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MÕISTETE  JA  LÜHENDITE  LOETELU

EKEI – Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

KEKK – Kohtuekspertiisi ja Kriminalistikakeskus

EKEB – Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo

ENFSI – Euroopa Kohtuekspertiisi Instituut

KES – Kohtuekspertiisiseadus

MRI - magnetic resonance imaging- magnetresonantstomograafia(laboratoorium)

CT - computer tomography - arvutitomograafia(laboratoorium)

LIMS - Laboratory Information Management System – infosüsteemi laboratoorium
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SISSEJUHATUS 

„Kohtuekspertiis  on menetlusasjas  eksperdiks  määratud  isiku  erialane  tegevus,  mille 

eesmärk on uurida esitatud materjali ja anda ekspertiisiülesandest lähtudes teaduslikult 

põhjendatud eksperdiarvamus“. (Riigi Teataja 08.10.2010)

Mõiste  „kohtuekspertiis“  tähistab  mitte  ükskõik  millist  ekspertiisi,  vaid  ainult 

kohtuprotsessis  kasutatavat,  millele  on  iseloomulik  üsna  jäik  protsessuaalne  vorm. 

Protsessuaalne vorm on õigusemõistmise täideviimise korda reguleeriva protsessuaalse 

õiguse ja iga subjekti rangelt kindlaksmääratud järjestuses teostatavate protsessuaalsete 

toimingute normide kogum.

Teaduse ja tehnika areng mõjutab paratamatult  kriminaalasjade kohtueelset  uurimist: 

üha  sagedamini  kasutatakse  tõendamist  vajavate  asjaolude  selgitamiseks 

mitmesugustest  teadusharudest  pärinevaid  eriteadmisi  kohtuekspertiisi  vormis. 

Ekspertiis  on  protsessuaalne  vorm,  mis  võimaldab  kaasaaegse  teaduse  ja  tehnika 

saavutusi kasutades oluliselt suurendada tõendatud info hulka ja selle  usaldusväärsust. 

Seepärast  on  loogiline,  et   maksimaalselt  kasutada  ära  ekspertiisi  võimalused 

kuritegevuse  täielikuks  ja  kiireks  avastamiseks,  on  vaja  tunda  kohtuekspertiisi 

teoreetilisi aluseid, samuti kohtuekspertiisi teooriat ja ekspertiisipraktikat. 

Aktuaalsus:  Käesoleval  ajal  pööratakse  erilist  tähelepanu  protsessuaalse  tegevuse 

normatiivsele  sätestamisele  eeluurimise  staadiumis,  kuna  just  sel  etapil  rajatakse 

kriminaalasja tõendusmaterjalide baas, mille alusel peab kohus hiljem õigesti kindlaks 

määrama kriminaalasja asjaolud ja jõudma ainsale õigele otsusele. Kohtuekspertiisil on 

tsiviilasjade  kvaliteetses  ja  igakülgses  uurimises  suur  roll.  Samuti  lõputöö teema on 

aktuaalne,  sest  varasemate  uuringute  selles  valdkonnas  on  tuginetud  vananenud 

andmete põhjal,  aga tänapäevade seisukoht puudub. Seega antud lõputööga püütakse 

seda tühimikku osaliselt täita.
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Kohtuekspertiis mängib teaduse ja tehnika saavutuste rakendamisel kriminaalprotsessis 

ja  õiguskaitseorganite  protsessuaalsete  toimingute  kultuuri  tõstmisel  tervikuna 

prioriteetset  rolli.  Ekspertiisi  kui  õigusliku  ilmingu,  kui  uurimistegevuse  spetsiifika 

seisneb uurimistulemuste resultaati kajastava koonddokumendi saamise protsessis endas 

– eksperdi järeldustes, antud uurimistoimingu osaliste õigusliku staatuse eripärades, ja 

eelkõige  selle  keskses  figuuris  –  eksperdis;  eksperdi  järelduste  kui  tõendusmaterjali 

hindamise keerukuses.

Käesoleva  töö  kirjutamise  eesmärk  on  avardada  enda  teadmisi,  mõista  sügavamalt 

ekspertiisi tähendust kohtuprotsessis. Selgitada välja ekspertiisi mõiste, õiguslik olemus 

ja  koht  tõendusmaterjalide  süsteemis,  uurida,  milline  on  kohtuekspertiisi  (EKEI) 

kokkupuude  teiste  sisejulgeolekuorganitega  (sh  Politsei-  ja  Piirivalveamet).  Saadud 

teadmiste  abil  saab  hinnata  ekspertiisitellimuste  sagedust  ja  nende  efektiivsust. 

Uurimisaluseks  küsimuseks  on:  kuidas  rakendatakse  ja  milline  koht  on  ekspertiisil 

tõendusmaterjali õiguse instituudis?

Eesmärgi saavutamiseks määratletakse vajalikud tööülesanded:

• defineerida kohtuekspertiisi mõiste

• kohtuekspertiisi liikide käsitlevate kirjandusallikate läbitöötamine;

• uurida seadusallikaid, mis käsitlevad kohtuekspertiisi määramist;

• läbi  viia  intervjuu  riiklikult  tunnustatud  ekspertidega,  selleks  et  analüüsida 

kohtuekspertiisi olukorda Eestis;

• empiiriliste andmete analüüsimine ning järelduste tegemine.

Uurimistöös käsitleb autor selliseid küsimusi: mis on kohtuekspertiis; kuidas liigitatakse 

kohtuekspertiisid  (liigitamine  eriteadmiste  valdkonna  järgi,  ainuisikuline  ja 

komisjoniekspertiis  ja  muud);  kuidas   ekspertiisid  määratakse;  mis  tähtsust  omab 

ekspertiis kohtueelses menetluses. 

Uurimismeetoditest kasutab autor töö teoreetilises osas kirjandusallikate analüüsi ning 

töö  uurimuslikus  osas  struktureeritud  intervjuud.  Struktureeritud  intervjuu  on  autori 
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hinnangul  heaks  abimeheks  esimesel  kokkupuutel  selle  uurimisvaldkonnaga.  Varem 

väljamõeldud küsimused ja kindel järjekord lihtsustasid oluliselt intervjuu läbiviimist ja 

hilisemat vastuste analüüsi.

Lõputöö  põhiosa  koosneb  kolmest  peatükist.  Esimeses  osas  annab  autor  ülevaate 

kohtuekspertiisi mõistest ja olemusest. Teises osas toob välja kohtuekspertiisi liigituse 

ja näitab, kuidas Eestis neid jagatakse. Kolmandas osas analüüsib autor ekspertiisiakti 

hindamist  kohtu  poolt  ning  Eesti  kohtuekspertiiside  taset,  mis  põhinedes  EKEI 

andmetele ja ekspertidelt saadud vastustele.
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1. KOHTUEKSPERTIISI ALUSED

Kohtuekspertiisiks nimetatakse kriminaalmenetluses eksperdiks määratud isiku erialast 

tegevust,  mille  käigus  ta  uurib  talle  esitatud  uurimismaterjali  ning  teeb 

ekspertiisiülesandest lähtuvalt ja oma eriteadmistele toetudes teaduslikult põhjendatud 

eksperdijärelduse, mis on kriminaalasjas uus tõend. (Bachmann 2003:128) 

Kasutades  mõistet  kohtuekspertiis,  peetakse  oluliseks  asjaolu,  et  ekspertiisi 

korraldamine kriminaalmenetluse käigus on vajalik tõendusmaterjalide kogumiseks ja 

kohtus õigusemõistmiseks. (Lindmäe 1997:7)

Et saada paremini  aru kohtuekspertiisi  mõistest,  on vaja teada,  mis  on eriteadmised, 

ekspertiisiobjekt,  ekspertiisi  eesmärk  ja  ekspertiisi  ese. Ekspertiisiobjekt  on 

eksperdijärelduste  tegemiseks  vajalike  andmete  allikas.  Seega  teeb  ekspert  oma 

järeldused  tuginedes  andmetele,  mida  saab  uurides  just  kuriteosündmusega  seotud 

ekspertiisiobjekti.  See info on oma olemuselt  selline,  et  seda on võimalik ekspertiisi 

tegemisel  saada  üksnes  uuringutega.  Ekspertiisi  eesmärk  on  saada  tõendusteabe 

kogumisel  kriminaalmenetluses  uusi  andmeid  tõendamiseseme  asjaolude  kohta.  See 

tuleneb  eksperdile  esitatud  või  tema  enda  püstitatud  lahendamata  küsimustest. 

Ekspertiisi  esemeks  on  ekspertiisiobjektis  sisalduvad  andmed,  mis  annavad  vastuse 

ekspertiisiülesandes olevale küsimusele ja täidavad seega ekspertiisi eesmärgi. Järelikult 

on  ekspertiisi  eseme  määramine  seotud  ekspertiisi  eesmärgiga.  Kuna 

ekspertiisiülesanded  tulenevad  menetluse  käigus  tekkinud  tõendamise  vajadustest  ja 

seonduvad  tõendamiseseme  asjaoludega,  on  ka  ekspertiisi  ese  seotud 

tõendamisesemega. (Lindmäe 1997:14)
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1.1. Kohtuekspertiisi mõiste

Ekspertiis  viiakse  läbi  kriminaalmenetluse  ühes  või  teises  menetlusstaadiumis 

kriminaalasja  menetleja  ekspertiisimääruse  alusel;  eksperdiks  on ekspertiisimääruses, 

samuti  riikliku  ekspertiisiasutuse  juhataja  või  asutuse  alljuhi  ekspertiisikorralduses 

näidatud  eriteadmistega  isik;  ekspertiisi  tegemisel  rakendatakse  mitteõiguslikke 

eriteadmisi;  ekspertiisimääruses  esitatud  ekspertiisiülesannete  lahendamiseks  on 

vajalikud eksperdiuuringud, milles selgitatakse eriteadmistele toetudes uuritava nähtuse 

või  asjaolu  olemus;  tõendamiseseme  asjaolu  kohta  tehakse  eriteadmiste  pinnalt 

teaduslikult  põhistatud  järeldus;  kategoorilises  või  tõenäolises  vormis  tehtud 

eksperdijäreldus  on  kriminaalmenetluses  eksperdiarvamusena  uus  tõend;  ekspertiisi 

tegemise  tingimuste,  käigu  ja  tulemuste  kohta  koostatakse  menetlusdokument  – 

ekspertiisiakt. (Порубов 1997:165)

Ekspertiisi sisu selgitamiseks ja mõistmiseks on vaja avada eriteadmiste mõiste lähtudes 

teadmiste mõistest  tunnetusteoorias. Teadmised omandatakse tunnetustegevuses, need 

on tegelikkuse tunnetamise tulemus. Kuna teadmised on salvestatud inimese teadvuses, 

ei saa olla teadmisi väljaspool tunnetussubjekti. (Порубов 1997:166)

Joonis 1. Teadmiste liigid (Lindmäe 1997:10)
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Eristatakse argiteadmisi ja teaduslikke teadmisi.

Argiteadmised  kujutavad endast  isiklike  kogemuste  kaudu ning  igapäevaelus  saadud 

spekulatiivseid ja subjektiivseid teadmisi. Teoreetilised teaduslikud teadmised kasvavad 

välja  argiteadmistest.  Teaduslike  teadmiste  puhul  püüab  uurija  muuta  oma  väite 

uurimisobjektiks  ning  ühendada  üksikud  tähelepanekud  terviklikuks  süsteemiks. 

