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1 skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS
§ 1. Įstatymo taikymo sritis
(1) Teismo ekspertizių įstatymas skirtas teismo eksperto, valstybinės ekspertų įstaigos ir
valstybės pripažinto eksperto teisinio statuso ir pagrindinio baudžiamojo proceso, civilinio
proceso ir administracinio teismo proceso eksperto teisių ir pareigų nustatymui baudžiamajame
procese, civiliniame ir administraciniame procese (toliau tekste – teisena).
[RT I 2010, 8, 35 – įsigaliojo 01.03.2010]
Teismo ekspertizių įstatymas 1 lapas/iš viso 15 lapų
(2) Administraciniam procesui, kuris numatytas šiame įstatyme, taikomos Administracinio
proceso įstatymo nuostatos, atsižvelgiant į šio įstatymo skirtumus.
[RT I 2002, 61, 375 - įsigaliojo 01.08.2002]
§ 2. Teismo ekspertizė
Teismo ekspertizė yra procesinėje byloje ekspertu paskirto asmens profesinė veikla, kurios
tikslas yra ištirti pateiktą medžiagą ir pateikti moksliškai pagrįstą eksperto išvadą, remiantis
eksperto užduotimi.
§ 3. Eksperto išvada
Eksperto išvada yra kategoriškas ir patikimas eksperto įvertinimas, kuris atliktas po svarbaus
fakto įrodymo ir pateiktas eksperto išvadoje.
§ 4. Ekspertas
(1) Šiame įstatyme ekspertas yra asmuo, kuris atlikdamas teismo ekspertizę (toliau tekste ekspertizė), įstatyme numatytais atvejais taiko neteisminės specializacijos žinias, ir įstatymo
numatytais atvejais ir teisminės specializacijos žinias.
(2) Ekspertas gali būti teismo ekspertas, valstybės pripažintas ekspertas arba kitas asmuo, kurį
pasirinko proceso vykdytojas.
[RT I 2005, 39, 308 - įsigaliojo 01.01.2006]
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2 skyrius
TEISMO EKSPERTAS IR EKSPERTIZĖS ĮSTAIGA
1 dalis
Teismo ekspertas
§ 5. Teismo ekspertas
Teismo ekspertas yra asmuo, kuris dirba valstybės teismo ekspertizių įstaigoje, kurios užduotis
yra vykdyti ekspertizes.
§ 6. Teismo ekspertui keliami reikalavimai
(1) Teismo ekspertu gali būti asmuo, kuris:
1) yra veiksnus;
2) supranta estų kalbą pagal įstatymą arba įstatyme numatyta apimti;
3) gavo būtiną aukštąjį išsilavinimą specializacijos srityje Estijos Respublikos aukštojoje
mokykloje arba kurio išsilavinimas atitinka tokį lygį;
4) yra dirbęs ekspertizių arba mokslinėse įstaigose arba kitoje darbo vietoje šioje kompetencijos
srityje būtent du metus iki pradedant darbą teismo ekspertu.
(11) Teismo ekspertu gali dirbti užsienio šalies asmuo, kuris turi užsienio šalies profesinę
kvalifikaciją, jei jo profesinė kvalifikacija yra pripažinta pagal užsienio šalies profesinės
kvalifikacijos pripažinimo įstatymą. Užsienio šalies profesinės kvalifikacijos pripažinimo įstatymo 7
straipsnio 2 dalyje numatyta kompetentinga įstaiga yra Estijos Tesimo ekspertizių institutas.
[RT I, 30.12.2015, 1 – įsigaliojo 18.01.2016]
(2) teismo ekspertu negali dirbti asmuo:
1) kuris yra nuteistas už tyčinio nusikaltimo įvykdymą;
2) kuris administracine tvarka yra teistas už Kovos su korupcija įstatymo pažeidimą;
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
3) kuris yra artimas giminaitis (seneliai, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir anūkai) arba turi
giminingus ryšius (sutuoktiniai, sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir vaikai) su darbo vietą tiesiogiai
kontroliuojančiu asmeniu arba su tiesioginiu viršininku;
4) kuris dėl sveikatos būklės negali dirbti teismo ekspertu. Jei kyla abejonių dėl asmens
sveikatos būklės, tai nustato gydytojų komisija.
(3) Šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punkte numatytas draudimas netaikomas asmeniui, kurio
teistumo duomenys yra panaikinti iš baudų registro pagal Baudų registro įstatymą.
§ 7. Teismo eksperto priesaika
(1) Sudarant darbo sutartį teismo ekspertas duoda darbdaviui tokią priesaiką:
„Aš, (vardas), pasižadu garbingai vykdyti teismo eksperto funkcijas ir teikti objektyvias eksperto
išvadas, remiantis savo ypatingomis žiniomis ir sąžine. Aš suprantu, kad už sąmoningai
neteisingos eksperto išvados pateikimą bausmė skiriama pagal Baudžiamojo kodekso 321
straipsnio nuostatas.”
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
Teismo ekspertizių įstatymas 2 lapas/iš viso 15 lapų
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(2) Teismo ekspertas pasirašo priesaiką ir nurodo datą. Pasirašytos priesaikos tekstas
pridedamas prie pas darbdavį esančio darbu sutarties egzemplioriaus.

2 skyrius
Valstybės ekspertizių įstaiga
§ 8. Valstybės ekspertizių įstaiga
(1) Valstybės ekspertizių įstaiga (toliau tekste – ekspertizių įstaiga) yra valstybės įstaiga, kurios
pagrindinis veiklos tikslas yra ekspertizių vykdymas.
(11) Pagrindines ekspertizių įstaigos taisykles nustato už šią sritį atsakingas ministras.
[RT I, 16.04.2014, 1 - įsigaliojo 26.04.2014]
(2) Ekspertizių įstaigos vadovas yra asmuo, kuris turi aukštąjį išsilavinimą, kuris pagal įstatymą
arba įstatyme numatyta apimtimi supranta estų kalbą, kuris turi aukštas moralines savybes ir jis
turi reikalingas galimybes ir asmenines savybes, bei galioja šio įstatymo 6 straipsnio 2 skyriaus 1
ir 3 punkte nurodytos aplinkybės.
(3) Ekspertizių įstaigų sąrašą ir ekspertizių įstaigoje dirbančių ekspertų darbo algos lygius tvirtina
Respublikos vyriausybė.
[RT I 2005, 20, 127 - įsigaliojo 24.04.2005]
§ 9. Ekspertizių įstaigos kompetencija
(1) Ekspertizių įstaigos vykdo sekančias ekspertizes:
1) teismo – medicinos ekspertizes;
2) teismo - biologines ekspertizes;
3) teismo - chemines ekspertizes;
4) kriminalistikos ekspertizes;
5) kitas ekspertizių įstaigos pagrindais įstatymuose numatytas ekspertizes.
(2) Teismo – medicinos, teismo – cheminių, teismo - biologinių ekspertizių sąrašą tvirtina
Respublikos vyriausybė arba jos paskirtas kompetentingas ministras. Respublikos vyriausybė
arba jos paskirtas kompetentingas ministras gali kelti reikalavimus teismo - cheminių, teismo –
biologinių ekspertizių ekspertų vertinimams.
(3) Kriminalistikos ekspertizių sąrašą tvirtina Respublikos vyriausybė arba jos paskirtas
kompetentingas ministras.
(4) Ekspertizių įstaiga remiantis įstatymu arba jo pagrindu nustatytomis sąlygomis vykdo
fiziniams ir juridiniams asmenims ir organizacijoms (toliau tekste – užsakovas) su procesiniais
klausimais susijusias mokamas ekspertizes, jei tai netrukdo jų su teismo ekspertizėmis susijusių
užduočių vykdymo. Mokamų tyrimų sąrašą ir jei būtina, tikslią jų vykdymo tvarką savo įsakymu
nusako už šią sritį atsakingas ministras.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(5) Ekspertizių įstaiga yra Tarybos Regulos (EK) Nr. 1338/2001 4 straipsnio 1 dalyje ir 5
straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga įstaiga.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 91. Teismo ekspertizių informacijos sistema
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(1) Teismo ekspertizių informacijos sistema yra už šią sritį atsakingo ministro sukurta duomenų
bazė, kuria remiasi Estijos Teismo ekspertizių institutas, vykdant iš šio įstatymo sekančias
užduotis.
