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• Kommentaarid

Kalevi pärandus
Kaljurand ja vaba meri, niidud mäed ja metsasalud,

järvi, maid, kus kuldas päikselõim.
Siia Kalev kodu rajas, Linda koldes süütas halud,
alguse sai eesti rahva hõim.
Nende sõnadega algab Murtud Rukkilille Ühingu tunnuslaul. Eestlane on ikka unistanud oma kodust ja
rukkipõllust. Läbi aegade on võõrsilt tulnud vägivallatsejad üritanud seda unistust põrmustada, meie
kodusid põletades ja rüüstates. Me pole just tihti
saanud väita: “Mu kodu on mu kindlus.” Kuid ikka ja
jälle on eestlased kõike trotsides oma kodu taastanud
või uuesti ehitanud.
Ka kodu vajab kaitset, nagu me isegi. Nii ajaloosündmuste kui isikute mälestuseks on meil palju mälestusmärke, jagatud on tunnustusi ja aumärke. Ühing tahab
jäädvustada mälestust ka eesti kodust, sest kodust
algab kõik. Kodu on koht, kust ema saadab pereliikmeid teele ja kodulävel seistes ootab ta neid tagasi.
Need kaks on lahutamatud. Austame Kalevi
pärandust ja hoiame eesti kodu!

Enno Uibo
Murtud Rukklille Ühingu esimees

Sisukord
Murtud Rukkilille Ühing – represseeritute ja
küüditatute huve kaitsev ühing.

4

Represseeritute tervishoiuteenuste, ravimite ja
transpordikulutuste hüvitised

5

Sagedamini küsitud küsimused represseerituks
tunnistamise kohta

8

Okupatsioonireziimide poolt represseeritud
isiku seadus

10

Represseeritu tunnistuse andmise korra ning
taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning
represseeritu tunnistusi väljastava asutuse
määramine

17

Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud
isikule tervishoiuteenuste ja ravimite
hüvitamise määrad, tingimused ja kord

20

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku sõidusoodustuse ulatus, sõidusoodustuse
andmise tingimused ja kord

26

Murtud Rukkilille märgi andmise ning
kandmise kord ja Murtud Rukkilille märgi
kirjeldus

28

sotsiaalministri kommentaar

Murtud
Rukkilille
Ühing
Murtud Rukkilille Ühing asutati 31.

Kuidas astuda MRÜ liikmeks?
Liikmeks võib olla iga teovõimeline isik,
kes tunnistab ühingu põhikirja ja aitab
kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele
ning kelle liikmeks võtmise on otsustanud ühingu juhatus.

Kuidas lahkuda MRÜ-st?
Lahkumiseks esitab ühingu liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmestaatus
kustutatakse avalduse saamise päeval.

jaanuaril 2003. aastal, et koondada ja
kaitsta represseeritute ja küüditatute
huve, koguda ja jäädvustada nende
mälestusi ning anda välja infolehte.
Murtud Rukkilille Ühingu juhatus
kutsub kõiki teotahtelisi inimesi osalema
ühingu tegemistes. Soovime, et igaüks
leiaks endale sobiva ja meelepärase
tegevuse, alates vastastikusest abistamisest kuni meelelahutuseni.

Millised on MRÜ liikme
õigused?
Ühingu liikmel on hääleõigus ühingu üldkogus, õigus olla valitud ühingu juhtorganitesse, osaleda ühingu üritustel, saada
arvustusi ja hinnanguid töö kohta, esitada
üldkogule ettepanekuid ja arupärimisi
ühingu tegevuse kohta.

Millised on MRÜ liikme
kohustused?
Kaasa aidata eesmärkide saavutamisele,
täita ühingu põhikirja nõudeid ning üldkogu ja juhatuse otsuseid.

Kui suur on liikmemaks?
Liikmemaks on vabatahtlik, vastavalt võimalusele. Liikmemaksu tasuda ja annetusi teha saab juhatuse volitatud liikmele
või Hansapanga arveldusarvele
221021914912.

Liikmeavaldused palume toimetada
aadressil: Kursi tee 8, Kuusalu alev,
Harjumaa 74601, info telefonil 53853941.
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Represseeritute
tervishoiuteenuste, ravimite ja
transpordikulutuste
hüvitised
2005. aastast suurenesid hüvitise
määrad märkimisväärselt:
2004
2005
Taastusravi
500 kr 1000 kr
Tervishoiuteenused
650 kr 1000 kr
Transport
–
500 kr

2005. aastast nõutakse hüvitise avaldusel
vähem andmeid, et asjaajamine oleks võimalikult lihtne. Avaldus tuleb esitada
ainult üks kord ja edaspidi võtab elukohajärgne pensioniamet sealt ise vajalikud
andmed. Hüvitise saamiseks peab represseeritu hiljem üksnes kviitungid viima
või need posti teel saatma. Avaldus tuleb
uuesti vormistada vaid juhul, kui sellel
nõutud andmed on muutunud (näiteks
pangakonto number).

Ka taastusravihüvitise taotlemine on
muudetud paindlikumaks: hüvitise saamiseks ei ole enam vaja arsti saatekirja. Nii
nagu eelmisel aastal, kuulub ka 2005. aastal hüvitamisele nii ambulatoorne kui statsionaarne taastusravi. Seega pole oluline,
kas ravi saadi sanatooriumis, haiglas või
tervisekeskuses. Küll aga peab taastusravi
osutajal olema tegevusluba. Selle kohta
saab täpsemat infot pensioniametist.
Kui inimene ei soovi või tal pole võimalik taastusravi eest 1000 krooni maksta,
võib ta esitada avalduse pensioniametile,
kes annab garantiikirja, et pensioniamet
tasub tema eest taastusravi osutajale. Hüvitatakse kõigi represseeritute taastusravi,
ka nende, kes käisid 2004. aastal taastusravil ilma garantiikirjata ja maksid ise kogu
teenuse eest. 2004. aastal taastusravil
käinutele hüvitatakse kuni 500 krooni.

TERVISHOIUHÜVITISED
Märksa lihtsam on ka ravimi- ja tervishoiuteenuste hüvitisi taotleda – näiteks
nõutakse nüüd vaid kviitungi väljastaja (nt
haigla või apteegi) andmeid, teenuse/ravimi nimetust, inimese nime ja isikukoodi,
makstud summat ja kuupäeva. Kui kviitungi väljastaja ei kirjuta sellele represseeritu nime või isikukoodi, võib represseeritu kirjutada need oma käega kviitungi
tagaküljele ja lisada kinnituseks allkirja.

SÕIDUHÜVITISED
Alates 2005. aastast hüvitatakse represseeritule 50% sõidupileti hinnast,
kuid mitte rohkem kui 500 krooni aastas.
See tähendab, et 500 krooni hüvitatakse
juhul, kui esitatakse 1000 krooni eest sõidupileteid. Kui sõidupileteid esitatakse
näiteks 1500 krooni eest, siis makstakse
hüvitisena ikkagi 500 krooni, kui aga sõidupileteid esitatakse näiteks 600 krooni
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eest, siis makstakse hüvitisena 300 krooni. Sõidusoodustuse taotlemiseks tuleb
pensioniametile esitada avaldus (iga
kord) ja hüvitamisele kuuluvad piletid.

DOKUMENTIDE ESITAMINE
Kõigi hüvitiste dokumente võib pensioniametile esitada aastaringselt, kuid
hiljemalt tasumisele järgneva aasta 10.
aprilliks. Kõik hüvitised makstakse välja
hiljemalt dokumentide esitamise kuupäevale järgneva kalendrikuu jooksul, kui
dokumendid esitatakse hiljemalt kuu 10.
kuupäevaks, ning hiljemalt ülejärgmise
kuu jooksul, kui dokumendid esitatakse
pärast 10. kuupäeva. Kõiki hüvitisi saab
taotleda pensioniameti kaudu ning summad makstakse vastavalt soovile kas represseeritu pangakontole või postkontoris-

2005. aastal on represseeritutele maamaksuvabastuse ette
näinud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Elva linn
Halinga vald
Järva-Jaani vald
Kaarma vald
Kadrina vald
Kärdla linn
Misso vald
Märjamaa vald
Narva linn
Noarootsi vald
Oru vald
Paldiski linn
Puka vald
Põltsamaa linn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Põltsamaa vald
Põlva linn
Pärnu linn
Raasiku vald
Ridala vald
Saue vald
Suure-Jaani linn
Taheva vald
Tartu linn
Toila vald
Varstu vald
Viiratsi vald
Viljandi linn
Võru linn

se. Kõik vajalikud dokumendid võib
pensioniametile esitada ka posti teel.

