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EKR 4

EKR 5
X

Õppekava maht
30 EKAP
Õppekava koostamise Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määruse nr 130 „Kutseharidusstandard“,
alus
kõrgharidusseaduse ning Sisekaitseakadeemia õppekava statuudi alusel ja
koostöös vara- ja isikukaitse valdkonda esindava sotsiaalpartneri Politsei- ja
Piirivalveametiga (sotsiaalpartneri kiri nr 1.9-14/396-1, 30.03.2017).
Õppekava õpiväljundid

Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis
võimaldavad töötada süüteomenetlejana, kes kriminaalasjades viib läbi
kohtueelse menetluse varavastaste ja vägivalla kuritegude osas ning
väärteoasjades viib läbi üldmenetluse, lahendab kaebusi kohtuvälise menetleja
tegevusele ja esindab kohtuvälist menetlejat kohtumenetluses.

Õppekava läbinud õpilane:
- tunneb elulises juhtumis ära kuriteo tunnused, alustab kriminaalmenetluse
ja viib läbi kohtueelse menetluse varavastaste ning vägivalla kuritegude
osas;
- teeb koostööd prokuratuuri ja teiste ametkondadega;
- otsustab väärteoasjade üldmenetlustes menetlusalusele isikule süüdistuse
esitamise, karistuse määramise või väärteomenetluse lõpetamise vajaduse
ning koostab menetlusdokumendid;
- lahendab kaebuse kohtuvälise menetleja menetlustoimingu või määruse
peale ja osaleb väärteoasja arutamisel kohtumenetluses;
- lähtub oma töö tegemisel kutse-eetika ning minimaalse põhiõiguste ja vabaduste riive põhimõtetest;
- kasutab infosüsteeme päringute tegemiseks, andmete sisestamiseks ja
edastamiseks.
Õppekava rakendamine: koolipõhine mittestatsionaarne õpe (iseseisev töö moodustab 54 protsenti
õpingute kogumahust). Õppekava ei sisalda valikõpinguid.
Sihtrühm: politseiteenistuses olev ametnik, kes varavastaste ja vägivalla kuritegude osas viib läbi
kohtueelse menetluse ning väärteoasjades viib läbi üldmenetluse, lahendab kaebusi kohtuvälise menetleja
tegevusele ja esindab kohtuvälist menetlejat kohtumenetluses. Oluline on vastavus avaliku teenistuse
seaduse § 14 lõikes 1 ja § 15, Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määruses nr 114 „Ametnike haridusele,
töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded“ ja Siseministri 12.04.2013 määruses nr 15
„Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva
ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord“ toodud nõuetele.

Nõuded õpingute alustamiseks:
- keskharidus;
- EV kodakondsus;
- vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme politsei või piirivalve eriala kutse või vastavate kompetentside ja
keskhariduse olemasolu;
- kehtiv teenistussuhe politseiteenistuses.
Õppekavale õppima asumise tingimused on reguleeritud „Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise
tingimustes ja korras“.
Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas
sätestatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpe lõpeb lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kutsekvalifikatsioon:
valitav kompetents:
osakutse:

