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Hea kohtuekspertiisipäeva konverentsi külaline!
Esitades küsimuse, kas Forensic Scientist on kriminalist, kohtuekspert või kohtuteadlane,
saaksime tõenäoliselt mitmeid erinevaid vastuseid, kuna juba Euroopas on kohtueksper
tiisi valdkond ca 50 riigis erinevalt üles ehitatud.
Sõna “Forensic” üksikuna ei oma teaduslikku tähendust, see tuleneb ladinakeelsest sõnast
“Forensis”, mis toona tähendas foorumis ehk avatud kohtus või avalikkuse ees ütluste and
mist. Sõnapaari “Forensic Science” puhul on aga olulisem selle viimane pool ehk TEADUS,
mis näitab, et isik ei saa olla Forensic Scientist ilma, et ta oleks teadlane või rakendaks teaduslikku uurimist
oma põhitegevuses.
Kohtueksperdi mõiste on olnud sarnase tähendusega juba 5. augustist 1921, kui Tallinnas asutati Eesti
esimene ekspertiisikabinet, mille loomise vajaduse tingis kriminaalpolitsei järjest suurenev jälgede leidmise
tehniline võimekus. Toona usaldati laborit juhtima Riias elanud paarikümneaastase ekspertiisikogemusega
keemiainsener Karl Schneider – leidunud oleks ka lihtsamaid lahendusi, kuid otsustavaks said teadmised ja
kvaliteet.
Kohtuteaduse suurim võlu seisnebki võimekuses teadusel põhinevate metoodikate abil taastada mineviku
sündmusi või fakte. Selle protsessi käigus rakendatakse kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, kaasatakse laia
põhjaliseim rahvusvaheline kogemus ning integreeritakse kogu varasem, sajanditepikkune teamiste kogum.
Enam ei piisa ekspertiisivaldkonnas tegutsema asumiseks vaid asja pealiskaudsest tundmisest: lisaks edukalt
omandatud kõrgharidusele on vajalik läbida süvendatud väljaõpe, mis eeldab mitmeid aastaid teadusele pü
hendumist. Eksperdina tunnustatuks saamine on sama suur väljakutse kui kohtuniku elutöö ning ilma elu
kestva järjepideva teadmiste tõstmiseta seda ei saavuta.
Televisioon on kohtuekspertidest loonud massides kümne aastaga omaette kuvandi, kus pea igal õhtul saab
näha, kuidas seljal „Forensic“ silti kandev näitleja teeb üksi kõike alates sündmuskoha uuringutest kuni labo
rianalüüsideni ning tagaajamistest tulevahetuse intsidentideni. Reaalsuses saab üldjuhul ekspert olla parim
konkreetses valdkonnas. Jäädes aastakümneteks kindlaks oma kutsumusele ja ametile täidab kohtuekspert
olulist rolli nii asutuses, riigis kui ka terves kohtuekspertiisimaailmas.
Tänapäeva tehnoloogilise revolutsiooni toel on kohtuteaduse üksikvaldkonnad pidevas arenemises ja mõ
nikord ka transformatsioonis. Olgu selle üheks näiteks tindiga kirjutatud allkirja muutumine digiallkirjaks
või paberraha asendumine „virtuaalrahaga“. Õigusemõistmise aspektist on endiselt tegemist sama valdkonna
tõenditega, kuid eriteadmised nende uurimiseks on kardinaalselt erinevad.
Kaasaegses kohtuteaduses sõltub eriteadmistega eksperdi roll tihti olukorra või sündmuse keerukusest ning
paiknemisest õigusemõistmise ahelas. Kuritegude kohtueelse uurimise protsess ja kohtuteadus on omavahel
tihedalt läbipõimunud. Eriolukorras tuleb koos tegutsedes tuua labori vajadustele vastav puhtuse ja kvaliteedi
mõiste ka terrorismiohvritega sündmuskohale, kus olulisem on elude päästmine kui kuriteo tõendite uurimi
ne. Samuti tuleb toetada uurimise ning kurjategijate avastamise kiirust võttes kasutusele kõik Euroopa eks
pertiisiasutuste käsutuses olevad võrdlusandmed. Lisaks eelnevale tuleb kohtuteadusel endiselt seista kohtute
käeulatuses, et pealtnägija ütlustele lisaks oleks õigusemõistjal võimalus tugineda eksperdihinnangule ning
tõsiasjale, et iga kontakt jätab alati jälje.
Kohtuekspert – kes või mis see siis ikkagi on? Kas lihtsalt amet või mitmekülgne professionaal? Sellele ja
paljule muule huvitavale saate vastuse kohtuekspertiisi 78. aastapäeva konverentsi lõpuks.
Head konverentsi nautimist!
Üllar Lanno,
EKEI direktor
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PÄEVAKAVA:
9.30 – 10.00