MAAMAKSUVABASTUS
Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse rakendussätetega
nähti ette võimalus vabastada represseeritu maamaksust (elamumaa osas). See on
iga omavalitsuse enda otsustada, seadus
selleks ei kohusta. Kuna tegu on suhteliselt värske seadusega, siis on mõistetav,
et omavalitsused ei saanud maksuvabastust aastaks 2004 ette näha. Mitmes omavalitsuses leiti siiski võimalus seda 2004.
aasta osas tagantjärele teha.

RIIGILÕIVUVABASTUS
Represseeritule ette nähtud riigilõivuvabastus ei ole üleüldine, vaid puudutab
teavet, mis käib represseeritule kuuluva
kinnisasja kohta. Ehk teisisõnu: riigilõivuvabad on maakatastri väljavõtted.

ÕIGUS TEGELDA TASUTA
HARRASTUSPÜÜGIGA
Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse paragrahv 7 sätestab
õiguse tegelda tasuta harrastuspüügiga.
Kalapüügiseaduse alusel tohib igaüks
harrastuspüügiõigust tõendava dokumendi alusel harrastuspüügivahenditega
püüda kala riigile ja omavalitsusele kuuluval veekogul või eraomanikule kuuluval
avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades seaduses ja selle alusel
kehtestatud piiranguid. Eraomanikule
kuuluval veekogul, mis pole määratud
avalikuks kasutamiseks, tohib kala püüda
kinnisasja omaniku loal.
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Vastavalt seadusele on represseeritul ja represseerituga võrdsustatud
isikul represseeritu tunnistuse ettenäitamisel õigus külastada tasuta
riigimuuseume:
• C. R. Jakobsoni
Talumuuseum
• Eesti Ajaloomuuseum
• Eesti
Arhitektuurimuuseum
• Eesti Kunstimuuseum
• Eesti Loodusmuuseum
• Eesti Meremuuseum
• Eesti Piimandusmuuseum
• Eesti Põllumajandusmuuseum
• Eesti Rahva Muuseum
• Eesti Spordimuuseum
• Eesti Tarbekunsti- ja

Disainimuuseum
• Eesti Teatri-ja
Muusikamuuseum
• Eesti Tervishoiu
Muuseum
• Eesti Vabaõhumuuseum
• Harjumaa Muuseum
• Hiiumaa Muuseum
• Iisaku Muuseum (Ida-Viru
maakond)
• Järvamaa Muuseum
• Laidoneri Muuseum
• Läänemaa Muuseum
• Mahtra Talurahvamuuseum (Rapla maakond)

Represseeritud tohivad kala püüda harrastuspüügivahenditega ilma püügiõigust
tõendava dokumendita, välja arvatud juhtudel, kui kalavarude kaitseks rakendatakse kalastuskaardi nõuet1. Harrastuspüügil
peab kaasas olema soodustust tõendav dokument – represseeritu tunnistus.
Kalastuskaardi annab püügipiirkonna
maakonna keskkonnateenistus. Kui püügipiirkond jääb mitme maakonna piiresse,
määrab kalastuskaardi andja keskkonnaminister. Kalastuskaardile märgitakse püügipiirkond, kehtivusaeg, püügiõiguse omaniku nimi ja vajaduse korral püügivahend.
Harrastuspüügivahendid on:
1. spinning, vedel, sikut, lendõng, põhja-

• Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseu
m (Jõgeva maakond)
• Põlva Talurahvamuuseum
• Pärnu Muuseum
• Rannarootsi Muuseum
• Saaremaa Muuseum
• Tartu Kunstimuuseum
• Tartumaa Muuseum
• Tuletõrjemuuseum
• Valga Muuseum
• Viljandi Muuseum
• Võrumaa Muuseum /Dr.
Fr.R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum

õng, krunda, ankurdamata und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng;
2. harpuunipüss ja harpuun;
3. haakeõng (seda tohib kasutada merel,
Peipsi järvel, Lämmijärvel ja Pihkva
järvel);
4. nakkevõrk;
5. kuni 100 konksust koosnev põhjaõngejada.
Detailsema info saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaministeeriumi poole (tel
6262 802).
1
Keskkonnaministril on õigus määrata piirkonnad,
kus rakendatakse piiranguid kala püüdvate isikute
arvu, püügivahendite, püügi aja või püütavate
kalade kohta. Nendes piirkondades annab harrastuspüügiõiguse kalastuskaart.
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Sagedamini küsitud
küsimused
represseerituks tunnistamise kohta
Kas inimene on represseeritu
või represseerituga
võrdsustatud isik:
Kui ta teenis Saksa armees, kuid ei langenud sõjavangi ega olnud allutatud sunniviisilisele tööle koos vabaduse piiramisega NSV Liidu tööpataljonis jm?
Seaduse kohaselt ei ole ta represseeritu,
kuid ta võidakse tunnistada represseerituga võrdsustatud isikuks, kui ta võitles väeosades, mis takistasid Punaarmee tungimist Eesti territooriumile.
Kui ta oli küüditatute nimekirjas, kuid
välja teda ei saadetud? Selline inimene
ei ole represseeritu ega represseerituga
võrdsustatu, hoolimata sellest, et tal on nt
rehabiliteerimistunnistus.
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nikakoolideks või mitte. Määravaks on
tahtevastane äraviimine Eestist.
Kui ta saadeti likvideerima Tšernobõli
Aatomielektrijaama avarii tagajärgi?
Laialt võttes on siin kaks rühma:
1. sünnijärgne Eesti kodakondne loetakse
represseerituks koos vastavate soodustustega;
2. naturalisatsiooni korras kodakondsuse
saanud ja Eesti kodakondsuseta inimest ei
loeta represseerituks, kuid talle laienevad
teatud pensioniõigused: ta saab viis aastat
varem vanaduspensionile ning kui ta on
avarii tagajärjel kaotanud vähemalt 40%
töövõimest, arvutatakse tema pensionile
juurde 10% rahvapensioni määrast.

Kui ta oli sunnitud vahetama elukohta
Eesti riigi piires? Asumisele saatmise
mõiste on seotud Eesti riigi piirest väljaviimisega. Sunnitud elukohavahetust kodumaa piires ei loeta seaduse mõttes represseerimiseks.

Kui ta saadeti 1986. aastal Slavutitšisse?
Ta kuulub represseeritute hulka, sest teave
radiatsiooni ja selle mõju kohta oli esialgu
ebapiisav ja eksitav. Pärast 1986. aastat
Slavutitšis viibinu peab tõendama, et ta
saadeti sinna sunniviisiliselt. Vastasel korral
saab eeldada vabatahtlikkust ning sel juhul
ei loeta inimest represseerituks.

Kui ta saadeti lapsena Venemaale töökolooniasse? Venemaale töökolooniasse
saadetud lapsed kuuluvad represseeritute
hulka, hoolimata isegi sellest, kas need
töökolooniad nimetati ümber eri- või teh-

Kui ta küüditati Petserimaalt? Petserimaalt küüditatud on represseeritud. Aluseks on riigipiiri seadus, mis seob Eesti
territooriumi mõiste Tartu rahulepingu
järgse piiriga.

sagedamini küsitud küsimused

Kui tal ei olnud repressiooni ajal Eesti
kodakondsust, kuid praeguseks on selle
saanud? Seadus koostati põhimõttel, et
Eesti riik püüab leevendada oma kodanike
kannatusi, nende inimeste kannatusi, kes
kannatasid Eesti pärast. Muu riigi kodakondsusega isikutele tekitatud kannatusi
peaks hüvitama kannatusi põhjustanud riik
(või tema õigusjärglane).
Kui ta saadeti lapsena asumisele või sündis asumisel? Asumisel viibinud lapsi tuleb
kohelda võrdselt, sõltumata sellest, kas laps
sündis vanema asumisel oleku ajal või viidi
ta asumisele alaealisena. Alaealisena asumisele viidud lapse puhul arvestatakse pensioniõigusliku staazi hulka kolmekordselt aeg,
mil ta oli õigusvastaselt vahi all, kinnipidamiskohas või asumisel, sealhulgas aeg põgenemise ja hilisema vahistamise vahel. Asumisel oleku aja arvestamisel lähtutakse
ajast, mil inimesel tekkis reaalne võimalus
Eestisse naasta. Seni arvestati pensioniõigusliku staazi hulka poolteisekordselt aeg
alates lapse 1954. aasta määruse alusel
vabastamisest kuni tema Eestisse naasmiseni. Kuna aga alaealisuse tõttu polnud tal
üldjuhul võimalik Eestisse naasta, asendati
poolteisekordne staaz kolmekordse staaziga, ja seda tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist
2004, mil jõustus okupatsioonireziimide
poolt represseeritud isiku seadus.

