatud sündmuskoha jälgede kaardile, kuhu on märgitud ka jälje võtmise asukoht. Pinnaselt 

leitud rehvi- ja jalatsijälgi on pildistatud mõõtkavaliselt. Samuti on pildistatud mõõtkavaliselt 

murdmisriistade jälgi. Kaheksal korral hoonetest seest leitud jalatsijäljed on olnud silmaga 

nähtavad, porised. Neid jälgi on pildistatud mõõtkavaliselt ja võetud tõmmis, kasutades selleks 

musta värvi želatiinkilet. Kümnel korral on jalatsijäljed leitud valgustades hoonete põrandalt 

taskulambiga langevas külgvalguses. Need jäljed on talletatud samuti musta värvi 

želatiinkilele. Ühel sündmuskohal on avastatud tahmapulbrit kasutades palja jalalaba jälg. Jälg 

sai talletatud valget värvi želatiinkilele. Sündmuskohalt kaasa võetud esemeteks on olnud 

lõhutud ukselukud, läbilõigatud tabalukud ja muud esemed, mille võisid jätta sündmuskohale 

kurjategijad. Esemeid on sündmuskohtadel pildistatud mõõtkavaliselt ja pakendatud 

paberkottidesse. Kõiki neid toiminguid tehes on  spetsialistil ja menetlejal olnud käes 

ühekordsed steriilsed kummikindad.  
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Läbi töödeldud dokumentide vaatluste põhjal on näha, et kõikidel sündmuskoha vaatlustel on 

kasutatud fototehnikat. Enamus kuriteojälgi on talletatud DNA proovide näol. 

Sündmuskohtadel on kasutatud veel jälgede leidmiseks daktüloskoopiapulbreid, 

valgustusseadmeid ja erinevaid tõmmiskilesid. Muid kriminalistikatehnika vahendeid 

sündmuskohtade vaatlusel kasutatud ei ole. Mingeid suuremaid erinevusi sündmuskohtade 

vaatlustes ei olnud, kas sündmuskoha vaatluse tegijaks oli politseiametnik koos spetsialistiga 

või politseiametnik üksinda. 

 

 

3.3. Kriminaalasjade analüüs, kus on määratud kriminalistika ekspertiisid 

 

Läbi töödeldud kriminaalasjades on teostatud viite liiki kriminalistika ekspertiise. Kõige enam 

on määratud DNA ekspertiise kolmekümne viiel korda. Kolmeteistkümnel korral on määratud 

daktüloskoopia ehk sõrmejälje ekspertiis. Kolmel korral on määratud käekirja ekspertiis ning 

kahel korral tulekahju ja ühel korral põlevvedeliku ekspertiis (vt joonis 2). 
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Kriminaalasjade läbivaatusega on selgunud, et 2008 aasta 29 kriminaalasjast on lõpetatud 14 

kriminaalasja KrMS § 2001 järgi s.o kriminaalmenetluse lõpetamine kuriteo toimepannud 

isiku tuvastamatuse tõttu. 12 kriminaalasja on menetluses ja ootavad ekspertiiside vastuseid. 

Muud võimalikud toimingud on nendes kriminaalasjades teostatud. Kolmes kriminaalasjas on 

jõustunud kohtuotsused. Kõigis kolmes kriminaalasjas on karistuse määranud esimese astme 

kohus. Nendes kriminaalasjades olid ekspertiisivastused positiivsed, tuvastati süüdlane isik. 

Ekspertiisid millised olid positiivsed  olid daktüloskoopiaekspertiis, DNA ekspertiis ja kolm 

käekirja ekspertiisi. 2009 aasta 19 kriminaalasjast on KrMS § 2001 järgi lõpetatud viis 

kriminaalasja ja 12 kriminaalasja on menetluses. Menetluses olevatest kriminaalasjadest on 9 

kriminaalasja kus kõik võimalikud menetlustoimingud on tehtud ja ootavad vaid ekspertiiside 

vastust. Viies kriminaalasjas käib aktiivne menetlus, milles on kindlaks tehtud kahtlustatav 

isik. Kahes kriminaalasjas on karistuse määranud esimese astme kohus. Nendes 

kriminaalasjades olid määratud DNA ekspertiisid, mille vastused olid positiivsed ja tuvastati 

süüdlane isik. 

 

Vaadeldud varavastastes kriminaalasjades on kõige rohkem määratud ekspertiise 41 korral 

KarS § 199 lg 2 p 8 järgi s.o võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise 

eesmärgil ning, mis on toime pandud sissetungimisega. Neljal korral on määratud ekspertiise 

KarS § 199 lg 1 järgi s.o vargus ja KarS § 203 järgi s.o võõra asja rikkumine või hävitamine, 

kui sellega on tekitatud oluline kahju. Karistusseadustiku rakendamise seaduse paragrahvi 8 

kuriteoga tekitatud kahju hindamise lõike 1 järgi oluline kahju on, mis ületab kehtivat 

kuupalga alammära ühes kuus kümnekordselt. 16 Kolmel korral on määratud ekspertiise KarS 

§ 209 lg 1 järgi s.o varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige 

ettekujutuse loomise teel. Ühel korral on määratud ekspertiis KarS § 266 lg 1 järgi s.o valdaja 

tahte vastaselt võõrasse hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseaduslik tungimine 

ja KarS § 200 lg 2 p 7,8,9,10 järgi s.o  võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku 

omastamise eesmärgil, kui see on toime pandud grupi või kuritegeliku ühenduse poolt ning see 

on toime pandud relva või relvana kasutatava muu esemega või sellega ähvardades ning see on 

                                                 
16 Karistusseadustiku rakendamise seadus 12.06.2002. RT I 2002, 56, 350, RT I 2007, 13, 69. 
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toime pandud sissetungimisega ning see on toime pandud näo varjamisega näokatte või 

maskiga või muul viisil, mis takistas isiku tuvastamist (vt joonis 3). 