Hommikukohv ja osalejate registreerimine

10.00 – 10.10

Tervituskõne – justiitsminister Urmas Reinsalu

10.10 – 10.30

Forensic Scientist / Kohtuekspert – Üllar Lanno, Eesti Kohtuekspertiisi
Instituudi direktor

10.30 – 11.30

Process and organization of forensic investigations in the Netherlands –
dr. Wim Heijnen, Netherlands Forensic Institute

11.30 – 12.30

Forensic advisor along with judges and investigator: a real added value –
Karolien Van Dijck, National Institute of Criminalistics and Criminology,
Brussels, Belgium

12.30 – 13.30

Lõuna

13.30 – 14.00

Kohtueksperdi roll tõendite ja teabe kogumisel kui kvaliteetse
eksperdihinnangu ja -arvamuse eeldus – Ave Eisel, PPA Põhja prefektuuri
teabebüroo vanemkorrakaitseametnik

14.00 – 14.30

Kohtueksperdi professionaalsuse mõõde süüdistaja aspektist –
Steven-Hristo Evestus, Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör

14.30 – 15.00

Eksperdiarvamus kui ülimuslik tõend? – Küllike Namm, Advokaadibüroo
Küllike Namm vandeadvokaat

15.00 – 15.30

Ekspertiisiakt – tõend kohtu lõppastmes – Saale Laos, Riigikohtu kohtunik

15.30 – 16.00

Kohvipaus

16.00 – 16.30

Basic General Forensic Knowledge Examination / ENFSI üleeuroopaline
kohtueksperdi eksam – Andra Sirgmets, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi
DNA-ekspert

16.30 – 17.00

Regulatsioon seaduses – professionaalsuse tagatis? –
Anne Kruusement, Justiitsministeeriumi nõunik

17.00 – 17.15

Kokkuvõte

17.15 – 17.45

EKEI teenetemärkide üleandmine, „Aasta tegu“ ja „Aasta tegija“
väljakuulutamine

17.45 – 20.00

PPA orkester ja Sandra Nurmsalu, buffet-õhtusöök
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PROCESS AND ORGANIZATION OF FORENSIC
INVESTIGATIONS IN THE NETHERLANDS
DR. WIM HEIJNEN
Netherlands Forensic Institute

Like many other western countries, the Netherlands has witnessed the birth and growth of forensic
science in the 20th century. In a timespan of less than 100 years, we have seen the evolution from
the initial steps of the scientific investigation of physical evidence at the scene of the crime to stateof-the-art forensic institutes dealing with thousands of cases on an annual basis and solving crime
through advanced genetic profiling of minute biological traces.
Despite this ongoing success, the Netherlands Forensic Institute (NFI) has, in this new century,
been increasingly faced with challenges that require a whole new vision of forensic science and the
role of forensic institutes in the criminal justice system. Meeting the challenges posed by the increa
sing rate of societal changes requires a new approach. These changes strongly affect the type of
crimes and how they are committed, the evidence that results from those crimes, the needs from
the criminal justice system to effectively deal with these crimes and the expectations with respect
to justice and security from society. Simply continuing on a path of increasing case volume and ef
ficiency whilst maintaining a diverse portfolio of forensic expertise areas and a strict quality regime
to minimize errors will not provide a satisfactory solution.
A more dynamic, flexible and agile way of working is required. In the new approach as foreseen
by the NFI, forensic institutes no longer perform all forensic investigations themselves, they also
develop methods to be used by other professionals in the criminal justice system. A robust forensic
investigation by non-scientists and non-experts that meets all legal standards requires the latest
science and technology. To be able to provide such level of innovation, forensic institutes will have
to invest in forensic science and to establish fruitful and long term collaborations with academia
and technology institutes. As a method developer and custodian, new options emerge to add value
through knowledge management and forensic intelligence.
In this contribution, the past, present and future of forensic science in the Netherlands will be
presented. From its seven innovation programs examples will be shown of projects that are a prelude
to a new role of the Netherlands Forensic Institute in the Dutch criminal justice system.

WIM HEIJNEN has been working at the Netherlands Forensic Institute since 2000. He started as
head of the Chemistry Department, then moved to the DNA Department and subsequently to the
Department of Forensic Medicine. Presently, he is a member of the board of directors and head of
the Specialist Services and Expertise Division of the NFI.
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FORENSIC ADVISOR ALONG WITH JUDGES AND
INVESTIGATOR: A REAL ADDED VALUE
KAROLIEN VAN DIJCK
National Institute of Criminalistics and Criminology, Belgium

The possibilities within forensic science are constantly evolving. The fact that different forensic
disciplines may be involved with a single piece of evidence has an impact on the way it should be
examined.
In Belgium, it was noted that the line of communication between the judicial system and forensic
scientists was not always transparent. Consequently, in 2010, the role of a forensic advisor was crea
ted.
When an offence has been committed, a variety of items can be seized by the crime scene officers.
The investigating judge decides how to proceed, but what is the optimal approach? Should each and
every item be investigated or would it be better to select? What type or types of examination should
be performed on an item? Is a multidisciplinary approach appropriate?
The priority and sequence in which items should be examined can be quite complex in murder
cases. The forensic advisor guides the magistrate through a list of questions based on case related
information. A meeting between the different parties, tactical police, investigating judge, SOCOs,
etc. is held and information is shared. Primary questions are gathered and an examination strategy
is suggested by the forensic advisor.
The relevancy of a particular examination is explained in a written report discussing the chance
of getting the answers to certain defined questions. When results from the analyses are known, ad
ditional meetings are held and the process is repeated until all questions are answered, if possible.
Transparency and good communication skills are key to the success of a forensic advisor.
At the end, the forensic advisor produces a final report encompassing all of the examinations that
have been carried out, and this is then peer reviewed by the various specialists that have worked on
the case.
This methodology has also lowered the risk of missing important evidence. It has led to a substan
tial decrease in costs and an increase in effectiveness. It has brought faster turnaround times and has
achieved a higher level of satisfaction amongst our partners in the judiciary.
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KOHTUEKSPERDI ROLL TÕENDITE JA
TEABE KOGUMISEL KUI KVALITEETSE
EKSPERDIHINNANGU JA –ARVAMUSE EELDUS
AVE EISEL
PPA Põhja prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik

GEA LING
PPA arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkriminaalametnik

Kohtueksperdi roll tõendite ja teabe (ingl forensic intelligence) kogumisel kui kvaliteetse eksperdi
hinnangu ja –arvamuse eeldus ei vaja väitena tõestamist. Küll võib aga arutleda, lähtudes täna koh
tueksperdi tegevust piiritlevast õiguslikust raamistikust, kas see on paras, pitsitab või on lõtkuga, st
võimaldab enamat, kui kujunenud praktika näitab.
Seega, kas eriteadmisi kandev kohtuekspertiisi instituut leiab täna menetluses igakülgselt raken
dust ning kui ei, siis millised on põhjused ja kitsaskohad.
Näiteks võib siin tuua eksperdi kaasamise menetlustoimingusse asjatundjana kui võimaluse, mis
laiendab eriteadmistel põhineva tõendusmaterjali saamise ja kasutamise võimalust. Kui eksperdi
ütlused on piiritletud vaid konkreetse ekspertiisiaktiga, siis ekspert, kaasatuna asjatundjana, saab
rakendada oma eriteadmisi ja anda neist lähtuvalt selgitusi hoopis laiemalt. Teisalt avardab eksperdi
osalus menetlustoimingutes ka eksperdi enda teadmisi.
Võiks ka arutleda, kas erisused kohtuekspertide, eeskätt kohtuarstide vs. teiste ekspertide kasu
tamisel menetlustoimingutes ja ekspertiiside läbiviimisel on kehtivat regulatsiooni silmas pidades
põhjendatud.
Tähelepanu vajab ka kohtueksperdi käsutuses oleva teabe (ära)kasutamine parimal võimalikul vii
sil. Eeskätt, kui palju leiab täna rakendust teave, mis tõendiks – eksperdiarvamuseks ja ütlusteks – ei
formeeru, vaid jääb töölehtedele, või enamgi veel, eksperdi teadvusse. Kindlasti tekib siin küsimus,
kas ekspert teab ning adub üksikute või integreeritud teabekildude tähendust ja kaalu suures pildis.
Mida teha, et see teadmine eksperdil tekiks, arvestades kohtuekspertide institutsionaalset eralda
tust, mis peaks küll tagama ekspertiisialase tegevuse sõltumatuse, kuid ei toeta ühise-ree-vedami
se-tunnet?
On ilmne, et kohtueksperdi rolli tajuvad täna erinevalt mitte ainult eksperdid, vaid ka uurijad ja
kriminalistid vahetute koostööpartneritena. Kuidas ja mida annaks parandada, et neid arusaamu
ühtlustada ning mida õppida tänasest halvast, heast ja parimast praktikast, vajab avatud ja konst
ruktiivset diskussiooni.