Kuidas arvutatakse pensionistaazi, kui inimene on kaks korda küüditatud? Kaks korda küüditatute puhul arvestatakse vahepeal Eestis
oldud aega kolmekordse staazina. Seda ka
juhul, kui arhiividokumentides ei esine sõna

“põgenemine”, sest teistkordset küüditamist tuleb käsitleda tõendina, et esimese
küüditamise lõpp ei olnud vabatahtlik.

Tõendamine
Tšernobõli avarii likvideerijad tõendavad oma õigust soodustingimustel vanaduspensionile sõjaväepileti, riigikaitseosakonna tõendi või muu dokumendiga,
millest nähtub osavõtt Tšernobõli AEJ
tagajärgede likvideerimisest.
Slavutitšis käinud on võrdsustatud on
Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerijatega ning neile on väljastatud tõendid
(“udostoverenije”). See dokument tõendab
õigust sooduspensionile. Lisaks võivad
tõendavateks dokumentideks olla ka näiteks selliste ehitusasutuste ja -organisatsioonide käskkirjad, mille töötajaid Slavutitšisse komandeeringusse saadeti.

Mida teha juhul, kui tõendavaid
dokumente pole?
Represseeritu tunnistuse saamiseks on
võimalik kohaldada haldusmenetluse üldregulatsiooni tõendamise küsimuses. See
tähendab, et dokumentaalse tõendusmaterjali kõrval tunnistatakse ka suulisi
tõendeid – represseeritu staatuse taotleja
seletusi ja tunnistaja ütlusi. Pensionistaazi
tõendamiseks see viis sobiv ei ole.
Pensionistaazi tõendamiseks tuleb vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele ja Vabariigi Valitsuse 10.01.2002. a
määrusele nr 6 “Pensioniõigusliku staazi
tõendamise kord” pöörduda kohtusse, kui
dokumendid ei ole säilinud. Sellise tagatismehhanismi eesmärk on hoida ära kuritarvitusi ja kasutada riigi raha sihipäraselt.
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Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2003. a otsusega nr 508
Avaldamismärge: RT I 2003, 88, 589

OKUPATSIOONIREZIIMIDE POOLT
REPRESSEERITUD ISIKU SEADUS
Vastu võetud 17. detsembril 2003. a

1. PEATÜKK
ÜLDSÄTTED
§ 1. Seaduse eesmärk ja
reguleerimisala
(1) Käesoleva seaduse eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt
1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta
20. augustini õigusvastastelt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut.
(2) Käesoleva seadusega sätestatakse õigusvastaselt represseeritud isiku mõiste, õigusvastaselt represseeritud isikutele laienevad
soodustused ja toetused ning pensioniõigused. Käesoleva seaduse reguleerimisalasse ei
kuulu vara õigusvastane võõrandamine ega
sellega kaasnenud tagajärgede leevendamine. Õigusvastaselt represseeritud isiku
mõiste käesolevas seaduses on määratletud
rahvusvahelise õiguse alusel koos kõigi
sellest tulenevate järeldustega.
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(3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 53,
336; 2002, 61, 375; 2003, 20, 117) sätteid,
arvestades käesoleva seaduse erisusi.
§ 2. Õigusvastaselt represseeritud isik
(1) Õigusvastaselt represseeritud isik
(edaspidi represseeritu ) käesoleva
seaduse mõistes on isik, kes repressiooni
ajal oli Eesti Vabariigi kodanik või 1940.
aasta 16. juuni seisuga Eestis õiguspäraselt asunud mittekodanikust alaline elanik, välja arvatud Eesti Vabariigi ja NSV
Liidu vahel 1939. aasta 28. septembril
sõlmitud lepingu (nn baasidelepingu) ja
sellest tulenevate aktide alusel Eestisse
tulnud või toodud isik,
1) kes on genotsiidi, nagu see on määratletud genotsiidi vältimise ja karistamise 1948. aasta konventsioonis
(RT II 1994, 27, 103), ohver;
2) keda karistati vangistusega, asumi-

re p re s s e e r i t u d i s i k u s e a d u s

sele saatmisega või psühhiaatrilisse
eriraviasutusse paigutamisega tema
tõekspidamiste, poliitiliste või muude
vaadete, usutunnistuse, rassilise või
etnilise kuuluvuse, kodakondsuse,
sünnipära, sotsiaalse päritolu või varandusliku seisu pärast;
3) keda karistati vangistusega või asumisele saatmisega okupantriigi enda
kodanikule kehtestatud erikohustuse
(väeteenistus, riigitruudus, sunduslik
maailmavaade, territooriumilt lahkumise keeld jms) täitmata jätmise eest;
4) keda karistati vangistusega või asumisele saatmisega selle eest, mida ta
tegi enne okupatsiooni või selle ajutisel vaheajal, välja arvatud juhul, kui
tegu oleks olnud karistatav ka Eesti
Vabariigi seaduste alusel;
5) keda karistati vangistusega või asumisele saatmisega päritolu või üldiste
isikutunnuste alusel individuaalset
süüd tuvastamata;
6) keda karistati vangistusega või asumisele saatmisega osalemise eest okupatsioonivastase iseloomuga protestiaktis või riiklikku enesemääramise õigust
rõhutavas aktis või muu rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguse või
põhivabaduse teostamise või teostamiskatse eest, sõltumata kuriteoliigist, mis
okupantriik talle formaalselt omistas;
7) kes deporteeriti (küüditati või
asustati ümber) tema alalisest, okupeeritud territooriumil olevast elukohast kas okupantriigi või mõne muu
riigi territooriumile, olgu see okupeeritud või mitte, või kes jäeti pärast
karistuse ärakandmist sundasumisele

