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Sissejuhatus 

 
Vastavalt surma põhjuse tuvastamise seaduse §-le 5 ja 6. 

Haiglas surnud isiku surmast teavitab tervishoiuteenuse osutaja surnu omakseid või tema 
seaduslikku esindajat viivitamata, kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul, arvates surma fakti 
tuvastamisest. Kui surnu omakseid või tema seaduslikku esindajat ei ole võimalik nimetatud 
tähtaja jooksul teavitada, teavitatakse viivitamata surnu elukohajärgset kohalikku 
omavalitsust. 

Tervishoiuteenuse osutaja poolt tuvastamata surnust teavitab tervishoiuteenuse osutaja 
viivitamata politseid. 

Kui on alust oletada, et isiku surm on saabunud kuriteo tagajärjel või on tegemist 
välispõhjustest tingitud surmajuhtumi või selle kahtlusega või kui leitakse surnu, kelle isikut 
ei ole võimalik kindlaks teha, teavitatakse viivitamata uurimisasutust või prokuratuuri. 

Välisriigi kodaniku surmast teavitab surma fakti tuvastanud arst viivitamata kirjalikult 
Välisministeeriumi. 

Ettepanek seaduse muudatuseks: asjaajamiseks (surmatõendi väljastamiseks 
perekonnaseisuametis, et omaksed saaks hakata matuseid korraldama jms) edastatakse tervise 
infosüsteemi ja sealt rahvastikuregistrisse ja surmapõhjuste registrisse elektroonselt surma 
fakti teatis, hiljem edastatakse tervise infosüsteemi ja sealt surmapõhjuste registrisse 
elektroonselt surma põhjuse teatis. 

Surma fakti teatise edastajaks on surma fakti tuvastanud arst või õde. 

Väljaspool haiglat surnud isiku surma fakti teatise edastab surma tuvastanud kiirabibrigaadi 
juht, perearst või kohtuarst. 



                 

Surma fakti teatise andmekoosseis 

1 Tervishoiuasutuse andmed 
1.1. Registrikood 

1.2. Asutuse nimetus 

1.3. Aadress 

1.3.1. tänav 

1.3.2. maja 

1.3.3. postikood 

1.3.4. linn/vald 

1.3.5. maakond 

1.3.6. riik 

1.4. Tegevusloa number 

1.5. E-post 

1.6. Telefon 

1.7. Faks  

2 Surnu isikuandmed 
2.1.  Eesnimi 

2.2.  Perekonnanimi 

2.3.  Isikukood 

2.4.  Sünniaeg (pp.kk.aaaa) 

2.5.  Sünnikellaaeg vastsündinul (hh:mm) 

2.6.  Vanus 

2.7.  Sugu – loend 

2.7.1 mees 

2.7.2 naine 

2.8.  Tegelik elukoht 

2.8.1 tänav 

2.8.2 maja 

2.8.3 korter 



                 

2.8.4 postikood 

2.8.5 linn/vald 

2.8.6 maakond 

2.8.7 riik 

2.9.  Perearst 

2.9.1 eesnimi 

2.9.2 perekonnanimi 

2.9.3 registreerimiskood 

3 Surmaaeg 
3.1. Kuupäev (pp.kk.aaaa) 

3.2. Kellaaeg (hh:mm) 

4 Surmakoht - loend 
4.1. Tervishoiuasutuses 

4.1.1. tervishoiuasutuse nimetus 

4.1.2. registrikood 

4.2. Kodus 

4.3. Mujal 

4.3.1. välispõhjus 

5 Surma fakti tuvastaja 
5.1. Eesnimi 

5.2. Perekonnanimi 

5.3. Tervishoiutöötaja registrikood 

5.4. Eriala kood 

5.5. Eriala nimetus 

6 Teatise koostamise kuupäev 
6.1. Teatise koostamise kuupäev (pp.kk.aaaa) 


