
 
 

  

 KINNITATUD  

 Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu  

 20.04.2016 otsusega nr 1 

 

KUTSE ANDMISE KORD 

justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele 

 
1 ÜLDOSA 

 

1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:  

 

1.1.1 Kohtuarst, tase 7, spetsialiseerumistega: 

1. Kohtuarst-ekspert, tase 7 

2. Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 7 

3. Kohtuhistoloogiaekspert, tase 7 

4. Meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 7 

 

1.1.2 Kohtuarst, tase 8, spetsialiseerumistega: 

1. Kohtuarst-ekspert, tase 8 

2. Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 8 

3. Kohtuhistoloogiaekspert, tase 8 

4. Meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 8 

 

1.1.3 Kohtukriminalistikaekspert, tase 7, spetsialiseerumistega: 

1. DNA ekspert, tase 7 

2. Jäljeekspert, tase 7 

3. Tulirelvaekspert, tase 7 

4. Tulekahjuekspert, tase 7 

5. Lõhkeseadeldiseekspert, tase 7 

6. Liiklusekspert, tase 7 

7. Sõrmejäljeekspert-esiletooja, tase 7 

8. Sõrmejäljeekspert-identija, tase 7 

9. Dokumendiekspert, tase 7 

10. Käekirjaekspert, tase 7 

11. Raamatupidamise ekspert, tase 7 

12. Hääleekspert, tase 7 

13. Kujutiseekspert, tase 7 

14. Infotehnoloogiaekspert, tase 7 

15. Narkootilise aine ekspert, tase 7 

16. Alkoholiekspert, tase 7 

17. Põlevvedelikuekspert, tase 7 

18. Lõhkeaineekspert, tase 7 

19. Kiuekspert, tase 7 

20. Värvkatteekspert, tase 7 

21. Metalli ja lasujäägiekspert, tase 7 

22. Toksikoloogiaekspert, tase 7 

 

1.1.4 Kohtukriminalistikaekspert, tase 8, spetsialiseerumistega: 

1. DNA ekspert, tase 8  

2. Jäljeekspert, tase 8 

3. Tulirelvaekspert, tase 8 

4. Tulekahjuekspert, tase 8 

5. Lõhkeseadeldiseekspert, tase 8 
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6. Liiklusekspert, tase 8 

7. Sõrmejäljeekspert-esiletooja, tase 8 

8. Sõrmejäljeekspert-identija, tase 8 

9. Dokumendiekspert, tase 8 

10. Käekirjaekspert, tase 8 

11. Raamatupidamise ekspert, tase 8 

12. Hääleekspert, tase 8 

13. Kujutiseekspert, tase 8 

14. Infotehnoloogiaekspert, tase 8 

15. Narkootilise aine ekspert, tase 8 

16. Alkoholiekspert, tase 8 

17. Põlevvedelikuekspert, tase 8 

18. Lõhkeaineekspert, tase 8 

19. Kiuekspert, tase 8 

20. Värvkatteekspert, tase 8 

21. Metalli ja lasujäägiekspert, tase 8 

22. Toksikoloogiaekspert, tase 8 

 

1.1.5 Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7  

1.1.6 Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 

 

1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise 

positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus. 

1.3 Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet - tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi 

sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused 

kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel. 

1.4 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on punktis 1.1 loetletud kutsete kutset andev organ ehk kutse 

andja (edaspidi KA). 

1.5 Kutse- ja hindamiskomisjoni(de) volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse 

lõppemiseni. 

1.6 Kutse- ja hindamiskomisjon(id) lähtub (lähtuvad) oma töös kutseseadusest, kutse andmise 

korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. 

1.7 Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest 

erineda.  

1.8 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt 

kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu (edaspidi 

kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel.  

1.9 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades 

korrast tulenevaid erisusi. 

1.10 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu 

koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel. 

1.11 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda. 

 

2 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD 

DOKUMENDID 

 

2.1 Kutse andmise korra punktis 1.1 loetletud kutsete taotlemise eeltingimused on järgmised:  
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2.1.1 Kutse kohtuarst-ekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus; 

2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga); töökogemuse 

hulka ei arvestata aega millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 

4. esinemine erialaste ettekannetega eestisisestel ja/või rahvusvahelistel teadusüritustel; 

5. punktides 5.1 kuni 5.5 nimetatud tingimustest vähemalt kahe täitmine: 

5.1erialase koolituse läbiviimine asutusesiselt ja/või  väljaspool ekspertiisiasutust; 

5.2 osalemine uurimisprojektides; 

5.3 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 

5.4 osalemine kohtuarstlike ekspertiisialaste tööjuhendite väljatöötamisel; 

5.5 süvendatud tegelemine alamerialaga, nt kohtuhistoloogia, meditsiiniline kriminalistika 

jm. 