 

24

4 4
3

0 0

17

0 0 0 1 1

41

4 4 3

1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 Kokku

KarS § 199 lg 2 p 8

KarS § 203

KarS § 199 lg 1

KarS § 209 lg 1

KarS § 266 lg 1

KarS § 200 lg 2 p
7,8,9,10

   

Joonis 3. Kuriteod, milles on teostatud kriminalistika ekspertiisid 2008 ja 2009 aastal 

 

Järgmiseks on töö autor analüüsinud ekspertiisi määrusi ja ekspertiisi akte. Töö tegemise ajaks 

olid 2008 aastal määratud 35 ekspertiisist saanud vastuse 23 juhul. 2009 aastal määratud 19 

ekspertiisist saanud vastuse 12 juhul. 2008 aasta ekspertiiside vastuste järgi on keskmiseks 

DNA ekspertiisi tegemise ajaks 8 kuud, sõrmejälje ekspertiisi ajaks 3 kuud, käekirja 

ekspertiisi ajaks 25 päeva, tulekahju ekspertiisi ajaks 2 kuud ja põlevvedeliku ekspertiisi ajaks 

11 päeva. 2009 aasta ekspertiisiaktide järgi on keskmiseks DNA ekspertiisi tegemise ajaks 3 

kuud ja sõrmejälje ekspertiisi ajaks 2,75 kuud. Ekspertiisiaktide kiirus sõltub sellest kas 

soovitakse teha ekspertiisid kindla isiku suhtes või tahetakse, et ekspert vaataks läbi kõik 

nende andmebaasides olevate isikute võrdlusproovid. On näha, et 2008 ja 2009 aastal 

teostatud ekspertiiside valmimisajad on kordades erinevad. Selle on tinginud asjaolu, et 2009 

aastal on enamus ekspertiise määratud isikupõhiselt.  
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Vaadates ekspertiiside tulemusi on näha, et ekspertiisi saadetud sõrmejälje fragmendid on 

olnud kõik kasutuskõlbulikud ja identifitseeritavad. Ühel juhul on identifitseeritud isiku 

andmed olnud ka EKEI andmebaasides, tänu millele ka kuriteo toimepanija avastati. Käekirja 

ekspertiisi teostamisel tuvastati kahtlustatava käekirja kokkulangevus ja isik tunnistas ennast 

kuritegudes süüdi. Põlevvedeliku ekspertiisiga tehti kindlaks, et tulekahju kohas pinnases olid 

põlevvedeliku jäägid, millega sai kindlalt väita, et oli toimunud süütamine. Tulekahju 

ekspertiisidega sai ekspertide käest kindla vastuse, et tulekolle ei saanud ise tekkida, et tegu oli 

süütamisega.  DNA ekspertiiside teostamisel on kolmel korral saadud ekspertiisist positiivne 

vastus, kus isik on kindlaks tehtud. Nendes kriminaalasjades on esimese astme kohus ka 

otsuse teinud. Paaris DNA ekspertiisiaktis on ekspertiisi tulemuseks, et ei saa välistada X 

kodaniku proovi sündmuskohalt saadud proovis. Selliste ekspertiisiaktidega kriminaalasjad on 

praeguseks hetkeks veel menetluses ja kodanik X on kuritöö üles tunnistanud. Teistes DNA 

ekspertiisiaktides on olnud vastusteks, et ei saa teha usaldusväärseid järeldusi proovis 

sisalduva bioloogilise materjali kohta, ei saadud proovilt DNA lookuseid, leiti üksikud alleelid 

või osaline profiil mida pole võimalik võrrelda andmebaasis olevate jälgedega. Kahel korral ei 

leitud võetud DNA proovist ühtegi alleeli. 

 

Käesolevas töös leidis autor, et 2008 kuni 2009 aastal saabunud 18 DNA ekspertiisi 

maksumus on kokku 66430,00 krooni, mis teeb keskmiselt ühe ekspertiisi maksumuseks 

3690,55 krooni. Saabunud 11 sõrmejälje ekspertiisi maksumus on 37950,00 krooni, mis teeb 

keskmiselt ühe ekspertiisi maksumuseks 3450,00 krooni. Käekirja keskmiseks ekspertiisi 

maksumuseks oli 2520,00 krooni. Tulekahju keskmiseks ekspertiisi maksumuseks oli 1950,00 

krooni ja põlevvedeliku ekspertiisi maksumuseks oli 2320,00 krooni (vt tabel 1). Tabelis 1 on 

välja toodud veel võrdluseks kuriteoga tekitatud kahjud, mis on 2008 kuni 2009 aastal kokku  

1759784,00 krooni ja, mis teeb ühe varavastase kuriteo keskmiseks kahjuks 65177,00 krooni. 

Arvutamisele kuulusid ainult need autori poolt läbitöödeldud varavastased kuriteid, milles olid 

saabunud ekspertiisi-aktid.  
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Tabel 1. Varavastastes kuritegudes kuriteoga tekitatud kahju ja ekspertiiside maksumus. 

 

        Kuriteoga tekitatud kahju             Ekspertiisi maksumus 
54-st määratud 

ekspertiisist 
saabunud 

ekspertiisi-aktid kokku 
keskmiselt ühe 
kuriteo kohta kokku 

keskmiselt ühe 
ekspertiisi 

kohta 

Kokku 35         

2008 23         

DNA 11 552 329,00 kr 50 211,00 kr 30 660,00 kr 2 787,00 kr 

Sõrmejälje 6 130 907,00 kr 21 817,00 kr 17 950,00 kr 2 991,00 kr 

Käekirja 3 11 060,00 kr 3 686,00 kr 7 560,00 kr 2 520,00 kr 

Tulekahju 2 866 282,00 kr 433 141,00 kr 3 900,00 kr 1 950,00 kr 

põlevvedeliku 1 666 282,00 kr 666 282,00 kr 2 320,00 kr 2 320,00 kr 

2009 12         

DNA 7 234 928,00 kr 33 561,00 kr 35 770,00 kr 5 110,00 kr 

Sõrmejälje 5 59 430,00 kr 11 886,00 kr 20 000,00 kr 4 000,00 kr 

 

Allikas: Autori poolt 2010. a läbiviidud uuringu tulemused. 

 

Eelpool toodud ekspertiisiaktide uuringu tulemuste põhjal jõudis autor järeldusele, et 

sündmuskohtadelt leitud ja talletatud sõrmejäljed olid kõik identifitseerimiskõlbulikud kuid ei 

olnud tulemuslikud kuna EKEI andmebaasides puudusid võrdlusjäljed. DNA ekspertiisid, 

mida tehti kõige enam, ei olnud tulemuslikud proovide kehva kvaliteedi tõttu. Käekirja ja 

põlevvedeliku ekspertiiside võrdlusproovid olid aga teostatud heal tasemel. 

  

 

3.4. Läbiviidud küsitluse kokkuvõte 

 

Töös uuritud kriminalistide/spetsialistide arvamused seoses kriminalistikatehnika 

kasutamisega sündmuskohtadel. Läbi on viidud kirjalik küsitlus viie Lääne Prefektuuri 

erinevate jaoskondade kriminalistidega, kelle otseks töökohustuseks on kriminalistikatehnika 

kasutamine sündmuskohtadel. (lisa 3) 

Küsitletute vanus oli vahemikus 30 kuni 61 aastat ja keskmine vanus 47,6 aastat. Küsitletavate 

ametnike ametiaste oli kolmel üleminspektor ja kahel vanemspetsialist ning nad kõik olid 

meesterahvad. Keskmine tööstaaž oli neil 19,7 aastat, jäädes vahemikku 7-37 aastat.  
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Tabel 2. Küsitletud spetsialistide nimekiri. 