Teaduse areng korrigeerib ühtesid argiteadmisi ja kuulutab teised vääraks. Samas on osa 

teaduslikke  teadmisi  uute  teaduslike  teadmiste  allikaks  ning  pidevalt  uuenedes 

muudavad nad ka argiteadmisi.  (Hirsjärvi 1991:4)

Argiteadmiste  omandamine  toimub  stiihiliselt,  praktilise  kogemuse  käigus  ja 

igapäevases  suhtlemises.  Seega  kujundavad  argiteadmisi  töine  tegevus  ja 

elukogemused. Neid valdab igaüks: pole olemas inimest, kellel oleksid vaid teaduslikud 

teadmised.  Argiteadmiste  omandamiseks  pole  tarvis  eelteadmisi,  õpinguid  ega 

mingisugust ettevalmistust.  Argiteadmised on oma olemuselt sageli primitiivsed. Nad 

baseeruvad  tähelepanekutel  ja  lihtsustatud  üldistusel  ning  üksnes  kirjeldavad  fakte, 

selgitades  tegelikkust  nähtumuse  tasandilt.  Seetõttu  ei  seleta  nad  asjade  ja  nähtuste 

olemust.  Nende  üldistustase  on  madal.  Argiteadmised  on  piiratud,  pinnapealsed  ja 

ühekülgsed, seetõttu kasutatakse neid lihtsakoeliste ülesannete täitmisel. Argiteadmised 

ning  teaduslikud  kujutlused  ja  mõisted  võivad  olla  oma sisult  täiesti  vasturääkivad. 

Hariduse omandamise käigus kujundatakse need teadmised ümber, neid täpsustatakse, 

korrastatakse  ja  sisustatakse  teaduslike  teadmiste  kaudu.  Teadusliku  maailmavaatega 

vastuolus olevad argiteadmised heidetakse kõrvale. Kusjuures teaduslike teadmiste ning 

argiteadmiste vahele ei saa tõmmata kindlat piiri. Muutused argiteadmiste sisus käivad 

käsikäes muutustega ühiskonnaelus. Argiteadmised on teaduslike teadmiste empiiriline, 

kogemustel põhinev alus.  (Lindmäe 1982:5)

Teaduslikud teadmised on argiteadmistest täpsemad, sügavamad, süstematiseeritumad 

ja terviklikumad. Neid jaotatakse omakorda empiirilisteks ja teoreetilisteks teadmisteks. 

Empiiriliste  teadmiste  eristamisel  muudest  teaduslikest  teadmistest  on  peamiseks 

kriteeriumiks  nende  omandamise  viis  ja  tegelikkuse  peegeldamise  tase.  Empiirilised 

teadmised peegeldavad toimuvat nähtumuse tasandilt. Empiiriliste teadmiste allikad on 
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vaatlus  ja  eksperiment.  Nad  sisaldavad  üksikfakte.  Teoreetilised  teadmised  on 

mõtestatult omandatud teave. Nad kujunevad empiiriliste teadmiste lahtimõtestamisel ja 

üldistamisel  ning  nende  eesmärk  on  tunnetusobjekti  olemuse  mõistmine.  (Lindmäe 

1982:6)

Objektiivne reaalsus  peegeldub inimese teadvuses algul  just  argiteadmistena,  mis  on 

hiljem  teaduslike  teadmiste  omandamise  aluseks.  Argiteadmised  ja  teaduslikud 

teadmised võivad mõnikord esineda kõrvuti,  kuid sageli  on nad omavahel vastuolus. 

Sellise  konflikti  puhul  annavad  teaduslikud  teadmised  nähtusele  seletuse  ning 

argiteadmised,  toetudes  sellele  seletusele,  muudavad  oma  sisu  ja  muutuvad  osaks 

teaduslikest teadmistest. Teaduslikke teadmisi omandatakse tavaliselt õppimise käigus. 

See on hariduse omandamise peamine viis. Kuid teaduslike teadmiste omandamisel on 

oluline  koht  ka  iseõppimisel  ja  teadustööl.  Sihipäraste  õpingute  käigus  omandatud 

teaduslikke  teadmisi  iseloomustab  süsteemsus.  Teaduslikud  teadmised  on  omavahel 

seostatud ja neil on kindel loogiline struktuur. Selleliigiliste teadmiste omandamisel on 

oluline  kindel  järjestus.  Seejuures  kujunevad  teadmistel  ainesisesed  ja  ainevälised 

seosed. (Lindmäe 1997:11)

Õppeprotsessis  omandatakse  ja  edastatakse  oskusi,  teadmisi  ja  vilumusi.  Nendest 

teguritest koosneb individuaalne kogemus. Oskused tähendavad inimese võimet toimida 

tingimusi  arvestades  sihipäraselt  ja  tagajärgesid  arvestavalt,  valida  toiminguks  või 

tegevuseks  otstarbekaid  võtteid  ja  vahendeid.  Need  eeldavad  varem  omandatud 

teadmiste  rakendamist,  seepärast  on  teadmised  ja  oskused  igasuguse  sihipärase 

toimingu või tegevuse omavahel lahutamatult seotud küljed. Oskused sõltuvad inimese 

teadmistest  mingi  toimingu  või  tegevuse  kohta.  Tegevuse  muudavad  edukamaks 

vilumused.  Need on oskuste kõrgem aste:  vilumused on sellised oskused,  mille  abil 

muutuvad  toimingud  täiuslikuks,  need  viiakse  läbi  sihipäraselt,  kiiresti  ja  kergesti, 

otstarbekalt  ja  tulemuslikult.  Vilumuste  kujunemisel  oskused  täiustuvad,  toimingud 

automatiseeruvad,  järjestatud  toimingud  muutuvad  terviktegevuseks.  Kaovad  liigsed 

liigutused.  Teadlik  enesekontroll  jääb  niivõrd  kõrvale,  et  tekib  mulje,  nagu  seda 

polekski. Inimesel on võimalus sellisel juhul sooritada sama tegevust erinevate võtetega 
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ja  mitmel  viisil.  Vilumuse  olemasolul  kontrollib  teadvus  tegevust  tervikuna,  mitte 

üksiketappide  kaupa.  Vilumuste  füsioloogiline  alus  on  dünaamiline  stereotüüp. 

Toimingute laadi arvestades eristatakse liikumis- ja intellektuaalseid vilumusi. Nii on 

vaimses  tegevuses  tähtis  osa  tähelepanu  koondamise  ja  jaotamise  vilumusel,  samuti 

vaatlemis- jm vilumustel. (Lindmäe 1982:7)

Oskused ja vilumused, sealhulgas tehnikavahendite kasutamisel, omandatakse õppimise 

ja harjutamise kaudu ning praktilises töös. Oskused võivad kujuneda ka ilma tegevust 

harjutamata,  kuid  vilumuste  kujunemisel  mängib  olulist  rolli  tegevuse  mitmekordne 

sooritamine.  Oskused  baseeruvad  teadmistele  ja  varem  sarnastes  toimingutes 

omandatud  vilumustele.  Oskused  ja  vilumused  kujunevad  teadmiste  pinnalt  ning 

kindlustavad teadmiste  eduka kasutamise.  Mida  suuremad on oskused  ja  vilumused, 

seda  enam  on  teadmised  nendes  kinnistunud  ning  seda  edukam  on  teadmiste 

rakendamine. Ei ole õige lahutada vilumusi ja oskusi teadmistest,  kuigi nii  mõnikord 

tehakse.  (Соколовский 1986:200) 

1.2. Kohtuekspertiisi sisu

Mõiste  kohtuekspertiis  haarab  endasse  nii  eksperdi  tegevuse  kui  ka  need 

protsessuaalsed  toimingud,  millega  uurija  kogub  kokku  faktilised  asjaolud  enne 

ekspertiisi  määramist.  Ekspert  on protsessist  osavõtja  nagu  tunnistaja,  kannatanu, 

prokurör  ja  teised.  Ekspert  on  kohustatud  juurdlust  teostava  isiku,  uurija  või  kohtu 

kutsel  ilmuma  ja  andma  objektiivse  arvamuse  temale  esitatud  küsimuste  kohta. 

Eksperdil  on  õigus  tutvuda  kriminaalasja  materjaliga,  mis  on  vajalik  ekspertiisiks, 

taotleda  et  menetleja  loal  viibiks  ekspertiisi  juures  isik,  kes  võib  anda 

eksperdiuuringuteks  vajalikke  selgitusi  või  taotleda  ekspertiisimaterjali  täiendamist. 

Samuti  võib  ekspertiisimaterjali  täielikkuse  tagamiseks  osaleda  uurimisasutuse  või 

prokuratuuri  kutsel  menetlustoimingus  ja  kohtu  kutsel  kohtulikul  uurimisel.  (Riigi 

Teataja 29.03.2011) 
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Töö autori arvates ekspertiis erineb teistest protsessuaalsetest toimingutest selle poolest, 

et  seal  kasutatakse  mittejuriidilisi  eriteadmisi.  Ekspertiisi  protsessuaalse  tegevuse 

tähtsamaks  osaks  ja  tulemuseks  on  ekspertiisiakt,  mis  ja  väljendab  ja  põhjendab 

eksperdi arvamust. 

Kogu  maailmas  teevad  kohtuekspertiise  tavaliselt  riigi-  või  teadusasutused,  vähesel 

määral teevad ekspertiise või vahendavad ekspertide teenuseid ka eraõiguslikud isikud. 

Riiklikus  institutsioonis  töötavaid  eksperte  ja  nende tehtud kohtuekspertiisi  peetakse 

usaldusväärsemateks  ja  erapooletumateks  ka  vaatamata  sellele,  et  süüteomenetlust 

toimetatakse riigi nimel,  sest nende eesmärgiks ei ole tulu teenimine. Kohtuekspertiisi 

läbiviijate  riigisüsteemi  kuulumise  põhjuseks  on  tõenäoliselt  asjaolu,  et  paljusid 

täidetavaid  ülesandeid  vajatakse  tsiviilühiskonnas  väga  harva  ja  seetõttu  neid 

erainitsiatiivil  reeglina  ei  tehta  ega  arendata.  Kui  seadmeid  ja  muud  varustust 

kasutatakse  vaid  kohtuekspertiisi  tegemisel,  muutub  nende  ülalpidamine  ning  ka 

arendustegevus  liiga  kulukaks.  Seetõttu  tegelevad  kohtuekspertiisi  läbiviimisega 

eelkõige  sellised  eraõiguslikud asutused ja  spetsialistid,  kelle  teenuseid  vajatakse  ka 

väljapool  riiklikku  tellimust.  Näiteks  võib  tuua  OÜ-d  Eesti  Keskkonnauuringute 

Keskus,  kelle  põhitegevus  eraõigusliku  ettevõttena  sarnaneb  väga  ekspertiisi 

läbiviimisega. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on riigile kuuluv  äriühing, mille 

tegevusaladeks  on  vee-,  õhu-  ja  pinnaseanalüüsid,  toorme  ja  toodangu  laboratoorne 

analüüs,  keskkonnaprojektide juhtimine,  keskkonnaekspertiis ja  keskkonnaaudit, 

teadus-  ja  arendustegevus,  keskkonnaalane  nõustamine  ja  koolitus,  ohtlike  jäätmete 

analüüs ja käitlemine ning  tollilabori  teenuse osutamine riigi  Maksu- ja Tolliametile. 

(Riigikogu 15.03.2011) 

Ekspertiisi  olemus  on  –  ekspertide  läbiviidavad  eriuuringud.  Ekspertiisi  olemuse 

selgitamine  nõuab  mõistete  „eriteadmised“  ja  „eriuuringud“  lahtiseletamist.  „Eri-“ 

tähendab, et ekspert rakendab oma professionaalseid teadmisi ja selliseid teadmisi, mis 

ei  ole  üldlevinud,  üldteada.  Need  teadmised  on  saadud  igapäevase  kogemuse  varal 

teatud  kindlas  teadmisteharus  (teadus,  tehnika  jt  valdkonnad),  välja  arvatud 

õigusteadmised. Kohtunikul endal on spetsiaalsed õigusteadmised. Need eriteadmised 
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peavad  olema  kinnitatud  eriuuringutega.  Uuringud  peavad  olema  sellised  faktilised 

andmed, mis ei olnud kohtule eelnevalt teada ja mida mõnel muul viisil ei saa kindlaks 

teha. 