väljapoole Eesti territooriumi;
8) kes viidi Eestist 1941. aastal NSV
Liitu ning allutati sunniviisilisele tööle
koos vabaduse piiramisega tööpataljonis, ehituskolonnis või töökolonni üksuses või kes saadeti Suur-Saksa okupatsiooni ajal sunniviisiliselt tööle
väljapoole Eesti territooriumi;
9) kes pärast sõjavangi langemist või
repatrieeritava isikuna allutati sunniviisilisele tööle koos vabaduse piiramisega NSV Liidu tööpataljonis, ehituskolonnis või töökolonnis;
10) keda õigusvastase repressiooni
eest ennast varjanuna karistati vangistusega või asumisele saatmisega teo
või tegude pärast, mida ta pani toime
hädakaitse või hädaseisundi olukorras
Eesti Vabariigi seadusega kehtestatud
piire ületamata, välja arvatud juhul,
kui tegu oleks olnud karistatav ka
Eesti Vabariigi seaduste alusel;
11) kellel keelati Eestis elamine;
12) kes allutati katseobjektina kiiritusele seoses tuumapommi lõhkamisega;
13) kes saadeti sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgede likvideerimiseks.
(2) Represseerituks loetakse ka käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku laps,
kes sündis vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku ajal või pärast vanema
vabanemist kuni ajani, mil vanemale anti
luba ja reaalne võimalus Eestisse naasmiseks.
(3) Represseerituks ei loeta käesoleva pa11
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ragrahvi lõikes 1 või 2 kirjeldatud isikut,
kes on töötanud lõikes 1 nimetatud repressioone kohaldanud asutuse koosseisus,
välja arvatud alama taseme teenindava või
majanduspersonali hulka kuuluvana, ning
isikut, kes astus ÜK(b)P-sse enne 1954.
aasta 1. jaanuari, samuti isikut, keda karistati kuriteo eest, mis oleks olnud karistatav
ka Eesti Vabariigi seaduste alusel.
§ 3. Okupantriik
Okupantriigid käesoleva seaduse mõttes
on Eesti Vabariiki 1940. aasta 16. juunist
kuni 1991. aasta 20. augustini okupeerinud riigid.
§ 4. Represseerituga võrdsustatud isik
(1) Eesti Vabariigi kodanik, kes välisriigilt ei
saa ega ole saanud kompensatsiooni käesoleva lõike punktides 1 ja 2 kirjeldatu eest,
võrdsustatakse represseerituga (edaspidi
represseerituga võrdsustatud isik), kui:
1) isik võttis osa alates 1940. aasta 16.
juunist Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitlusest;
2) isik invaliidistus mobiliseerituna
või ajateenijana NSV Liidu relvajõududes ega võtnud osa Eesti territooriumil repressioonide läbiviimisest.
(2) Represseerituga võrdsustatuks ei loeta isikut, kes mobiliseeriti Punaarmeesse
kui ÜK(b)P, ÜLKNÜ või ELKNÜ liige
või liikmekandidaat või kes kuulus
NKVD (MVD) hävitus- või rahvakaitsepataljoni või töölispolgu koosseisu või kes
mobiliseeriti Saksa sõjaväkke NSDAP
12

liikmena või liikmekandidaadina ning kes
vastab käesoleva seaduse § 2 lõikes 3
sätestatud tingimustele.
§ 5. Vabariigi Valitsuse kohustused
Vabariigi Valitsus:
1) asutab represseerituid ja represseeritutega võrdsustatud isikuid kaasates
koostööfoorumina justiitsministri juhitava valitsuskomisjoni, mille ülesanne on teha vajalike õigusaktide ettevalmistamiseks ettepanekuid ning
korraldada koostööd valitsus- ja
omavalitsusstruktuuridega, ühiskondlike organisatsioonidega ja mittetulundusühingutega;
2) korraldab represseeritute ja represseeritutega võrdsustatud isikute mälestuse jäädvustamist ning okupantriikide repressiivpoliitika uurimist;
3) korraldab represseerituid abistava
sihtasutuse asutamist.

2. PEATÜKK
TOETUSED JA SOODUSTUSED
§ 6. Tervishoiuteenuste ja ravimite
hüvitamine
(1) Represseeritule ja represseerituga
võrdsustatud isikule hüvitatakse sotsiaalministri määrusega kehtestatud määras,
tingimustel ja korras:
1) ühe kalendriaasta jooksul eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajatele tasutud visiiditasu;
2) ühe kalendriaasta jooksul ambulatoorseks raviks vajalike retseptiravi-
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mite ostmiseks tasutud summa;
3) taastusravi tuusiku maksumus, kui
isikule on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100,
648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375;
2003, 20, 116; 48, 343) alusel vanaduspension või isik on üle 63 aasta vana;
4) ühe kalendriaasta jooksul meditsiiniliste abivahendite ostmiseks tasutud summa;
5) ühe kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summa.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuste eest tasutakse
riigieelarves selleks ettenähtud vahenditest Sotsiaalministeeriumi kaudu.
§ 7. Soodustused
(1) Represseeritul ja represseerituga
võrdsustatud isikul on represseeritu tunnistuse ettenäitamisel õigus:
1) tasuta külastada üldlaulupidu ja
üldtantsupidu ning koolinoorte lauluja tantsupidu;
2) tasuta külastada riigimuuseume;
3) tasuta tegelda harrastuspüügiga
kalapüügiseaduses (RT I 1995, 80,
1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109,
1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843;
2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001,
18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387;
2003, 9, 43) sätestatud tingimustel.
(2) Represseeritul ja represseerituga
võrdsustatud isikul on õigus kuni 50-protsendilisele sõidusoodustusele ühistranspordis riigisisesel liiniveol ühistranspordi-

seaduses (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85;
2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 654;
2003, 20, 116; 58, 387; 71, 471) ja selle
alusel sätestatud korras.

3. PEATÜKK
REPRESSEERITU TUNNISTUS JA
MURTUD RUKKILILLE MÄRK
§ 8. Represseeritu tunnistus ja selle
andmise kord
(1) Represseeritu tunnistus (edaspidi tunnistus) on dokument, mis tõendab isiku
vastavust käesoleva seaduse § 2 lõike 1 või
2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
(2) Tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestab ja tunnistusi väljastava asutuse määrab Vabariigi Valitsus määrusega.
§ 9. Tunnistuse andmisest keeldumise
alused
Tunnistuse andja keeldub tunnistust
andmast, kui:
1) isik ei vasta käesoleva seaduse § 2
lõikes 1 või 2 sätestatud tingimustele;
2) isik ei vasta käesoleva seaduse § 4
lõikes 1 sätestatud tingimustele;
3) isik vastab § 2 lõikes 3 sätestatud
tingimustele;
4) isik vastab § 4 lõikes 2 sätestatud
tingimustele.
§ 10. Murtud Rukkilille märk
(1) Murtud Rukkilille märgi kandmise
13
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õigus on represseeritul ja represseerituga
võrdsustatud isikul.
(2) Murtud Rukkilille märgi andmise ning
kandmise korra ja Murtud Rukkilille märgi
kirjelduse kehtestab Vabariigi Valitsus.

4. PEATÜKK
PENSIONIÕIGUSED
§ 11. Pensioniõiguste subjekt
Käesolevas peatükis sätestatud pensioniõigused ei laiene represseerituga võrdsustatud isikule, välja arvatud juhul, kui isik
vastab käesolevas peatükis sätestatud
tingimustele.
§ 12. Soodustingimustel
vanaduspension
Õigus soodustingimustel vanaduspensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse
mõistes on:
1) represseeritul, kellel on olemas
vanaduspensioni määramiseks nõutav
pensionistaaz ning kes õigusvastaselt
represseerituna on viibinud kinnipidamiskohas või asumisel, samuti käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud
isikul – üks aasta enne vanaduspensioniikka jõudmist iga kinnipidamiskohas või asumisel viibitud täisaasta
kohta, ent mitte varem kui viis aastat
enne vanaduspensioniikka jõudmist;
2) isikul, kes võttis osa Tšernobõli
aatomielektrijaama avarii tagajärgede
likvideerimisest, – viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist.
14

§ 13. Pensioni hulka arvutatav staaz
(1) Pensioniõigusliku staazi hulka arvatakse:
1) Eesti Vabariigi territooriumil võõrriikide okupatsiooni vastases relvastatud
vabadusvõitluses osalenud või ennast
õigusvastaste repressioonide eest varjanud isiku vabadusvõitluses osalemise
või enese varjamise aeg ühekordselt;
2) represseeritu õigusvastaselt vahi all,
kinnipidamiskohas või asumisel oleku,
sealhulgas põgenemise ja hilisema vahistamise vaheline aeg kolmekordselt;
3) sõjavangis, II maailmasõja ajal
koonduslaagris, getos, samuti aastatel
1941-1942 töö- ja ehituspataljonis või
töö- ja ehituskolonnis viibimise aeg
kolmekordselt;
4) represseeritud isiku puhul vahi alt,
kinnipidamiskohast või asumiselt vabanemisele järgnenud aeg kuni Eestisse
elama asumise õiguse andmiseni, kui
isikult oli õigusvastaselt võetud õigus
asuda elama Eestisse, poolteisekordselt;
5) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud
isiku vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku aeg kuni ajani, mil § 2
lõikes 2 nimetatud isikule anti luba ja
reaalne võimalus Eestisse naasmiseks,
kolmekordselt.
(2) Pensioniõiguslikku staazi arvestatakse
ja tõendatakse riikliku pensionikindlustuse seaduses ja selle alusel antud õigusaktides kehtestatud korras.
§ 14. Õigus pensionilisale
(1) Represseeritud isiku, kes on viibinud
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kinnipidamiskohas või asumisel, samuti sõjavangis või II maailmasõja ajal koonduslaagris või getos viibinud või käesoleva seaduse
§ 2 lõikes 2 nimetatud isiku töövõimetuspensionile arvutatakse juurde pensionilisa 20 protsenti rahvapensioni määrast.
(2) Õigus lõikes 1 sätestatud pensionilisa
säilimisele vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse § 19 lõikele 4 laieneb ka
isikutele, kes on invaliidsuspensionilt või
töövõimetuspensionilt üle viidud vanaduspensionile alates 2000. aasta 1. aprillist.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata isikule, kellele riikliku
pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikest
3 lähtuvalt on määratud mõni muu riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 24
nimetatud pensionilisa.
(4) Riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel määratud pensionile arvutatakse
juurde pensionilisa tuumakatastroofi,
tuumakatsetuse, samuti aatomielektrijaama avarii tagajärjel töövõime kaotuse
protsendiga vähemalt 40 protsenti püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule 10
protsenti rahvapensioni määrast.
§ 15. Pensioniõiguste kulud
Käesoleva seaduse § 12 ja § 13 lõike 1
punktist 1 tulenevad kulud finantseeritakse riikliku pensionikindlustuse seaduse
§ 57 lõike 1 punktis 1 sätestatu kohaselt.
§ 16. Seaduse kohaldamine
rehabiliteeritud isikule

Käesoleva seaduse § 12 punktis 1, § 13
lõike 1 punktis 2, § 13 lõike 1 punktis 4,
§ 13 lõikes 2 ja § 14 lõigetes 1-3 sätestatu
laieneb ka rehabiliteeritud isikule.

5. PEATÜKK
SEADUSE RAKENDAMINE
§ 17. Rakendussätted
(1) Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24,
428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82,
1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95,
612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284; 2003,
71, 472) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega
21 järgmises sõnastuses:
“(21) Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust represseeritu ja
represseerituga võrdsustatud isiku
okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema
kasutuses oleva elamumaa osas, kui
isik ei saa maa kasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu.”;
2) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse
sõnad “2. lõikes” sõnadega “2. ja 21.
lõikes”;
3) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse
sõnad “2. lõike” sõnadega “2. ja 21.
lõike”.
(2) Kalapüügiseaduses asendatakse läbivalt sõnad “õigusvastaselt represseeritud
isik” sõnadega “õigusvastaselt represseeritud isik ja represseerituga võrdsustatud
isik” vastavas käändes.
(3) Riigilõivuseadust (RT I 1997, 80,
15
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1344; 2001, 55, 331; 53, 310; 56, 332; 64,
367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543;
93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24,
135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44,
281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361;
61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105,
610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20,
118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26,
156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68,
461; 71, 471) täiendatakse §-ga 297 järgmises sõnastuses:
“ § 297. Õigusvastaselt represseeritud
isiku ja õigusvastaselt represseeritud isikuga võrdsustatud isiku vabastamine riigilõivu tasumisest
Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonireziimide poolt
represseeritud isiku seaduse mõistes on tema omandis oleva kinnisasja kohta käiva
teabe osas vabastatud riigilõivu tasumisest
käesoleva seaduse §-s 106 nimetatud toimingute eest.”
(4) Riikliku pensionikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 4 ja 5
tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 2 ja
lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 13 ja
lõike 3 punktid 1-3 tunnistatakse
kehtetuks;
4) paragrahvi 60 lõige 5 tunnistatakse
kehtetuks.
(5) Ühistranspordiseadust täiendatakse
§-ga 28 1 järgmises sõnastuses:
§ 281. Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustused
16

Riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin) raudtee-, maantee- ja veeliikluses hüvitatakse kuni 50 protsenti represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku pileti hinnast Vabariigi Valitsuse
kehtestatud ulatuses, tingimustel ja
korras.”
§ 18. Seaduse jõustumine
(1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1.
jaanuaril.
(2) Käesoleva seaduse § 7 lõige 2 ja § 17
lõige 5 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.
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Akti või dokumendi liik: määrus
Teksti liik: algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 13.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv
Avaldamismärge : RTI, 10.03.2004, 12, 82

Represseeritu tunnistuse andmise korra
ning taotluse ja tunnistuse vormi
kehtestamine ning represseeritu
tunnistusi väljastava asutuse määramine
Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määrus nr 52

Määrus kehtestatakse “Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse” (RT I 2003, 88, 589) § 8 lõike 2 alusel.

1. PEATÜKK
REPRESSEERITU TUNNISTUSI
VÄLJASTAVA ASUTUSE
MÄÄRAMINE
§ 1. Represseeritu tunnistusi
väljastava asutuse määramine
Represseeritu tunnistusi (edaspidi tunnistus) väljastab Sotsiaalkindlustusamet
(edaspidi tunnistuse andja).

2. PEATÜKK
TUNNISTUSE ANDMISE KORD
§ 2. Tunnistuse taotlemine
(1) Tunnistuse saamiseks esitab isik koos
vormikohase taotlusega tunnistuse andjale:
1) Eesti Vabariigi kodaniku passi või

isikutunnistuse või 16. juunil 1940. a
Eesti Vabariigis elamise õigust tõendava dokumendi koos isikut tõendava
dokumendiga;
2) sünnitunnistuse, kui isik taotleb
enda tunnistamist vastavaks “Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse” § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
3) represseerimist ning repressiooni
alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi, või kui isik taotleb enda tunnistamist vastavaks “Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku
seaduse” § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele, vanema represseerimist ning
repressiooni alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi;
4) “Seaduse kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute
rehabiliteerimise kohta” (RT 1992, 7,
103; RT I 1993, 76, 1128) alusel tehtud
rehabiliteeriva kohtuotsuse, kui isik
17
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taotleb enda tunnistamist vastavaks
“Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse” § 2 lõike 1
punktis 6 sätestatud tingimustele.

§ 7. Tunnistuse vorm ja tunnistusele
kantavad andmed

(2) Vajaduse korral tuleb taotlejal esitada
muid dokumente, mis tõendavad isiku vastavust “Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse” § 2 lõigetes 1 või
2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(1) Tunnistuse vorm on toodud käesoleva
määruse lisas 2.

§ 3. Taotluse läbivaatamine
Tunnistuse andja vaatab taotluse ning sellele lisatud dokumendid läbi ja teeb otsuse
tunnistuse väljastamise või väljastamisest
keeldumise kohta 30 päeva jooksul. Menetlustähtaega võib asja erilise keerukuse
tõttu pikendada kuni 60 päeva võrra.

(3) Tunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
1) tunnistuse number;
2) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
3) tunnistuse väljaandmise alus;
4) tunnistuse väljaandnud asutuse
juhi või tema poolt volitatud isiku
nimi ja allkiri;
5) väljaandja nimi ja pitser;
6) tunnistuse väljaandmise kuupäev.

§ 4. Tunnistuse kättetoimetamine
Tunnistuse andja toimetab taotlejale tun
nistuse kätte posti teel tähtkirjaga või annab isikule tunnistuse andja asukohas
kätte allkirja vastu, lähtudes taotluses
tehtud valikust.
§ 5. Tunnistuse väljastamisest
keeldumine
Tunnistuse andja keeldub tunnistuse väljastamisest “Okupatsioonireziimide poolt
represseeritud isiku seaduse” §-s 9 sätestatud alustel.

3. PEATÜKK
TAOTLUSE VORM JA TUNNISTUSE
VORM
§ 6. Taotluse vorm
Taotluse vorm on toodud käesoleva mää18

ruse lisas 1.

(2) Tunnistus on valgest plastikust, suurusega 55×85 mm.

(4) Tunnistuse tagaküljel on väike riigivapp.
(5) Tunnistus kehtib koos isikut tõendava
dokumendiga.