 

Järjekorra nr Nimi Piirkond Ametiaste Staaž Vanus 

1 Raiko Elming Pärnu mk üleminspektor 7a  30 

2 Raivo Tähis Paide mk  üleminspektor 17,5a  49 

3 Riho Mägi Rapla mk vanemspetsialist 37a  61 

4 Kalvi Mets Saare mk üleminspektor 17a  44 

5 Aleksandr Feklistov Lääne mk vanemspetsialist 20a  54 

 

Allikas: Autori poolt 2010. a läbiviidud uuringu tulemused. 

 

Esiteks soovis töö autor teada, milliseid koolitusi olid nad läbinud, kus on käsitletud 

sündmuskoha vaatluse teostamist sh kriminalistika tehnika kasutamist, sündmuskohtadelt 

jälgede otsimist, võtmist ja talletamist? Vastusest selgus, et kaks politseiametniku kes töötavad 

vanemspetsialistina on oma kriminalistikaalase hariduse saanud Venemaa kõrgemates 

uurimiskoolides ja akadeemiates. Mõlemad isikud olid tööl kriminalistina ka miilitsas 

töötamise ajal. Samuti on kõik küsitletud isikud läbinud erinevaid kriminalistikaalaseid 

koolitusi koostöös põhjanaabritega. Kõik isikud on osalenud ka erinevatel koolitustel, mis on 

läbi viidud Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Instituudi poolt. Kõik olid läbinud DNA jälgede 

koolituse, verejälgede koolituse, sõrmejälgede koolituse, sündmuskoha vaatluse ja 

rekonstrueerimise koolituse, plahvatusjärgse sündmuskoha uurimise koolituse, ballistika 

koolituse ning foto ja videoalased koolitused.  

 

Teiseks tahtis autor teada, kas läbitud koolitused on andnud piisavalt teadmisi, et 

sündmuskohti teostada professionaalselt ja avastada ning fikseerida sündmuskohtadel kõik 

võimalikud kurjategija/kurjategijate poolt jäetud jäljed või on olnud teadmised ja oskused 

puudulikud, kui jah siis millised?  Kõikide vastajate ühine arvamus oli, et sündmuskohtadelt ei 

leita kunagi kõiki jälgi, mis sinna on kurjategijate poolt jäetud. Kõik isikud pidasid oma 

teadmisi jälgede otsimisel ja fikseerimisel headeks. Kaks isikut sooviksid ennast täiendada 

video ja fotoalastel koolitustel. Kahel vastanuist oli probleemiks, vähene võõrkeelte oskus, et 

iseseisvalt end täiendada ja tutvuda uuemate kriminalistikatehnika võtete ning metoodikaga. 
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Kolmandaks soovis autor teada kas nende kasutuses on piisavalt 

kriminalistikatehnikavahendeid sündmuskohtade teostamiseks? Kolme küsitletu arvates oli 

neil piisavalt vahendeid sündmuskoha teostamiseks, kahe arvates oli neil puudusi mõningatest 

kriminalistikatehnika vahenditest sündmuskoha vaatluste teostamiseks.  

 

Neljandaks soovis autor teada, milliseid  kriminalistikavahendeid vajaksid nad juurde, et 

sündmuskohtasid efektiivsemalt ja professionaalsemalt teostada? Kolmel spetsialistil oli 

mureks sündmuskoha valgustusseadmete puudulikus. Fototehnikast tunti puudust erinevatest 

objektiividest, distantspäästikust ja rõngasvälgust. Puudust tunti ka endoskoobist ja 

mikroskoobist koos kaameratega. Paremate aegade saabumisel sooviti ka eraldi transpordi 

vahendi olemasolu spetsialistidele ja tööruumide uuendamist.  

 

Viiendaks soovis autor teada saada milliseid kuriteojälgi kõige enam varavastaste kuritegude 

puhul sündmuskohtadel avastatakse ja talletatakse? Kõikide spetsialistide arvamusel leiavad 

nad kõige enam sündmuskohtadelt jalatsijälje fragmente. Teiseks talletatakse ja leitakse DNA 

jälgi. Vähemal määral murdmisriista jälgi, sõrmejälgi, kindajälgi ja sõidukijälgi.  

 

Kuuendaks soovis autor teada, et milliseid kriminalistikatehnikavahendeid kasutavad nemad 

varavastaste kuritegude sündmuskohtadel, milliseid jälgede otsimiseks ja milliseid jälgede 

fikseerimiseks? Kõik spetsialistid kasutasid sündmuskoha vaatlusel jälgede fikseerimiseks 

fototehnikat ja jälgede otsimiseks erinevaid daktüloskoopilisi pulbreid. Kahe spetsialisti 

vastuste järgi kasutasid nemad tihti murdmisriistade jälgede fikseerimiseks mikrosiil pastat ja 

teised kaks kasutasid tihti jalatsi- ja sõiduki jälgede fikseerimiseks kipspulbrit. Kõik 

spetsialistid kasutasid jälgede võtmiseks ka erinevaid želatiinkilesid ja steriilseid vatitampoone 

DNA proovide võtmiseks. Üks küsitletu mainis, et kasutab sündmuskohtade vaatlusel 

jalatsijälgede otsimiseks tolmulifti.   

 

Seitsmendaks soovis autor teada millised kriminalistikatehnikavahendid on kõige 

efektiivsemad ja miks? Kahe spetsialisti arvamuse järgi on kõige efektiivsemaks 

kriminalistikavahendiks fototehnika. Fotode abil on võimalik suurem osa kuriteojälgi 

fikseerida ja hiljem ka nende põhjal teha võrdlusi. Kaks spetsialisti arvasid, et parimaks ja 
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efektiivsemaks tehnikavahendiks on erinevad daktüloskoopilised pulbrid, millega jälgi 

nähtavale tuua. Ühe spetsialisti arvates on kõige efektiivsemaks tolmulift, mille abil saab 

ressursse mitte raisates otsida kuriteojälgi.  

 

Kaheksandaks soovis autor teada, et kas nemad koostavad ka sündmuskoha vaatlusi ja 

ekspertiisimäärusi, kui ei koosta siis kes neid menetlustoiminguid teostavad? Saare maakonda 

teenindav spetsialist koostab ainukesena sündmuskoha vaatlusi ja koostab ka 

ekspertiisimäärusi. Teistes piirkondades teostavad neid toiminguid menetlejad või uurijad. 

Teised küsitletud spetsialistid koostavad vajadusel ainult sündmuskoha tehnilise uuringu 

protokolli.  

 

Üheksandaks soovis autor teada, mis saab sündmuskohtadelt avastatud ja talletatud 

kuriteojälgedest, kui palju neist aitavad kaasa kuriteo avastamisele, millised neist ja kui palju 

kuriteojälgedest saadetakse ekspertiisi? Milliseid ekspertiise kasutatakse  kõige enam 

varavastaste kuritegude avastamisel ja millised ekspertiisid on kõige efektiivsemad? 