Uuringud koosnevad mitmest etapist:

• Ekspertülesande kindlaksmääramine

• Objekti uurimise metoodika valik

• Ekspertjäreldusele jõudmine

Eriuuringu struktuur koosneb: ettevalmistavast osast (uurimisobjektide selektsioon, 

metoodika valik), objekti analüütilisest uuringust, võrdlevast uuringust, saadud 

tulemuste sünteesist ja ekspertjäreldusest. Eksperdi informatsiooniallikaks on 

ekspertuuringu objekt, ese ja objekti kohtuekspertiisi läbiviimise metoodika. Ekspertiisi 

objektideks võivad olla nii materiaalsed asjad kui elusorganismid. Kohtuekspertiisi 

esemeteks võivad olla faktid (faktilised andmed), näiteks psühholoogilise ekspertiisi 

esemeteks võivad olla määratud informatsioonist õige arusaamise, selle meeldejätmise 

ja taasesitamise võime. Metoodika all mõistetakse ekspertiisiobjekti uurimiseks 

rakendatavaid erimeetodeid. Nende süsteemi võivad kuuluda loogika, üldtunnetuslikud 

meetodid, instrumentaalsed, abistav-tehnilised ja spetsialiseeritud metoodikad. 

Niisiis koosneb kohtuekspertiis kahest komponendist: spetsiaalne (eriteadmiste uuringu 

vormis rakendamine) ja õiguslik (protsessuaalsest vormist kinnipidamine). 

Kohtuekspertiisi eesmärk on kohtuliku tõendusmaterjali saamine. Eeltoodu alusel võib 

välja tuua kohtuekspertiisi tunnused:

1) eriteadmiste rakendamine uuringu kujul;

2) ekspertiisi teostamine spetsiaalse subjekti – eksperdi – poolt;

3) protsessuaalse vormi järgimine;

4) uute faktiliste andmete saamine.
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Kohtus eksisteerib ekspertiis tänu sellele, et seda reguleeritakse protsessuaalse õiguse 

normidega. Normide kogum on vajalik protsessi ekspertiisi, aga järelikult ka protsessi 

ekspertiisi teostamisega seotud subjektide konkreetsete tegevuste ja selle tulemuste 

tõenduslikel eesmärkidel kasutamise alusel tekkivate õiguslike suhete tekkimise 

eeltingimus. Seepärast on kohtuekspertiis kui protsessuaalse õiguse vorm, mis on 

suunatud õigusemõistmise täideviimisele.
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2. KOHTUEKSPETIISI LIIGID

Kohtuekspertiis  on  võimalik  mitmel  viisil  klassifitseerida. Kohtuekspertiisi 

klassifikatsioonil  on oluline teoreetiline ja praktiline tähtsus,  sest  võimaldab määrata 

nende metodoloogilise ja korraldusliku arengu suuna ja seda toetada(Белкин 1997:324). 

Klassifitseerida saab erinevatel alustel: eriteadmiste iseloomu (valdkonna), läbiviimise 

koha ja järjestuse, uurimise mahu ja ekspertide koosseisu järgi (Россинская 2009:10).

Ekspertiise  on  kombeks  nende  läbiviimiseks  vajalike  eriteadmiste  iseloomu  ja 

valdkonna  järgi  jaotada  neljaks  tasemeks:  1  –  klassid;  2  –  viisid;  3  –  liigid;  4  – 

alamliigid.  Sellisel  kohtuekspertiiside  jaotusel,  mille  puhul  võetakse  arvesse põhilisi 

nende lahendatavaid ülesandeid, on oluline tähtsus:

• aitab  määrata  ekspertiiside  viisid  ja  liigid,  mille  läbiviimine  peab  olema 

korraldatud kohtuekspertiisiasutustes, prognoosib uute loomist;

• lihtsustab teadusuuringute lühiajaliste ja perspektiivsete plaanide väljatöötamist, 

et arendada ekspertuuringute teooriat ja metoodikat;

• määrab kindlaks ekpertide ettevalmistuse ja täiendõppe,  nende kompetentsi  ja 

spetsialiseerumise;

• aitab kohtuekspertiisi  määranud isikul valida õiget ekspertiisiliiki.(Корноухов 

1997:21)

2.1. Ekspertiiside liigitamine eriteadmiste valdkonna järgi

Sõltuvalt  sellest,  millisest  teadusharust  pärinevad  ekspertiisi  tegemisel  rakendatavad 

eriteadmised,  jagunevad  kohtuekspertiisid  eriteadmiste  valdkondade  järgi.  Eestis 

ekspertide  pädevuses  on  kriminalistika-,  kohtupsühhiaatria-,  kohtubioloogia-, 

kohtukeemia- ja kohtuarstlike ekspertiiside tegemine. (Riigi Teataja 16.02.2011)

Tavaliselt  liigitatakse  kohtuekspertiisid  eriteadmiste  valdkonna  järgi  kriminalistika-, 

kohtuarstlik, kohtubioloogia-,  kohtupsühhiaatria-,  kohtupsühholoogia-,  liiklustehnika-, 
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raamatupidamis-, kauba-, ohutustehnika-, kohtukeemia- ja veterinaarekspertiisiks ning 

botaaniliseks,  zootehniliseks  ja  paljudeks  muudeks  ekspertiisiliikideks.  Koos teaduse 

arenguga  tekivad  olemasolevatele  ja  uutele  teadusharudele  tuginedes  uued 

ekspertiisiliigid, aine-, looduskaitse- ja muud ekspertiisid. (Вандер 2001:8)

Teaduse  arengule  on  iseloomulik  üha  süvenev  diferentseerumine  tema  üksikutes 

harudes.  Seetõttu  võidakse  ekspertiise  liigitada  ka  ühe  ja  sama  teadusharu  piires. 

Näiteks  hõlmab  kriminalistikaekspertiis  menetlustehnika  valdkondade  järgi  kirja-, 

daktüloskoopia-,  trassoloogia-,  kohtuballistika-,  dokumendi-,  isikukirjeldus-  ja 

kohtufotograafia ekspertiisi. (Вандер 2001:8)

Joonis 2. Kohtuekspertiisi liigid (Вандер 2001:9)

Kõrvuti  nendega  peetakse  vahel  kriminalistikaekspertiisi  uuteks  liikideks 

aineekspertiisi, pinnase-, kiu-, kütte- ja määrdeaine-, narkootikumi-, laki- ja värvi- jne 

ekspertiise, samuti autorsuse ekspertiisi ja hääleekspertiisi ning odoroloogia ekspertiisi 

(isiku  identifitseerimine  lõhnajälgede  järgi).  Siinjuures  ei  arvestata  asjaolu,  et 

kriminalistikaeksperdil  puuduvad selleliigiliste  ekspertiiside  tegemiseks  eriteadmised. 

Nii  kasutatakse  nende  ekspertiiside  puhul  keemiast,  füüsikast  ja  bioloogiast,  samuti 

filoloogiast ja teistest teadusharudest pärinevaid eriteadmisi. Kuna need ekspertiisiliigid 
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ei ole kujunenud kriminalistika raames, vaid põhinevad muudel teadusharudel, ei ole 

õige  pidada  neid  käsitletavast  liigitusalusest  lähtuvalt  kriminalistikaekspertiisideks. 

(Порубов 1997:166) 

Kuna  kõiki  ekspertiisiliike  ei  ole  võimalik  diplomitöös  vaadelda,  käsitleb  töö  autor 

ainult mõnda neist. 

2.1.1. Kohtuarstlik ekspertiis

Kohtuarstlik  ekspertiis  on isiku surma põhjuse tuvastamine  kohtuarstliku  lahangu ja 

täiendavate  uuringute  teel,  mille  teeb  kohtuarstlik  ekspert  kohtuekspertiisiseaduses 

sätestatud  korras.  Kohtuarstlik  ekspertiis  surma  põhjuse  tuvastamiseks  tehakse 

kriminaalmenetluse seadustikuga sätestatud korras, kui on alust oletada, et isiku surm 

on saabunud kuriteo tagajärjel. Arsti ülesanne on tuvastada surma saabumine, kui see ei 

ole  ilmne,  vajadusel  selgitada  vaatluse läbiviimise  käigus  menetlejale  meditsiinilisi 

küsimusi,  abistada  menetlejat  surnukeha vaatlusel  ja  bioloogiliste  kuriteojälgede 

talletamisel, võrdlusmaterjali kogumisel ning nende asitõenditena kasutatavate esemete 

äravõtmisel.  Kohtuarstliku  ekspertiisi  tegemise  aluseks  on  menetleja  määrus,  mis 

koostatakse juhul, kui surnul ilmnevad kuriteo tunnused või tekib kuriteo kahtlus. (Riigi 

Teataja 08.04.2011)

2.1.2. Keemia ekspertiis

Keemiaekspertiis on Eestis üsna levinud. Selle ekspertiisi läbiviimiseks on vaja omada 

keemia  eriteadmisi  ja  tunda  meetodeid.  Tänapäeval  on  maailmas  kasutatavate 

keemiliste  ainete  koguarv  jõudnud  mitme  miljonini.  Ained  ja  materjalid  erinevad 

üksteisest  oma  omaduste,  oleku  ja  koostise  poolest,  seepärast  teostatakse  ainete  ja 

materjalide  uurimist  erinevate  meetodite ja  erinevate  vahendite  abil.  (Центр 

Независимая Экспертиза 17.02.2011)

Isegi kõige väiksema värvikübeme abil on võimalik saada väga palju informatsiooni. 

Värvi  seisundi,  tooni  ja  keemiliste  koostisosade  järgi  on  võimalik  määrata  kindlaks 

pind,  kust  see  pärineb.  Värviproovid  on  eriti  olulised  juhtumite  puhul,  millesse  on 

segatud sõidukid. Mikroskoobi all saavad eksperdid värve võrrelda. Samuti võivad nad 
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lõhkuda  kihti  koos  hoidva  polümeerist  sidusaine  ning  analüüsida  värvi  pürolüüs-

gaaskromatograafia  abil,  eraldamaks  selle  koostisosad  üksteisest  gaasi  kujul.  Nii 

tekitatakse iga kihi jaoks üksainus tõhus „sõrmejälg“ ning luuakse alus teiste näidistega 

võrdlemiseks. (Owen 2005:88)

2.1.3. DNA ekspertiis

DNA – ekspertiis on kohtubioloogiaekspertiisi alaliik, mis oma olemuste ja võimaluste 

poolest erineb oluliselt muudest kohtubioloogiaekspertiisidest. DNA – ekspertiis aitab 

konkreetse  isiku  täpset  tuvastamist,  samas  kui  teised  kohtubioloogilised  ekspertiisid 

suudavad selgitada vaid isiku grupikuuluvuse. Iga inimene päris ühe poole oma ema ja 

teise poole oma isa DNA-st, siis saab isikut tuvastada ka oma perekonnaliikmete ning 

lähedaste  sugulaste  DNA põhjal.  Bioloogilised  jäljed,  millest  saab  eraldada  inimese 

DNA-d on vere-, sperma-, sülje-, higi- ja uriinijälg ning ka pisarad, juukse- ja muud 

karvad,  ja loomulikult  koerakud.  Inimese geneetilise  koodi  saamiseks  mingist  jäljest 

peavad  olema  täidetud  teatud  tingimused,  sest  vastasel  juhul  ei  ole  inimese 

identifitseerimine DNA- ekspertiisiga võimalik. Näiteks peavad eritises olemas olema 

tuumalised rakud ning DNA ei tohi olla lagunenud. (Lindmäe 1997:158)

Igaühe  geneetiline  ülesehitus  on  unikaalne  ning  on  seetõttu  sama  ideaalne 

identifitseerimismeetod kui sõrmejäljed, kuid kohtuekspertidel on DNA kasutades üks 

eelis: kui sõrmejälgi saab deformeerida, siis inimese geenides leiduvat informatsiooni 

on praktiliselt  võimatu elimineerida.  Koodid sisaldavad kogu teavet  inimese kohta – 

alates  inimese  kasvust  ja  kehaehitusest  kuni  tema  juuste  ja  silmade  värvini.  DNA 

„sõrmejälg“  on  igal  üksikul  juhul  kordumatu,  väljaarvatud  identsete  kaksikute  või 

muude mitmike puhul. Tänapäeval saadakse informatsiooni töötlemisel 50 000 – 70 000 

numbriga digitaalne kood. Nii  täpseid andmeid kasutatakse selleks,  et  eristada ühest 

proovist  mitu  erinevat  DNA-d,  mis  on omane  vägistamisjuhtumitele  või  rüselustele. 