4. PEATÜKK
RAKENDUSSÄTE
§ 8. Määruse rakendamine
Kuni 1. jaanuarini 2005. a võib represseeritu “Okupatsioonireziimide poolt
represseeritud isiku seaduses” sätestatud
hüvitiste või soodustuste taotlemisel kasutada represseeritu tunnistuse asemel
rehabiliteerimistunnistust, arhiiviteatist
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või muud dokumenti, millest nähtub
isiku represseerimine ja asumisel oleku
või vangistuse aeg.
Peaminister Juhan PARTS
Justiitsminister Ken-Marti VAHER
Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari
2004. a määruse nr 52 “Represseeritu tunnistuse andmise korra
ning taotluse ja tunnistuse vormi
kehtestamine ning represseeritu
tunnistusi väljastava asutuse määramine” lisa 1

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari
2004. a määruse nr 52 “Represseeritu tunnistuse andmise korra
ning taotluse ja tunnistuse vormi
kehtestamine ning represseeritu
tunnistusi väljastava asutuse määramine” lisa 2
19
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Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv
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Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervishoiuteenuste ja ravimite
hüvitamise määrad, tingimused ja kord
Sotsiaalministri 29. detsembri 2004. a määrus nr 151

Määrus kehtestatakse “Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse” (RT I 2003, 88, 589) § 6 lõike 1
punktide 1-5 alusel.

1. PEATÜKK
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse õigusvastaselt
represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule (edaspidi represseeritu) eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajatele tasutud visiiditasu, meditsiiniliste abivahendite, ambulatoorseks raviks vajalike retseptiravimite ja hambaraviteenuste ostmisel
tasutud summade ning taastusravi tuusiku
hüvitamise määrad, tingimused ja kord.
§ 2. Mõisted
(1) Visiiditasu käesoleva määruse tähenduses on “Ravikindlustuse seaduse” (RT
I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591;
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2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520;
89, 604 ja 614) § 70 alusel nõutav visiiditasu või tervishoiuteenuse osutajale makstav lisatasu eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pääsemiseks juhul, kui Eesti
Haigekassa tervishoiuteenuse eest tasu
maksmise kohustust üle ei võta.
(2) Meditsiiniline abivahend käesoleva
määruse tähenduses on “Ravikindlustuse
seaduse” § 48 lõike 2 või “Sotsiaalhoolekande seaduse” (RT I 1995, 21, 323;
2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64,
393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88,
591; 2004, 27, 180; 89, 603, 604 ja 605) §
12 lõike 2 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud loeteludes nimetatud
abivahend.
(3) Retseptiravim käesoleva määruse
tähenduses on inimtervishoius kasutatav
ravimpreparaat,
mis
väljastatakse
apteegist retsepti alusel.
(4) Hambaraviteenus käesoleva määruse
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tähenduses on suupiirkonna pehmete ja
kõvakudede haiguste, defektide, traumade ja kaasasündinud anomaaliate
diagnostika, ravi ja ennetus, sealhulgas
proteesimine, implantoloogia ja ortodontia.

aasta kohta on kuni 1000 krooni.
(2) Taastusravi tuusiku hüvitise määr
kokku ühe kalendriaasta kohta on kuni
1000 krooni.

(5) Taastusravi tuusik käesoleva määruse
tähenduses on taastusraviteenuse osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt
väljastatav:
1) dokument, mis tõendab statsionaarse või ambulatoorse taastusraviteenuse osutamist (edaspidi taastusraviarve);
2) dokument, mis tõendab statsionaarse või ambulatoorse taastusraviteenuse eest tasumist (edaspidi taastusravi omaosalus).

(1) Hüvitamisele kuuluvad ainult represseeritu poolt teenuse osutajale tasutud
visiiditasu ning meditsiiniliste abivahendite, retseptiravimite, hambaraviteenuste ja taastusravi omaosaluse eest tasutud
summad, mida ei ole hüvitatud muust
õigusaktist tuleneval alusel.

(6) Taastusravi käesoleva määruse tähenduses on häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele suunatud tegevus. Taastusravi
rakendab ravi ja menetlusi, et taastada
kompleksselt häirunud funktsioone meditsiinilisest, kehalisest, psüühilisest ja
sotsiaalsest aspektist.

2. PEATÜKK
HÜVITISE MÄÄRAD JA
HÜVITAMISE TINGIMUSED
§ 3. Hüvitise määrad
(1) Visiiditasu, retseptiravimite, hambaraviteenuste ja meditsiiniliste abivahendite hüvitise määr kokku ühe kalendri-

§ 4. Hüvitamise tingimused

(2) Kui represseeritu poolt ühe kalendriaasta jooksul visiiditasu, meditsiiniliste
abivahendite, retseptiravimite, hambaraviteenuste või taastusravi omaosaluse
eest tasutud summa on väiksem § 3 asjaomases lõikes nimetatud hüvitise määrast, hüvitatakse tema poolt tegelikult tasutud summa.
(3) Taastusraviarvet ei hüvitata represseeritule rahas. Sotsiaalkindlustusamet
võtab represseeritu poolt taastusraviteenuse osutajale tasumisele kuuluva summa maksmise kohustuse üle kuni § 3
lõikes 2 nimetatud määra ulatuses.
(4) Taastusravi tuusiku maksumus hüvitatakse represseeritule, kellele on määratud “Riikliku pensionikindlustuse seaduse” (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja
338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82,
549; 88, 589; 2004, 16, 120; 89, 604 ja
608) alusel vanaduspension või kes on
üle 63 aasta vana.
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§ 5. Hüvitise taotlemise tähtaeg
(1) Hüvitise taotlemiseks nõutavaid dokumente võib Sotsiaalkindlustusametile esitada kalendriaasta kestel, kuid mitte hiljem
kui visiiditasu, meditsiiniliste abivahendite,
retseptiravimite, hambaraviteenuste või
taastusravi omaosaluse eest tasumisele järgneva kalendriaasta 10. aprillini.
(2) Kui hüvitise taotlemiseks nõutavad
dokumendid on saadetud posti teel, loetakse hüvitise taotlemise päevaks dokumentide lähtekoha postitempli kuupäev.

3. PEATÜKK
HÜVITAMISE KORD
§ 6. Hüvitise taotlemiseks esitatavad
dokumendid
(1) Visiiditasu, meditsiiniliste abivahendite, retseptiravimite, hambaraviteenuste ja taastusravi omaosaluse eest tasutud
summade hüvitamise taotlemiseks esitatakse tasumist tõendav dokument ja esmakordse taotlemise korral avaldus.
(2) Taastusraviarve hüvitamise taotlemiseks esitatakse avaldus.
(3) Lõikes 1 nimetatud summade hüvitamise taotlemisel esitatakse avaldus uuesti juhul, kui eelmises avalduses esitatud
andmed on muutunud.
§ 7. Avaldus
Avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
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1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, isikukood;
2) taastusraviteenuse osutaja nimi
ning eeldatav taastusravi alguse kuupäev, kui taotletakse taastusraviarve
hüvitamist;
3) märge, kas soovitakse rahalise hüvitise maksmist pangakontole või posti
vahendusel;
4) hüvitise maksmisel pangakontole
represseeritu pangakonto number;
5) hüvitise maksmisel posti vahendusel represseeritu elukoha aadress;
6) represseeritu allkiri ja kuupäev.
§ 8. Tasumist tõendav dokument
(1) Visiiditasu tasumist tõendav dokument peab sisaldama vähemalt järgmisi
andmeid:
1) eriarstiabi osutaja nimi ja registrivõi isikukood;
2) isiku, kellele tervishoiuteenust
osutati, ees- ja perekonnanimi ning
isikukood;
3) visiiditasuna makstud summa;
4) tasumise kuupäev.
(2) Meditsiinilise abivahendi eest tasumist tõendav dokument peab sisaldama
vähemalt järgmisi andmeid:
1) meditsiinilise abivahendi müüja
nimi ja registri- või isikukood;
2) isiku, kelle tarbeks abivahend
väljastati, ees- ja perekonnanimi ning
isikukood;
3) meditsiinilise abivahendi nimetus
ja tasutud summa;
4) tasumise kuupäev.
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(3) Retseptiravimi eest tasumist tõendav
dokument peab sisaldama vähemalt
järgmisi andmeid:
1) apteegi nimi ja registrikood;
2) isiku, kellele retsept väljastati, eesja perekonnanimi ning isikukood;
3) ravimi nimetus ja tasutud summa;
4) tasumise kuupäev.
(4) Hambaraviteenuse eest tasumist
tõendav dokument peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) hambaraviteenuse osutaja nimi ja
registri- või isikukood;
2) isiku, kellele hambaraviteenust
osutati, ees- ja perekonnanimi ning
isikukood;
3) hambaraviteenuse nimetus ja tasutud summa;
4) tasumise kuupäev.
(5) Taastusravi omaosaluse tasumist
tõendav dokument peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) taastusraviteenuse osutaja nimi ja
registri- või isikukood;
2) isiku, kellele taastusraviteenust
osutati, ees- ja perekonnanimi ning
isikukood;
3) taastusraviteenuse nimetus ja tasutud summa;
4) taastusraviteenuse osutamise algus- ja lõpukuupäev;
5) tasumise kuupäev.
(6) Lõike 1 punktis 2, lõike 2 punktis 2,
lõike 3 punktis 2, lõike 4 punktis 2 ja
lõike 5 punktis 2 nimetatud andmed võib
represseeritu tasumist tõendavale doku-

