COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS
VIIES SEKTSIOON
OTSUS

Kaebus nr 23154/07
Paul KÄRBERG vs Eesti
Euroopa Inimõiguste Kohus (viies sektsioon), olles 21. oktoobril 2008 kokku tulnud kojana,
kuhu kuuluvad:
Karel Jungwiert, esimees,
kohtunikud Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lázaro va Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, kohtunikud
ja Claudia Westerdiek, sektsiooni sekretär,
võttes arvesse eespool nimetatud kaebust, mis esitati 17. mail 2007, olles pidanud nõu, on
teinud järgmise otsuse:

ASJAOLUD
Kaebaja Paul Kärberg on 1948. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik, kes elab IdaVirumaal Lohusuus. Teda esindas kohtus Tartus tegutsev advokaat A. Lillo. Eesti Vabariigi
valitsust (edaspidi “valitsus”) esindas M. Kuurberg Välisministeeriumist.
Kaebaja esitatud asjaolud võib kokku võtta järgmiselt.

14. veebruaril 2002 alustati kriminaalmenetlus kahtlusega, et osaühing P. esitas käibemaksu
deklaratsioonides tahtlikult valeandmeid. Kaebaja tunnistati kahtlustatavaks asjas, milles
sarnased väited esitati ka muude maksude tasumise kohta.
28. detsembril 2006 kuulutas Maksu- ja Tolliamet kaebaja tagaotsitavaks.
26. jaanuaril 2007 tegi Viru Maakohus prokuröri taotluse alusel määruse kaebaja
kinnipidamiseks ja vahistamiseks. Kaebaja esitatud määruskaebusi ei rahuldatud. Siiski ei
täidetud määrust kunagi.
11. mail 2007 tegi Viru Maakohus prokuröri taotlusel määruse viie kaebajale kuuluva maatüki
arestimiseks, et tagada väidetavalt kaebaja toimepandud kuriteoga tekitatud kahju hüvitamine.
Ringkonnakohus määrust ei muutnud.

KAEBUSED
Kaebaja esitas kohtule erinevad kaebused seoses menetluse pikkusega, vahistamismäärusega
ja kaebuste läbivaatamise menetlusega, samuti oma vara arestimisega. Ta toetus konventsiooni
artiklitele 5 ja 6 ning protokolli nr 1 artiklile 1.

ÕIGUSKÜSIMUSED
Oma 3. septembri 2008 kirjaga teatas kaebaja kohtule, et tema suhtes algatatud kriminaalasi
on lõpetatud. Ta teatas oma soovist loobuda kohtule esitatud kaebusest, märkides, et tal puuduvad
kaebusega seoses igasugused nõuded Eesti Vabariigi vastu. Ta palus kaebuse menetlusnimistust
kustutada.
Oma 9. septembri 2008 kirjaga teatas valitsus kohtule oma nõusolekust lõpetada asja
läbivaatamine ja tegi ettepaneku kaebus menetlusnimistust kustutada.
Kohus leiab, et kaebaja ei soovi jääda oma kaebuse juurde konventsiooni artikli 37 lõike 1
punkti a tähenduses. Lisaks ei leia kohus ühtegi Euroopa inimõiguste konventsioonis ega selle
lisaprotokollides sätestatud inimõiguste järgimise rikkumisega seotud asjaolu, mis õigustaksid
kaebuse läbivaatamise jätkamist (artikli 37 lõige 1 in fine). Eeltoodut arvestades tuleb asi
menetlusnimistust kustutada.
Sellest lähtuvalt kohus ühehäälselt:
otsustab kaebuse menetlusnimistust kustutada.

Claudia Westerdiek
Sekretär

Esimees