Saadud  tulemused  sisestatakse  andmebaasidesse  ning  neid  on  võimalik  saata  üle 

maailma võrdluseks teiste andmebaasides  leiduvate  andmetega. Näiteks  DNA-d saab 

analüüsida andmebaasi CODIS abil. (Owen 2005:111)
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2.2. Muud ekspertiisiliigid

Kohtuekspertiisid võib klassifitseerida sõltuvalt sellest, kas kriminaalmenetluses viiakse 

ekspertiis  läbi  esimest  korda  või  sellele  järgnevalt  uuesti.  Sellisel  juhul  liigitatakse 

esma-, täiend- või kordusekspertiisiks. (Riigi Teataja 29.03.2011) 

Esmaekspertiisiks nimetatakse ekspertiisi, mis viiakse läbi esimest korda, et selgitada 

välja uurimiseks ning õige kohtuotsuse langetamiseks vajaminevad asjaolud ja faktid, 

sest eksperdiarvamust peetakse kehtiva seadusandluse järgi kohtus tõendusmaterjaliks. 

Kui  eksperdiarvamus  pole  piisavalt  selge  või  täielik,  võib  kohus  määrata  täiendava 

ekspertiisi  tegemise.  Kusjuures  selle  ekspertiisi  läbiviimise  võib  kohus  määrata  nii 

samale  kui  mõnele  teisele  eksperdile.  Korduvekspertiis  määratakse aga juhtudel,  kui 

tekivad kahtlused eksperdiarvamuse põhjendatuses või vastuolude olemasolul eksperdi 

või  sama  ala  ekspertide  järeldustes.  Selle  ekspertiisi  läbiviimine  määratakse  mõnele 

teisele eksperdile. Täiend- või kordusülekuulamisel koostatavas ülekuulamisprotokollis 

ei korrata ülekuulatava isiku andmeid ega andmeid tema ja kahtlustatava või kannatanu 

suhete kohta, vaid viidatakse esmaülekuulamise protokollile. (Lindmäe 1997:25;  Riigi 

Teataja 29.03.2011) 

Kohtuekspertiise liigitatakse veel selle järgi, missuguses menetlusstaadiumis ekspertiis 

korraldatakse.  Sellest  tulenevalt  eristatakse  kriminaalasja  kohtueelsel  uurimisel  ja 

kohtulikul arutamisel tehtud ekspertiise. (Riigi Teataja 29.03.2011) 

Menetleja  otsustab  ekspertiisi  vajalikkuse  sõltuvalt  tõendamise  vajadusest.  Sellest 

tulenevalt jaotatakse kohtuekspertiisid kriminaalmenetluses kohustuslikeks ja menetleja 

äranägemisel korraldatavateks ekspertiisideks. Kui vajamineva ekspertiisi läbiviimiseks 

on olemas riiklik ekspertiisiasutus, viiaksegi ekspertiis läbi esmajärjekorras seal. Kuid 

menetlejal  on  õigus  korraldada  ekspertiis  vajadusel  ka  väljaspool  riiklikku 

ekspertiisiasutust.  Sellest lähtuvalt eristatakse riiklikus ekspertiisiasutuses (EKEI-s) ja 
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väljaspool riiklikku ekspertiisiasutust tehtud ekspertiise (nt Eesti Keskkonnauuringute 

Keskus OÜ või riiklikult tunnustatud eksperdid).

Ekspertiisi võib teha üks või mitu eksperti. Sellest lähtuvalt eristatakse ainuisikulisi ja 

komisjoniekspertiise.  Ainualane  ekspertiis  tehakse  ainuisikuliselt  või  ainualane 

komisjoniekspertiisi  poolt.  Ekspertiisi  tegemine  ekspertide  komisjoni  poolt  ühendab 

üksikute  ekspertide  uuringud  ja  seisneb  kollektiivses  koostegevuses. 

Kompleksekspertiis  korraldatakse  komisjoniekspertiisina.  See on komisjoniekspertiisi 

keerukam vorm, kuna seisneb ekspertide tööjaotustest. (Riigi Teataja 29.03.2011) 

Ekspertiisi  tegemiseks  esitatakse  üks  või  mitu  kuriteosündmusse  puutuvat 

ekspertiisiobjekti,  kusjuures ka kontrollitavaid objekte võib olla üks või mitu. Sellest 

lähtuvalt  eristatakse  üksikobjektilisi  ja  paljuobjektilisi  ekspertiise.  Nii  võib 

ekspertiisiobjektide  ja  kontrollitavate  isikute  paljusust  sageli  tähendada 

kriminalistikaekspertiisi  (nt  kirja-,  dokumendi  ja  daktüloskoopiaekspertiisi), 

raamatupidamisekspertiisi ja muudegi ekspertiiside puhul. (Яблоков 2005:95)

Sõltuvalt  ekspertiisi  tegemise  viisist  ja  ekspertiisiobjektist  võib ekspertiise  mõnikord 

liigitada  ka  ühe  ekspertiisiliigi  raames.  Kohtupsühhiaatriaekspertiisi  võib  korraldada 

ambulatoorselt  või  statsionaarselt,  kohtus  või  pärast  isiku  surma. 

Kohtumeditsiiniekspertiisi  korraldamisel  võib  ekspertiisiobjektist  lähtuvalt  eristada 

näiteks isiku, surnukeha, asitõendi, samuti kriminaaltoimiku materjalide alusel tehtavat 

ekspertiisi. Isiku puhul võib ekspertiis toimuda nagu kohtupsühhiaatriaekspertiisi puhul 

kas  ambulatoorselt  või  statsionaarselt,  kui  isik  paigutatakse  pikemaajalisteks 

eksperdiuuringuteks sundkorras meditsiiniasutusse. (Lindmäe 1997:27)

2.3. Kohtuekspertiisiseadus ja ekspertiiside määramine

Kohtuekspertiis määratakse  juhul,  kui  kriminaalasjas  tähtsust  omavate  asjaolude 

tuvastamiseks on vaja rakendada eriteadmisi.  Reeglina määratakse ekspertiis siis, kui 
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esinevad ekspertiisi määramise ajend, alused ja eeldused. (Ambach 1999:92) Tavaliselt 

otsustab ekspertiisi vajalikkuse uurija, pidades silmas tõendamise vajadust. 

Ekspertiisi  määramist  võivad  ajendada  ekspertiisi  vajaduse  selgitamine  uurija  enda 

poolt,  kahtlustatava  või  muu  menetlusosalise  põhjendatud  taotlus,  prokuröri  kirjalik 

juhend kuriteo  menetlemise  kohta,  kohtumääruses  tehtud  ettekirjutus.  Uurija  määrab 

ekspertiisi juhul, kui ta ise selgitab välja vajaduse tuvastada tõendamisel tähtis asjaolu 

ekspertiisiga. (Riigi Teataja 29.03.2011)

Töö  autori  arvates  ekspertiisi  määramise  puhul  lähtutakse  enamasti  faktilisest  ja 

menetluslikust  alusest.  Ekspertiisi  määramise  faktiliseks  aluseks  on  eriteadmiste 

rakendamise  vajadus  ekspertiisi  vormis.  Ekspertiis  on  vaja  määrata  kriminaalasjas 

tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamiseks. Arvestades kriminaalasjas tõendamise 

vajadusi,  otsustab uurija ekspertiisi  määramise vajaduse kriminaaltoimiku materjalide 

järgi.  Tõendamise  vajadused  moodustavad  ekspertiisi  määramise  tõendusliku  aluse. 

Ambach  (1999)  toob  välja,  et  ekspertiiside  tegemise  menetluslikuks  aluseks 

kriminaalasjades  on ekspertiisimäärus.  Ekspertiisi  määramise eeldus sõltub peamiselt 

ekspertiisiks  vajalike  uurimis-  ja  tutvumismaterjalide  olemasolust.  Uurija  töö  on 

hoolikalt  jälgida,  et  ekspertiisimaterjalide  kogumine  ning  nende  talletamine 

kriminaaltoimiku materjalides oleks kooskõlas seadusega ning kriminalistika nõuetega. 

Töö  autor  olles  uurinud  KES  tegi  järgmise  tähelepaneku.  KES  §-s  1  määratakse 

kindlaks seaduse reguleerimisala. Selle järgi sätestatakse KES-s kohtueksperdi, riikliku 

ekspertiisiasutuse  ja  riiklikult  tunnustatud  eksperdi  õiguslik  seisund  ning  eksperdi 

õiguste  ja  kohustuste  tekke  alused  kriminaalmenetluses,  tsiviil-  ja 

halduskohtumenetluses  ning  haldusõiguserikkumise  asja  menetluses  (edaspidi 

menetlusasi). Ilmneb, et sel moel on seaduse reguleerimisala määratletud liialt kitsalt: 

KES-st  on  välja  jäetud  kohtuekspertiisi  reguleerimine  selles  osas,  mis  on  eri 

menetlusvormides oma läheduse ja kokkulangevuse tõttu ühine. KES reguleerimisala 

22



määratlus jääb kitsaks veel seetõttu, et KES-s avatakse lisaks reguleerimisalas märgitule 

ka kohtuekspertiisi, eksperdiarvamuse ja eksperdi mõisted (KES §-d 2, 3 ja 4), millest 

tuleb kohtuekspertiisi korraldamisel lähtuda, sõltumata menetlusvormist. (Riigi Teataja 

08.10.2010)

KES § 1 järgi hõlmab reguleerimisala muu hulgas eksperdi õiguste ja kohustuste tekke 

alused. Tegelikult sätestatakse KES-s eksperdi õiguste ja kohustuste tekke alus (KES § 

22 pealkiri), ning mitte ainult eksperdi õiguste ja kohustuste tekke alus, vaid ka eksperdi 

õigused ja kohustused eraldi peatükis (vt KES 4. ptk ja §-d 23, 24 ja 25). Nendest aga 

KES-s reguleerimisala kindlaksmääramisel ei kõnelda. (Riigi Teataja 08.10.2010)

KES §-s 2 nenditakse, et kohtuekspertiis on menetlusasjas eksperdiks määratud isiku 

erialane  tegevus,  mille  eesmärk  on  uurida  esitatud  materjali  ja  anda 

ekspertiisiülesandest  lähtuvalt  teaduslikult  põhjendatud  eksperdiarvamus.  Siinjuures 

olnuks  õigem  kasutada  eksperdiarvamuse  asemel  eksperdijärelduse  mõistet. 

