EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS

ESIMENE OSAKOND
OTSUS
Kaebus nr 25662/10
Aleksandr STRELTSOV
vs. Eesti
Euroopa Inimõiguste Kohus (esimene osakond), olles 2. juulil 2013 kokku tulnud
komiteena, kuhu kuuluvad:
esimees Khanlar Hajiyev,
kohtunikud Julia Laffranque,
Erik Møse,
ja osakonna sekretäri asetäitja André Wampach,
võttes arvesse 13. märtsil 2010 esitatud eespool nimetatud kaebust,
võttes arvesse ametlikke teateid asjas sõbraliku kokkuleppe saavutamise kohta,
olles pidanud nõu, tegi järgmise otsuse.

ASJAOLUD JA MENETLUS
Kaebaja Aleksandr Streltsov on Venemaa kodanik, kes sündis 1968. aastal. Hetkel kannab
ta vanglakaristust.
Eesti Vabariiki (edaspidi „riik”) esindas M. Kuurberg Välisministeeriumist. Venemaa,
keda kantsler teavitas õigusest menetluses osaleda (konventsiooni artikli 36 lõige 1), ei
teatanud asjakohasest soovist.
Konventsiooni artikli 6 lõike 1 ja lõike 3 punktide a, b, c ja d alusel väitis kaebaja, et
uurimine ja kohtumenetlus kriminaalasjas nr 1-457/05 toimus ilma tema osavõtuta, teda ei
teavitatud tema vastu esitatud süüdistustest, tal ei olnud piisavalt aega ja vahendeid kaitse
ettevalmistamiseks ning talle ei antud võimalust kaitsta end ei isiklikult ega esindaja abil.
Talle ei antud võimalust tunnistajaid küsitleda. Lisaks sellele esitas ta mitu pretensiooni
konventsiooni 4.protokolli artikli 1 ning 7. protokolli artiklite 2 ja 4 alusel.
18. märtsil 2013 ja 6. juunil 2013 sai EIK poolte allkirjastatud teated sõbraliku kokkuleppe
saavutamise kohta, mille kohaselt nõustus kaebaja loobuma igasugustest edasistest nõuetest
Eesti vastu käesolevas asjas esitatud kaebuses toodud asjaoludel ning riik kohustus tasuma
kaebajale 5000 eurot, mis katab mis tahes varalise ja mittevaralise kahju ja kulud ning lisaks
tasuma seonduvad maksud. Hüvitis kuulub väljamaksmisele kolme kuu jooksul, arvates EIK-i
otsusest teavitamise kuupäevast. Juhul, kui nimetatud summat ei maksta kolme kuu jooksul,
kohustub riik maksma nimetatud ajavahemiku lõppemisest kuni summa tasumiseni sellelt
summalt viivist määraga, mis võrdub kohustuse täitmisega viivitamise ajal kehtiva Euroopa
Keskpanga laenuintressi piirmääraga suurendatuna kolme protsendipunkti võrra. Summa
tasumine tähendab asja lõplikku lahendust.
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ÕIGUSKÜSIMUSED
EIK arvestab poolte vahel saavutatud sõbralikku kokkulepet. EIK on veendunud, et
kokkuleppega austatakse konventsioonis ja selle protokollides sätestatud inimõigusi ning
leiab, et puudub alus kaebuse edasiseks läbivaatamiseks. Eeltoodust juhindudes on
põhjendatud selle asja kustutamine kohtuasjade nimistust.
Sellest lähtudes kohus ühehäälselt
otsustab kustutada kaebuse kohtuasjade nimistust kooskõlas konventsiooni artikliga 39.
André Wampach
sekretäri asetäitja

Khanlar Hajiyev
esimees

