
SURMA REGISTREERIMINE
Surma registreerimiseks tuleb seitsme päeva 
jooksul alates isiku surmapäevast esitada avaldus 
kohalikuomavalitsuserahvastikuregistriasutusele.
Avaldustonvõimaliktäitarahvastikuregistriasutu-
ses.

Surma registreerivad  
rahvastikuregistri asutused:
• maavalitsus maakonnakeskuses;
• valla- või linnavalitsus,  

shperekonnaseisuametid.

Surma registreerimiseks esitatakse:
• arstliksurmateatisvõikohtuotsussurmafakti

tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta; 
• surnu isikut tõendav dokument;
• avalduseesitajaisikuttõendavdokument.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul  
pärastsellekohaseavalduselaekumist.

Surma registreerimisel tehakse märge rahvastiku-
registrisse ja väljastatakse surmatõend, mis on 
kinnitatud väljavõte rahvastikuregistri andmetest.
Surma registreerimine ja surmatõendi esmakord-
ne väljastamine on riigilõivuvaba. Lahkunut on  
võimalik matta ainult surmatõendi alusel. 

Lahkunu korrastamise ja matusega seotud asja- 
ajamise teenuste tellimine toimub vastavalt  
omastesoovile.

Matusetoetuse kohta saate infot lahkunu
elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest,  
mõne omavalitsuse puhul on võimalik esitada  
taotlus läbi portaali www.eesti.ee.

Lähedase surmaga 
seotud esmased 
toimingud

Õndsad on kurvad,  
sest neid lohutatakse 
(Jeesusemäejutlus,Matteuse5:4)

Koostanud: 
Põhja-EestiRegionaalhaigla
J.Sütistetee19,13419Tallinn
Infotelefon6171300
www.regionaalhaigla.ee
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Kooskõlastanud Põhja-EestiRegionaalhaiglaõenduskvaliteedi
komitee30.jaanuaril2014.a.



SiiraskaastunneTeilelähedasekaotusepuhul!

Käesolev infoleht annab Teile teada, millised on 
inimese surma järel vajalikud esmased toimingud, 
millegalahkunulähedasedpeavadtegelema.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas surnud inimese 
surmast teavitab arst esimesel võimalusel lahkunu 
omakseid või tema seaduslikku esindajat telefoni
teel.

Regionaalhaiglaonsõlminudsurnutranspordiks ja
surnukehahoiustamiseks lepinguTallinnaMatuse-
bürooga. Edasiste asjaajamiste korraldamiseks 
võtkeühendustmatusebüroogatelefonil644 9580 
E–Rkell9–16;Lkell9–14.

Lahkunusäilitaminekülmkambrisonarstlikusurma-
teatiseväljastamisenivõilahangulejärgnevapäevani
tasuta.

Lahkunu isiklikud asjadsaabkätteosakonnast,kus
lahkunuviimatiravilviibis.Tagastaminetoimubtöö-
päevitiarstlikusurmateatisejaesindajaisikuttõen-
dava dokumendi alusel. Lahkunu esindajaks võib
olla tema pereliige, lähedane või seadusega kehtes-
tatudkorrasmääratudesindaja.

Palume leppida osakonda tuleku aeg eelnevalt tele-
foniteelkokku,etvähendadaasjaajamiselekuluvat
aega.

Väärtasjad ja esemed, mida ei saanud enne matuse-
büroosse transportimist eemaldada, väljastatakse
TallinnaMatusebüroosarstliku surmateatiseesita-
jaleisikuttõendavadokumendialusel.

LAHANG
Patoanatoomilise lahangu teostamise otsustab 
raviarst, lähtudesEestiVabariigiskehtivastseadus-
andlusest.

Soovi korral on lahkunu lähedasel või seadusjärgsel 
esindajal õigus esitada kirjalik nõue lahangu teos-
tamiseks. Kui meditsiinidokumentides fikseeritud
esialgne surmapõhjus langeb kokku lahangul tuvas-
tatud surmapõhjusega, siis tasub lahangu maksu-
museEestiHaigekassa tervishoiuteenuste loetelus
kehtestatudpiirmäärasnõudeesitaja.Esialgsesur-
mapõhjuse ja lahangu tulemuse lahknevuse korral 
maksablahangueestEestiHaigekassa.

Lahangut taotlenud isik võib lahangu alustamiseni 
kirjalikunõudetagasivõtta.

Kohtuarstlik lahang ja kohtuarstlik ekspertiis teos-
tatakse, kui isik on surnud kuriteo tagajärjel või  
välispõhjustesttingitudasjaoludel.

ARSTLIK SURMATEATIS
Kui lahangut ei toimu, väljastab raviarst või vasta-
vaosakonnavolitatudtöötajaarstlikusurmateatise
surnuomastelevõitemaseaduslikuleesindajale.

Kui patsient on hospitaliseeritud ilma isikut tõen-
dava dokumendita, peavad patsiendi surma korral 
omaksed või seaduslik esindaja lahkunu isiku eelne-
valt dokumentaalselt tuvastama, pärast seda väljas-
tataksearstliksurmateatis.

Patoanatoomilise lahangu järgselt väljastatakse 
arstliksurmateatis:

• lahangupäevalkella14–18Mustamäekorpuse
fuajeesasuvastregistratuurist;

• tööpäevitikella8–18Mustamäekorpuse
fuajeesasuvastregistratuurist;

• nädalavahetusteljariiklikelpühadelkella9–12
Mustamäekorpuseregistratuuriinfolauast.

Kohtuarstliku lahangu ja kohtuarstliku ekspertiisi 
järgselt väljastatakse arstlik surmateatis Eesti Koh-
tuekspertiisi Instituudi Põhja-Eesti kohtuarstliku 
ekspertiisiosakonnastaadressilTervise30,Tallinn:
• tööpäevitikella9.00–16.30, 

eelnevaltkokkuleppidestel6636762.