(2) Atsakingas duomenų bazės tvarkytojas yra Teisingumo ministerija. Įgaliotas duomenų bazės
tvarkytojas yra Estijos Teismo ekspertizių institutas.
(3) Prieigos teises prie Teismo ekspertizių informacijos sistemos duomenų turi:
1) valstybės ir savivaldybių įstaigos ir juridiniai ir fiziniai asmenys, įstatyme numatytų pareigų
vykdymui;
2) užsienio šalies įstaiga ir asmuo, jei tokios teisės suteiktos tarptautine sutartimi.
(4) Teismo ekspertizių informacijos sistemoje yra įtraukta sekanti informacija:
1) duomenys apie ekspertizes ir tyrimus, tame tarpe ir asmens duomenys;
2) duomenys apie ekspertizėms arba tyrimams pateiktas medžiagas ir daiktinius įrodymus;
3) duomenys apie mokamus tyrimus, kurie nėra susiję su procesiniais klausimais, tame tarpe ir
asmens duomenys;
4) duomenys apie palyginamąją medžiagą.
Teismo ekspertizių įstatymas 3 lapas/iš viso 15 lapų
(5) Informacijos sistemos pagrindinį įstatymą savo įsakymu nustato už šią sritį atsakingas
ministras.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 92. Mokamų tyrimų vykdymo taisyklės
(1) Su procesiniais klausimais nesusijusius tyrimus galima vykdyti laikantis sekančių sąlygų:
1) ekspertizių įstaiga turi teikti prioritetą iš anksto apmokėtiems tyrimams, kad apmokėto tyrimo
vykdymui skirtas laikas būtų mažiausiai 30 dienų, ekspertizių įstaiga turi teisę vienašališkai jį
pratęsti iki vienų metų, užsakovas savo ruožtu turi teisę atšaukti sutartį termino pratęsimo atveju,
nesumokant atlyginimo už tyrimą;
2) apmokėtų tyrimų skaičius per mėnesį negali viršyti 20% nuo atitinkamo pobūdžio ekspertizių
pagal vidutiniškai per mėnesį vykdomų ekspertizių skaičiaus;
3) apmokėtų tyrimų duomenys ir medžiagos saugomos atskirai nuo kitų ekspertizių medžiagų;
4) apmokėtų tyrimų vykdytojas privalo būti objektyvus ir dirbantis ekspertizių arba mokslinėje
įstaigoje arba kitoje darbo vietoje, kurioje vykdomi apmokami tyrimai atitinkamoje srityje, ne
mažiau nei vienus metus, ir privalo atitikti kitus, teismo ekspertams įstatymais keliamus
reikalavimus;
5) apmokamas tyrimas nevykdomas anonimiškai, užsakovas privalo užtikrinti, kad į jo vykdymą
ar į rezultatą įtrauktas asmuo arba jo teisėtas atstovas konkretaus tyrimo vykdymui davė savo
sutikimą ekspertizės įstaigai, jei tik apmokamas tyrimas yra reikalingas būtent tokiai sveikatos
priežiūros paslaugai, kurios suteikimui nereikalingas nei paciento nei jo teisėto atstovo sutikimas;
6) tyrimo vykdymui pateikta medžiaga ir duomenys turi būti teisėti, saugūs, tinkami ir atitinkantys
tyrimo vykdymą;
7) apmokamo tyrimo vykdymas neturi skatinti nusikalstamumo arba apsunkinti nusikaltimo
išaiškinimo;
8) apmokamo tyrimo vykdymas neturi neigiamai įtakoti Estijos Respublikos ar teisenos interesų;
9) apmokėtas tyrimas nevykdomas jai jis vykdomas ekspertizės patikrinimui arba papildymui,
arba baudžiamajame tyrime vykdomos ekspertizės pranokimui;
10) tyrimo vykdymas negali pakenkti moralei arba kitaip prieštarauti tinkamiems papročiams ir
tradicijoms;
11) apmokėtų tyrimu atžvilgiu nenaudojami už Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
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Sanglaudos fondo finansavimo lėšas įsigyta arba kokios nors kitos išorės pagalbos tvarka gauta
įranga, išskyrus atvejus, kai tokiems tikslams yra gautas įrangos įsigijimą finansuojančios
institucijos sutikimas.
(2) Už Ekspertizių įstaigai apmokamo tyrimo vykdymui pateiktos medžiagos ir duomenų
teisėtumą, saugumą, atitikimą ir tikrumą atsako jų pateikėjas. Ekspertizių įstaiga turi teisę
patikrinti pateiktus duomenis.
(3) Ekspertizių įstaiga gali atsisakyti vykdyti apmokėtą tyrimą. Jei jau pradėto apmokėto tyrimo
vykdymo metu iškilo prieštaravimų su sąlygomis ar kitais teisės aktais, kurie nurodyti apmokėto
tyrimo vykdymui, ekspertizių įstaiga nutraukia apmokėto tyrimo vykdymą, nereikalaujant už jį
sumokėti arba grąžina užsakovui jau sumokėtą mokestį. Ekspertizės įstaiga neprivalo grąžinti
sumokėto mokesčio, jei apmokėto tyrimo vykdymą sutrukdęs faktas užsakovui buvo žinomas
arba turėjo būti žinomas. Ekspertizių įstaiga neprivalo perduoti apmokėto tyrimo rezultatų ir
neprivalo grąžinti užsakovui bet kokių su tyrimų susijusių duomenų, ir neprivalo atlyginti į tyrimo
vykdymą įtrauktam asmeniui išlaidas, susijusias su tyrimo užsakymu ar vykdymu.
(4) Vedama apmokėtų tyrimų apskaita ir duomenys, kurie gauti užsakant ar vykdant ekspertizę,
saugomi pagal ekspertizių įstaigoje nustatytą procesinę tvarką.
(5) Asmuo, vykdantis apmokėtą tyrimą, ir asmenys, kurie dalyvauja tyrimo vykdyme, bei
ekspertizių įstaiga privalo laikytis konfidencialumo dėl aplinkybių, kurios tapo žinomos užsakant ar
vykdant tyrimą, jei tik jų paskelbimas ar pateikimas nėra leidžiamas arba privalomas pagal
įstatymus.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 93. Apmokamų tyrimų finansavimas
(1) Apmokamų tyrimų vykdymui užsakovas moka Ekspertizių įstaigai mokestį pagal ekspertizių
kainoraštį. Jei nėra tokios kainos, kuri atitiktų apmokamo tyrimo rūšį, sutartinės kainos
pagrindimui taikoma artimiausia ekspertizės rūšies kaina.
(2) Užsakovas sumoka visą mokestį iki apmokamo tyrimo pradžios, jei nėra susitarta kitaip.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]

3 skyrius
Valstybės pirštų atspaudų registras ir DNR registras
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 94. Valstybės pirštų atspaudų registras
(1) Valstybės pirštų atspaudų registro veiklos tikslas yra teisėtu keliu gautų ir registruotų
asmenų daktiloskopijos rezultate gautų pirštų atspaudų apdorojimas.
Teismo ekspertizių įstatymas 4 lapas/iš viso 15 lapų
(2) Asmens daktiloskopijos ir įvykio vietoje gauti pirštų atspaudai apdorojami ir saugomi
valstybės pirštų atspaudų registre.
(3) Valstybės pirštų atspaudų registro atsakingas tvarkytojas yra Teisingumo ministerija ir
įgaliotas tvarkytojas yra Ekspertizių įstaiga.