 

2.1.2 Kutse arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus; 

2. kohtutoksikoloogiaalane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga); 

töökogemuse hulka ei arvestata aega millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 

aasta; 

3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 

4. esinemine erialaste ettekannetega rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel 

teadusüritustel; 

5. punktides 5.1 kuni 5.4 nimetatud tingimustest vähemalt kahe täitmine: 

5.1 erialase koolituse läbiviimine väljaspool ekspertiisiasutust; 

5.2 osalemine uurimisprojektides; 

5.3 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 

5.4 osalemine erialaste eeskirjade ja metoodikate väljatöötamisel. 

 

2.1.3  Kutse kohtuhistoloogiaekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus; 

2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga), sealhulgas 

vähemalt 5 aastat kohtuhistoloogina; töökogemuse hulka ei arvestata aega millal isiku 

töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 

4. esinemine erialaste ettekannetega rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel 

teadusüritustel; 

5. punktidest 5.1 kuni 5.4 nimetatud nõuetest vähemalt kahe täitmine: 

5.1 erialase koolituse läbiviimine väljaspool ekspertiisiasutust; 

5.2 osalemine uurimisprojektides; 

5.3 osalemineresidentide individuaalsel  juhendamisel; 

5.4 kohtuarstlike ekspertiisialaste eeskirjade ja metoodikate väljatöötamisel osalemine. 

 

2.1.4 Kutse meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus; 

2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga), sealhulgas 

vähemalt 5 aastat meditsiinilise kriminalistika eksperdina; töökogemuse hulka ei 

arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 

4. esinemine erialaste ettekannetega rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel 

teadusüritustel; 

5. punktidest 5.1 kuni 5.4 nimetatud nõuetest vähemalt kahe täitmine: 

5.1 erialase koolituse läbiviimine väljaspool ekspertiisiasutust; 

5.2 osalemine uurimisprojektides; 
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5.3 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 

5.4 kohtuarstlike ekspertiisialaste eeskirjade ja metoodikate väljatöötamisel osalemine. 

 

2.1.5 Kutse kohtuarst-ekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus; 

2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga); töökogemuse 

hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 

4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 

4.1 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 

4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 

4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 

4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 

4.5 teadusartiklite (vähemalt 1) ja/või raamatute publitseerimine; 

4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 

4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine. 

 

2.1.6 Kutse arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus; 

2. kohtutoksikoloogiaalane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga); 

töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 

aasta; 

3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 

4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 

4.1 osalemine residendi individuaalne juhendamisel; 

4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 

4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 

4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 

4.5 teadusartiklite ja/või raamatute publitseerimine; 

4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 

4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine. 

 

2.1.7 Kutse kohtuhistoloogiaekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on:  

1. arstiharidus; 

2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga), sealhulgas 

vähemalt 10 aastat kohtuhistoloogina; töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku 

töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 

4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 

4.1 osalemine residendi individuaalsel juhendamisel; 

4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 

4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 

4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 

4.5 teadusartiklite (vähemalt 1) ja/või raamatute publitseerimine; 

4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 

4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine. 

 

2.1.8 Kutse meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus; 

2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga) sealhulgas 

vähemalt 10 aastat meditsiinilise kriminalistika eksperdina; töökogemuse hulka ei 

arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 



5 

4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 

4.1 osalemine residendi individuaalsel  juhendamisel; 

4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 

4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 

4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 

4.5 teadusartiklite (vähemalt 1) ja/või raamatute publitseerimine; 

4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 

4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine. 

 

2.1.9 Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on:  

1. ekspertiisialale sobiv kõrgharidus või magistrikraad või magistritasemel haridusega 

võrdsustatud haridus; 

2. ekspertiisialane töökogemus üldjuhul 10 aastat (koos väljaõppeajaga); töökogemuse 

hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. enesetäiendamine 20 tundi aastas, millest vähemalt 10 tundi erialane; 

4. esinemine erialaste ettekannetega asutusesisestel üritustel, erialakonverentsidel või -

seminaridel;  

5. osalemine kohtuistungil eksperdina või kuulajana. 