Vastustest selgus, et sündmuskohtadelt kaasa võetud kuriteojäljed jäävad kas kriminaalasja 

juurde või paigutatakse nad asitõendite hoiuruumi. Kuna neli küsitletud spetsialisti kuriteojälgi 

ekspertiisi ei saada, siis ei tea nad ka milliseid kuriteojälgi saadetakse ekspertiisi kõige 

rohkem. Spetsialistid on teadlikud, et ekspertiise teostatakse vähe, kuna rahalisi vahendeid 

nende teostamiseks on politseil vähe. Kolme spetsialisti arvates on kõige efektiivsemad 

ekspertiisi liigid DNA ekspertiisid, kuna kurjategijad jätavad sündmuskohtadele järjest vähem 

identifitseerimiskõlbulike jälgi.  

 

Kümnendaks soovis autor teada, kas sündmuskohtadelt saadud kuriteojälgede ekspertiisi 

määramisel ekspertiisi esineb ka probleeme, kui jah siis milliseid?  Kõikide spetsialistide 

arvates on peamiseks probleemiks raha puudus. Menetluskulude kokkuhoiu tõttu ei luba 

prokuratuurid määrata ekspertiise kui on tegemist väiksemate kahjudega. Teiseks küllaltki 

oluliseks probleemiks on see, et ekspertiise teostatakse liiga kaua. DNA ekspertiiside 

vastuseid tuleb oodata üle aasta ja rohkem.   
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Oma uurimistöös küsitles töö autor ka Haapsalu politseijaoskonnas töötavat seitset 

politseiametniku, kelle üheks töökohustuseks on sündmuskoha vaatluse teenindamine ja 

kuriteojälgede otsimine. 

 

Tabel 3. Küsitletud politseiametnike nimekiri. 

 

Järjekorra nr Nimi Talitus Ametikoht Staaž Vanus 

1 Karmo Andres kriminaal menetleja 17,5a 38 

2 Indrek Tohter kriminaal menetleja 18,8a 37 

3 Tarmo Kaus kriminaal menetleja 18a 39 

4 Andrus Teslon kriminaal menetleja 20a 38 

5 Oleg Staniglazov korrakaitse piirkonnapolitseinik 5a 26 

6 Viljar Murumets korrakaitse piirkonnapolitseinik 15a 35 

7 Vello Vichterpal korrakaitse piirkonnapolitseinik 17a 39 

 

Allikas: Autori poolt 2010. a läbiviidud uuringu tulemused. 

 

Politseiametnikelt küsitud küsimused olid oma sisult sarnased, mis esitati spetsialistidele. 

Politseiametnike küsitluses oli vahe selles, et menetlejad teostavad sündmuskoha vaatlusi 

igapäevaliselt aga piirkonnapolitseinikud teevad seda paaril korral kuus. Politseiametnike 

keskmiseks staažiks oli 15.9 aastat. Keskmine vanus oli 36 aastat. Kõik küsitletud 

politseiametnikud olid sündmuskoha vaatluse teenindamist sh kriminalistika tehnika 

kasutamist, sündmuskohtadelt jälgede otsimist, võtmist ja talletamist õppinud eri aegadel 

Paikuse Politseikoolis, Sisekaitseakadeemias, Tallinna Politseikoolis ja kohapeal spetsialistide 

käest. Läbitud koolitustelt on kõik saanud teadmisi, kes vähem, kes rohkem. 

Piirkonnapolitseinike mureks on, et teadmised hakkavad ununema ja uuendustega pole jõutud 

kaasas käia. Kriminalistikatehnika olemasolu kohta jäid jälitajad enamjaolt rahule, sooviti vaid 

uuenenud kriminalistikatehnikaga rohkem kursis olla. Piirkonnapolitseinike arvates võiksid 

tehnikavahendid olla kättesaadavamad. Menetlejate sõnul talletavad ja avastavad nad kõige 

enam jalatsijälgi, murdmisriista jälgi, sõrmejälgi ja DNA jälgi. Piirkonnapolitseinike sõnul 

fikseerivad nad põhiliselt pildistamise teel silmaga nähtavaid kuriteojälgi nagu jalatsi- ja 

sõiduki jäljed ja murdmisriista jäljed. Menetlejad kasutavad sündmuskohtade vaatlustel kõige 

enam fototehnikat, erinevaid valgustusseadmeid, erinevaid jälgede avastamise 

daktüloskoopilisi pulbreid, vatitampoone DNA proovide võtmiseks, erinevaid 
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pakkevahendeid, želatiinkilesid ja mõõteriistasid. Piirkonnapolitseinikud kasutavad põhiliselt 

fototehnikat ja vatitampoone DNA proovide võtmiseks. Kõikide küsitletud politseiametnike 

arvates on iga jälg, mis sündmuskohalt leitakse väga tähtis. Kõige efektiivsemaks loeti DNA 

proovi, kuna on võimalik kurjategija kätte saada ka andmebaase kasutades. Kõik vastanud 

politseiametnikud kaasaksid võimalusel sündmuskoha vaatluse juurde spetsialisti. Spetsialist 

teeb oma tööd professionaalselt, tema kohustus ongi jälgede otsimine ja talletamine 

sündmuskohal. Piirkonnapolitseinike arvates ei ole spetsialisti kaasamine alati otstarbekas 

suure vahemaa tõttu. Et spetsialisti maakonda sündmuskohale tuua ja pärast tagasi viia, kulub 

palju kütust. Kütuse kuulimiit on igale sõidukile paika pandud ja eriti rohkem seda juurde ei 

anta. Menetlejate sõnul teostatakse kõige enam DNA ja sõrmejälje ekspertiise. 

Piirkonnapolitseinike sõnul annavad nemad peale esmaseid toiminguid kõik sündmuskohaga 

seonduvad asjad kriminaalpolitseile üle. Politseiametnike sõnul hoitakse asitõendeid 

asitõendite hoiuruumis või hoitakse neid koos kriminaalasjaga. Ekspertiiside määramisel oli 

menetlejatel mureks, et ekspertiiside vastuseid tuleb kaua oodata ja  viimasel ajal ei luba 

prokurörid ekspertiise vajalikul arvul määrata.  