Eksperdiarvamus on selline eksperdijäreldus, mis on menetlusasjas tõend. Kuid ekspert 

võib  teha  ka  muid  tõendamise  seisukohalt  tähtsaid  eksperdijäreldusi,  nagu  näiteks 

järeldus  ekspertiisi  tegemise,  samuti  ühe  või  teise  ekspertiisiülesande  lahendamise 

võimatuse kohta, millel ei ole tõendi tähendust. Sellesisulised järeldused peavad olema 

teaduslikult põhjendatud. (Riigiteataja 08.10.2010; Lindmäe 1995:53)
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3. KOHTUEKSPERTIIS - TÕENDUSVAHEND

3.1. Ekspertiisiakti uurimine kohtu poolt

Kohtuekspertiisi tulemuseks on ekspertiisiakt, mis on üks tõendamisviisidest. Milles 

seisneb ekspertiisiakti olemus? Ekspertiisiaktis etendavad kõige tähtsamat osa need 

järeldused, milleni jõudis ekspert spetsiaalse uuringu käigus sedastatud faktide alusel. 

Eksperdi poolt sedastatud faktid moodustavad eksperdi tehtud järelduste teadusliku 

põhjenduse. Faktide tuvastamise õigsusest oleneb, kuivõrd õige lõpliku hinnangu annab 

neile ekspert. Ent ometi tõendina ei saa käsitleda ei sedastatud fakte, ei faktide 

tuvastamise õigsust, kui need on lahutatud järeldustest. Kohus võib kasutada tõendina 

vaid eksperdi tehtud järeldusi. 

Ekspertiisiaktil  on oma teatud struktuur. Sissejuhatav osa – sedastatud faktide loetelu. 

Uurimisosa  –  eksperdi  kasutatud  meetodid  ja  teaduslik  põhjendus.  Järeldused. 

Struktuuri  juurde  kuulub  ka  arvamuse  vorm.  Vastavalt  KrMS §  107  annab  ekspert 

arvamuse  kirjalikult.  Ekspert  on  kohustatud  kirjutama  ekspertiisiaktile alla,  ilma 

eksperdi allkirjata on ekspertiisiakt kehtetu. (Riigi Teataja 29.03.2011) 

Sissejuhatavasse ossa märgitakse: 

• akti koostamise kuupäev ja koht;

• ekspertiisi määranud isiku nimi ning ekspertiisimääruse koostamise ja eksperdile 

edastamise kuupäev;

• kriminaalasja nimetus ja number;

• ekspertiisi liik;

• andmed eksperdi kohta;

• ekspertiisiobjekti nimetus või selle isiku nimi, kellele ekspertiis tehti;

• kas ja millal on taotletud ekspertiisimaterjali täiendamist ja millal on taotlus 

rahuldatud;

• ekspertiisi lähteandmed;
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• eksperdile ekspertiisimääruses esitatud ja eksperdi omaalgatuslikult sõnastatud 

küsimused;

• ekspertiisi tegemise juures viibinud isikute nimed. (Riigi Teataja 29.03.2011) 

Uurimisosa on pühendatud uurimisprotsessi kirjeldamisele. Siia märgitakse eksperdi 

kasutatud metoodika ja uurimise etapid. Uurimise spetsiifika erineb tulenevalt 

ekspertiisiliigist. Ühe ja sama uurimisobjekti puhul võib kasutada erinevaid 

metoodikaid. Mitme objekti uurimisel uuritakse esialgu iga objekt eraldi ja seejärel 

tehakse võrdlevat analüüsi. Uurimisosas peavad sisalduma läbiviidud uuringu 

üldhinnang ja järelduste põhjendused. 

Järeldused  on  ekspertiisiakti iseseisev  osa.  Ekspert  sõnastab  vastused  püstitatud 

küsimustele.  Vastused antakse igale küsimusele.  Kohus võtab vastu  ekspertiisiakti ja 

kasutab  selles  sisalduvat  infot  tõendina.  Seega,  ekspertiisiakt kujutab  endast 

professionaalset  hinnangut  asjaoludele,  mida  ekspert  sedastas  kohtumääruse  alusel 

läbiviidud  spetsiaalse  uuringu  käigus.  Tekib  küsimus:  mis  esineb  ekspertiisiaktis 

tõendina,  kas  eksperdi  leitud  faktid  või  eksperdi  professionaalne  hinnang? Autor  on 

seisukohal, et faktide saamine on lahutamatult seotud professionaalse hinnanguga. Ning 

need koos võivad esineda tõendina. 

Ekspertiisiakti järeldused  võivad  olla  väljendatud  kategoorilises  või  ebamäärases 

vormis.  Juhul  kui  ekspertiisiakti järeldused  on  väljendatud  kindlas,  veenvas  ja 

kategoorilises vormis, võib öelda, et antud  akt võib esineda tõendina. Võimalik on ka 

kategooriline  eitav  vorm,  mis  võib  esineda  samuti  tõendina.  Ebamäärane  vorm  on 

keerulisem. Kohus uurib sellises vormis järeldusi koos muude tõenditega, kuid vaevalt 

võtab kohus sellise järelduse vastu. Vahel rühmitatakse järeldusi ühetähenduslikeks ja 

alternatiivseteks,  tinglikeks  ja  tingimatuteks.  Klassifikatsiooni  kriteeriumide  järgi 

kuuluvad ühetähenduslikud ja tingimatud järeldused kategooriliste järelduste hulka.

Eeltoodu  alusel  võib  väita  et  ainult  kohus  määrab,  kas  esitatud  ekspertiisiakt on 

käsitletav tõendina või mitte.  Ekspertiisiakti kui kohtutõendi tunnustamise lõppetapiks 
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on kohtu hinnang, mida antakse  ekspertiisiaktile ja mille tulemusena tehakse kindlaks 

ekspertiisiakti tõendusjõud. 

Ekspertiisiakt peab olema kinnitatud tunnistajate ütluste, kirjalike tõendite ja näitajatega 

ning menetluspoolte  selgitustega.  Ainult  sellel  juhul  võib  kohus võtta  ekspertiisiakti 

toimiku  materjalide  juurde  ja  lugeda  seda  tõendiks.  Kohus  arvestab  ekspertiisiakti 

hindamisel, kas ekspertiisi määramisel ja läbiviimisel on järgitud menetlusnõudeid, kas 

eksperdi  tehtud  järeldused  on  kooskõlas  muude  asjas  kogutud  tõenditega,  ning 

analüüsib,  kuivõrd  ammendav,  usaldusväärne,  tinglik,  lubatud  ja  piisav  on  kohtule 

esitatud  ekspertiisiakt.  Ekspertiisiakti usaldusväärsuse tuvastamisel lahendab kohus ka 

muid küsimusi: kas eksperdile oli esitatud piisavad ja asjakohased uurimisobjektid ja –

materjalid,  kas  uuring  on  teostatud  piisavalt  täielikult,  kas  uuringu  teostav  isik  on 

piisavalt pädev, kas ekspert on järginud kehtiva seadusandluse norme. 

Ekspertiisiakti hindamisse  ei  kuulu  mitte  ainult  akti analüüs,  vaid  ekspertiisiakti 

kõrvutatakse muude asjas kogutud tõenditega  ja otsitakse lahknevusi.  Hindamine on 

lõppenud,  kui  kohus  määrab,  milline  on  esitatud  ekspertiisiakti tõendusjõud ja  selle 

tähendus muude tõendite süsteemis. 

3.2. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus. Instituudi 

tegevusvaldkond on kohtuekspertiiside  ja -uuringute tegemine.  Lisaks sellele  tegeleb 

instituut  ekspertiisitegevust  toetava  teadus-  ja arendustegevusega,  korraldab koolitust 

ning  täidab  muid  ekspertiisivaldkondadega  seonduvaid  ülesandeid.  (Riigi  Teataja 

16.02.2011)

1.  jaanuaril  2008  loodi  EKEI  riikliku  ekspertiisiasutusena  Justiitsministeeriumi 

haldusalas, EKEB ja KEKK ühendamisel. KEKK oli Politseiameti haldusalas olev Eesti 

Vabariigi  valitsusasutus.  Keskus  teostas  kohtuekspertiise  ja  kriminalistika  uuringuid 

ning võttis osa uurimistoimingute teostamisest. Keskuse põhiklientideks olid vabariigi 
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politseiasutused, kes tellisid ligikaudu 95% teostatavatest ekspertiisidest.  Ühendamise 

peamine  eesmärk  oli  parema  teenuse  osutamine  politsei-ja  piirivalveametile, 

prokuratuurile ja kohtule ning tõendusliku baasi loomine ja selle kasutamine süütegude 

avastamisel. Pädevuse koondamisel ühte kohta said menetleja ühe ühtse partneri ning 

kohtuekspertiisi süsteem ja edasine areng ühtlustus, kuna ühendatud ekspertiisiasutuse 

kaudu  on  kohtuekspertiiside  tegemisega  seonduvaid  küsimusi  võimalik  paremini  ja 

kompaktsemalt koordineerida ning juhtida. Kahe riikliku ekspertiisiasutuse ühendamine 

üheks asutuseks võimaldas  optimeerida  kulude sisemist jaotumist vastavalt nõudlusele 

ja prioriteetidele, otstarbekamalt ning säästlikumalt saab kasutada, hankida või vajaduse 

korral  ümber  paigutada  seadmeid  ja  vahendeid,  korraldada  koolitusi  ja  viia  ellu 

teadusprojekte. (Riigikogu 15.03.2011)

Vastavalt  Instituudi  põhimäärusele  on  EKEI  üks  põhieesmärk  kohtuekspertiiside 

tegemine menetlusasjades. EKEI teostab oma põhieesmärgilist tegevust erapooletult ja 

asjatundlikult,  kõrgel  professionaalsel  ja  tehnilisel  tasemel  ning  majanduslikult 

efektiivsel  viisil,  et  oleks  tagatud  töö  tulemuste  usaldusväärsus  ning  siseriiklik  ja 

rahvusvaheline tunnustus. (EKEI 24.11.2010)

2011.  aasta  alguses,  26.  jaanuaril  toimus  EKEI  uue labori-  ja  büroohoone avamine. 

EKEI  on  Läänemere  regiooni  ja  maailma  kaasaegseim  kohtuekspertiisikompleks. 