 

2.1.10 Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 

1. ekspertiisialale sobiv kõrgharidus ning magistrikraad või magistritasemel haridusega 

võrdsustatud haridus;  

2. ekspertiisialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos väljaõppeajaga); töökogemuse 

hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 

3. erialane täiendamine vähemalt 40 tundi aastas; 

4. punktidest 4.1 kuni 4.8 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 

4.1 osalemine spetsialistide, eksperdiõpilaste ja/või üliõpilaste individuaalsel 

juhendamisel; 

4.2 erialaste koolituste läbiviimine ekspertiisiasutuses ja/või väljaspool ekspertiisiasutust; 

4.3 osalemine eestisiseses või rahvusvahelises uurimisprojektis; 

4.4 osalemine uute metoodikate ja juhendite väljatöötamisel ja/või olemasolevate 

täiendamine (sh valideerimine); 

4.5 osalemine erialases seadusloomes; 

4.6 osalemine siseriiklikel sh asutusesisestel ja/või  rahvusvahelistel konverentsidel 

ettekannetega; 

4.7 vähemalt ühe erialase artikli publitseerimine siseriiklikes ja/või rahvusvahelistes 

väljaannetes; 

4.8 osalemine autorina erialaste õpikute/monograafiate koostamine. 

 

2.1.11  Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus, psühhiaatri pädevus (on kantud tervishoiutöötajate registrisse psühhiaatrina); 

2. vähemalt 1-aastane iseseisva erialase töö kogemus psühhiaatrina ja selle järgselt 

juhendamise all ekspertiiside tegemise kogemus; 

3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas, millest vähemalt 10 tundi 

kohtupsühhiaatria alane); 

4. osalemine kohtupsühhiaatria alastel rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel 

teadusüritustel ja/või konverentsidel; omandatud/täiendatud kompetentside analüüs. 

 

2.1.12  Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 

1. arstiharidus, psühhiaatri pädevus (on kantud tervishoiutöötajate registrisse psühhiaatrina); 

2. vähemalt 10-aastane töökogemus kohtupsühhiaatriaeksperdina; 

3. erialane enesetäiendamine (vähemalt 40 tundi aastas, millest vähemalt 10 tundi 

kohtupsühhiaatria alane); 



6 

4. punktidest 4.1 kuni 4.6 nimetatud nõuetest vähemalt nelja täitmine: 

4.1 kohtupsühhiaatria alane individuaalne juhendamine; 

4.2 erialase koolituse läbiviimine; 

4.3 eestisiseses või rahvusvahelises uurimisprojektis osalemine; 

4.4 osalemine erialases seadusloomes; 

4.5 esinemine rahvusvahelistel või eestisisestel konverentsidel kohtupsühhiaatria alaste 

ettekannetega; 

4.6 vähemalt ühe erialase artikli publitseerimine teadusajakirjas. 

 

2.2. Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 ning kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja 

kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taotlemiseks esitatavad dokumendid: 

2.2.1. avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; 

2.2.2. Europassi CV (saadaval aadressilt http://europass.ee/); 

2.2.3. haridust tõendava(-te) dokumendi (dokumentide) koopia(-d); 

2.2.4. erialase täiendamise mahu hindamise dokument, põhimõtted on leitavad kutseandja kodulehel 

http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-organisatsioon/kutse-andmine; 

2.2.5. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart); 

2.2.6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta; 

2.2.7. kutsestandardi põhine porfoolio koos dokumentidega, mis tõendavad taotletava kutsetaseme 

kohustuslike ning valitavate kompetentside olemasolu. 

 

2.3 Kutsete kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 taotlemiseks 

esitatavad dokumendid: 

2.3.1. avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; 

2.3.2. Europassi CV (saadaval aadressilt http://europass.ee/); 

2.3.3. haridust tõendava(-te) dokumendi (dokumentide) koopia(-d); 

2.3.4. portfoolio (kompetentse tõendav mapp), mis sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust ja näidistöid 

ilma isikuandmeteta, mis tõendavad taotletava kutsetaseme kohustuslike ning valitavate 

kompetentside olemasolu;  

2.3.5. erialase täiendamise mahu hindamine toimub vastavalt hindamiskomisjoni töökorra ja 

hindamise juhendile ja on leitav kutseandja kodulehel http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-

organisatsioon/kutse-andmine 

2.3.6. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart); 

2.3.7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta. 

 

2.4. Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8, kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja 

kohtukriminalistikaekspert, tase 8 ning kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja 

kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 taastõendamise eeltingimused on: 

2.4.1 kehtiva sama (taastõendatava) taseme kutsetunnistuse olemasolu.  