 

 

3.5. Kriminalistikatehnika vahendite ja spetsialistide kasutamise vajalikkus 

 

Ühe suurema osa kuritegudest Lääne maakonnas moodustavad kogu kuritegevusest üldse 

varavastased kuriteod. Vargused hoonetest ja eluruumidest on üheks levinumaks kuriteoliigiks 

üle kogu Lääne maakonna. Vargus on selline kuriteoliik, mis vähendab inimeste turvatunnet 

ning selle avastamine on suhteliselt keeruline. Tänapäeva kurjategijad on tänu meediale ja 

interneti laialdasele levikule hästi informeeritud politseinike töövõtetest ja võimalustest. Seega 

oskavad kurjategijad hästi varjata oma jälgi kuriteosündmuskohtadel, millega raskendavad 

politseiametnike tööd. Ilma spetsiaalsete kriminalistikatehnika vahenditeta suudaksid 

politseiametnikud avastada ainult neid kuritegusid, kus kurjategijad ise sündmuskohtadel 

vahele jäävad. Tänu kriminalistikatehnika vahenditele ja nende oskusliku kasutamisega 

saadakse kuriteopaigalt leitud jäljed seostada kuriteo toimepanijatega. Kriminalistikatehnika 

vahendite olemasoluta suureneks kurjategijate- ja kuritegude arv mitmekordselt.  
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Töö autor puutub ise igapäevaselt kokku kuriteo sündmuskohtadega, kriminalistikatehnika 

vahendite kasutamisega ja ekspertiisimääruste koostamisega. Seega on ta arvamusel, et üks 

politseiametnik ei suuda kuriteopaika üksinda teenindades olla hea menetleja ning hea 

kuriteojälgede otsija/talletaja. Sündmuskoha vaatluse teostamisel, sealt jälgede otsimisel ja 

talletamisel peaks olema vähemalt kaks politseiametnikku, kellest üks on spetsialiseerunud 

jälgede otsimisele ja fikseerimisele ning teine ametnik menetlemisele. Sündmuskohale 

kaasatav spetsialist tegeleks ainult jälgede otsimise ja talletamisega, mis tagaks sündmuskohalt 

kvaliteetsete jälgede ja proovide saamise.  

 

 

3.6. Autori järeldused ja ettepanekud  

 

Autor on peale küsitluste läbiviimise ja nende analüüsimise jõudnud järeldusele, et Haapsalu 

politseijaoskonna menetluses olevatest kriminaalasjadest on ekspertiisiga avastatud üksikud 

varavastased kuriteod ning paljud ekspertiisi käigus analüüsitud sündmuskohtadelt kogutud 

ekspertiisimaterjalid ei ole andnud tulemust. Analüüsi tulemusest lähtuvalt arvab autor, et 

kuriteo sündmuskohti teostavad politseinikud vajavad kindlasti kaasaegse 

kriminalistikatehnika kasutamise alaseid koolitusi. Sündmuskohtade vaatluste käigus on 

võetud enamasti ainult DNA proove, muid kuriteojälgi pole leitud või pole neid otsitudki. 

Kindlasti vajavad politseinikud täiendavat DNA alast koolitust, kuna ekspertiisiarvamustest 

lähtuvalt olid suurem osa ekspertiisi esitatud proovidest halva kvaliteediga (ei saadud 

positiivseid tulemusi). Samas vajavad piirkonnapolitseinikud, kes teenindavad sündmuskohti, 

kõiki kriminalistikatehnika kasutamisega seonduvaid koolitusi. Piirkonnapolitseinike sõnul 

ununevad juba õpitud oskused kriminalistikatehnika kasutamise valdkonnas ja uuemate 

tehnikavahendite kasutamist pole jõutud neile õpetada. Spetsialistide arvates on neil kõik 

vajaminev kriminalistikatehnika olemas. Kindlasti võiks olla lisavarustust, mis aitaks 

efektiivsemalt kuriteojälgi avastada, kuid see ei ole spetsialistide sõnul probleemiks. Oma töö 

saavad spetsialistid hästi tehtud ka olemasolevate kriminalistikatehnika vahenditega. Koolitusi 

olid spetsialistid saanud piisavalt ja teadmised olid neil head. Küll aga avaldas mõni spetsialist 

soovi täiendada ennast teatud kriminalistikatehnika kasutamises.  
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Ekspertiisidele tehtud analüüside põhjal arvab autor, et arvestades kuritegude hulka on 

ekspertiise määratud vähe. Näha on seda, et ekspertiiside tegemise arv langeb pidevalt. Üheks 

ekspertiisi määramise takistuseks peab töö autor seda, et ekspertiiside määramiseks peab 

saama kriminaalasjas järelevalvet teostavalt prokurörilt nõusoleku. Haapsalu 

politseijaoskonnas on väljakujunenud praktika, et nõusoleku küsimine prokurörilt toimub 

meili teel, kus menetleja peab kirjeldama kuriteo sündmust, välja tooma kuriteoga tekitatud 

kahju, loetlema leitud jäljed ja proovid ning põhjendama, miks ta arvab, et võetud proovid ja 

jäljed on seotud kuriteo sooritanud isikuga ja kas nende proovide kvaliteet võimaldab 

ekspertiisi probleemita läbi viia. Autor leiab, et menetleja ei saa hinnata proovide kvaliteeti 

ega ka proovide seotust kurjategijaga, seda on võimalik kindlaks teha ainult ekspertiisidega. 

Paljudes varavastastes kuritegudes jäävad sündmuskohalt leitud jäljed, proovid ja asitõendid 

saatmata ekspertiisi, kuna ei saada luba prokurörilt. Vastavalt seadusele juhib 

kriminaalmenetlust ja vastutab selle tulemuslikkuse eest prokuratuur. Prokurörid juhinduvad 

aga riigi peaprokuröri juhisest, mis anti välja 15.10.2007 aastal KrMS § 213 lg 5 alusel.17 

Juhis töötati välja, et vähendada ekspertiiside järjekordi ja otstarbekamalt kasutada riigi 

kasutuses olevaid ressursse. Juhis sätestab, et KarS §-des 199, 215, 266 ja 325 kuritegude 

kohtueelses menetluses määratakse ekspertiise erandina prokuratuuri eelneval ja 

ekspertiisimääruses kajastatud loal ning üksnes juhtudel kus on põhjendatud alus eeldada, et 

leitud jäljed on seotud kuriteo toimepannud isikuga, nende kvaliteet peab võimaldama 

ekspertiisi probleemideta läbi viia või muul viisil ei ole võimalik tõendeid koguda. Prokurörid 

peavad ekspertiiside andmisel juhinduma ka riigi peaprokuröri juhisest18, mille kohaselt peab 

olema kuriteoga tekitatud ka oluline kahju. Paljudes kriminaalasjades jääb kuriteoga tekitatud 

kahju aga alla olulise kahju, mille tõttu ei ole võimalik saata sündmuskohalt kogutud 

kuriteojälgi ekspertiisi. Karistusseadustiku rakendamise seaduse paragrahvi 8 kuriteoga 

tekitatud kahju hindamise lõike 1 järgi oluline kahju on, mis ületab kehtivat kuupalga 

alammära ühes kuus kümnekordselt19. Antud hetkel kehtiva Vabariigi Valitsuse määrusega nr 

254 paragrahvi ühe järgi kuupalga alammääraks täistööaja korral on  4350,00 krooni. Seega 

oluline kahju on 43500,00 krooni20. Töö autor leiab, et ekspertiiside määramisele kehtestatud 

                                                 
17 Kriminaalmenetluse seadustik. RT I 2003, 27, 166; RT I 2008, 52, 288. 
18 Riigi peaprokuröri juhis. 31.05.2006. RP-2-3/06/954. 
19 Karistusseadustiku rakendamise seadus 12.06.2002. RT I 2002, 56, 350, RT I 2007, 13, 69. 
20 Palga alammäära kehtestamine. Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. määrus nr 254. RTI 2007, 71, 442. 
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kitsendused ei ole õigustatud, kuna sellega on rikutud kodaniku õigusi ehk kuritegude puhul 

kannatanute õigusi. Kuriteo avastamiseks peavad politsei ja prokuratuur tegema kõik, et 

tabada teo toimepannud isikud. Kuid piirnormide seadmisega rikutakse kannatanute õigusi 

võrdsele kohtlemisele. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 12 järgi on kõik seaduse ees 

võrdsed seega on rikutud kodaniku õigusi21. 