Hoone projekteerimisel lähtuti muuhulgas ENFSI (Euroopa Kohtuekspertiisi Instituudi) 

ja  FBI  Küberosakonna  kvaliteedinõuetest  ning  hoonesse  on  projekteeritud  kõik 

vajalikud  ruumid  selleks,  et  täita  vähemalt  40  erinevat  ülesannet.  Uues  labori-  ja 

büroohoones  on  väga  erineva  funktsionaalse  kasutusega  ruumid:  laboratooriumid, 

büroo-  ja  ametiruumid,  konverentsiruumid  ja  multifunktsionaalsed  esitlusruumid, 

arhiiviruum,  MRI-  (magnetic  resonance  imaging)  ja  CT-  (computer  tomography) 

laboratooriumid, kohtuekspertiisi uurimis- ja meditsiinilise uurimise laborid (sh DNA- 

ja  IT-kuritööde  laborid),  plahvatusohtlike  seadmete  ja  plahvatuste  analüüsi  laborid, 

autopsia  ruumid,  narkootiliste  ainete  uurimise  laborid,  mündi  ja  paberraha  uurimise 

laborid,  kriminaalkuritegude  3D  rekonstruktsiooniks  mõeldud  labor,  lõhkeainete 
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säilitamiseks  mõeldud  ladu,  sündmuskoha  maja,  relvaekspertiisi  lasketiir.  (Amhold 

20.02.2011)

EKEI  sõlmis  lepingu  ekspertiiside  kiiremat  teostamist  võimaldava  uue 

infotehnoloogilise lahenduse väljaarendamiseks. Eesti kohtuekspertiisi valdkonna jaoks 

arendatakse välja LIMS (Laboratory Information Management  System) tarkvara,  mis 

oluliselt  kiirendab  ekspertiisiaktide  valmimist  ning  võimaldab  ekspertiiside  liikumist 

paremini  jälgida.  Praegu  peavad  eksperdid  andmeid  mitmekordselt  käsitsi  sisestama 

ning  töötama  läbi  hulgaliselt  paberkandjaid,  kuid  tulevikus  hakkab  sama  protsessi 

asendama  info  elektroonne  liikumine  ühest  tööetapist  teise.  Kui  kogu  vajalik  info 

paikneb  ühes  ja  kergesti  töödeldavas  programmis,  kiireneb  ka  ekspertarvamuse 

vormistamine. (Justiitsministeerium 12.03.2011)

LIMS  süsteem  võimaldab  EKEI-il  efektiivsemalt  suhelda  ka  politseiasutuste, 

prokuratuuri ja kohtutega,  kes on peamised ekspertiiside tellijad.  Kui LIMS on välja 

arendatud  suhtlema  teiste  infosüsteemidega,  liigub  näiteks  politseist  saadetud 

informatsioon  otse  EKEI  infosüsteemi  ning  edaspidi  ka  tagasi  e-toimiku  kaudu 

kohtusaali. Menetleja saab teostada päringuid ekspertiisi käigu või EKEI valduses oleva 

info kohta. Samuti on võimalik muuta valminud ekspertiisitulemus kinnituse momendist 

alates  tellijale  operatiivselt  kättesaadavaks.  LIMS  tarkvara  on  edumeelsemates 

kohtuekspertiisiasutustes kasutusel juba kümmekond aastat.  Töö autori arvates  LIMS 

võimaldab EKEI-l  pakkuda politseile ja prokuratuurile kiiremat teenust, mis tähendab, 

et selle abiga saab aidata kaasa Eesti turvalisuse tõstmisele laiemas tähenduses. 

Riikliku  ekspertiisiasutusena  peab  EKEI  suutma  pakkuda  kohtuekspertiisialast 

kompetentsi ligi 40 eri valdkonnas ning vastama kuni tuhandele ekspertiisitellimusele 

aastas.  Ainuüksi  DNA-labor  analüüsib  rohkem kui  tuhat  proovi  aastas  ning  võrdleb 

tulemusi  andmebaasiga,  milles  on  üle  neljakümne  tuhande  DNA-profiili.  Lisaks  on 

hallata ka riiklik sõrmejäljeregister,  kus on ca 140000 isiku kümne sõrme ja labakäe 

kujutised,  mida  kasutatakse  jooksvalt  sõrmejäljeekspertiiside  tegemisel.  Ilma 
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infotehnoloogilise  lahenduseta  oleks  need  tegevused  mõeldamatud. 

(Justiitsministeerium 12.03.2011)

Joonis 3. Kriminalistikaekspertiisid 2002-2010 (EKEI statistika)

Kuid  statistika  näitab,  et  viimaste  aastate  jooksul  kohtuekspertiiside  tellimise  arv 

langenud, hoolimata sellest on EKEI tegevuse koormus kõrge. Kriminalistikaekspertiisi 

ja  kohtuarstliku  ekspertiisi  tellimise  hulk  iga  aastaga  väheneb  2010.aastal  langes 

kriminalistikaekspertiisi tellimine 2009. aastaga võrreldes -7%, kohtuarstliku ekspertiisi 

tellimine -8%(surnud inimesed -7% ja elavad -12%). 

Joonis 4. Kohtuarstlike ekspertiisid 2001-2010 (EKEI statistika)
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 Joonis 5. Registreeritud kuritegude üldarv 2003-2010(Justiitsministeerium 04.04.2011)

Eesti  kuritegevuses  valitseb  pikemat  aega  langustrend.  See  on  üks  põhjustest,  miks 

kohtuekspertiiside tellimise arv on langenud. Teiseks põhjuseks võiks olla ametnike(sh 

Politsei-ja Piirivalveamet) kvalifikatsiooni tõus, kes kontrollivad dokumente ning viivad 

läbi menetlusi. Töö autor toob siia näitena piiripunktide töö kõrval teise astme kontrolli 

ametnikke, kes kontrollivad võltsimistunnustega dokumente. Ametnike kvalifikatsiooni 

tõus,  parandab töö protsessi  piiripunktis,  seejärel  menetlustoiming  toimub  kiiremini. 

Kui teise astme kontrolli ametnik suudab iseseisvalt tuvastada, kas tegu on võltsinguga 

või  mitte,  siis  pole  vaja  saata  EKEI  dokumendiosakonda  ekspertidele.  Seega  EKEI 

kohtuekspertiiside  arv  langeb.   Järgmiseks  põhjuseks  töö  autor  toob välja  kvaliteeti 

parandust  riigi  julgeolekus,  pidevalt  selle  küsimusele  on  suunatud  tähelepanu. 

Kuritegude  arvu  vähendamine  näitab,  et  tulemus  on  ja  sel  põhjusel  EKEI-l  tehakse 

vähem ekspertiise.

3.3. Ekspertintervjuu

3.3.1. Intervjuu planeerimine

Teema paremaks seletamiseks  ja täiendamiseks  viis  autor läbi  ekspertintervjuu Eesti 

Kohtuekspertiisi  Instituudi  arenduse  asedirektori  Marika  Väliga  ning  riiklikult 
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tunnustatud ekspertidega. (Katrin Eino - kohtupsühhiaatriaekspertiis;  Tiina Kompus - 

kohtupsühholoogiaekspertiis;  Eduard  Sepp  -  ehitustehniline  ekspertiis,  põhivarade 

hindamine;  Kaarel  Sahk  -  kinnisvara  hindamise  ekspertiis;  Margus  Sarmet  - 

ehitustehniline  ekspertiis,  ehitiste  projekteerimine  ja  järelevalve;  Eduard  Elbrecht  - 

kinnisvara hindamise  ekspertiis; Jako Kruuse - finantsekspertiis sh ettevõtte väärtuse 

hindamine; Lydia Laulik - kohtupsühhiaatriaekspertiis; Oose Tomson - ehitustehniline 

ekspertiis;  Gery  Einberg  -  ehitustehniline  ekspertiis;  Valdur  Püks  – 

kohtupsühhiaatriaekspertiis). Valiku moodustasid isikud, kelle igapäevane töö on seotud 

EKEI tegevusega. Küsimustikus osalesid 13 inimest: 12 riiklikult tunnustatud eksperti 

ja 1 EKEI arenduse asedirektor.   Töö autor valis intervjuu läbiviimiseks isikud, kelle 

igapäevane töö on seotud ekspertiisi tegevusega.

Avatud  või  poolstruktureeritud  intervjueerimismeetodile  eelistas  autor struktureeritud 

intervjuud.  Struktureeritud  intervjuu  on  autori  hinnangul  heaks abimeheks  esimesel 

kokkupuutel  antud  uurimismeetodiga.  Töö  autor  valis  kvalitatiivne 

andmekogumismeetod intervjuu. Varem välja mõeldud küsimused ja kindel järjekord 

lihtsustasid oluliselt intervjuu läbiviimist ja hilisemat vastuste analüüsi. 

Autor viis intervjuu läbi arvuti vahendusel.  Intervjuus esitatud küsimustele ootas autor 

vastuseid,  mis  näitaksid samaaegselt  vastaja  suhtumist  ning  annaksid  autorile 

võimalikult  palju  infot,  mida kirjandusallikatest  või  mujalt  materjalidest  hankida  ei 

oleks võimalik. Küsimused olid seetõttu võimalikult üldised. Eksperdid olid erinevatest 

valdkondadest  ja  mõned  küsimused  jäid  vastamata  juhtudel  kui  küsimus  oli 

tegevusvaldkonnast, mis nad ei puudutaks. Küsimused on ära toodud lisas 1. Lõputööle 

on autor lisanud täispika intervjuu EKEI arenduse asedirektoriga Marika Väli (lisa 2).

3.3.2. Intervjuu analüüs

Esimene küsimus nõudis intervjueeritavatelt  Eesti  kohtuekspertiisi  taseme hindamist. 

Küsimuse eesmärk oli saada üldpilt ekspertide arvamusi Eesti kohtuekspertiisi taseme 

kohta. 
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Positiivse  poole  pealt   ekspertide  hinnangul  on Eesti  kohtuekspertiisi  tase  varieerub 

väga hea ja rahuldava vahel, sõltuvalt ekspertiiside osakondadest. Kindlasti tuleb teha 

vahet kohtuekspertiisil, kui riiklikult reguleeritud valdkonnal ja ekspertiisidel, millised 

on  seotud  erinevate  kohtuasjadega,  kuid  millistes  seisukoha  andja  ei  ole  KES-st 

tuleneval kohtuekspert. Seega EKEI ja kohtueksperdid on tunnustust väärt. 

Negatiivse  külgedena  toodi  välja,  et  just  eriala  asjatundjate  osas,  eksperdid,  kes 

tegutsevad  kas  riikliku  tunnustuse  alusel  või  on  muul  moel  kaasatud,  on  valitsev 

selgepiiriline  metodoloogilise  ühtsuse  puudus  oma  arvamuste  koostamisel  ja  esile 

toomisel. 

Vastus  teisele  küsimusele  andis  informatsiooni  kohtuekspertiisilaborite  koormusest. 

Milliste valdkondade ekspertiise tehakse rohkem ja milliste vähem. Üldine arusaam on, 

et  ekspertiiside  arvu  ei  saa  võrrelda.  Arv  sõltub  riigi  iseärasustest  ja  vajadustest. 

Põhirõhk  on  keemia-  ja  kohtuarstlikul  ekspertiisil:  alkoholi-,  narkootiliste  ainete  ja 

DNA-ekspertiisid.  Näiteks  üks  intervjueeritavatest  ekspertidest,  kes  tegeleb 

kinnisvaraalaste ekspertiisidega vastas, et kohtu jaoks ekspertiise on poole aasta jooksul 

oli 4. Ekspertiisi läbiviimine võttis sõltuvalt objekti keerukusest aega 8 tööpäeva kuni 1 

kuu,  sellised  on  olnud  ka  tööde  tähtajad.  Erinevate  kohtueelsete  vaidluste  ja 

konsultatsioonide korral pole tähtaega nii määrav – oluline on aja olemasolu.

Kolmas  küsimus  oli  seotud  EKEI-ga,  erinevaid  ekspertiise  tegevate  asutuste 

ühendamise põhjustega. Põhjus seisnes selles, et Eesti riigil on väikeste vahemaade tõttu 

suurepärased  võimalused  ekspertiisiasutusi  ühendada.  Erinevate  ekspertiisiliikide 

paiknemine  ühes  asutuses  lihtsustab  töö  tegemist  ja  muudab  selle  kvaliteetsemaks 

(mitme ekspertiisiliigi puhul). 

Neljanda  küsimuse  abil  tahtis  autor  saada  teada  vastajate  arvamusi  EKEI  nõrkuste 

kohta.  Milliseid  kohti  võiks  tulevikus  parandada.  Küsimusele  vastamisel  toodi  välja 

kaks  aspekti.  Esimene  on  teadustöö  valdkondade  arendamine,  uute  ekspertiisiliikide 
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väljaarendamine  ja  teine  on  suur  töökoormus  mõnedes  ekspertiisiosakondades,  mis 

takistab peale igapäevase töö tegeleda teadus- ja arendustegevusega. Lisaks sellel mitte 

nõrkuseks aga puuduseks riiklikult tunnistatud eksperdid märkasid seda, et tehtud töö 

eest saavad raha ca 3-6 kuu pärast.  Aga see ei sõltu niivõrd EKEI-st, kuivõrd  riigis 

kehtivatest seadustest sellise töö eest raha maksmisel. 