Võtmesõnad: kohtuekspert, asjatundja, tõendusmaterjal, teave, eriteadmised.
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KOHTUEKSPERDI PROFESSIONAALSUSE MÕÕDE
SÜÜDISTAJA ASPEKTIST
STEVEN-HRISTO EVESTUS
Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör

Ettekande põhiteema on kohtueelse menetluse juhi ja riikliku süüdistuse esindaja seisukohalt koh
tueksperdi rolli ja tähtsuse avamine. Edukas kriminaalmenetlusalane koostöö saab seisneda mõle
ma poole rollide teadmises ja aktsepteerimises. Seega on ettekanne suunatud üksteise kriminaalme
netluslike rollide aktsepteerimisele ja jätkuvale paremale tundmaõppimisele. Kriminaalmenetluses
osaleb eksperdina isik, kes rakendab tõendamiseseme asjaolude selgitamise eesmärgil ekspertiisi
tehes mitteõiguslikke eriteadmisi.
Eriteadmisi nõudvate asjaolude selgitamine on tõendamise üks alaliike ning selle tõendi sisu hin
natakse koostoimes muu tõendusteabega. Ekspertiis ei tohiks tähendada kohtueelse menetluse ve
nimist ega selle segamist, vaid peab olema suunatud tõendamiseseme asjaolude kiirele ja professio
naalsele selgitamisele. Kohtueelse menetluse juhi seisukohalt on oluline välja selgitada konkreetsed
mitteõiguslikke eriteadmisi puudutavad küsimused ja ekspertiisi eesmärk. Ekspert peab olema iga
külgselt informeeritud püstitatud uurimisülesandest.
Süüdistaja ja kohtueksperdi kokkupuute ning kohtueelse menetluse tulemuslikkuse seisukohalt
on seega olulised märksõnad: konkreetse eesmärgi selge püstitatus, kompetentsus ja objektiivsus.
Mõlemad arvestavad sellises koostöös oma tegevuste otsustavat mõju kriminaalasjas kujunevale
lõpplahendusele. Ekspertiisidele kehtestatud standardid ja nõuded on juhendmaterjaliks prokuröri
le, mille järgimine aitab kaasa ressursse kokkuhoidvale ja operatiivset tulemust väärtustavale koos
tööle. Kohtueelse menetleja ülesandeks on igal konkreetsel juhul otsustada, kas kaasata ekspert või
asjatundja. Millised on sellise kaalumise kriteeriumid ja mõjud kriminaalasja lahendamisele, millise
variandi kasuks otsustada?
Eksperdi rolli ei saa alati täidetuks lugeda eksperdiarvamuse andmisega, vaid ekspert võib olla
osaline ka võistlevas kohtumenetluses ja olla küsitletav seonduvalt ekspertiisiakti koostamise ja eks
perdiarvamuse andmisega. Kas kõik kohtueksperdid omavad oskust anda sisuline eksperdiarvamus
ja kaitsta selle sisu ka võistlevas kohtumenetluses ning millised on siinjuures süüdistaja ootused?
Millistel tingimustel saab lugeda kohtueksperdi ja süüdistaja kokkupuute tulemuslikuks ning krimi
naalasja lahendamise seisukohalt edukaks?

STEVEN-HRISTO EVESTUS on töötanud Põhja Ringkonnaprokuratuuris alates 2002. aastast
abiprokuröri, ringkonnaprokuröri ja eriasjade prokurörina ning 2007. aastast Riigiprokuratuuris
riigiprokurörina. Alates 2014. aastast töötab Riigiprokuratuuri süüdistusosakonda juhtiva riigiprokuröri ametikohal. Oma praktikas on ta kokku puutunud eriliigiliste kuritegude lahendamisega
nii kohtueelses kui kohtumenetluses. Sisulisemad kokkupuuted on olnud varavastaste, isikuvastaste
ja majandusalaste kuritegudega, korruptsiooniga ning samuti organiseeritud kuritegevusega seotud
valdkondadega kriminaalmenetluste kohtueelsel juhtimisel ja riikliku süüdistuse esindamisel kohtus.
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EKSPERDIARVAMUS KUI ÜLIMUSLIK TÕEND?
KÜLLIKE NAMM
Advokaadibüroo Küllike Namm vandeadvokaat