mendile märkida omakäeliselt ja kinnitada allkirjaga.
§ 9. Dokumentide läbivaatamine
(1) Sotsiaalkindlustusamet registreerib
hüvitise taotlemiseks esitatud dokumendid ning kontrollib nende vastavust
õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
(2) Kui dokumentides esineb puudusi,
sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab Sotsiaalkindlustusamet hüvitise taotlejale kirjalikult puuduste kõrvaldamise
mõistliku tähtaja.
(3) Kui lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul
ei ole puudusi kõrvaldatud, vaatab Sotsiaalkindlustusamet dokumendid läbi
esitatud kujul.
§ 10. Hüvitise maksmine
(1) Sotsiaalkindlustusamet kannab hüvitamisele kuuluva summa represseeritu
pangakontole või maksab välja posti vahendusel hiljemalt nõutavate dokumentide esitamise kuupäevale järgneva kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on
esitatud hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks, ning hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on
esitatud pärast kalendrikuu 10. kuupäeva.
(2) Hüvitise maksmisel ümardatakse
väljamakstav hüvitise summa täiskroonideks. Summat alla 50 sendi ei arvestata
ning 50 senti ja üle selle ümardatakse
kroonini.
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§ 11. Taastusraviarve hüvitamine
(1) Sotsiaalkindlustusamet väljastab
kümne tööpäeva jooksul pärast taastusraviarve hüvitamiseks avalduse esitamist
represseeritule kirjaliku garantii avalduses nimetatud taastusraviteenuse osutajale esitamiseks, milles kinnitatakse taastusraviarve eest tasumise kohustuse
ülevõtmist kuni § 3 lõikes 2 nimetatud
määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui
taastusraviarve tegeliku maksumuse ulatuses. Garantii kehtib Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud tähtpäevani.
(2) Taastusraviarve eest tasumisele kuuluva summa, mis ületab Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kirjalikus
garantiis nimetatud summat, tasub represseeritu taastusraviteenuse osutajale.
(3) Taastusraviteenuse osutaja esitab taastusraviarve Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt taastusraviteenuse osutamise kuule järgneval kuul. Taastusraviarve peab
sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) taastusraviteenuse osutaja nimi,
asukoha aadress, registrikood ja pangakonto number;
2) isiku, kellele taastusraviteenust
osutati, ees- ja perekonnanimi ning
isikukood;
3) osutatud taastusraviteenuste nimetused;
4) taastusraviteenuse osutamise algus- ja lõpukuupäev;
5) taastusraviteenuse maksumus ja
Sotsiaalkindlustusameti poolt tasumisele kuuluv summa;
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6) dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.
(4) Sotsiaalkindlustusamet kannab taastusraviteenuse osutaja pangakontole kirjalikus garantiis nimetatud summa ühe
kuu jooksul pärast taastusraviarve kättesaamist. Juhul kui kirjalikus garantiis nimetatud summa on suurem osutatud
taastusraviteenuse tegelikust maksumusest, kannab Sotsiaalkindlustusamet
taastusraviteenuse osutaja pangakontole
taastusraviteenuse tegeliku maksumuse.

4. PEATÜKK
RAKENDUSSÄTTED
§ 12. Hüvitise kalendriaasta määramine
(1) Visiiditasu, meditsiiniliste abivahendite, retseptiravimite, hambaraviteenuste ja taastusravi omaosaluse hüvitise
kalendriaasta määramisel lähtutakse tasumist tõendaval dokumendil märgitud
tasumise kuupäevast.
(2) Taastusraviarve hüvitise kalendriaasta
määramisel lähtutakse taastusraviarvel
märgitud taastusraviteenuse osutamise
lõpukuupäevast.
§ 13. Taastusraviteenuse hüvitamine
Represseeritule, kes on 2004. aastal tasunud talle osutatud taastusraviteenuse eest
tasumisele kuuluva summa ning ei ole taotlenud Sotsiaalkindlustusametilt kirjalikku
garantiid taastusraviarve eest tasumise
kohustuse ülevõtmise kohta, hüvitatakse
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taastusraviteenuse eest tasutud summa
kuni 500 krooni ulatuses, kuid mitte
rohkem kui taastusraviteenuse tegelik
maksumus.

baraviteenustel kokku kuni 450 krooni;
2) meditsiinilistel abivahenditel kokku kuni 200 krooni;
3) taastusravi tuusikul kokku kuni
500 krooni.

§ 14. Tasumist tõendav dokument
§ 16. Määruse kehtetuks tunnistamine
Paragrahvis 8 sätestatut kohaldatakse ka
2004. aastal esitatud tasumist tõendavatele dokumentidele.
§ 15. Hüvitise määrad
2004. aastal tasutud visiiditasu ning meditsiiniliste abivahendite, retseptiravimite, hambaraviteenuste ja taastusravi tuusiku eest tasutud summade hüvitamise
määrad on järgmised:
1) visiiditasul, retseptiravimitel ja ham-

Sotsiaalministri 19. veebruari 2004. a
määrus nr 13 “Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitamise määrad,
tingimused ja kord” (RTL 2004, 24, 367)
tunnistatakse kehtetuks.
§ 17. Määruse kohaldamine
Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 1.
jaanuarist 2005. a.
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sõidusoodustused
Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik: algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RTI, 29.12.2004, 91, 617

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus, sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord
Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määrus nr 365

Määrus kehtestatakse “Ühistranspordiseaduse” (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85;
2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 654;
2003, 20, 116; 58, 387; 71, 471; 88, 589) §
281 alusel ning kooskõlas “Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse” (RT I 2003, 88, 589) § 7 lõikega 2.

rahalist hüvitist, millega kompenseeritakse talle ühistransporditeenuse kasutamise sõidukulu riigisisesel liiniveol (kaasa arvatud kommertsliiniveol) raudtee-,
maantee- ja veeliikluses.

§ 1. Reguleerimisala

Represseeritule hüvitatakse 50 protsenti
tema poolt tasutud sõidupileti hinnast,
kuid kokku mitte rohkem kui 500 krooni
kalendriaastas.

(1) Määrusega kehtestatakse õigusvastaselt represseeritu ja represseerituga
võrdsustatud isiku (edaspidi represseeritu) sõidusoodustuse ulatus ning sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord.
(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse “Haldusmenetluse
seadust” (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53,
336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527).
§ 2. Sõidusoodustus
Sõidusoodustus käesoleva määruse tähenduses on represseeritu õigus saada
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§ 3. Hüvitise ulatus

§ 4. Hüvitise taotlemise tähtaeg
(1) Hüvitise taotlemiseks nõutavaid
dokumente võib esitada Sotsiaalkindlustusametile jooksva kalendriaasta kestel,
kuid mitte hiljem kui järgmise kalendriaasta 10. aprillini.
(2) Kui hüvitise taotlemise avaldus on
saadetud posti teel, loetakse hüvitise
taotlemise päevaks avalduse lähtekoha
postitempli kuupäev.

sõidusoodustused

§ 5. Hüvitise taotlemiseks esitatavad
dokumendid
Hüvitise taotlemiseks esitatakse:
1) avaldus;
2) hüvitamisele kuuluvad sõidupiletid või sõidukulu tõendavad dokumendid (ID pileti ostmise korral ostu
tõendav dokument).