Viienda küsimusega paluti intervjueeritavate hinnangut EKEI koostöötegevusele teiste 

ametkondadega  (sh  Politsei-  ja  Piirivalveametiga).  Selles  osas  ekspert  probleeme  ei 

näinud.  Pidevalt  toimub  igapäevane  suhtlemine  erinevate  juhtumite  lahendamiseks, 

ühised koolitused ning seminarid. Kohtute, Prokuratuuri, Politsei jt ekspertiise vajavate 

asutustega on ekspertidel head suhted, sest korralik ekspertiis lihtsustab oluliselt nende 

tööd.

3.4. Järeldused 

Töö tulemusena  tehtud  uuringutest  tehakse  järgnevad järeldused,  kuidas  kasutatakse 

ekspertiisi ja mis on selle koht tõendite süsteemis? Teoreetilises osas kohtuekspertiisi 

uurimisel  saadud informatsioon võimaldas  kasutada andmeid  empiirilises  osas,  kuna 

uurimise teostamiseks on vaja teada,  mida hõlmab ekspertiis  ja millest  see koosneb. 

Erinevate  ekspertiisiliikide uurimine aitas analüüsida erinevate  ekspertiiside tellimusi 

Eesti näitel.

Ekspertiis  on  üks  olulisimaid  tõendeid  kohtuasjas  vaidlusküsimuste  tõhusaks 

lahendamiseks. Üksnes ekspertiisiaktist kohtuotsuse tegemiseks ei piisa, kuid see omab 

suurt  tähtsust  kohtumenetluse  tulemuse  üle  otsustamisel.  Ekspertiisiakt  täiendab 

olemasolevaid  tunnistajaütlusi,  fakte  ja  muid  dokumente.  Seega  kohtuekspertiis  on 

kuritegude avastamise ja ärahoidmise tõhus vahend. 
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Läbiviidud intervjuu näitas tänapäeval Eesti kohtueksperti tase on kõrgel tasemel, mis 

tõestab   eesti  ekspertide  osalemine  rahvusvahelistes  võrdluskatsetes  paljude 

ekspertiisliikide  osas.  Politsei-  ja  Piirivalveamet  on  EKEI  ekspertiiside  üks  põhilisi 

tellijaid koos kohtu ja prokuratuuriga. Seega saab öelda, et nende vahel toimub üsna tihe 

koostöö.  Pidevalt  toimub  igapäevane  suhtlemine  erinevate  juhtumite  lahendamiseks, 

ühised  koolitused  ning  seminarid,  kuna  korralik  ekspertiis  lihtsustab  oluliselt  nende 

tööd. 
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KOKKUVÕTE

Aastakümnete jooksul on kohtuekspertiisi  roll  juhtumite lahendamisel  muutunud üha 

tähtsamaks ja otsustavamaks.  Kohtueksperdi töö ei ole küll kurjategijate tagaajamine 

ning  tema  võimetes  pole  kurjategijaid  kohtu  ette  tuua,  kuid  toetudes  kohtueksperdi 

vihjetele  on  eespool  mainitut  lihtsam  teha  uurijatel.  Kohtuekspertiis  võib  aidata 

tõestada,  et  kahtlusalune  on  sündmuskohal  viibinud  või  mõne  teo  toime  pannud, 

mõnikord lausa mõlemat.(Owen 2002:12)

Kõik  vaatluse  all  olnud  kohtuekspertiisi  aspektid  andsid  ettekujutust,  et 

eksperdiarvamus arvestatakse kohtus tähtsa tõendina, mille  alusel  peab kohus hiljem 

õigesti kindlaks määrama kriminaalasja asjaolud ja jõudma ainsale õigele otsusele. 

Eestis tehakse muu arenenud maailmaga samal tehnilisel tasemel kohtuarstlikke, DNA-, 

sõrmejälje-, keemia-, bioloogia-, hääle-, relva-, lõhkeaine- ja paljusid muid ekspertiise. 

Just ekspertide avastatud tõendid on need, mis aitavad kohtul tõeni jõuda ja kurjategijale 

väärilise karistuse mõista. 

EKEI  osutab  tänu  ühendamisele  paremat  teenust  politsei-  ja  piirivalveametile, 

prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks kuritegude 

avastamisel.  Ekspertiisiasutuste  ühendamine  lihtsustas  suhtlemist  politseiasutuste, 

prokuratuuri ja kohtutega, kuna need riigiasutused on peamised ekspertiiside tellijad.

Eksperdi töölõik on kitsalt erialane, talle ei anta lahendada juriidilisi küsimusi. Ekspert 

peab olema igati  neutraalne,  teda ei saa võrdsustada tunnistajaga, kes tekib protsessi 

väliselt  ja  pole  asendatav.  Ekspertiisi  vajadus  tekib  protsessi  käigus  ja  ekspert  on 

asendatav. 
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Kriminaalmenetluse  seadustiku  järgi  tõend  on  eksperdi  arvamus  või  eksperdi  poolt 

ekspertiisiakti selgitamisel antud ütlus. See tähendab, et kohtuekspertiis on kuritegude 

avastamise ja ärahoidmise tõhus vahend. 

Eksperdiga läbiviidud intervjuu näitas, et Eesti kohtuekspertiis on heal tasemel, mida 

tõestab  ka  osalemine  paljude  ekspertiisiliikidega  rahvusvahelistes  võrdluskatsetes. 

Infotehnoloogiline arendamine võimaldab EKEI-l pakkuda politsei- ja piirivalveametile, 

prokuratuurile ja kohtule kiiremat teenust. EKEI-l on plaanis hakata tegelema teadus-ja 

arendustegevusega, mis võimaldab tõsta Eesti turvalisust laiemas mõistes.

Lõputöö võib kasutada õppematerjaliga selles teemas, kuna igasugune kohtuekspertiisi 

teemaline trükitud õppematerjal aastatega vananeb. Eesti keeles trükitud õppematerjali 

on vähe, seega töö autor kasutas erinevaid võõrkeelseid allikaid ning osaliselt professor 

Helbert  Lindmäe  allikad,  mis  on  aktuaalsed  tänapäevadel  ka. Samuti  on  kasu 

politseiorganisatsioonile. Ametnikud,  kelle  tööülesanded  on  seotud  ekspertiisi 

tegemisega ehk tellimisega EKEI-st võivad saada kasu käesolevast tööst.

Autori  arvates  on  täidetud  eesmärgi  saavutamiseks  püstitatud  tööülesanded,  mille 

tulemusena on saavutatud töö eesmärk ka.
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РЕЗЮМЕ 
Судебная  экспертиза,  является  одним  из  наиболее  важных  источников 

доказательств в судебном деле для эффективного разрешения спорных моментов. 

Изучение  судебной  практики  показывает,  что  экспертиза  находит  широкое 

применение при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Следственным и 

судебным  органам  приходится  расследовать  и  рассматривать  дела  о  самых 

разнообразных преступлениях. Раскрыть многие преступления и установить лиц, 

их  совершивших,  в  ряде  случаев  невозможно  без  экспертизы.  С  помощью 

экспертов имеется возможность установить важные факты, которые подчас без их 

участия установить чрезвычайно сложно. В настоящее время нет уголовных дел, 

где бы не применялись специальные познания сведущих лиц. В связи с этим, за 

последние годы наблюдается рост количества проводимых экспертиз, расширение 

круга  и  увеличение  числа  исследуемых  объектов,  внедрение  новых  более 

совершенных и сложных методов исследования. 

Однако, как показывает экспертная практика, иногда эксперт не в состоянии дать 

заключение в связи с грубыми нарушениями работниками следствия и суда ряда 

требований соответствующих методик и инструкции о порядке и проведении того 

или  иного  вида  экспертизы.  Указанные  обстоятельства  приводят  к  тому,  что 

материалы либо возвращаются без исполнения органу, назначившему экспертизу, 

либо эксперты вынуждены запрашивать дополнительные материалы, без которых 

невозможна дача заключения, что соответственно затягивает сроки досудебного 

расследования, судебного разбирательства. Только правильное, соответствующее 

действительности заключение эксперта должно быть положено в основу судебной 

деятельности,  ошибочный  вывод  по  результатам  исследования  может  стать 

источником и судебной ошибки.  Поэтому представляется полезным подвергнуть 

анализу  экспертную  практику,  выявить  допускавшиеся  ошибки,  изучить  их 

причины, чтобы способствовать предупреждению новых ошибок.

37



VIIDATUD ALLIKATE LOETELU

• Ambach, G. 1999. Ekspertiiside määramine. Raamatus „Tulekahju eeluurimine“ 

(lk 92-109) Tallinn

• Bachmann, T. 2003. Psühhonoomia juriidilises kontekstis. (lk 128) Tartu 

Ülikooli Kirjastus

• Hirsjärvi, S., Huttunen, J. 1991. Kasvatuse lähtekohti ja põhimõisteid. Raamatus 

„Sissejuhatus kasvatusteadusesse“ (lk 4) Syner Arendusabi AS

• Lindmäe, H. 1997. Ekspertiisi korraldamise taktika üldosa. Raamatus 

„Menetlustaktika II“ (lk 8-28) Tallinna Raamatutrükikoda

• Lindmäe, H. 1995. Kohtuekspertiisi õiguslik reguleerimine kriminaal-, tsiviil- ja 

haldusprotsessiseaduses (lk 53) Tallinna Raamatutrükikoda

• Lindmäe, H. 1982. Kohtuekspertiisi liigid. Raamatus „Kohtuekspertiis“ (lk 39-

69) Eesti Raamat

• Owen, D. 2005. Teadusliku kohtuekspertiisi algus. Raamatus „Politseilabor“ (lk 

6-13; 88) Koolibri

• Põld, T. 2008. Sissejuhatus. Raamatus „Eesti kohtueksperdid ja nende 

lahendatud lood“ (lk 5-6) OÜ Greif

• Белкин, Р.С. 1997. Криминалистическая экспертиза и криминалистическая 

теория. Raamatus „Курс криминалистики, том второй“ (lk 324) Юристь

• Вандер, М.Б. 2001. Сущность криминалистической экспертизы 

материалов, веществ и изделий. Raamatus „Криминалистическая 

экспертиза: материалов, вещей, изделий“ (lk 8-9) Питер

• Корноухов, В.Е. 1997. Общая теория. Raamatus „Основы судебной 

экспертизы“ (lk 21)  Юристь

• Порубов, Н.И. 1997. Криминалистика.(lk 166) Минск 

• Россинская, Е.Р. 2009. Теория судебной экспертизы.(lk 10) Норма

• Соколовский, З.М. 1986. Криминалистика и судебная экспертиза (lk 200-

202) Киев

38



• Яблоков, Н.П. 2005. Классификация криминалистической экспертизы. 