 

2.5. Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 ning kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja 

kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taastõendamiseks esitatavad dokumendid: 

2.5.1 avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; 

2.5.2 Europassi CV (saadaval aadressilt http://europass.ee/); 

2.5.3 haridust tõendav dokument, kui haridustase on võrreldes eelmise kutsetunnistuse saamisega 

muutunud; 

2.5.4 erialase täiendamise hindamiseks andmed viimase 5 aasta kohta; 

2.5.5 maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta; 

2.5.6 kutsestandardi põhine porfoolio koos tõendusdokumentidega kompetentside kohta. 
 

2.6. Kutsete kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutse 

taastõendamiseks esitatavad dokumendid: 

2.6.1 avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; 

http://europass.ee/
http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-organisatsioon/kutse-andmine
http://europass.ee/
http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-organisatsioon/kutse-andmine
http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-organisatsioon/kutse-andmine
http://europass.ee/
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2.6.2 Europassi CV (saadaval aadressilt http://europass.ee/); 

2.6.3 arstiharidust tõendav dokument, kui see on muutunud võrreldes eelmise kutsetunnistuse 

saamisega; 

2.6.4 psühhiaatri pädevust tõendav dokument, mis kinnitab, et taotleja on kantud tervishoiutöötajate 

registrisse psühhiaatrina; 
2.6.5 erialase täiendamise hindamiseks andmed viimase 5 aasta kohta; 

2.6.6 maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta; 

2.6.7 portfoolio (kompetentse tõendav mapp), mis sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust ja ilma 

isikuandmeteta näidistöid, mis tõendavad taotletava kutsetaseme kohustuslike ning valitavate 

kompetentside olemasolu. 
 

 

3 TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 

 

3.1. Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8, kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja 

kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taotlejate kompetentsust hinnatakse dokumentide, 

eneseanalüüsi, vestluse või portfoolio alusel; praktilise soorituse kohta võib anda hinnangu 

valdkonna ekspert või vahetu juht.  

3.2. Kutsete kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert tase 8 taotlejate 

kompetentsust hinnatakse dokumentide, portfoolio ja tööde näidiste alusel. 

3.3. Hindamiskomisjoni töökord ja hindamise juhend on leitavad http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-

organisatsioon/kutse-andmine  

 

 
4 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE  

 

4.1. KA kuulutab kutse andmise välja vähemalt 1 kord aastas.  

4.2. KA loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe: 

1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid, 

2) hindamiste toimumise ajad, 

3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks, 

4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave. 

 

 
5 KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 

 

5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga 

taotleja kohta eraldi. 

5.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult. 

5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile. 

5.4 Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta haldusmenetluse seaduses 

sätestatud tingimustel ja korras. 

5.5 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva 

jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud 

kutsetunnistused KA-le. 

5.6 KA väljastab kutsetunnistuse 45 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist. 

5.7 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui: 

1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel; 

2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel; 

3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele. 

5.8 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada 

kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon 

http://europass.ee/
http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-organisatsioon/kutse-andmine
http://www.ekei.ee/et/ekei-kui-organisatsioon/kutse-andmine
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võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) 

seisukohtadele jne. 

5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab 

otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes 

(http://www.ametlikudteadaanded.ee/ ). 

5.10 Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist 

kutseregistri volitatud töötlejalt. 

 

 
6 KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG 

 

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon. 

Kutse kohtuarst, tase 7 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 

Kutse kohtuarst, tase 8 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 

Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 7 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 

Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 8 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 

Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 

Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 

 

 
7 KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD 

 

Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra, kus sätestatakse: 

1) kutsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ja kvoorumi määratlemine, 

2) kutsekomisjoni otsuste vastuvõtmine ja protokollimine, 

3) taotleja avalduse ja muude dokumentide vastuvõtmise ning menetlemise korraldamine, 

4) hindamiskomisjoni moodustamine, ülesanded ja töö korraldamine, 

5) kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete töö tasustamise põhimõtted. 

 

 
8 KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS 

 

Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja.  

 

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad: 

1) Tööandja esindajad: 

 Merike Rump - kvaliteeditalituse juhataja 

 Krista Reinek - arendus- ja personalitalituse juhataja 

2) Töötajad/spetsialistid: 

Heldi Kase – Kohtuarstide Selts 

Katrin Eino – Psühhiaatrite Selts 

3) Koolitajad: 

Marika Väli – Tartu Ülikool 

4) Muud osapooled: 

Anne Kruusement – Justiitsministeerium  

 

 
9 NÕUDED KUTSEKOMISJONI LIIKMETELE 

 

9.1 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist. 