 

 

                                                 
21 Eesti Vabariigi põhiseadus. 28.07.1992. RT I 1992, 26, 349, RT I 2007, 33, 210. 
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KOKKUVÕTE 

 

Kohtueelses kriminaalmenetluses kasutatakse kurjategijate tabamiseks kuriteopaiga 

sündmuskohtadelt kriminalistikatehnikat kasutades leitud ja kaasa võetud kuriteojälgi. 

Kuriteojäljed aitavad politseil seostada kurjategijaid konkreetsete sündmuskohtadega või 

välistada see seos. 

 

Autori poolt püstitati käesoleva töö sissejuhatuses hüpotees: Kriminalistikatehnika on aegunud 

ja vajab uuendamist. Kriminalistid/spetsialistid ja kriminalistitehnikaga kokkupuutuvatel 

isikutel on ebapiisavad teadmised kriminalistikatehnika kasutamisel. Töö käigus on autor 

analüüsinud Haapsalu politseijaoskonna teeninduspiirkonnas 2008-2009 aastal toime pandud 

varavastaste kuritegude sündmuskohtade vaatlustel tehniliste vahendite kasutamist jälgede 

avastamiseks ja talletamiseks. Töö autor on seisukohal, et Haapsalu politseijaoskonnas 

sündmuskohtadel käivad politseiametnikud peavad täiendama end erinevate 

kriminalistikatehnika alaste koolitustega. Spetsialistid peaksid ennast täiendama nendes 

kriminalistikatehnika valdkondades, mida nad ise endas nõrgaks peavad. Lõputöös analüüsiti 

2008 ja 2009 aasta 54 kriminaalasja kus on määratud kriminalistikaekspertiisid. Siit selgus, et 

põhiliselt oli teostatud DNA ja sõrmejälje ekspertiisid. Sõrmejälgede ekspertiisitulemuste järgi 

olid kõik ekspertiisi saadetud jäljed hea kvaliteediga, identifitseerimiskõlbulikud. DNA 

proovid, mis saadeti ekspertiisi olid aga enamjaolt halva kvaliteediga ja kasutuskõlbmatud. 

Tänu ekspertiisidele avastati 2008 ja 2009 aastatel varavastastes kuritegudes ainult viis 

kuritegu, mis on läbinud ka esimese astme kohtud.  

 

Töö käigus küsitleti viite Lääne Prefektuuri eri regiooni kriminalisti/spetsialisti ja seitset 

Haapsalu politseijaoskonna politseiametnikku, kes kõik tegelevad sündmuskohtadel 

kuriteojälgede otsimisega ja talletamisega. Kriminalistide/spetsialistide arvamuse järgi on neil 

kõik vajalik kuriteojälgede avastamiseks ja talletamiseks olemas. Sooviti vaid sammu pidada 

kriminalistikatehnika uuendustega ja võimalusel hankida juurde uuenenud 

kriminalistikatehnika vahendeid, mis parandaksid sündmuskohtadelt jälgede leidmist ja 

talletamist. Politseiametnike sõnul peaks sündmuskoha vaatlusel abiks olema kindlasti 
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spetsialist ning ise vajaksid nad kriminalistikatehnika kasutamisega seonduvaid 

täiendkoolitusi. 

 

Autor on arvamusel, et politseiametnik ei suuda üksinda sündmuskohta teenindades olla hea 

menetleja, jälgede otsija ja jälgede talletaja, seetõttu ei ole ka ekspertiisi saadetud proovide 

analüüs olnud paljudel juhtudel tulemuslik. Sündmuskohti peab teenindama vähemalt kaks 

ametnikku, kellest üks oleks spetsialiseerunud jälgede otsimisele/talletamisele või on 

sündmuskohadele võimalus kaasata kogemustega ekspert/spetsialist ja teine ametnik oleks 

spetsialiseerunud menetlemisele.  

 

Uuringu tulemustest on näha, et varavastastes kuritegudes on hakatud määrama vähem 

ekspertiise, kuna ekspertiiside määramiseks peab saama nõusoleku järelvalveprokurörilt. 

Prokurör lähtub nõusoleku andmisel 15.10.2007 aastal riigi peaprokuröri poolt välja antud 

juhisest, kus on kirjas kriteeriumid ekspertiiside määramiseks. Seetõttu jäävad paljud 

sündmuskohtadelt võetud jäljed ja proovid ekspertiisi saatmata, millega võetakse menetlejatelt 

võimalus kuriteod lahendada.  

 

Töö autor on arvamusel, et püstitatud hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Läbiviidud küsitluste 

tulemusel selgus, et politseiametnikud vajavad kindlasti täiendkoolitusi kriminalistikatehnika 

kasutamise osas.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В досудебном криминальном производстве для поимки преступников используют 

найденные и  взятые с места происшествия с помощью криминалистической техники 

следы преступления. Следы преступления помогают полиции связать преступников с 

конкретными местами происшествий или исключать эту связь.  

 

Во вступительной части данной работы автором была установлена гипотеза: техника 

криминалиста устарела и нуждается в обновлении. У криминалистов/специалистов и 

других лиц, сталкивающихся с криминалистической техникой недостаточные знания 

для использования криминалистической техники. В ходе этой работы автор 

проанализировал использование  на совершённых в области обслуживания 

Хаапсалуского отделения полиции в 2008-2009. годах преступлениях против имущества 

технических средств для обнаружения и сохранения следов  при осмотре мест 

происшествий. У  автора  работы такая точка зрения, что обслуживающие в 

Хаапсалуском отделении полиции место происшествия чиновники полиции должны 

пополнять свои знания различными криминалистическими курсами. Специалисты 

должны пополнять свои знания  в тех областях криминалистической техники, в которых 

они считают себя слабыми. В данной работе было проанализировано 54 уголовных дела 

за 2008 и 2009 годы, где были назначены криминалистические экспертизы. Отсюда 

выяснилось, что в основном были произведены экспертизы ДНК и экспертизы на 

отпечатки пальцев. Согласно выводам экспертиз на отпечатки пальцев, все отосланные 

на экспертизу отпечатки были хорошего качества и подлежали идентификации. 