(2) Kui dokumentides esineb puudusi,
sealhulgas, kui andmed on mitteloetavad,
teatab Sotsiaalkindlustusamet taotlejale
kirjalikult puuduste kõrvaldamise mõistliku tähtaja.
(3) Kui lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul
ei ole puudusi kõrvaldatud, vaatab Sotsiaalkindlustusamet avalduse läbi esitatud dokumentide alusel.

§ 6. Avaldus
§ 8. Hüvitise maksmine
Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, isikukood;
2) selgitus esitatavate sõidupiletite ja
sõidukulu tõendavate dokumentide
kohta (marsruut või sõidupiirkond,
sõidu kuupäev, sõidupileti kehtivusaeg), juhul kui sõidupiletilt või sõidukulu tõendavalt dokumendilt ei selgu
vajalik teave;
3) märge, kas soovitakse hüvitise
maksmist pangakontole või posti
vahendusel;
4) hüvitise maksmisel pangakontole
represseeritu pangakonto number;
5) hüvitise maksmisel posti vahendusel represseeritu elukoha aadress;
6) represseeritu allkiri ja kuupäev.
§ 7. Avalduse läbivaatamine
(1) Sotsiaalkindlustusamet registreerib
avalduse ja sellele lisatud dokumendid
ning kontrollib esitatud dokumentide
vastavust õigusaktidega kehtestatud
nõuetele.

(1) Sotsiaalkindlustusamet kannab hüvitamisele kuuluva summa represseeritu
pangakontole või maksab välja posti
vahendusel hiljemalt nõutavate dokumentide esitamise kuupäevale järgneva
kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on
esitatud hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks, ning hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on esitatud pärast kalendrikuu 10. kuupäeva.
(2) Hüvitise maksmisel ümardatakse hüvitamisele kuuluv summa täiskroonideks.
Summat alla 50 sendi ei arvestata ning 50
senti ja üle selle ümardatakse kroonini.
§ 9. Hüvitise kalendriaasta määramine
Kui sõidupileti kehtivuse periood hõlmab
kahte kalendriaastat, arvestatakse hüvitise kalendriaasta määramisel sõidupileti
kehtivuse lõpu kuupäeva.
§ 10. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.
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murtud rukkilille märk
Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik: määrus
Teksti liik: algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 19.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RTI, 16.11.2004, 78, 531

Murtud Rukkilille märgi andmise ning
kandmise kord ja Murtud Rukkilille märgi
kirjeldus
Vabariigi Valitsuse 1. novembri 2004. a määrus nr 317

Määrus kehtestatakse “Okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse”
(RT I 2003, 88, 589) § 10 lõike 2 alusel.

korra ning Murtud Rukkilille märgi
kirjelduse ja märgiga kaasneva tunnistuse
vormi, samuti arvestuse pidamise Murtud Rukkilille märgi saanud isikute üle.

§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Käesolev määrus sätestab Murtud
Rukkilille märgi andmise ja kandmise
Murtud Rukkilille märk

(2) President Lennart Meri poolt 2001.
aastal asutatud Murtud Rukkilille märgi
patroon on Vabariigi President.
§ 2. Murtud Rukkilille märgi andmine
(1) Murtud Rukkilille märgi annab represseeritule või represseerituga võrdsustatud isikule tema kirjalikul taotlusel justiitsminister või tema volitatud isik.
(2) Taotlusesse märgitakse:
1) esitaja ees- ja perekonnanimi,
sünniaeg ning elukoht;
2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
3) taotluse esitamise kuupäev ja
taotleja allkiri.
(3) Taotlusele lisatakse represseeritu
tunnistuse koopia.
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murtud rukkilille märk

(4) Esitatud dokumendid vaadatakse läbi
ja Murtud Rukkilille märk väljastatakse
posti teel 15 tööpäeva jooksul taotluse
saamisest arvates.
§ 3. Murtud Rukkilille märgi kandmise
kord

MURTUD RUKKILILLE

TUNNISTUS

(1) Murtud Rukkilille märki võib kanda
isik, kellele Murtud Rukkilille märk on
antud.
(2) Murtud Rukkilille märki kantakse
rinnal vasakul küljel.
§ 4. Murtud Rukkilille märgi kirjeldus
(1) Murtud Rukkilille märk on hõbetatud
vasest, ringikujuline, läbimõõduga 14
mm. Märgil on kolme rukkilillesinise
kroonlehega rukkilille õis. Kroonlehed on
ümbritsetud 0,5 mm laiuse glasuuritud
raamiga. Äärmised kroonlehed on kolmeharulised, keskmine kroonleht viieharuline. Kroonlehe sisselõike kaateti pikkus
on keskmisel kroonlehel 2 mm, äärmistel
kroonlehtedel on sisselõike kaateti pikkus 1,5 mm. Rukkilille õie laius on 8 mm
ja kõrgus 5 mm. Rukkilille vars on murtud vasakule. Rukkilille vars on metallivärvi, varre pikkus murdekohani on 11
mm, murdekohast õieni 5 mm. Varrele
kinnitub murdekohast 4 mm allpool leht.
Leht on kergelt paremale kaardus, lehe
pikkus kinnitumiskohast arvates on 4
mm. Märgi kinnitamiseks on märgi tagaküljel 33 mm pikkune nõel. Märgi kujutis
on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

MURTUD RUKKILILL
1.
Võõrvõimu ohvri rinnamärk antakse inimesele, kes on kannatanud
kommunistliku või natsliku vägivalla tõttu, kes on olnud vangis selle
eest, et ta on tegutsenud Eesti Vabariigi aadete nimel, või kes on
rahvusvahelise õiguse vastaselt oma kodust küüditatud või vangilaagris
või asumisel sündinud või sunniviisiliselt mobiliseeritud okupeeriva
riigi sõjaväkke.
2.
President Lennart Meri poolt 2001. aastal asutatud Murtud Rukkilille
märgi patroon on Vabariigi President.
3.
Murtud Rukkilille märgi annab justiitsminister või tema volitatud isik.

Murtud Rukkilille tunnistus

29

murtud rukkilille märk

(2) Murtud Rukkilille märk on kinnitatud
sinimustvalge polüesterkiust lindi külge,
mille pikkus on 11 cm ja laius 1 cm.

isikule ettenähtud toetuste ja soodustuste
taotlemisel tõendavat tähendust, välja
arvatud juhul, kui õigusaktiga on sätestatud teisiti.

§ 5. Murtud Rukkilille märgi tunnistus
§ 7. Arvestuse pidamine
(1) Murtud Rukkilille märgiga koos antakse Murtud Rukkilille märgi tunnistus,
mille kalkapaberist vahelehele märgitakse:
1) märgi saaja ees- ja perekonnanimi;
2) märgi andja ees- ja perekonnanimi,
ametinimetus ja allkiri;
3) märgi andmise kuupäev.
(2) Murtud Rukkilille märgi tunnistus on
kartongist, mõõtmetega 11 × 16 cm.
Tunnistuse välisküljed on tumesinised
(värvikood: 100c 60m 0y 40k), siseküljed
helesinised (värvikood: 23c 5m 0y 15k).
Tunnistuse esikaanel on väike riigivapp.
Tunnistuse vorm on esitatud käesoleva
määruse lisas 2.

(1) Arvestust Murtud Rukkilille märgi
saanud isikute üle peab Justiitsministeerium.
(2) Murtud Rukkilille märgi arvestusraamatusse märgitakse märgi saaja ees- ja
perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, represseeritu tunnistuse number, märgi andmise aeg ja viis.
§ 8. Rakendussäte
Enne käesoleva määruse jõustumist antud
Murtud Rukkilille märgid loetakse samaväärseks Murtud Rukkilille märkidega,
mis antakse käesoleva määruse alusel.

§ 6. Murtud Rukkilille märgi staatus
Murtud Rukkilille märgil ei ole represseeritule või represseerituga võrdsustatud
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Peaminister Juhan PARTS
Justiitsminister Ken-Marti VAHER
Riigisekretär Heiki LOOT