Ettekandes tuleb käsitlemisele eksperdiarvamus kui tõend kriminaalmenetluses ja tsiviilkohtume
netluses. Ettekandes keskendutakse praktikas ette tulnud probleemsetele olukordadele seonduvalt
eksperdiarvamusega.
Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 61 lg 1 sätestab, et ühelgi tõendil ei ole ette kindlaks
määratud jõudu ning sama paragrahvi lg 2 kohaselt hindab kohus tõendeid nende kogumis oma
siseveendumuse kohaselt. Sarnane põhimõte kehtib ka tsiviilkohtumenetluses (TsMS § 232 lg 2).
Riigikohtu seisukoht on, et eksperdiarvamus on kõigest üks tõend, mida kohus peab kriitiliselt ana
lüüsima ja hindama kogumis teiste tõenditega (nt 3-2-1-79-15). Ometi esineb kohtupraktikas väga
sageli, et kohtud juhinduvad esmajoones eksperdiarvamusest, eelistades seda kõikidele teistele
tõenditele, seda eriti juhul, kui tegemist on EKEI poolt antud arvamusega. Seetõttu on eksperdiar
vamuste usaldusväärsuse kahtluse alla seadmine, isegi siis kui ekspertiisi tegemisse ei ole kaasatud
oma ala asjatundjat või kui ekspertide käsutuses ei ole olnud kõiki olulisi materjale, keeruline ning
ei pruugi alati tulemuslik olla.
Ettekandes peatutakse ettekandja viimase aja praktikal, kus eksperdiarvamustel on asja lahenda
mise seisukohalt olnud oluline roll. Üks tõsistest probleemidest on see, kui ekspertiisi tegemisse ei
kaasata oma ala asjatundjat. Näiteks ekspertiisi ülesanne eeldab mingi konkreetse meditsiinivald
konna eriteadmisi, kuid ekspertiisi viivad läbi üldiste teadmistega kohtuarstid. Viidatud probleemi
ga on seotud näiteks olukorrad, kus eksperdid vastavad ekspertiisimääruses esitatud küsimustele,
kuigi tegelikkuses neil ei ole pädevust sellistele küsimustele vastata. Seadus annab eksperdile või
maluse keelduda ekspertiisi tegemast, kui eksperdile esitatud ekspertiisimaterjal ei ole küllaldane
või kui ekspertiisimääruses esitatud ekspertiisiülesanded on väljaspool tema eriteadmisi. Praktikast
nähtub, et eksperdid soovivad alati püstitatud küsimustele vastust anda ning ei kasuta võimalust
keeldumiseks, isegi kui see oleks põhjendatud. Viimase aja murettekitavaks näiteks on olukord, kus
ekspert annab isiku joobeseisundi kohta arvamuse tunnistajate ütlustele tuginedes, mitte kohtutok
sikoloogilisi uuringuid läbi viies.
Samuti kasutavad eksperdid harva seadusandja poolt ettenähtud võimalusi küsida täiendavat ma
terjali ja asjaomaste isikute selgitusi. Nimetatu võib aga kaasa tuua selle, et eksperdiarvamuses ei ole
arvestatud asjas tähtsust omava teabega.
Omaette teema on ajafaktor vs. eksperdiarvamuse usaldusväärsus, s.o aeg ekspertiisi tegemise ja
eksperdi kohtusse kutsumise vahel. Praktikas on olnud juhtum (tsiviilasjas), kus ekspert teatas koh
tule, et ei saa kohtusse tulla, kuna ei mäleta enam ekspertiisi asjaolusid.

KÜLLIKE NAMM on varem töötanud kohtunikuna ja on nüüdseks olnud advokaat ligikaudu 20 aastat,
olles omanimelise advokaadibüroo osanik. 2015. aastal valiti Küllike Namm aasta advokaadiks.
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EKSPERTIISIAKT – TÕEND KOHTU LÕPPASTMES
SAALE LAOS
Riigikohtu kohtunik

Vajadus eksperdi kui mitteõiguslike eriteadmiste „valitseja“ ja teaduslike meetodite rakendaja järgi
kohtumenetlustes on lähemat põhjendamist mittevajav fakt. Nagu on sõnastanud Riigikohtu kri
minaalkolleegium: ekspertiis on nõutav olukorras, kus mitteõiguslike eriteadmiste rakendamine
võib anda tõendusteavet, mille tajumine või tähenduse mõistmine jääb väljapoole menetleja (juristi)
üldteadmiste piire. Kohtupraktikas, sh Riigikohtu menetlustes pole haruldane olukord, kus vaiel
dakse muuhulgas selle üle, kas konkreetses kohtuasjas on tõe väljaselgitamiseks möödapääsmatu
ekspertiisi määramine või on tõendamiseseme asjaolude tuvastamine võimalik muudele tõenditele
tuginedes.
Usk (kohtu)ekspertiisi kõikvõimsusesse tundub vähemalt laiemas avalikkuses olevat kõrge. Sea
duse järgi ei tohi aga ühelgi tõendil, k.a ekspertiisiaktil olla ette kindlaksmääratud jõudu. Nimelt
peab kohus tõendeid hindama nende kogumis ja oma siseveendumuse kohaselt. Lisaks tunnustab
kohtupraktika kategoorilise eksperdiarvamuse kõrval ka eksperdi tõenäolikku järeldust. Nii nagu
kohtumenetluses saab minevikusündmust (tõde) tõendite abil üksnes teatud määral rekonstruee
rida, on ka ekspertiisiakti kaal tõendina sõltuv konkreetsetest asjaoludest (mida on vaja tõendada,
sobiva ekspertiisimaterjali olemasolu jmt).
Mis puudutab ekspertiisiakti tähendust ja tähtsust Riigikohtus, tuleb arvestada kassatsiooni
menetluse olemusega. Riigikohus ei ole n-ö faktikohus (ei või tuvastada faktilisi asjaolusid), vaid
kassatsioonimenetluses tegeletakse üksnes õiguslike küsimustega: kas kohtuotsuseni jõudmisel on
järgitud menetlusnorme ning kas kohaldatud on õiget seadusesätet (nt kuritegu on kvalifitseeritud
õigesti). Tõsi, analüüsides seda, kuidas maa- ja ringkonnakohus on järginud kohtuotsuse põhjen
damiskohustust, ei saa ka Riigikohus kassatsioonimenetluses minna mööda küsimustest, kas eks
pertiisiakti kui tõendit on hinnatud õigesti või kas kohtuotsuseni jõudmiseks oleks tulnud kasutada
eksperdi abi.
Kohtu ja ekspertide töö vastastikune seos võib esineda ka vastupidisena. Riigikohtu roll õiguse
edasiarendamisel ja seaduste tõlgendamisel tagamaks nende ühetaolist kohaldamist mõjutab asjas
sepuutuvas osas vaieldamatult ka ekspertiisiasutuse ja ekspertide tegevust (nt nõuded ekspertiisiak
tile).
Ettekanne keskendub näidetena paaril viimasel aastal Riigikohtu menetluses olnud kriminaalas
jadele ja kirjeldab, milline kaal on olnud ekspertiisiaktil nendes asjades lõpplahenduse seisukohalt.

SAALE LAOS on alates märtsist 2014 kohtunik Riigikohtu kriminaalkolleegiumis. Aastatel 2007–
2014 oli ta õiguskantsleri nõunik, 1997–2007 töötas Justiitsministeeriumis karistusõiguse valdkonnas (sh kohtuekspertiisiseaduse eelnõu ettevalmistamine 2000–2001).
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BASIC GENERAL FORENSIC KNOWLEDGE
EXAMINATION / ENFSI ÜLEEUROOPALINE
KOHTUEKSPERDI EKSAM
ANDRA SIRGMETS
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi DNA-ekspert

Kohtuekspertiisialaste üldteadmiste eksam (Basic General Forensic Knowledge Exam) on välja
töötatud ENFSI projekti raames, mille eesmärk oli luua vahend pädevuse hindamiseks.
Eksami koostamisel on lähtutud kolmest küsimusest: mis on kohtuekspertiis, kes on kohtueks
pert, mis on kohtueksperdi töö? Esitatud küsimuste abil on kokku võetud teoreetilised üldteadmi
sed, mis võiksid olemas olla kõikidel kohtuekspertiisivaldkonnas töötavatel ekspertidel sõltumata
nende erialast ja spetsialiseerumisest.
Eksamiks ettevalmistav õppekirjandus katab ligikaudu 400 leheküljel 12 teemat, mis annavad
ülevaate kohtuekspertiisi kui teaduse ajaloost ja kehtivatest printsiipidest, aitavad luua seoseid eri
nevate kohtuekspertiisi valdkondade vahel ning näitavad, kuidas mitmed aspektid ja mõisted on
ekspertiisiliigiti kui mitte samased, siis vähemalt väga sarnased.
3-aastase (2012–2014) projektitöö tulemusena loodud veebipõhine formaat annab kohtueksper
tidele võimaluse näidata oma kohtuekspertiisialaseid üldteadmisi ning võimaldab ENFSI laboritel
üle Euroopa hinnata ekspertide teoreetiliste teadmiste vastavust kindlaks määratud kriteeriumitele
ja standarditele. Sellest tulenevalt aitab eksami sooritamine ühtlustada teadmiste taset nii laborite
siseselt kui ka erinevate ENFSI laborite vahel. Lisaks on see rakendatav ka ühe osana eksperdi väl
jaõppest.
Käesolevaks hetkeks on toimunud pilooteksam aastal 2014. Selleks valmistus 17 inimest 14-st
ENFSI laborist. Neist 13 registreerus eksamile ja neist omakorda 8 sooritas eksami (sooritusprotsent
umbes 62). Järjekorras teise, käesoleva aasta juunikuus toimuva eksami osas on huvi üles näidanud
juba üle 30 inimese. Võrreldes aastaga 2014 näitab see ligi kahekordset huvi tõusu.
Kas ja kui nõutavaks muutub kohtuekspertide pädevuse ja professionaalsuse hindamine läbi for
maalsete rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, näitab vaid aeg.

ANDRA SIRGMETS töötab Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi DNA-osakonnas kohtueksperdina
alates aastast 2013. Ta on end erialaselt täiendanud nii kodu- kui ka välismaal, stažeerinud Hollandi
Kohtuekspertiisi Instituudis ja sooritanud ENFSI kohtuekspertiisialaste üldteadmiste eksami.
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REGULATSIOON SEADUSES –
PROFESSIONAALSUSE TAGATIS?
ANNE KRUUSEMENT
Justiitsministeeriumi nõunik

Ettekandel on kolm põhilist eesmärki:
• Leida vastus küsimusele, kas ja kuivõrd reguleerivad täna kehtivad seadused kohtueksperdi tege
vust ja kas neis sätetes sisaldub professionaalsuse tagatis?
Ettekandes vaadatakse lähemalt praegu kehtivas kohtuekspertiisiseaduses ja menetlusseadusti
kes kohtueksperdi erialase tegevuse kohta kirjapandut ning tuuakse mõned näited ka madalamal
seisvatest õigusaktidest.
Ettekandes tehakse samuti väike kõrvalepõige riiklikult tunnustatud ekspertide regulatsiooni
juurde, et võrrelda seda kohtuekspertide omaga.
Tuuakse mõned võrdlevad näited ka teiste, ühiskonnas oluliste erialade professioonide regulat
sioonide kohta.
• Arutleda selle üle, mis üldse on kohtueksperdi või eksperdi professionaalsuse näitajad ja kas need
peavad tingimata olema reguleeritud?
Ettekandes püstitatakse küsimus: kelle jaoks on see oluline, et kohtueksperdile esitatavad nõuded
on seaduses või muus aktis kirjas? Võib-olla piisaks sellest, kui kohtuekspert tõestab ennast prak
tikas ja usaldus tekiks pikkamööda? Või oleks tagatiseks asutus, kus ekspert töötab? Ekspertiisi
tellinud menetleja ei pea ju oskama hinnata eksperdi erialase tegevuse taset või teadmisi. Milline
on eksperdi vastutus, kui ta ei ole oma erialal professionaal, kui ta ei tea või ei oska?
• Küsida, kas ja milliseid muudatusi oleks vaja teha uuenevas kohtuekspertiisiseaduses?
Antakse ülevaade kohtuekspertiisiseaduse väljatöötamiskavatsusse kirja pandud seaduse muut
mise plaanidest, mis seonduvad kohtuekspertide tegevuse ja töö tulemusega. Viidatakse ka EL
regulatsioonile. Küsitakse, kas kohtuekspert on professionaalsem, kui seadus on selgem?

ANNE KRUUSEMENT on Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik. Tema peamised töövaldkonnad on õigusloome nii seaduste kui määruste
tasandil ning koordineerimine ja koostöö asutuste vahel järgmistes teemades: EKEI ja ekspertiisid;
psühhiaatriline sundravi ning teised meditsiini ja kriminaalõiguse kokkupuutepunktid; naistevastase
vägivalla vastane võitlus ning ennetamine (sh Istanbuli konventsioon); inimkaubanduse tõkestamine.
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EESTI KOHTUEKSPERTIISI INSTITUUDI TEENETEMÄRK
Teenetemärk on asutatud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (instituut) töötajate või erandkorras
nende isikute, kes ei ole instituudi töötajad tunnustamiseks kauaaegse laitmatu tööpanuse eest või
tunnustamiseks silmapaistvate teenete eest instituudile või kohtuekspertiisivaldkonnas tervikuna.
Alates 2008. aastast on teenetemärgiga tunnustatud 21 isikut. Kõik teenetemärgi saanud isikute
nimed koos väljaandmise aastaga avalikustatakse instituudi kodulehel www.ekei.ee

2015. aasta lõpus sai teenetemärgi endine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik
JÜRI ILVEST, kes kuulus EKEI nõukogusse alates selle asutamisest 2009. aastal kuni 31.12.2015.
Teenetemärk anti silmapaistva panuse eest Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arengusse.

2016. AASTAL SAAVAD TEENETEMÄRGI JÄRGMISED ISIKUD:
AIME RIIKOJA, kes on ühendatud keemiaosakonna juhataja alates EKEI taasasutamisest ning
töötanud valdkonnas üle 15 aasta. Rajas 2003. aastal EKEB toksikoloogia
laboris kvaliteedi
juhtimissüsteemi. Teenetemärk antakse kauaaegse laitmatu tööpanuse eest.
MERIKE RUMP, kes on kvaliteedijuht ning töötanud valdkonnas üle 10 aasta. Alates 2005. a
kuni tänaseni on ta ehitanud kvaliteedisüsteemi nii EKEI kui selle eelkäija KEKK-i laboris. Teene
temärk antakse kauaaegse laitmatu tööpanuse eest.
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AASTA TEGIJA JA AASTA TEGU
Alates 2015. aastast kuulutab EKEI välja konkursi AASTA TEGIJA ja AASTA TEGU. Konkursi ees
märgiks on teadvustada isiku või isikute grupi algatuse tähtsust ning tunnustada neid, kelle tegevus
on mõjutanud Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis kohtuekspertiisi arengut, andnud olulise panuse
ekspertiisialase tegevuse aktiviseerumisele ja edendamisele või aktiviseerinud valdkonnas rahvus
vahelist koostööd.
Konkurss on ellu kutsutud, et motiveerida ja innustada EKEI töötajaid aktiivselt kaasa lööma ja
toetama oma tegevustega instituudi visiooni ja missiooni.

AASTA TEGIJA 2015
Dr. MAILIS TÕNISSON
filosoofiadoktori kraadi saamiseks edukalt kaitstud väitekirja “Clinical Picture and Biochemical
Changes in Blood in Children with Acute Alcohol Intoxication“ („Etüülalkoholi intoksikatsiooni klii
niline pilt ja olulisemad biokeemilised muutused lastel“) eest.
DOKTORITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE: Etanool on kõige enam kuritarvitatud aine nii Lääneriikides kui ka Eestis.
Rohke alkoholi tarvitamisega kaasnevad alkoholist tingitud probleemid ka lastel ja noorukitel.
Uuringu eesmärkideks oli teha kindlaks ägeda alkoholi intoksikatsiooniga lastel elutähtsate analüütide (glükoos
- Glu, laktaat - Lak, kaalium - K, naatrium - Na) muutuste esinemine ning muutuste seos alkoholi kontsentratsiooniga või hormonaalse (testosteroon, östradiool, progesteroon, kortisool) hetkeseisuga. Igapäevase haiglatöö seisukohast oli eesmärgiks uurida alkoholijoobes lastel esinevaid kliinilisi tunnuseid erinevatel joobe raskusastmetel ning kliinilise leiu korrelatsiooni seerumi alkoholi kontsentratsiooniga (SAC), juriidilisest aspektist oli
oluline tuvastada seerumi ja vere alkoholi kontsentratsioonide suhe.
Uuringus osalesid 3 aasta jooksul (2005-2008) Tartu Ülikooli Lastekliinikusse või Tallinna Lastehaiglasse hospitaliseeritud alkoholijoobes lapsed, kellest kolme uuringuetappi jäi 226-264 last vanuses 8,4-17,9 aastat ning
poiste-tüdrukute keskmise suhtega 1,46:1.
Uuringu tulemustena selgus, et plasma K, Na, Glu ja Lak taset võiks hinnata kõigil alkoholijoobes hospitaliseeritud lastel ning SAC >1,50 g/L korral peaks biokeemilisi muutusi hindama rutiinselt, kuna alkoholijoobes lastel
võib esineda Lak ja Glu taseme tõusu ning K taseme langust erinevate SAC korral. Samas märkimisväärsed
muutused on SAC juures üle 1,50 g/L ning esineda võib kriitilises väärtuses hüperlaktineemiat ja hüpokaleemiat.
Selgus ka, et alkoholijoobes lastel toimub kortisooli kontsentratsiooni suurenemine, mis seondub Glu ning tüdrukutel progesterooni taseme tõusuga. Alkoholi intoksikatsiooni kliinilises hindamises oli parimaks diagnostiliseks
tunnuseks teadvuse häirumise tase, mis korreleerus hästi SAC-ga ning sage leid oli kõne- ja tasakaaluhäired.
SAC alusel õige joobe raskusastme määramisel lastel oli tõhusus 67,7%. Arstid hindasid kliiniliselt alkoholijoobe
raskemaks ühe astme võrra võrreldes alkoholi kontsentratsiooniga. Seerumi- ja vere alkoholi kontsentratsioonide suhe lastel oli 1,19:1.

AASTA TEGU 2015
SÕRMEJÄLGEDE KIIRUURINGU PROJEKT
PROJEKTI EESMÄRK: Kiiruuringud valmivad enamuses 24 tunniga. Saadav info võimaldab süüteo
menetlejal või eeluurimist juhtival prokuröril süüteo eeluurimise edasist käiku ratsionaalsemalt planeerida ja lühendada kohtueelsele menetlusele kuluvat aega.
PROJEKTI MEESKOND: Erik Mei, Katrin Ratt, Aiti Niinemets, Aljona Belimova
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Tervise 30
13419 Tallinn
Tel: 663 6600
e-post: info@ekei.ee
www.ekei.ee
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