õppekava läbimisel omandatav kvalifikatsioon on kutsestandardiga
määratlemata.
-

ÕPPEKAVA STRUKTUUR
I Põhiõpingute moodulid
1. Kriminaalmenetluse läbiviimine

23 EKAP,
millest praktika 3 EKAP
Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb elulises juhtumis ära kuriteo tunnused,
alustab kriminaalmenetluse ja viib läbi kohtueelse menetluse varavastaste ning vägivalla kuritegude osas.
Õpiväljundid
Mooduli läbimisel õpilane:
- selgitab kriminaalmenetluse subjektide õigusi ja kohustusi, kriminaalmenetluse läbiviimise üldist
korda kriminaalmenetluse erinevate liikide rakendamisel ning koostööd prokuratuuri ja teiste
ametkondadega, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
- selgitab kriminaalmenetluse tagamise erinevaid võimalusi ja kohaldab oma pädevuse piires
menetluse tagamiseks ettenähtud meetmeid, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
- kasutab infosüsteeme päringute tegemiseks, andmete sisestamiseks ja edastamiseks, arvestades
andmekaitsenõudeid ning juhindudes seadustest ja ametkondlikest juhenditest;
- määratleb esialgu teadaolevate asjaolude põhjal kuriteotunnustega juhtumi koosseisu, eristab ja
kvalifitseerib kuriteokoosseisu tunnuste kogumi alusel erinevaid varavastaseid ja vägivalla
kuritegusid, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
- planeerib konkreetse kuriteo uurimise läbiviimist ja oma tööaja otstarbekat kasutamist mitmete
erinevate menetluste üheaegse läbiviimise tingimustes, juhindudes ametkondlikest juhenditest ning
menetlusmetoodika nõuetest ja soovitustest;
- kogub kriminaalasja lahendamiseks vajalikku tõendusteavet ja muud, tõendiallikate otsimiseks või
tõendamisprotsessi edendamiseks vajalikku teavet, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest
ning järgides menetlusmetoodika ja -taktika nõudeid ning soovitusi;
- lähtub oma töö tegemisel kutse-eetika ning minimaalse põhiõiguste ja -vabaduste riive
põhimõtetest;
- teeb otsuse kiirmenetluse kohaldamise kohta, kogub kokku vajaliku tõendusteabe ja muud kohtule
kiirmenetluse otsuse tegemiseks vajalikud andmed, koostab kiirmenetluse protokolli, juhindudes
seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
- teeb oma pädevuse piires muid kohtumenetluse läbiviimiseks vajalikke toiminguid, juhindudes
seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
- selgitab kriminaalmenetluse lõpetamise erinevaid õiguslikke aluseid ja uurimisasutuse õigusi ning
kohustusi menetluse lõpetamisel, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest.
2. Väärteoasjades üldmenetluse lahendite koostamine

3 EKAP

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane otsustab väärteoasjade üldmenetlustes
menetlusalusele isikule süüdistuse esitamise, karistuse määramise või väärteomenetluse lõpetamise
vajaduse ning koostab menetlusdokumendid.
Õpiväljundid
Mooduli läbimisel õpilane:
- annab hinnangu väärteoasjas kogutud tõenditele ja otsustab menetlusalusele isikule süüdistuse
esitamise, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
- otsustab karistuse määramise või väärteomenetluse lõpetamise vajaduse ning koostab
menetlusinfosüsteemis üldmenetluse lahendi, juhindudes seadustest, Riigikohtu lahenditest ja
ametkondlikest juhenditest.
3. Kohtuvälise menetleja tegevusele esitatud kaebuste lahendamine ja
3 EKAP
kohtumenetluses osalemine
Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane lahendab kaebuse kohtuvälise menetleja
menetlustoimingu või määruse peale ning osaleb väärteoasja arutamisel kohtumenetluses.
Õpiväljundid
Mooduli läbimisel õpilane:
- lahendab kooskõlas seadustega kaebuse kohtuvälise menetleja tegevuse peale;
- osaleb kohtumenetluses kohtuvälise menetleja esindajana või tunnistajana, juhindudes seadustest
ja Riigikohtu lahenditest;
- annab argumenteeritud tagasiside väärteoasja materjalides esinenud puuduste kohta, arvestades
kohtumenetluses välja toodud seisukohtasid.
Lõpueksam
1 EKAP
Õppekava juht ja kontaktisik
ees- ja perenimi:
Kadri Ann Salla
ametikoht:
Politsei- ja piirivalvekolledži direktori asetäitja
telefon:
696 5502
e-post:
kadriann.salla@sisekaitse.ee
Märkused:
Moodulite rakenduskava link https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad