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(4) Valstybės pirštų atspaudų registrą kurią ir jo pagrindinį įstatymą savo įstatymu nustato
Respublikos vyriausybė.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 95. Valstybės DNR registras
(1) Valstybės DNR registro veiklos tikslas yra apdoroti teisėtu keliu gautų ir registruotų DNR
pavyzdžių analizės rezultate gautus duomenis.
(2) Iš asmenų ir įvykio vietoje surinktų DNR pavyzdžių analizės rezultate gauti duomenys
apdorojami ir saugomi valstybės DNR registre.
(3) Valstybės DNR registro atsakingas tvarkytojas yra Teisingumo ministerija ir įgaliotas
tvarkytojas yra valstybės Ekspertizių įstaiga.
(4) Valstybės DNR registrą kurią ir jo pagrindinį įstatymą savo įstatymu nustato Respublikos
vyriausybė.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 96. Prieiga prie valstybės pirštų atspaudų registro ir valstybės DNR registro
(1) Duomenys, kurie yra įvesti į valstybės pirštų atspaudų registrą ir valstybės DNR registrą, nėra
skirti viešinti.
(2) Prieigą prie registre užregistruotų duomenų turi įgaliotas registro tvarkytojas.
(3) Įgaliotas tvarkytojas, jam įstatymu numatytų užduočių vykdymui naudoja tokius duomenis
remiantis įstatymu.
(4) Valstybės registruose įvesti duomenys išduodami:
1) tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismui ir kalėjimams, įstatymu numatytų užduočių vykdymui;
2) priežiūros ir apsaugos įstaigoms, įstatymu numatytų užduočių vykdymui;
3) su teismu nesusijusiam proceso vykdytojui, įstatymu numatytų užduočių vykdymui;
4) užsienio šalies kompetentingai įstaigai, remiantis tarptautiniais susitarimais arba kitais Estijai
privalomais tarptautiniais įstatymais;
5) pačiam asmeniui, remiantis pateiktu raštu ir pasirašytu pareiškimu;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
6) Gelbėjimo tarnyboms ir Karinėms pajėgoms, kurie pagal įstatymą vykdo savo pareigas
daktiloskopijos ir DNR pavyzdžių ėmimo srityje.
[RT I, 19.03.2015, 2 - įsigaliojo 29.03.2015]
§ 97. Duomenų įvedimas ir duomenų apdorojimas valstybės pirštų atspaudų registre ir
valstybės DNR registre
(1) Valstybės pirštų atspaudų registre ir valstybės DNR registre duomenys įvedami tik remiantis
įstatymu.
(2) Šio straipsnio 1 dalyje minėtame registre įvestus duomenis galima naudoti tik įstatymo
nustatytų užduočių vykdymui, duomenų apdorojimo ir registracijos tikslais.
(3) Šio straipsnio 1 dalyje minėtame registre įvestus duomenis galima perduoti užsienio šalies
teisės aktų, tarptautinių sutarčių ar kitų Estijai privalomų tarptautinių prievolių vykdymui tik tada,
jei tokie duomenys naudojami pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas.
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(4) Valstybės pirštų atspaudų registre įvedami sekantys duomenys:
1) duomenys apie asmenį, jei tokie yra;
2) biometrijos duomenys;
3) duomenys apie daktiloskopijos duomenų paėmimą;
4) duomenis apie su daktiloskopijos duomenimis atliktus veiksmus ir rezultatus.
(5) Valstybės DNR registre įvedami sekantys duomenys:
1) DNR pavyzdžių duomenys;
2) nuoroda į DNR pavyzdžio paėmimo šaltinio dokumentą;
3) informacija apie su DNR pavyzdžiu atliktus veiksmus ir rezultatus.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
Teismo ekspertizių įstatymas 5 lapas/iš viso 15 lapų
§ 98. Sutikimas dėl daktiloskopijos ir DNR pavyzdžių analizės rezultate gautų duomenų
įvedimo į valstybės pirštų atspaudų registrą ir valstybės DNR registrą
(1) Asmuo gali pareikalauti įvesti duomenis, kurie gauti jo daktiloskopijos ir DNR pavyzdžių
analizės pagrindu, į valstybės pirštų atspaudų registrą arba į valstybės DNR registrą. Pareiškimas
pateikiamas raštu ir pasirašomas.
(2) Savo pareiškimu asmuo duoda sutikimą duomenų apdorojimui, kurie gauti vykdant jo
daktiloskopijos ir DNR pavyzdžių analizes ir nustato duomenų panaudojimo tikslą.
(3) Asmuo, kurio duomenys yra įvesti į valstybės pirštų atspaudų registrą arba į valstybės DNR
registrą pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, bet kuriuo metu gali pareikalauti panaikinti
duomenis šiuose registruose, raštu pateikus ir pasirašius pareiškimą įgaliotam registro tvarkytojui.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 99. Į valstybės pirštu atspaudų registrą ir valstybės DNR registrą įvestų duomenų
saugojimas, archyvavimas ir naikinimas
(1) Duomenys, kurie gauti asmens daktiloskopijos ir asmens DNR pavyzdžio analizės eigoje,
saugomi atitinkamame valstybės pirštu atspaudų registre ir valstybės DNR registre 40 metų, jei
tik įstatyme nėra nurodyta kitaip. Užsibaigus šiam terminui duomenys uždaromi ir archyvuojami.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
(2) Kai asmuo yra išteisinamas, užbaigiamas baudžiamasis procesas pagal Baudžiamojo
kodekso 200 straipsnį arba užbaigus administracinio pažeidimo procesą pagal Administracinio
proceso kodekso 29 straipsnio 1 dalies 1 – 3 ir 5 - 7 punktus, daktiloskopijos ir DNR pavyzdžių
analizės eigoje gauti duomenys, teismo nutarimu, prokuratūros, tyrimo įstaigos arba neteisminio
proceso vykdytojo nutarimu panaikinami iš valstybės pirštų atspaudų registro ir DNR registro per
14 dienų.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
(3) Remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 100 straipsnio 11 dalimi, panaikinimo tikslu surinkti
palyginimo duomenys neįtraukiami į valstybės pirštų atspaudų registrą arba DNR registrą, bet
išbraukiami iš tokių registrų, kai tik atliekamas palyginamasis tyrimas.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
(4) Remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 99 straipsnio 2 punktu, atitinkamai į valstybės pirštų
atspaudų registrą ir DNR registrą įvesti personalizuoti pirštų atspaudai saugomi 75 metus arba iki
momento, kol jie yra susiję su asmeniu.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
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(5) Asmens DNR pavyzdys yra sunaikinamas per du mėnesius po atitinkamo ekspertizės akto ar
tyrimo perdavimo procesinei įstaigai, arba duomenų, kurie gauti analizuojant DNR pavyzdį,
įvedimo į valstybės DNR registrą. Išimties tvarka prokuratūrai pareikalavus galima pratęsti DNR
pavyzdžio saugojimo terminą iki baudžiamojo proceso pabaigos.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
(6) Remiantis šio įstatymo 2511 straipsnio 3 dalimi, Policijos ir sienos apsaugos įstatymo 451.
straipsnio 3 dalimi, Įstatymo dėl gelbėjimo tarnybos 73 straipsnio 3 dalimi ir Ginkluotų pajėgų
įstatymo 921 straipsnio 3 dalimi, atitinkamai valstybės pirštų atspaudų registre ir valstybės DNR
registre įtraukti valstybės ekspertizės įstaigos darbuotojų, policijos darbuotojų, su išminavimo
darbais susijusių gelbėjimo tarnybos darbuotojų ir su išminavimo darbais susijusių gelbėjimo
tarnybos operatyvinių darbuotojų daktiloskopijos ir DNR pavyzdžių analizės rezultate gauti
duomenys iš šių registrų pašalinami remiantis šio įstatymo 251 straipsnio 4 dalimi, Policijos ir
sienos apsaugos įstatymo 451. straipsnio 4 dalimi, Įstatymo dėl gelbėjimo tarnybos 73 straipsnio 4
dalimi ir Ginkluotų pajėgų įstatymo 921 straipsnio 4 dalimi.
[RT I, 19.03.2015, 2 - įsigaliojo 29.03.2015]
§ 910. Į valstybės pirštu atspaudų registrą ir valstybės DNR registrą įvestų duomenų
archyvavimas ir prieiga prie archyvuotų duomenų
(1) Valstybės pirštų atspaudų registro ir valstybės DNR registro archyve įvesti asmens
daktiloskopijos ir DNR pavyzdžių analizės rezultate gauti duomenys saugomi 35 metus po
registro duomenų uždarymo.
(2) Nusikaltimų išaiškinimui naudojami ir būtinu atveju, remiantis proceso vykdytojo pagrįstu
pareiškimu arba ekspertizės nutarimu, išduodami valstybės pirštų atspaudų registre ir valstybės
DNR registre esantys, nusikalstamos veikos identifikavimo arba nusikaltimo užkirtimo tikslui būtini
duomenys, esantys sąrašuose, jei baudžiamojo proceso dalykas yra pirmo laipsnio nusikalstama
veika arba tyčinė antro laipsnio nusikalstama veika, už kurį numatyta laisvės atėmimo bausmė ne
mažiau, nei trims metams.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
Teismo ekspertizių įstatymas 6 lapas/iš viso 15 lapų

3 skyrius
VALSTYBĖS PRIPAŽINTAS EKSPERTAS
§ 10. Valstybės pripažintas ekspertas
Valstybės pripažintas ekspertas yra asmuo, kuris įtrauktas į valstybės pripažintų ekspertų
sąrašą.
§ 11. Valstybės pripažintų ekspertų sąrašas
(1) Valstybės pripažintų ekspertų sąrašo (toliau tekste - sąrašas) sudarymo tikslas yra pateikti
ataskaitą apie specialistus, kuriuos galima pakviesti ekspertizių vykdymui.
(2) Valstybės pripažinti ekspertai įtraukiami į sąrašą pagal mokslo sritis, ir apie juos pateikiama
sekanti informacija:
1) vardas ir pavardė ir pagal eksperto pasirinkimą – jo gimimo data arba asmens kodas;
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
2) pagal eksperto pasirinkimą – kontaktinis telefono numeris arba ryšių priemonės numeris arba
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abu;
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
3) įtraukimo į sąrašą ir valstybės pripažinimo termino pabaiga.
Jei būtina, į sąrašą įtraukiami ir komentarai apie siauresnę eksperto specialybę.
(3) Sąrašą palaiko ekspertų įstaiga.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(4). Ekspertų įstaiga skelbia pranešimus apie valstybės pripažintus ekspertus valstybės
dienraštyje.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(5) Sąrašo palaikymo tvarką tvirtina Respublikos vyriausybė arba jos paskirtas kompetentingas
ministras.
§ 12. Įtraukimas į valstybės pripažintų ekspertų sąrašą
(1) Į sąrašą įtraukiamas asmuo, kuris atitinka šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 – 3 punkte ir 2
dalies i ir 2 punkte minėtus reikalavimus, ir:
1) kuris mažiausiai tris metus iki pareiškimo dėl įtraukimo į sąrašą padavimo dirbo mokslo
srityje, kurioje jis užklausė valstybės pripažinimo, ir kuris užtikrina ekspertizių vykdymui
reikalingą, valstybės pripažintą ir reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją;
2) kuris geba naudoti ekspertė tyrimams reikalingas technines priemones;
3) kurus turi pastovų pajamų šaltinį.
(2) Į sąrašą neįtraukiamas asmuo, kuris dirba teismo ekspertu ekspertizių įstaigoje.
(3) Tarnybinius ar darbo santykius turintį asmenį galima įtraukti į sąrašą tik tada, jei konstatuota,
kad jis ekspertizės vykdymo laikotarpiu bus atleistas nuo tarnybinių ar darbo užduočių vykdymo.
(4) Asmenys įtraukiami į sąrašą pagal mokslo sritis, kuriose įrastai skiriamos ekspertizės.
§ 13. Pareiškimas
(1) Asmuo įtraukiamas į sąrašą remiantis jo raštišku pareiškimu.
(2) Pareiškimas pateikiamas ekspertizių įstaigai.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(3) Pareiškime nurodomi sekantys duomenys:
1) vardas ir pavardė;
2) asmens kodas;
3) mokslo sritis, kurioje valstybė nori gauti išvadas;
4) išsilavinimo ir profesinės karjeros aprašas;
5) kontaktinis adresas ir ryšių priemonės numeris;
6) savarankiškas asmens patvirtinimas, kad jis/ji atitinka šio įstatymo 12 straipsnio reikalavimus.
(4) Prie pareiškimo pridedamas profesinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, informacija apie
gebėjimą naudotis ekspertizėms reikalingus techninius resursus ir informacija apie pastovų
pajamų šaltinį, darbdavio arba tiesioginio tarnybos viršininko patvirtinimą apie šio įstatymo 12
straipsnio 3 dalyje minėtų reikalavimų laikymąsi ir profesinės asociacijos rekomendaciją arba dvi
rekomendacijas iš atitinkamoje specialybėje pripažintų specialistų arba duomenis (sertifikavimas,
licencijavimas arba kiti patvirtinimai) dėl asmens pripažinimo iš atitinkamos įstaigos arba įgalioto
juridinio asmens pusės. Prie pareiškimo galima pridėti ir kitą informaciją apie profesinį
tinkamumą.
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Teismo ekspertizių įstatymas 7 lapas/iš viso 15 lapų
§ 14. Pareiškimo nagrinėjimas
Remiantis pareiškimu tikrinamas asmens atitikimas šio įstatymo 12 straipsnio reikalavimams.
Ekspertizių įstaiga gali įvesti papildomą informaciją, užklausus papildomus duomenis iš
pareiškėjo.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 15. Nutarimas dėl įtraukimo į sąrašą
(1) Nutarimą dėl asmens įtraukimo į sąrašą priima ekspertizių įstaigos vadovas per du mėnesius
nuo pareiškimo gavimo dienos. Šio įstatymo 14 straipsnyje nurodytų papildomų duomenų
surinkimui ekspertizių įstaiga gali pratęsti šį terminą iki trijų mėnesių.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(2) [Atšauktas - RT I 2002, 61, 375 - įsigaliojo 01.08.2002]
(3) [Atšauktas - RT I 2002, 61, 375 - įsigaliojo 01.08.2002]
§ 16. Sąrašo paskelbimas
(1) Ekspertizių įstaiga užtikrina sąrašo prieinamumą teismams ir Policijos ir Sienos apsaugos
valdybai.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(2) Sąrašas skelbiamas ekspertizių įstaigos interneto svetainėje.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 17. Valstybės pripažinto eksperto priesaika
(1) Prieš įtraukiant į sąrašą asmuo duoda atsakingam ministrui sekančio turinio priesaiką:
„Aš, (vardas), pasižadu garbingai vykdyti teismo eksperto funkcijas ir teikti objektyvias eksperto
išvadas, remiantis savo ypatingomis žiniomis ir sąžine. Aš suprantu, kad už sąmoningai
neteisingos eksperto išvados pateikimą bausmė skiriama pagal Baudžiamojo kodekso 321
straipsnio nuostatas.”
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(2) Asmuo pasirašo priesaikos tekstą ir nurodo datą.
(3) Valstybės pripažinimo termino pratęsimo atveju pagal šio įstatymo 18 straipsnį, nauja
priesaika neduodama. Jei asmuo išbraukiamas iš sąrašo, priesaikos galiojimas baigiasi.
§ 18. Valstybės pripažinimo terminas
(1) Asmuo įtraukiamas į sąrašą trims metams.
(2) Valstybės pripažinimas baigiasi gruodžio 15 dieną po trijų metų nuo įtraukimo į sąrašas
dienos.
(3) Pagal valstybės pripažinto eksperto raštišką pareiškimą valstybės pripažinimo terminas gali
būti pratęstas pakartotinai, jei yra įvykdyti šio įstatymo 12 straipsnio reikalavimai. Valstybės
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pripažintas ekspertas pateikia raštišką šio įstatymo 12 straipsnio reikalavimų įvykdymo
patvirtinimą.
(4) Pareiškimas dėl valstybės pripažinimo termino pratęsimo pateikiamas ekspertizių įstaigai ne
vėliau kaip prieš tris mėnesius iki valstybės pripažinimo termino pabaigos.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
(5) Pareiškime išvardijamos procesinės bylos, kurios asmuo vykdė ekspertizę kaip valstybės
pripažintas ekspertas, o dažno paskyrimo atveju – paskutinių kalendorinių metų procesinės bylos.
(6) Nutarimas dėl valstybės pripažinimo pratęsimo priimamas remiantis šio įstatymo 14
straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka.
§ 19. Valstybės pripažinimo užbaigimas
(1) Valstybės pripažinimas užbaigiamas ir asmuo išbraukiamas iš sąrašo, jei:
1) valstybės pripažintas ekspertas pateikia ekspertizių įstaigai raštišką pareiškimą dėl jo
išbraukimo iš sąrašo;
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
2) užsibaigė pripažinimo terminas ir termino pratęsimo pareiškimas nebuvo pateiktas arba jei
pareiškimas yra atmestas;
3) jei valstybės pripažintas ekspertas mirė.
(2) Valstybės pripažinimo užsibaigimas nekliudo vykdyti ekspertizę neužbaigtoje nagrinėjamoje
procesinėje byloje.
Teismo ekspertizių įstatymas 8 lapas/iš viso 15 lapų
§ 20. Valstybės pripažinimo atšaukimas
(1) Nutarimą dėl valstybės pripažinimo atšaukimo priima ekspertizių įstaigos vadovas ir asmuo
išbraukiamas iš sąrašo, jei:
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
1) atskleista, kad asmens paskyrimo metu nebuvo įvykdytos šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3
dalyje nurodyti reikalavimai arba jei jie vėliau buvo atšaukti, išskyrus šio įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 3 punkte nurodytą atvejį;
2) valstybės pripažintas ekspertas be teisėtos priežasties atsisakė vykdyti ekspertizę, arba, jei
jis be pagrįstos priežasties uždelsė ekspertizės vykdymą arba neatvyko pagal proceso vykdytojo
iškvietimą, arba jei proceso vykdytojas pasiūlė atšaukti valstybės pripažinimą.
(2) [Atšauktas - RT I 2002, 61, 375 - įsigaliojo 01.08.2002]
(3) [Atšauktas - RT I 2002, 61, 375 - įsigaliojo 01.08.2002]
§ 21. Pranešimo prievolė
Valstybės pripažintas ekspertas raštu informuoja ekspertizių įstaigą apie informacijos
pasikeitimus, kuri nurodyta šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]

4 skyrius
EKSPERTO TEISĖS IR PRIEVOLĖS
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§ 22. Ekspertų teisių ir prievolių iškilimo pagrindimas
Eksperto teisės ir prievolės kyla teismo ekspertui remiantis ekspertizės įstatyme nurodytu
ekspertizės įsakymo pagrindu, o kitam asmeniui, remiantis proceso vykdytojo ekspertizės
nutarimu.
§ 23. Eksperto teisės ir prievolės
(1) Eksperto teisės ir prievolės vykdant ekspertizę yra nurodytos procesiniuose įstatymuose.
(2) Papildomai prie procesinių įstatymų, ekspertas privalo:
1) ekspertizės vykdymo metu vadovauti ir prižiūrėti pagalbinių asmenų veiklą;
2) išsaugoti eksperto duomenis pagal šio įstatymo 25 straipsnio nuostatas;
3) už ekspertizių įstaigos ribų vykdomos ekspertizės atveju pateikti ekspertizės akto ir jo priedų
kopijas ekspertizių įstaigai per 10 dienų nuo ekspertizės akto surašymo dienos pagal šio punkto 3
dalies nuostatas.
[RT I 2010, 8, 35 įsigaliojo 01.03.2010]
(3) Atvejų išvardijimas, kada ekspertas privalo pateikti ekspertizės akto ir jo priedų kopijas
ekspertizių įstaigai ir kopijų pateikimo ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimo tvarką savo
įsakymu nusako už šią sritį atsakingas ministras.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 24. Pagalbinio personalo naudojimas
Ekspertas turi teisę eksperto tyrimuose naudotis pagalbinį personalą. Ekspertas prižiūri į
eksperto tyrimus įtraukto pagalbinio personalo veiklą ir tikrina jo darbą.
§ 25. Duomenų saugojimo prievolė
(1) Valstybės pripažintas ekspertas privalo vesti atliktų ekspertizių apskaitą ir saugoti sekančius
apskaitos duomenis:
1) ekspertizę paskyrusio proceso vykdytojo vardas;
2) procesinės bylos numeris;
3) ekspertizės paskyrimo data;
4) ekspertizės rūšis;
5) ekspertizės objekto arba asmens duomenys, kuriems paskirta ekspertizė;
6) ekspertizės akto arba ekspertizės atlikimo atsisakymo akto surašymo data.
(2) Ekspertas privalo saugoti apskaitos duomenis penkis metus
(3) Ekspertizių įstaiga saugo apskaitos duomenis ir ekspertizės akto kopiją arba ekspertizės
vykdymo atsisakymo akto kopiją įstatyme numatyta tvarka.
Teismo ekspertizių įstatymas 9 lapas/iš viso 15 lapų
§ 251. Valstybės ekspertų įstaigoje dirbančio asmens daktiloskopija ir jo DNR pavyzdžio
paėmimas
(1) Asmeniui, kuris dirba valstybės ekspertizių įstaigoje ir liečiasi su ekspertizės objektu,
atliekama daktiloskopija ir paimamas jo DNR pavyzdys su tikslu atmesti valstybės ekspertizių
įstaigos darbuotojų paliktus pėdsakus.
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(2) Tų pareigų sąrašą, kuriose dirbantiems valstybės ekspertizių įstaigos darbuotojams atliekama
daktiloskopija ir iš kurių paimamas DNR pavyzdys, savo nurodymu nusako valstybės ekspertizių
įstaigos vadovas.
(3) Valstybės ekspertizių įstaigos darbuotojo daktiloskopijos ir iš jo paimto DNR pavyzdžio
analizės duomenys registruojami valstybės pirštų atspaudų registre ir valstybės DNR registre.
(4) Valstybės ekspertizių įstaigos darbuotojo daktiloskopijos ir iš jo paimto DNR pavyzdžio
analizės metu gauti duomenys panaikinami iš atitinkamo registro praėjus trims metams nuo darbo
sutarties tarp asmens ir valstybės ekspertizių įstaigos užsibaigimo dienos.
[RT I, 19.03.2015, 2 - įsigaliojo 29.03.2015]
(5) remiantis šiuo straipsniu valstybės ekspertizių įstaigoje dirbančio asmens daktiloskopijos
atlikimo ir DNR pavyzdžio paėmimo tvarką savo nurodymu nusako valstybės ekspertizių įstaigos
vadovas.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]

5 skyrius
EKSPERTIZĖS FINANSAVIMAS
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]

1 dalis
Ekspertizės išlaidos
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 26. Ekspertizės išlaidų skaičiavimas ir finansavimas
(1) Ekspertizės išlaidas sudaro ekspertui arba ekspertizių įstaigai iškilusios išlaidos, susijusios su
ekspertizės vykdymu ir dalyvavimu procese, bei neeiliniais ir pagrįstais atvejais iškilusios išlaidos,
kurios asmeniui iškilo už proceso ribų ir yra susijusios su ekspertizės vykdymu.
(2) Ekspertizės išlaidų skaičiavimai turi būti suprantami, detalizuoti ir nuoseklūs.
(3) Ekspertas, kartu su ekspertizės aktu pateikia teismui, prokuratūrai, tyrimo įstaigai ar
neteisminio proceso vykdytojui pažymą, kurioje nurodo ekspertizės išlaidas pagal nustatytą
kainoraštį ir protingas išlaidas, kurios susijusios su dalyvavimo procese pagal išmokų indeksus.
Dėl išlaidų, kurios iškilo po ekspertizės akto pateikimo, pateikiama papildoma pažyma.
(4) Jei ekspertas atsisako vykdyti įstatyme numatytą ekspertizę, tada pateikiama pažymą apie
jau padarytas išlaidas. Teismas, prokuratūra, ikiteisminio tyrimo įstaiga arba neteisinio proceso
vykdytojas patikrina pateiktų išlaidų pagrįstumą ir aplinkybes, kodėl buvo atsisakyta vykdyti
ekspertizę, ir po to nusako grąžinamą sumą arba atsisako atlyginti išlaidas.
(5) Teismas, tyrimo įstaiga, prokuratūra arba neteisminio proceso vykdytojas įskaičiuoja eksperto
išlaidas į procesines išlaidas ir jas išieško arba neišieško procesiniuose įstatymuose numatyta
tvarka.
(6) Ekspertizės vykdymas ekspertizių įstaigoje finansuojamas iš valstybės biudžeto.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 261. Ekspertizių įstaigoje įvykdytos ekspertizės išlaidos
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(1) Ekspertizių įstaigoje įvykdytos ekspertizės išlaidos yra šiuo įstatymu nustatyta ekspertizės
kaina arba ekspertizės metu tirtų ekspertizės objektų skaičiaus ir šiuo įstatymu numatyto vieno
ekspertizės objekto ekspertizės išlaidų kainos padauginimas arba toksikologinės ekspertizės
metu taikytų metodų išlaidų sumos ir ekspertizės objektų skaičiaus padauginimas.
(2) Ekspertizių įstaigoje įvykdytos teismo – medicinos ekspertizės ir medicinos kriminalistikos
ekspertizės išlaidos ir ekspertizės kainos ir ekspertizės metų atliktų papildomų tyrimų kainos
suma.
(3) Į ekspertizės kainą neįtraukiamas PVM.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
Teismo ekspertizių įstatymas 10 lapas/iš viso 15 lapų
§ 262. Ekspertizės įstaigos išlaidos, susijusios su ekspertizės vykdymu
(1) Į ekspertizių įstaigoje atliktų ekspertizių ir papildomų tyrimų kainą įtraukiamos sekančios, su
ekspertize ir papildomais turimais susijusios išlaidos:
1) eksperto algos išlaidos;
2) medžiagų sąnaudos;
3) įrengimų techninės priežiūros ir remonto išlaidos;
4) ekspertizės vykdymui reikalingo transporto išlaidos;
5) administravimo išlaidos;
6) komunalinių paslaugų išlaidos;
7) pagrindinių priemonių nusidėvėjimas.
(2) Į ekspertizių įstaigoje atliktų ekspertizių ir papildomų tyrimų kainą nėra įtrauktos su eksperto
dalyvavimu procese susijusios išlaidos.
(3) Išlaidas, kurios susijusios su dalyvavimu procese, sudaro: dienpinigiai, kelionės ir maitinimo
išlaidos.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 27. Valstybės pripažinto eksperto ir ekspertu paskirto kito asmens išlaidų atlyginimas
Valstybės pripažinto eksperto ir proceso vykdytojo ekspertu paskirto kito asmens atliktos
ekspertizės išlaidos atlyginamos remiantis procesiniais įstatymais.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 271. Su ekspertizės vykdymu iškilusių išlaidų atlyginimas asmeniui, nesusijusiam su
procesu
(1) Tiesioginės išlaidos, kurios ryšium su ekspertizės vykdymu iškilo asmeniui, kuris nėra bylos
dalyvis, atlyginamos pagrįstais atvejais, jei išlaidos jau nėra padengtos ekspertui sumokėtu
atlyginimu. Tokio išlaidos apima asmens žinioje esančių priemonių naudojimo išlaidas, kurios
iškilo tik ekspertizės vykdymo metu, įskaitant transporto, pagalbinio personalo ir tyrimui naudotų
medžiagų ir priemonių išlaidas.
(2) Į nesusijusio su procesu asmens ekspertizės išlaidas neįtrauktos eksperto apmokėjimo
išlaidos, bei kitos su juo susijusios išlaidos.
(3) Su procesu nesusijęs asmuo teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigos arba
neteisminio proceso vykdytojo pareikalavimu savo pažymoje pateikia ekspertizės išlaidų
dokumentų originalus ir paaiškinimus.
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(4) Su procesu nesusijusio asmens išlaidų kompensavimui numatyta suma nustatoma remiantis
pateikta pažyma, teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigos arba neteisminio proceso
vykdytojo nutarimu.
(5) Teismas, prokuratūra, ikiteisminio tyrimo įstaiga arba neteisminio proceso vykdytojas atlieka
nutarime nurodytos sumos pervedimą į asmens nurodyto banko sąskaitą per 15 darbo dienų nuo
nutarimo priėmimo dienos.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]

2 skyrius
Ekspertizių įstaigoje vykdomų ekspertizių kainos
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 272. Teismo medicinos – toksikologijos ekspertizė
Teismo medicinos – toksikologijos ekspertizės kaina yra 95 eurai.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]
§ 273. DNR ekspertizė
DNR ekspertizės kaina už vieną analizės objektą yra 57 eurai.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 274. Asmens teismo – medicinos ekspertizė
Asmens teismo – medicinos ekspertizės kainos yra sekančios:
1) asmens teismo – medicinos ekspertizė, tame tarpe sveikatos žalos ir sveikatos būklės
ekspertizė – 61 euras;
2) asmens kompleksinė teismo – medicinos ekspertizė ir asmens teismo – medicinos ekspertizė
ligoninėje, kalėjime ar buvimo vietoje – 84 eurai;
Teismo ekspertizių įstatymas 11 lapas/iš viso 15 lapų
3) asmens teismo – medicinos komisijos ekspertizė– 271 euras;
4) papildoma asmens teismo – medicinos ekspertizė - 97 eurai;
5) pakartotina asmens teismo – medicinos ekspertizė - 177 eurai;
6) nepilnamečio asmens ginekologinė ekspertizė - 129 eurai;
7) nepilnamečio asmens ginekologinė ekspertizė – 109 eurai;
8) asmens androloginė ekspertizė - 119 eurų.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]
§ 275. Asmens teismo – psichiatrinė ekspertizė ir teismo – psichologinė ekspertizė
Asmens teismo – psichiatrinės ekspertizės ir teismo – psichologinės ekspertizės kainos yra
sekančios:
1) teismo – psichiatrinė ekspertizė – 255 eurų plius mokestis 59 eurų už vieną lovadienį
stacionarinės ekspertizės atveju;
2) kompleksinė teismo – psichiatrinė ekspertizė ir teismo – psichologinė ekspertizė – 380 eurų;
3) teismo – psichiatrijos komisijos ekspertizė - 380 eurų;
4) teismo – psichologijos ekspertizė - 125 eurai.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
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§ 276. Teismo – chemijos ekspertizė
Teismo – chemijos ekspertizių kainos yra sekančios:
1) alkoholio ekspertizė – 75 eurai;
2) narkotinės medžiagos ekspertizė - 84 eurai;
3) sprogstamųjų medžiagų ekspertizė – 81 euras;
4) degiųjų skysčių ekspertizė – 193 eurai.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]
§ 277. Kriminalistikos ekspertizė
Kriminalistikos ekspertizių kainos yra sekančios:
1) su nepilnamečio seksualiniu išnaudojimu susijusios medžiagos infotechnologinė ekspertizė –
451 euras;
2) techninė automobilio ekspertizė - 503 eurai;
3) dokumento ekspertizė vienam dokumentui - 77 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
4) balso ekspertizė - 862 eurai;
5) Infotechnologinė ekspertizė - 1608 eurai;
6) pėdsakų ekspertizė - 314 eurai;
7) pluošto ekspertizė vienam objektui - 100 eurų;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
8) vaizdo ekspertizė – 761 euras;
9) rašysenos ekspertizė vienam asmeniui - 282 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
10) šaltojo ginklo ekspertizė – 255 eurai;
11) šovinio pėdsakų ekspertizė vienam objektui - 45 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
12) kitos eismo ekspertizės kategorijos – 428 eurai;
13) techninė eismo ekspertizė – 457 eurai;
14) judėjimo trasologinė ekspertizė – 413 eurai;
15) sprogmenų ir sprogimų ekspertizė – 430 eurų;
16) metalo ekspertizė vienam objektui – 50 eurų;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
17) popierinių pinigų banknotų ekspertizė vienam banknotui - 77 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
18) buhalterinės apskaitos ekspertizė vienai įmonei, organizacijai arba juridiniam asmeniui –
1585 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
19) radaro detektoriaus ekspertizė – 86 eurai;
20) ginklo ekspertizė, tame tarpe šaunamojo ginklo ekspertizė – 420 eurų;
21) pirštų atspaudų ekspertizė – 663 eurai;
22) gaisro ekspertizė – 704 eurai;
23) dažų dangos ekspertizė vienam objektui – 40 eurų;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
24) kaitinamosios lemputės ekspertizė vienam objektui - 35 eurai.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 278. Medicininės kriminalistikos ekspertizė
Medicininės kriminalistikos ekspertizių kainos yra sekančios:
1) Teismo – antropologijos ekspertizė, tame tarpe asmens identifikavimo ekspertizė – 333 eurų;
2) teismo – traumatologijos ekspertizė, tame tarpe žaizdų balistikos ekspertizė, teismo –
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medicinos ekspertizė ir įvykio vietos rekonstrukcijos ekspertizė - 77 eurai.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]
Teismo ekspertizių įstatymas 12 lapas/iš viso 15 lapų
§ 279. Mirusiojo teismo – medicinos ekspertizė
Mirusiojo teismo – medicinos ekspertizių kainos yra sekančios:
1) mirusiojo teismo – medicinos ekspertizė – 145 eurai;
2) mirusiojo kompleksinė teismo – medicinos ekspertizė - 222 eurai;
3) mirusiojo teismo – medicinos komisijos ekspertizė – 473 eurai;
4) papildoma mirusiojo teismo – medicinos ekspertizė - 68 eurai;
5) pakartotina mirusiojo teismo – medicinos ekspertizė - 220 eurų.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]
§ 2710. Toksikologinė ekspertizė
(1) Narkotinių medžiagų ir vaistų aktyviųjų medžiagų kokybės nustatymo iš biologinių medžiagų
ekspertizės kainos yra sekančios:
1) bazinių narkotinių medžiagų ir farmakologinių aktyviųjų medžiagų nustatymas dujų
chromatografijos masės spektrometru - 52 eurų;
2) amfetaminų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 54 eurai;
3) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba valstybės ekspertizių įstaigos vykdomo kraujo
paėmimo iš venos kaina - 2 eurai;
4) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba valstybės ekspertizių įstaigos vykdomo šlapimo
paėmimo kateteriu kaina - 12 eurų;
5) kanabinoidų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 53 eurų;
6) narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru 61 euras;
7) fentanilų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru – 50 eurų;
8) narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikacijos skrinigas – 23 eurai;
9) benzodiazepinų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 46 eurai;
10) gama hidroksibutirato nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 70 eurų;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
11) Kitų medžiagų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru, spektrine analize
arba didelės raiškos skysčio chromatografija - EUR 70.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
(2) Kitų toksikologijos ekspertizių kainos yra sekančios:
1) alkoholio ir kitų lakių junginių nustatymas - 27 eurai;
2) šarminio alkoholio ir jo irimo produktų nustatymas – 37 eurai.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]

3 skyrius
Valstybės ekspertizių įstaigoje vykdomų tyrimų kainos
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 2711. Valstybės ekspertizių įstaigoje vykdomi tyrimai
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
(1) Narkotinių medžiagų ir vaistų aktyviųjų medžiagų kokybės tyrimų kainos sekančios:
1) narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru -
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59 eurai;
2) bazinių narkotinių medžiagų ir vaistų aktyviųjų medžiagų nustatymas dujų chromatografijos
masės spektrometru - 39 eurai;
3) benzodiazepinų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru – 33 eurai;
4) kanabinoidų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 36 eurai;
5) fentanilų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 35 eurai;
6) rūgščiųjų ir bazinių frakcijų išskyrimas iš biologinės medžiagos ir jų analizė plonasluoksne
chromatografija - 35 eurai;
7) amfetaminų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 38 eurai;
8) bendras šlapimo tyrimas dujų chromatografijos masės spektrometru - EUR 31;
9) Gama hidroksibutirato nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru – 60 eurų;
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
10) Narkotikų ir psichotropinių medžiagų klasifikacijos skriningas - EUR 23.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]
(2) Narkotinių medžiagų kiekybinių tyrimų kainos yra sekančios:
1) narkotinių medžiagų ir vaistų nustatymas dujų chromatografijos masės spektrometru - 174
eurai;
2) narkotinių medžiagų ir vaistų nustatymas didelės raiškos skysčio chromatografija – 172 eurai.
[RT I 2010, 22, 108 - įsigaliojo 01.01.2011]
(21) Mirusiojo teismo – medicinos tyrimų kainos yra sekančios:
Teismo ekspertizių įstatymas 13 lapas/iš viso 15 lapų
1) mirusiojo viso kūno kompiuterinės tomografijos tyrimas – 284 eurai;
2) mirusiojo viso kūno kompiuterinės tomografijos tyrimas su bandinių paėmimu plonomis
adatomis toksikologiniam tyrimui - 308 eurai;
3) mirusiojo viso kūno kompiuterinės tomografijos tyrimas su storų adatų biopsija ir histologiniu
tyrimu – 495 eurų;
4) mirusiojo viso kūno magnetinio rezonanso atvaizdų tyrimas – 1057 eurų;
5) kiti teismo – radiologijos tyrimai – pagal Estijos Sveikatos apsaugos fondo kainoraštį.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
(3) Kitų papildomų tyrimų kainos yra sekančios:
1) teismo – traumatologijos tyrimas – 76 eurai;
2) medicininis teismo – toksikologijos tyrimas - 52 eurai;
3) alkoholio ir kitų lakių junginių nustatymas - 14 eurų;
4) šarminio alkoholio ir jo irimo produktų nustatymas - 25 eurai;
5) karbokschemoglobino nustatymas – 26 eurai;
6) kitų toksinių medžiagų nustatymas – 31 euras;
[RT I 2010, 22, 108 – įsigaliojo 01.01.2011]
7) asmens teismo – medicinos tyrimas dėl dalinio ar trūkstamo darbingumo nustatymo - 61
euras;
[RT I, 13.12.2014, 1 – įsigaliojo 01.07.2016 (įsigaliojimas pakeistas - RT I, 17.12.2015, 1)]
8) elementari analizė vienam objektui - 35 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 – įsigaliojo 01.08.2012]
9) infraraudonųjų spindulių spektrometrija vienam objektui - 40 eurų;
[RT I, 04.07.2012, 1 – įsigaliojo 01.08.2012]
10) teismo psichiatrijos tyrimas - 125 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 – įsigaliojo 01.08.2012]
11) teismo – psichologijos tyrimas - 73 eurai;
[RT I, 04.07.2012, 1 – įsigaliojo 01.08.2012]
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12) pradinis biologinės medžiagos tyrimas - 70 eurų.
