
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing  
2. Õppekava nimetus: 
Kohtuekspert kohtupsühhiaatrias ja –psühholoogias: Sissejuhatav koolitus 
3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile): 
721 Meditsiin 
4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 
2 EAP (52 akadeemilist tundi, millest 16 on kontaktõpet ja 36 tundi iseseisvat tööd). 
5. Õppekava koostamise alus: 
Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 
Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog, tase 7 
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 
Arstid, õed, kohtunikud, prokurörid, advokaadid, juristid, politseiametnikud, psühholoogid, 
sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad.  
7. Õppe eesmärk: 
Koolituse lõpuks on õppija omandanud baasteadmised psühhiaatria ja psühholoogia rakendamisest 
õigusvaldkonnas.  
8. Õpiväljundid: 
Koolituse lõpuks õppija teab ja tunneb: 
Kohtupsühhiaatria ja -psühholoogia ekspertiiside läbiviimise ja eksperdiarvamuse andmise üldisi 
põhimõtteid.                                                                                                                       
9. Õppesisu:                                                                                                          
Kohtupsühhiaatria- kohtupsühholoogia ekspertiiside üldised põhimõtted. Mõisted. Kes on 
kohtupsühhiaatria/kohtupsühholoogia ekspert. Asjatundja arvamus. Ekspert, muu isik. 
Kohtuekspertiis jt ekspertiisid (töövõime ekspertiis, joobeekspertiis). Mis juhtudel vajab isiku 
psüühiline seisund kohtu hinnangut. Seadusandlus – tahtest olenematu ravi, sundravi, 
kohtumäärusega erihoolekandeteenus, eestkoste määramine (ohtlikkus või/ja toimetulematus). 
Psüühikahäired õiguslikus kontekstis. Raske psüühikahäire, süüdivus, teovõime. Mida hindab 
psühhiaater ja mida psühholoog. Kompleksekspertiis. Komisjoniline  ekspertiis. Raviarsti ja eksperdi 
roll. Kuidas kujuneb andmestik, kuidas erineb raviarsti arvamus ja eksperdi arvamus. Mille kohta 
saab ekspert arvamust anda. Psühhiaatri arvamus väljaspool tervishoiuteenuse osutamist. Eksperdi 
eetika. Ekspertiisi akt ja selle struktuur.                                                    
10. Õppemeetodid:                                                                                                           
Koolitus toimub veebipõhiselt Moodle keskkonnas. 
11. Iseseisev töö: 
Erialase kirjanduse (eesti ja inglise keeles) läbitöötamine.  
12. Õppematerjalide loend: 
Õppematerjalid (eesti ja inglise keeles) esitatakse õppetöö käigus. 
13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 
Õpingute lõpetamise eelduseks on arvestustöö positiivne sooritamine. Arvestustöö loetakse 
positiivselt sooritatuks, kui on kogutud vähemalt 51% testi maksimaalsest tulemusest. 
14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): 
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid 
õppija võttis osa õppetööst.  
15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: 
Kõigil koolitajatel on kõrgharidus. 
Koolitajad: 
Anu Arold – psühhiaater, kohtupsühhiaatriaekspert tase 8 
Katrin Eino – psühhiaater, kohtupsühhiaatriaekspert tase 8 



Tiina Kompus - MSc psühholoogias, kliiniline psühholoog 7, kohtu- ja korrektsioonipsühholoog 7 
Kairi Mägi – psühhiaater 
Hanna Sova – psühhiaater, kohtupsühhiaatriaekspert tase 8 
Mari-Liis Mägi – MA psühholoogias, kliiniline psühholoog 7, kohtu- ja korrektsioonipsühholoog 7 
Raine Pilli – psühhiaater 
Mari Zobel - MA psühholoogias, kliiniline psühholoog 7, kohtu- ja korrektsioonipsühholoog 7 
Marina Cojocaru - psühhiaater, kohtupsühhiaatriaekspert tase 7 
16. Õppekava kinnitamise aeg: 
31.05.2022 
17. Koolituse maksumus, tasumise nõuded ning raha tagastamise nõuded: 
Koolituse maksumus on 300 eurot (hind ei sisalda käibemaksu), EKKÜ liikmetele 250 eurot. 
Koolituse eest tasumine toimub ühe osamaksena. Kuni esimese koolitussessiooni alguseni 
täiendkoolitusest loobujale tagastatakse 90% koolituse maksumusest. Peale koolitussessioonide 
algust kursusest loobumisel koolituse maksumust ei tagastata.  
18. Koolituse toimumise aeg: 
oktoober-november 2022.  
19.Vaidluste lahendamise kord 
Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui 
lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus 
Harju Maakohtus. 
20.Õppekeel 
Koolitus toimub eesti keeles. 
 
Lisainfo ja registreerimine (kuni 30.09.2022): info@ekkyhing.eu  
 