Отправленные на экспертизу пробы ДНК в основном было плохого качества и к 

использованию не пригодны. Благодаря экспертизам в 2008 и 2009 годах было раскрыто 

только пять преступлений против имущества, которые прошли суды первой степени.  

 

 Во время производства работы были опрошены специалисты/криминалисты разных 

пяти регионов Ляэнеской Префектуры   и семь чиновников Хаапсалуского отделения 

полиции, все они занимаются поиском (обнаружением) и сохранением следов 
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преступления. Согласно мнению криминалистов/специалистов у них есть всё 

необходимое для обнаружения и сохранения следов преступления. Желали только 

шагать в ногу с обновлениями криминалистической техники и по возможности 

получать обновлённые средства криминалистической техники, которые бы улучшили 

нахождение следов на местах происшествия и их сохранение.  По словам чиновников 

полиции при осмотре места происшествия обязательно должен помогать специалист и 

самим им нужно дополнительное обучение, связанное с использованием 

криминалистической техники.  

 

У автора такое мнение, что чиновник полиции не в состоянии обслуживая один место 

происшествия быть хорошим лицом, ведущим производство, искать и сохранять следы. 

В связи с этим отосланный на экспертизу анализ проб в больших случаях не имел 

результата.  Места происшествия должно обслуживать самое малое два чиновника, 

один из которых специализирован на нахождение/обнаружение следов или, имеется 

возможность приобщить с навыками эксперта/криминалиста и второй чиновник, был  

бы специализирован на производство.  

 

Из результатов исследования видно, что в преступлениях против имущества стали 

меньше назначать экспертиз, так как для назначения экспертизы нужно получить 

разрешение от прокурора по надзору. Прокурор при даче разрешения исходит из 

правила изданного государственным генеральным прокурором от 15.10.2007 года, где 

написаны критерии назначения экспертизы.  В связи с этим многие взятые с места 

происшествия следы и пробы, остаются не посланными на экспертизу, чем у лица 

ведущего производство изымается возможность раскрывать преступления.  

 

Автор работы пришёл к мнению, что поставленная гипотеза нашла подтверждение 

частично. В результате проведённого опроса выяснилось, что чиновникам полиции в 

обязательном порядке нужны повышения квалификации по части умения пользоваться 

криминалистической техникой.   
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varavastastes kuritegudes.         lk 25 
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              lk 29 
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LISA 1 

 

KRIMINALISTIKA TEHNILISTE VAHENDITE NORMID 
POLITSEIPREFEKTUURIDELE 
 

Nimetus 

P
õh

ja
 

P
P

 

k
ri

m
in

al
is

ti
k

a-
 

te
en

is
tu

s 

Id
a 

P
P

 

k
ri

m
in

al
is

ti
k

a-
 

ta
li

tu
s 

L
õu

n
a 

P
P

 

k
ri

m
in

al
is

ti
k

a-
 

ta
li

tu
s 

L
ää

n
e 

P
P

 

k
ri

m
in

al
is

ti
k

a-

ta
li

tu
s 

1. Kohvrid, vahendite komplektid 
1.1 Sündmuskoha üldkohver 25 10 10 10 

1.2 Jalatsijäljekohver 5 3 5 5 

1.3 Valgustuskohver 5 3 5 5 

1.4 Markeerimiskohver 2 2 2 2 

1.5 Joodikohver 1 1 1 1 

1.6 Tulekahjukohver 1 1 1 1 

1.7 Liiklusõnnetusekohver 1 1 1 1 

1.8 DLK  5 3 5 5 

1.9 BLUEMAXX 1 1 1 1 

2. Fototehnika, tarvikud 
2.1 Digitaalpeegelkaamera, 

normaalobjektiiviga 

14 6 6 6 

2.2 Peegelkaamera 7 3 3 3 

2.3 Lainurkobjektiiv 1 1 1 1 

2.4 Makroobjektiiv  14 6 6 6 

2.5. Teleobjektiiv 1 1 1 1 

2.6 UV-filter 14 6 6 6 

2.7 Polarisatsioonifilter 14 6 6 6 

2.8 Välklamp peegeldigitaalkaamerale 14 6 6 6 

2.9 Välklamp peegelkaamerale 7 3 3 3 

2.10 Makrovälk 1 1 1 1 

2.11 Distantspäästik 14 6 6 6 

2.12 Hallkaart 10x12 cm 14 6 6 6 



 

 

45 

2.13 Fotostatiiv 6 6 6 6 

3. Videotehnika, TV 
3.1 Videokaamera 5 3 5 5 

3.2 DVD- mängija (salvestav) 2 3 5 5 

3.3 Teler 2 3 5 5 

3.4 Videomakk 2 3 5 5 

4. Mõõtmisvahendid 
4.1 Laserkaugusemõõtja 2 1 5 1 

4.2 Digitaalse näidikuga nihik 1 1 1 1 

4.3 Käsi GPS 1 1 5 1 

4.4 Distantsmõõteratas 1 1 1 1 

5. Valgusallikad 
5.1 GoldPanther valgusallikas 1 1 1 1 

5.2 UV lamp 5 3 5 5 

5.3 Taskulamp  MAGLITE 25 10 10 10 

6. Laborisisustus 
6.1 Tõmbekapp 2 2 2 2 

6.2 Asitõendite kuivatuskapp   1 1 1 1 

6.3 Sõrmejälgede esiletoomise tõmbelaud 1 1 1 1 

6.4 Liimiakvaarium /-kapp 2 1 1 1 

6.5 Mikroskoop koos fotografeerimisseadmega 1 1 1 1 

6.6 Reproduktsioonilaud 1 1 1 1 

6.7 Külmkapp 2 2 2 2 

7. Arvutid, tarkvara, kontoritehnika 
7.1 Arvutikomplekt (arvuti, printer, skänner)  10 6 6 6 

7.2 Sülearvuti (ilmastikukindel)   1 1 1 1 

7.3 Fotorobot Faces LE 4.0 2 3 5 5 

7.4 Adobe Photoshop CS3 5 3 5 5 

7.5 Värviprinter 1 1 1 1 

7.6 Fotoprinter 1 1 1 1 

7.7 Koopiamasin 1 1 1 1 

7.8 Digitaaldiktofon 5 3 5 5 

8. Muud vahendid 
8.1 Endoskoop 1 1 1 1 
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8.2 Metalliotsija 2 1 1 1 

8.3 Tõstemagnet 2 1 1 1 

8.4 Laservisiir 2 1 1 1 

8.5 Käsitolmuimeja (laetav) 1 1 1 1 
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LISA 2 

 

SÜNDMUSKOHA VAATLUSPROTOKOLL 
 
 
 

 
 

menetleja nimetus 
 

SÜNDMUSKOHA VAATLUSPROTOKOLL 
kriminaalasjas nr nr 

 

1.01.2004 uurimistoimingu koht 

Uurimistoimingu algus: 12:00 

 

Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi, juhindudes KrMS §-dest 86, 87 ja 146 viis läbi 

sündmuskoha vaatluse: 

1. Sündmuskoht: kuriteo toimepanemise koht või koht, mis on seotud kuriteo 
toimepanemisega 

2. Uurimistoimingus osaleb: protokollija, spetsialist, nende nimi ja kontaktaadress 

3. Kasutatud tehnikavahendid: tehnikavahendi liik ja mark 

4. Uurimistoimingus osaleb tõlk: nimi ja kontaktaadress, keda on hoiatatud, et oma 
ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta 
KarS §-de 318 ja 321 järgi. 

_______________________ 
(tõlgi allkiri) 

 

5. Vaatlusega tuvastati: sündmuskoha olustiku kirjeldus; avastatud eseme, dokumendi või 
muu objekti asukoht ja kirjeldus; kuriteojälje kirjeldus, avastamise koht ja viis; muud 
vaatlusandmed, sealhulgas fotografeerimine ja videosalvestamine. 

6. Vaadeldud objektide suhtes rakendatud meetmed: asitõendina kaasa võetud objekti 
nimetus, millesse pakitud ja objektile omistatud number. 
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7. Märkused protokolli kohta: märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll 
loetud läbi isiklikult või loetud ette. 

8. Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse 
menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. 

 

Uurimistoimingu lõpp: 12:00 

 

menetleja ametniku nimi        tõlgi nimi        protokollija nimi        spetsialisti nimi 

 

9. Uurimistoimingust osa võtnud menetlusseisund ja nimi keeldus protokollile alla 
kirjutamast, sest märgitakse keeldumise põhjus. 

 

menetleja ametniku nimi 
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LISA 3 

 
LÄBIVIIDUD KIRJALIKU KÜSITLUSE KÜSIMUSED 
SPETSIALISTIDELE/KRIMINALISTIDELE 
 
 
NIMI:  AMETIKOHT:  

STAAZ POLITSEIS:   

 

1. Milliseid koolitusi olete läbinud, kus on käsitletud sündmuskoha vaatluse teenindamist sh 

kriminalistika tehnika kasutamist, sündmuskohtadelt jälgede otsimist, võtmist ja 

talletamist?  

2. Kas läbitud koolitused on andnud piisavalt teadmisi, et sündmuskohti teenindada 

professionaalselt ja avastada ning fikseerida sündmuskohtadelt kõik võimalikud 

kurjategija/kurjategijate poolt jäetud jäljed või on jäänud teadmistest ja oskustest vaeka, 

kui jah siis millistest?   

3. Kas Teie kasutuses on piisavalt kriminalistikatehnikavahendeid sündmuskohtade 

teenindamiseks?  

4. Milliseid  kriminalistikavahendeid sooviksite juurde saada, et sündmuskohtasid 

efektiivsemalt ja professionaalsemalt teenindada?   

5. Milliseid kuriteojälgi kõige enam varavastaste kuritegude puhul sündmuskohtadel avastate 

ja talletate?  

6. Milliseid kriminalistikatehnikavahendeid Teie kõige enam kasutate varavastaste 

kuritegude sündmuskohtadel ja milliste jälgede otsimiseks ja fikseerimiseks?  

7. Millised kriminalistikatehnikavahendid on kõige efektiivsemad ja miks?  

8. Kas koostate ka sündmuskoha vaatlusi ja ekspertiisimäärusi, kui ei siis kes neid 

menetlustoiminguid teostavad?  

9. Mis saab sündmuskohtadelt avastatud ja talletatud kuriteojälgedest, kui palju neist aitavad 

kaasa kuriteo avastamisele, millised neist ja kui palju kuriteojälgedest saadetakse 

ekspertiisi? Milliseid ekspertiise kasutatakse  kõige enam varavastaste kuritegude 

avastamisel ja millised ekspertiisid on kõige efektiivsemad?  

10. Kas sündmuskohtadelt saadud kuriteojälgede määramisel ekspertiisi esineb ka probleeme, 

kui jah siis milliseid?  
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LISA 4 

 
LÄBIVIIDUD KIRJALIKU KÜSITLUSE KÜSIMUSED HAAPSALU 
POLITSEIJAOSKONNAS TÖÖTAVATELE POLITSEIAMETNIKELE 
 
 
NIMI:  AMETIKOHT:  

STAAZ POLITSEIS:   

 

1. Kas olete läbinud koolitusi, kus on käsitletud sündmuskoha vaatluse teenindamist sh 

kriminalistika tehnika kasutamist, sündmuskohtadelt jälgede otsimist, võtmist ja 

talletamist, kui  jah siis millal ja kus?   

2. Kas läbitud koolitused on andnud piisavalt teadmisi, et sündmuskohti teenindada 

professionaalselt ja avastada ning fikseerida sündmuskohtadelt kõik võimalikud 

kurjategija/kurjategijate poolt jäetud jäljed või on jäänud teadmistest ja oskustest vaeka, 

kui jah siis millistest?     

3. Kas Haapsalu politseijaoskonnas on piisavalt kriminalistikatehnikavahendeid 

sündmuskohtade teenindamiseks?  

4. Milliseid kuriteojälgi kõige enam varavastaste kuritegude puhul sündmuskohtadel avastate 

ja talletate?   

5. Milliseid kriminalistikatehnikavahendeid Teie kõige enam kasutate varavastaste 

kuritegude sündmuskohtadel ja milliste jälgede otsimiseks ja fikseerimiseks?  

6. Millised kriminalistikatehnikavahendid on kõige efektiivsemad ja miks?  

7. Kas varavastaste kuritegude sündmuskohtade teenindamisel kasutatakse spetsialisti, kui 

jah siis millised on tema ülesanded sündmuskohtadel? Kas spetsialisti kasutamine 

sündmuskohtadel abiks või on segavaks faktoriks ja miks?  

8. Mis saab sündmuskohtadelt avastatud ja talletatud kuriteojälgedest, kui palju neist aitavad 

kaasa kuriteo avastamisele, millised neist ja kui palju kuriteojälgedest saadetakse 

ekspertiisi? Milliseid ekspertiise kasutatakse  kõige enam varavastaste kuritegude 

avastamisel ja millised ekspertiisid on kõige efektiivsemad?  

9. Kas sündmuskohtadelt saadud kuriteojälgede määramisel ekspertiisi esineb ka probleeme, 

kui jah siis milliseid?  

10. Mis saab kuriteojälgedest, millele ei määrata ekspertiise?  