[RT I, 04.07.2012, 1 – įsigaliojo 01.08.2012]

6 skyrius
ĮVEDIMO TAISYKLĖS
§ 28. [Ištrintas iš šio teksto]
§ 29. Teismo eksperto priesaikos davimo skirtumai
Ekspertizių vykdymui į darbą priimtas asmuo, kuris atitinka teismo ekspertui keliamus
reikalavimus, duoda su juo darbo sutartį sudariusiam asmeniui, šio įstatymo 7 straipsnyje minėtą
priesaiką per šešis mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo dienos.
§ 30. Ekspertizės biuro pagrindinio įstatymo suderinimas su įstatymu
Ekspertizės biuro pagrindinis įstatymas suderinamas su šio įstatymo reikalavimais per šešis
mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo dienos.
§ 301. Teismo ekspertizių ir Kriminalistikos Centro veiklos užbaigimas
(1) Teismo ekspertizių ir Kriminalistikos Centro veikla užbaigiama ir jų užduotys, teisės, prievolės,
valstybės aktyvai ir administravimas perduodami Estijos Teismo – medicinos Ekspertizių biurui
pradedant nuo 2008 m. sausio 1 d. Estijos Teismo – medicinos Ekspertų biurui nebus
perduodamas policijos įstaigų užtikrinimas kriminalistikos priemonėmis, kriminalistikos ir
fotografavimo paslaugų organizavimas, tai lieka policijos įstaigų žinioje. Teismo ekspertizių ir
Kriminalistikos Centro veiklos užbaigimą ir su tuo susijusį perdavimą organizuoja Respublikos
Vyriausybė arba jos įgaliotas ministras.
(2) Už šią sritį atsakingas ministras paskiria Estijos Teismo – medicinos ekspertizių biurą ir
išleidžia naują pagrindinį įstatymą.
(3) Visuose teisiniuose santykiuose, kuriuose Estijos Respublika atstovaujama per Estijos Teismo
– medicinos Ekspertizių biurą arba Teismų ekspertizių ir Kriminalistikos centrą, nuo 2008 m.
sausio 1 d. Estijos Respubliką atstovaujama perduotas ir naujo pagrindinio įstatymo pagrindu
veikiantis buvęs Estijos Teismo – medicinos Ekspertizių biuras, kuris iki teisių įstatymo pakeitimo
turi iki šiol galiojusią jame nustatytą valstybės ekspertizių įstaigos kompetenciją.
[RT I 2007, 44, 314 - įsigaliojo 14.07.2007]
§ 302. Teismo ekspertizės ir Kriminalistikos centro pareigūnų atleidimas nutraukus
įstaigos veiklą
(1) Pranešimas apie Teismo ekspertizės ir Kriminalistikos centro veiklos užbaigimą ir pasiūlymas
sudaryti pagal pasiūlytas sąlygas darbo sutartį su Estijos Teismo – medicinos Ekspertizių biuru,
pateikiamas pareigūnui raštu ne vėliau kaip iki 2007 m. lapkričio 15 d.
Teismo ekspertizių įstatymas 14 lapas/iš viso 15 lapų
(2) Teismo ekspertizės ir Kriminalistikos centro pareigūnui, kuris išeina iš darbo ir pereina dirbti
pagal sutartį į Estijos Teismo – medicinos Ekspertizių biurą, išsaugomos sekančios teisės, kurios
buvo darbo laikotarpiu gautos pagal Visuomeninių paslaugų įstatymą:
1) išsaugomas buvęs atlyginimas, jei alga naujoje darbo vietoje yra mažesnė nei buvo iki šiol;
2) išėjimo iš darbo metu už ne trumpesnį nei trys metai tarnybinį stažą pareigūnas turi teisę į
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vieną papildomą atostogų dieną trečiais metais ir už kiekvienus sekančius išdirbtus metus į vieną
papildomą atostogų dieną, bet ne daugiau nei 10 kalendorinių dienų. Jei bendroje įstaigos
sutartyje yra numatyta pareigūnui suteikti papildomas atostogas, atostogos, kurios suteikiamos
pagal šį straipsnį, nepriskaičiuojamos prie papildomų atostogų, kurios suteikiamos remiantis
bendra sutartimi;
3) leidžia padengti studijų kreditą Švietimo parama pagal studijų kreditavimo įstatyme numatytas
sąlygas;
[RT I 2009, 35, 232 - įsigaliojo 01.07.2009]
4) iki 2013 m. sausio 1 d. pagal darbo sutartį išdirbtas darbo laikas į skaičiuojamas į tarnybinį
stažą pensijos dydžio padidinimui, remiantis Viešosios tarnybos įstatymu.
[RT I, 06.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.04.2013]
(3) Apie savo sutikimą sudaryti darbo sutartį pareigūnas informuoja Estijos Teismo – medicinos
Ekspertizių biuro vadovą iki paskutinio nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis nei dvi
savaitės, nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos. Jei pareigūnas nurodytu
laiku nedavė savo sutikimo, laikoma, kad jis nesutiko.
(4) Darbuotojui, kuris davė sutikimą sudaryti darbo sutartį nustatytu laiku, nemokamas Viešosios
tarnybos įstatymo 131 straipsnio 1 dalyje numatytas atlyginimas už jo atleidimą iš tarnybos.
[RT I 2007, 44, 314 - įsigaliojo 14.07.2007]
§ 303. Valstybės pripažintų ekspertų sąrašo paskelbimas interneto svetainėje
Valstybės pripažintų ekspertų sąrašas yra viešai prieinamas interneto svetainėje. Per 1 mėnesį
nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Ekspertizių įstaiga praneša visiems į sąrašą įtrauktiems
ekspertams, kurie gali informuoti Ekspertizių įstaigą apie savo norą pakeisti sąraše paskelbtą
kontaktinę informaciją arba ryšių priemonės numerį arba pageidauja vienų iš jų neviešinti.
Valstybės pripažintų ekspertų sąrašas yra skelbiamas interneto svetainėje per du mėnesius nuo
šio įstatymo įsigaliojimo dienos, remiantis tuo metu galiojančiais duomenimis.
[RT I 2010, 8, 35 - įsigaliojo 01.03.2010]
§ 304. Valstybės pirštų atspaudų registro ir valstybės DNR registro pereinamojo
laikotarpio taisyklės
(1) Iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. valstybės pirštų atspaudų registre ir valstybės DNR registre įtraukti
duomenys, kurių gavimo tikslų neįmanoma identifikuoti, gali būti naudojami tik asmens
identifikavimo tikslais.
(2) Iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. valstybės pirštų atspaudų registre ir valstybės DNR registre įtraukti
pirštų atspaudai ir DNR pavyzdžių analizės rezultate gauti duomenys bus panaikinti po 40 metų
nuo įtraukimo į registrą dienos.
(3) Šios įstatymo 99 straipsnio 2 dalis taikoma duomenų pašalinimui iš valstybės DNR registro
nuo 2013 m. gruodžio 1 d.
(4) Duomenys, kurie gauti analizuojant šio įstatymo 99 straipsnio 2 dalyje minėtų asmenų DNR
pavyzdžius, nepanaikinami iš valstybės DNR registro, tik uždaroma prieiga prie jų, ir po uždarymo
šių duomenų neleidžiama naudoti jokiomis aplinkybėmis. Duomenys, kuriuos liečia šis punktas, iš
valstybės DNR registro būtina pašalinti pradedant nuo 2013 m. gruodžio 1 d.
[RT I, 04.07.2012, 1 - įsigaliojo 01.08.2012]
§ 31. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d.
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