Raamatus „Криминалистика“ (lk 94-95) Юристь

• Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus  (RTL 2007, 98, 1633) Riigi 

Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/13257460  välja otsitud 16.02.2011

• Eesti  Kohtuekspertiisi  Instituudi  avamine.  Amhold  AS  veebilehelt 

http://www.amhold.ee/index.php?id=6&show=archive&item=228  välja otsitud 

20.02.2011

• Ekspertiisid ja uuringud. EKEI kodulehelt http://www.ekei.ee/37672 välja 

otsitud 24.11.2010  

• Kohtuekspertiisi seadus (RT I 2001, 53, 309). Riigi Teataja

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278312  välja otsitud 08.10.2010

• Kohtuekspertiisid  muutuvad  tulevikus  kiiremaks.  Justiitsministeeriumi 

kodulehelt  http://www.just.ee/48465  välja otsitud 12.03.2011

• Kriminaalmenetluse seadustik (RT I 2003, 27, 166) Riigi Teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011045  välja otsitud 29.03.2011

• Kriminaalstatistika. Justiitsministeeriumi kodulehelt 

http://www.just.ee/kriminaalstatistika      välja otsitud 04.04.2011

• Kuidas taotleda isiku kohtuarstliku ekspertiisi. EKEI kodulehelt 

http://www.ekei.ee/37670 välja otsitud 24.11.2010

• Politseiteenistuse  seaduse  ja kohtuekspertiisi  muutmise  seaduse  eelnõu 

seletuskiri,  õiguskantslerti  kodulehelt 

www.oiguskantsler.ee/Siseminister_m_rgukiri_KEKK-

i_tegevusega_seonduva_normistiku_korrastamiseks.pdf välja otsitud 15.03.2011

• Seadusriigist õigusühiskonda, Eduard Raska. Sisekaitseakadeemia kodulehelt 

riksweb.sisekaitse.ee/index.asp?action=127&id=494 välja otsitud 14.01.2011 

• Surma põhjuse tuvastamise seadus (RT I 2005, 24, 179) Riigi Teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122010021 välja otsitud 08.04.2011

• Kohtuarsti ekspertiis. Sotsiaalministeeriumi kodulehelt  välja otsitud 04.04.2011

www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/.../kohtuarsti_2004.pdf

39

http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/.../kohtuarsti_2004.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122010021
http://www.oiguskantsler.ee/Siseminister_m_rgukiri_KEKK-i_tegevusega_seonduva_normistiku_korrastamiseks.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/Siseminister_m_rgukiri_KEKK-i_tegevusega_seonduva_normistiku_korrastamiseks.pdf
http://www.ekei.ee/37670
http://www.just.ee/kriminaalstatistika
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011045
http://www.just.ee/48465
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278312
http://www.ekei.ee/37672
http://www.amhold.ee/index.php?id=6&show=archive&item=228
https://www.riigiteataja.ee/akt/13257460


• Kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse 

seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 

seletuskiri, Riigikogu kodulehelt http://docs.google.com/viewer?

a=v&q=cache:uS4TESzfBYkJ:www.riigikogu.ee/%3Fpage%3Dpub_file%26op

%3Demsplain%26content_type%3Dapplication/msword%26file_id

%3D798682%26file_name%3Dkohtuekspertiisi%2520jne%2520seletuskiri

%2520(610).doc%26file_size%3D205312%26mnsensk%3D606%2BSE%26fd

%3D+kohtuekspertiisi+

%C3%BClesanded&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEEShm0YOqJBEe-

sFY3lKxSYrNXNfgCqqUhoYjXAaXyrZEbtVemmgTyDj9d0Rfj6tzi8HiWsnf5

RxCHrT-

iHoP_ao1hrJohYLyguZFqAxNENhMqvOk1e8UbM5oUnkqSN7vl9Gru7tC&sig

=AHIEtbSphmirpaIZr5RXY2kwx5U_R4_QqA     välja otsitud 15.03.2011

• Независимая  химическая  экспертиза,  veebilehelt  Центр  Независимая 

Экспертиза   http://expertizanew.ru/expertiza/himicheskaya/     välja  otsitud 

17.02.2011

40

http://expertizanew.ru/expertiza/himicheskaya/
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:uS4TESzfBYkJ:www.riigikogu.ee/%3Fpage%3Dpub_file%26op%3Demsplain%26content_type%3Dapplication/msword%26file_id%3D798682%26file_name%3Dkohtuekspertiisi%2520jne%2520seletuskiri%2520(610).doc%26file_size%3D205312%26mnsensk%3D606%2BSE%26fd%3D+kohtuekspertiisi+%C3%BClesanded&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEEShm0YOqJBEe-sFY3lKxSYrNXNfgCqqUhoYjXAaXyrZEbtVemmgTyDj9d0Rfj6tzi8HiWsnf5RxCHrT-iHoP_ao1hrJohYLyguZFqAxNENhMqvOk1e8UbM5oUnkqSN7vl9Gru7tC&sig=AHIEtbSphmirpaIZr5RXY2kwx5U_R4_QqA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:uS4TESzfBYkJ:www.riigikogu.ee/%3Fpage%3Dpub_file%26op%3Demsplain%26content_type%3Dapplication/msword%26file_id%3D798682%26file_name%3Dkohtuekspertiisi%2520jne%2520seletuskiri%2520(610).doc%26file_size%3D205312%26mnsensk%3D606%2BSE%26fd%3D+kohtuekspertiisi+%C3%BClesanded&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEEShm0YOqJBEe-sFY3lKxSYrNXNfgCqqUhoYjXAaXyrZEbtVemmgTyDj9d0Rfj6tzi8HiWsnf5RxCHrT-iHoP_ao1hrJohYLyguZFqAxNENhMqvOk1e8UbM5oUnkqSN7vl9Gru7tC&sig=AHIEtbSphmirpaIZr5RXY2kwx5U_R4_QqA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:uS4TESzfBYkJ:www.riigikogu.ee/%3Fpage%3Dpub_file%26op%3Demsplain%26content_type%3Dapplication/msword%26file_id%3D798682%26file_name%3Dkohtuekspertiisi%2520jne%2520seletuskiri%2520(610).doc%26file_size%3D205312%26mnsensk%3D606%2BSE%26fd%3D+kohtuekspertiisi+%C3%BClesanded&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEEShm0YOqJBEe-sFY3lKxSYrNXNfgCqqUhoYjXAaXyrZEbtVemmgTyDj9d0Rfj6tzi8HiWsnf5RxCHrT-iHoP_ao1hrJohYLyguZFqAxNENhMqvOk1e8UbM5oUnkqSN7vl9Gru7tC&sig=AHIEtbSphmirpaIZr5RXY2kwx5U_R4_QqA


TABELITE JA JOONISTE LOETELU

Joonis 1. Teadmiste liigid

Joonis 2. Kohtuekspertiisi liigid(fragment)

Joonis 3. Kriminalistikaekspertiiside laekumine 2002-2010

Joonis 4. Kohtuarstlike ekspertiiside laekumine 2001-2010

Joonis 5. Eesti kuritegude üldarv 2003-2010
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LISA 1. Intervjuu plaan

Kui kõrgeks hindate ekspertiisi taset Eestis?

Kui palju Eestis tehakse ekspertiise võrreldes teiste riikidega?(küsimus EKEI arenduse 

asedirektorile) / Mitu ekspertiisi kuus teete? Kui palju võtab aega ekspertiisi 

läbiviimine? Millised on ekspertiisi tellimuse tähtajad? (küsimused ekspertidele)

Millega on seotud, et Eestis on üks nüüdisaegsemaid kohtuekspertiisi laboreid ning 

EKEI on praegu ainulaadne asutus maailmas, mis teeb koondatult kohtuarstlikke, 

kohtupsühhiaatrilisi ja kriminalistikaekspertiise kokku kuni 50 liigis?

Mida peate EKEI nõrkusteks?

Kuidas hindate EKEI koostöö teiste asutustega(sh Politsei- ja Piirivalveametiga)?
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LISA 2. Intervjuu EKEI arenduse talituse asedirektor Marika Väliga

Kui kõrgeks hindate   ekspertiisi taset   Eestis?  

EKEI-s on  rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on üles ehitatud lähtuvalt 
kahest rahvusvaheliselt tunnustatud standardist: EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 
„Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“ ning EVS-EN ISO 
9001:2008 „Kvaliteedijuhtimissüsteemide nõuded“. Instituut on akrediteeritud 
Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt 2003 aastast. Akrediteerimisulatus katab 
instituudi toksikoloogia, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramise, 
lasujääkide ja elektronmikroskoopia, DNA analüüside, massi mõõtmise, 
võltsingukahtlusega eurovääringus paberrahade uurimise ning sõrmejälgede 
esiletoomise ja identifitseerimise valdkonnad.
Instituut plaanib laiendada akrediteerimisulatust kohtuarstlike ekspertiiside 
valdkonnale, lähtuvalt standardist EVS-EN ISO/IEC 17020:2006.
Instituut on sertifitseeritud Bureau Veritas Eesti OÜ poolt 2009 aastast 
(sertifikaadi nr EST90645A). Sertifitseerimine annab kolmanda sõltumatu 
osapoole kinnituse, et instituudi juhtimine, pakutavad teenused ja instituudi 
üldine asjaajamine vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisstandardi ISO 
9001:2008 nõuetele.
Lisaks osaleb Eesti Kohtuekspertiisi Instituut rahvusvahelistes võrdluskatsetes 
paljude ekspertiisliikide osas (DNA, toksikoloogia, sõrmejälje, laske jm). Kõiki 
eespoolniemttaud arvestades  hindan meie taseme väga heaks. 

Kui palju Eestis tehakse ekspertiise võrreldes teiste riikidega?

Üks-üheselt ei saa ekspertiiside arvu võrrelda. Kindlasti on ekspertiisiliike, mida 
tehakse Eestis rohkem nt narkootiliste ainete, alkoholi, DNA, kohtuarstlikke, 
kohtupsühhiaatrilisi jm, kuid samas ka ekspertiisiliike, mida tehakse meil vähem 
nt kiu-, jälje- jm ekspertiisid. Ekspertiiside arva oleneb eelkõige riigi 
vajadustest, seaduslikust regulatsioonist ja kindlasti ka menetlejatel 
väljakujunenud tavadest.  Kindlasti  saab selles osas ka EKEI ise kaasa aidata, 
eelkõige selgitustöö ja koolitus tegemisega menetlejatele  ja selle käigus uute 
ideede ja  võimaluste tutvustamisega.

Millega on seotud, et Eestis on üks nüüdisaegsemaid kohtuekspertiisi laboreid ning 
EKEI on praegu ainulaadne asutus maailmas, mis teeb koondatult kohtuarstlikke, 
kohtupsühhiaatrilisi ja kriminalistikaekspertiise kokku kuni 50 liigis?

Eks see tuleneb ikka iga riigi iseärasustest ja võimalustest. Kuna Eesti väga 
väike riik (vahemaad lühikesed), siis oli meil ka suurepärased võimalused 
erinevaid ekspertiise tegevaid asutusi ühendada.

Mida peate EKEI nõrkusteks?
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Lisaks igapäevasele tööle tegeldakse instituudis innovaatiliste ideede 
väljatöötamisega ja uute ekspertiisimetoodikate ning tehnoloogiate arendamise 
ja rakendamisega, kuid kindlasti on selles valdkonnas võimalik veel edasi 
areneda.

Kindlasti on üheks tuleviku eesmärgiks kohtuekspertiisiteemalise teadustöö 
arendamine. Praegu see tegevus alles algusjärgus (kui seda nii on õige nimetada) 
teadustöö.
Teiseks probleemiks inimeste suur töökoormus osades ekspertiisliikides, mis ei 
võimaldada peale igapäevase töö tegeleda teadus-ja arendustegevusega.
Kindlasti peab mõtlema uute ekspertiisiliikide väljaarendamisele, aga see sõltub 
eelkõige riigi vajadustest.

Kuidas hindate EKEI koostöö teiste asutustega(sh Politsei- ja Piirivalveametiga)?

Usun, et selles osas erilisi probleeme pole. Eestisiseselt toimuvad ühised 
koolitused, seminarid, samuti igapäevane suhtlus konkreetse juhtumi paremaks 
lahendamiseks.

EKEI omab liikmestaatust  paljudes  rahvusvahelistes  eriala-organisatsioonides, 
nagu Euroopa Kohtuekspertiisi Instituutide Ühendus (ENFSI), Rahvusvaheline 
Toksikoloogia  Assotsiatsioon  (TIAFT),  Rahvusvaheline  Geneetikute  Ühendus 
(ISFG), Euroopa Kohtuarstide Ühendus (ECLM), Baltimaade Kohtuekspertiisi 
Asutuste Ühendus (NBFSI).
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