ESIMENE OSAKOND
OTSUS
Kaebus nr 38686/09
Kersti Kaasik versus Eesti

Euroopa Inimõiguste Kohus (esimene osakond), olles 15. novembril 2011 kokku tulnud
komiteena, kuhu kuulusid:
esimees Peer Lorenzen,
kohtunikud Khanlar Hajiyev,
Julia Laffranque ja
osakonna sekretäri asetäitja André Wampach,
arvestades 11. juulil 2009 esitatud kaebust ja
olles asja arutanud, otsustas järgmist.
ASJAOLUD
Kaebuse esitaja Kersti Kaasik on Eesti kodanik, kes on sündinud 1947. aastal ja elab
Uuemõisas. Eesti valitsust („valitsus“) esindas M. Kuurberg Välisministeeriumist.
Kaebuse esitaja kaebas konventsiooni artikli 6 lõike 1 ja artikli 13 alusel
kriminaalmenetluse ülemäärase kestuse ja selle peale, et puudusid vastavad tõhusad
õiguskaitsevahendid. Lisaks väitis kaebaja, toetudes konventsiooni 1. protokolli artiklile 1, et
vaatamata tema õigeksmõistmisele, ei olnud tal võimalik tagasi saada kantud õigusabikulusid.
Kaebaja kaebused kriminaalmenetluse ülemäärase pikkuse ja vastavate tõhusate
õiguskaitsevahendite puudumise kohta edastati valitsusele, kes esitas oma seisukohad kaebuse
vastuvõetavuse ja sisu kohta. Need seisukohad edastati kaebajale, kellel paluti neile omakorda
vastata. Vastust kantselei kirjale ei laekunud.
16. mail 2011 teavitati kaebajat tähitud kirjaga, et talle vastuse esitamiseks antud aeg
lõppes 15. aprillil 2011 ja et tähtaja pikendamist ei ole taotletud. Kaebaja tähelepanu juhiti
konventsiooni artikli 37 lõike 1 punktile a, milles on sätestatud, et inimõiguste kohus võib
kaebuse kohtuasjade nimistust kustutada, kui asjaoludest võib järeldada, et kaebaja ei kavatse
jääda oma kaebuse juurde. Kaebaja sai selle kirja kätte 30. mail 2011, kuid mingit vastust tulnud
ei ole.
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ÕIGUSKÜSIMUSED
Kohus leiab, et antud juhul saab kaebaja suhtes asuda seisukohale, et konventsiooni artikli 37
lõike 1 punkti a mõttes ei kavatse ta jääda oma kaebuse juurde. Lisaks sellele leiab kohus
vastavalt artikli 37 lõikele 1 in fine, et ei esine erilisi konventsioonis ja selle protokollides
sätestatud inimõiguste järgimisega seotud asjaolusid, mille tõttu oleks vajalik kaebuse edasine
läbivaatamine.
Seda arvestades on kaebuse kohtuasjade nimistust kustutamine õigustatud.

Eeltoodud põhjustel kohus ühehäälselt:
otsustab kaebuse kohtuasjade nimistust kustutada.

/allkiri/
André Wampach
sekretäri asetäitja

/allkiri/
Peer Lorenzen
esimees
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