9.2 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutse andmist reguleerivatest dokumentidest. 

9.3 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet käesolevas korras nimetatud kutsetest ning 

kohtuekspertiisi valdkonna eripärast. 

http://www.ametlikudteadaanded.ee/
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9.4 Kutsekomisjoni liige ei tohi olla vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava 

koolituse või väljaõppe korraldamisega. 

9.5 Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult ja sõltumatult. 

9.6 Kutsekomisjoni liikmel ei tohi esineda asjaolusid, mis tekkitavad kahtlust tema erapooletuses. 

Asjaolude ilmnemisel peab kutsekomisjoni liige ennast otsustusprotsessist taandama. 

9.7 Kutsekomisjoni liige on kohustatud hoidma saladuses talle mistahes kujul või andmekandjal 

teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni, hoidma saladuses KA asutusesiseseks 

teabeks tunnistatud teavet ja pidama kinni KA teabele juurdepääsu piirangutest. 

 

 
10 NÕUDED HINDAMISKOMISJONI LIIKMETELE 

 

10.1 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi 

üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe 

korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest. 

10.2 Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele: 

10.2.1 kutsealane kompetentsus; 

10.2.2 kutsesüsteemialane kompetentsus; 

10.2.3 hindamisalane kompetentsus. 

10.3. Hindamiskomisjoni liige peab omama ülevaadet kutse andmist reguleerivatest dokumentidest. 

10.4. Hindamiskomisjoni liige peab omama ülevaadet käesolevas korras nimetatud kutsetest, 

kohtuekspertiisi valdkondade eripärast ja kohtuekspertiisile sätestatud nõuetest. 

10.5. Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning 

tegutsema erapooletult. 

10.6. Hindamiskomisjoni liikmed on kohustatud hoidma saladuses talle mistahes kujul või 

andmekandjal teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni, hoidma saladuses KA 

asutusesiseseks teabeks tunnistatud teavet ja pidama kinni KA teabele juurdepääsu piirangutest. 

 

 
11 KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

 

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide 

järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras 

sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud. 
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LISA 1 

Kutse andmise kord  

Justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele juurde 

 

KUTSE TAOTLEMISE VÕI TAASTÕENDAMISE TAOTLEMISE  
 

AVALDUS 
(vajalik alla joonida või mittevajalik eemaldada) 

 

TAOTLEJA (Täidab taotleja) 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Elukoha aadress  

Kontakttelefon  

E-post  

Teadete edastusviis  

Tööandja/õppeasutuse nimi, aadress 

Kontaktisiku nimi ja telefon 

 

TAOTLETAV KUTSENIMETUS JA -TASE: (Täidab taotleja)   

 

 

VALITAVAD KOMPETENTSID/ SPETSIALISEERUMISED: 

 

 

 

AVALDUSELE LISATUD 

DOKUMENTIDE LOETELU 

Lehti 

 

Märkused 

 

Isikut tõendav dokumendi koopia 

  

 

CV  

  

 

Haridust tõendava dokumendi koopia(d) 

  

 

Töökogemust tõendav dokument 

  

 

Varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava 

dokumendi koopia 

  

 

Portfoolio, tööalase tegevuse kirjeldus  

  

 

Töökogemust tõendav dokument 

  

 

Maksekorraldus kutseandmise tasu tasumise 

kohta 

  

 

Erialaste täiendamist ja selle arvestust tõendav 

dokument  
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Täiendkoolitust tõendavate dokumentide 

koopiad  

 

Juhendamist tõendavate dokumentide koopiad 

  

Artikli(te) ja erialaste õpikute – monograafiate 

avaldamist tõendavate dokumentide koopiad 

  

Ettekannete ja muude erialaste koolituste 

läbiviimist tõendav dokument 

  

 

Projektides osalemist tõendav dokument 

  

 

Ekspertiisialaste metoodikate ja juhendite ning 

õigusaktide väljatöötamisel osalemist tõendav 

dokument 

  

Olen nõus oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris 

Jah      □                                                            Ei   □ 

KUTSE TAOTLEJA  (Allkiri, kuupäev) 

 

Digiallkirjastamisel märge  

/allkirjastatud digitaalselt, kuupäev leitav allkirjalt/ 

Ees- ja perekonnanimi 

 

 

MÄRKUSED ( Komisjon võib avaldusele teha märkusi N: avalduse saabumise 

kuupäeva, vastuvõtja isiku nime, registreerimise numbri, vastuse saatmis või komisjoni 

otsuse jne osas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


