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VIIENDA OSAKONNA
OTSUS
Kaebus nr 54091/08
Aleksei PERVUSHIN ja teised
versus Eesti
Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles 2. märtsil 2010 kokku
tulnud kojana, kuhu kuuluvad:
esimees Peer Lorenzen,
kohtunikud Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva,
ja osakonnasekretär Claudia Westerdiek,
võttes arvesse 20. oktoobril 2008 esitatud kaebust,
võttes arvesse deklaratsioone, milles nõustuti asja sõbraliku lahendamisega,
olles pidanud nõu, on teinud järgmise otsuse:

MENETLUS
Kaebajad
Aleksei
Pervushin,
Irina
Nagaitseva
ja
Vladislav Voronov on Eesti kodanikud, kes on sündinud vastavalt aastatel
1968, 1969 ja 1970 ning elavad Tallinnas. Kohtus esindab neid Tallinnas
tegutsev advokaat A. Pilv. Eesti riiki (edaspidi: „valitsus”) esindab valitsuse
esindaja M. Kuurberg.
29. septembril 2009 otsustas kohus edastada valitsusele kaebajate
kaebused, mis puudutasid 2. aprillil 2001 alanud ja 7. juulil 2008 lõppenud
kriminaalmenetluse pikkust.
5. jaanuaril ja 7. jaanuaril 2010 sai kohus kätte poolte allkirjastatud
sõbraliku kokkuleppe deklaratsioonid, milles kaebajad nõustusid loobuma
kõigist edaspidistest nõuetest Eesti riigi vastu samadel alustel, kui on
käesoleva kaebuse aluseks, kui riik maksab neist igaühele 2000 eurot kogu
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varalise ja mittevaralise kahju eest, samuti kulude ja väljaminekute eest, mis
arvestatakse ümber Eesti kroonidesse maksepäeval kehtiva kursi järgi ilma
mistahes kohaldatavate maksudeta. Nimetatud summad tuleb tasuda kolme
kuu jooksul alates Euroopa inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse
konventsiooni artikli 37 lõike 1 alusel tehtud otsusest teavitamise
kuupäevast. Kui neid summasid nimetatud kolmekuulise perioodi jooksul ei
maksta, kohustub riik nimetatud kolmekuulise tähtaja lõpu ja tasumise
vahelise ajal eest tasuma ülalnimetatud summalt lihtviivis määra järgi, mis
vastab Euroopa Keskpanga laenuintressi piirmäärale, suurendatuna kolme
protsendi võrra. Tasumisega loetakse asi lõplikult lahendatuks.

ÕIGUSKÜSIMUSED
Kohus võtab arvesse poolte vahel saavutatud sõbraliku kokkuleppe.
Kohus on veendunud, et sõbralik kokkulepe järgib inimõigusi, nagu need on
defineeritud konventsioonis ning selle lisaprotokollides, ega leia avaliku
huviga seotud asjaolusid, mille tõttu oleks vajalik kaebuse edasine
menetlemine (konventsiooni artikli 37 lõige 1 in fine).
Eeltoodut arvestades tuleb kaebus kohtuasjade nimekirjast eemaldada.
Eeltoodud põhjustel kohus ühehäälselt:
otsustab eemaldada kaebuse kohtuasjade nimekirjast.
Claudia Westerdiek
Osakonnasekretär

Peer Lorenzen
Esimees

