
 

 

 

EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS 

 

 

TEINE OSAKOND 

OTSUS 
 

Kaebus nr 24316/13 

Aleksandr SAAREPU 

vs. Eesti 

 

Euroopa Inimõiguste Kohus (teine osakond), olles 7. veebruaril 2017 kokku tulnud 

komiteena, kuhu kuuluvad 

esimees Nebojša Vučinić, 

kohtunikud Valeriu Griţco, 

Stéphanie Mourou-Vikström 

ja osakonna sekretäri asetäitja Hasan Bakırcı, 

võttes arvesse 3. aprillil 2013 esitatud eespool nimetatud kaebust, 

võttes arvesse ametlikke deklaratsioone asjas sõbraliku kokkuleppe saavutamise 

kohta, 

olles pidanud nõu, tegi järgmise otsuse. 

 

 

ASJAOLUD JA MENETLUS 

 

Kaebaja Aleksandr Saarepu on kodakondsuseta isik, kes on sündinud 1966. aastal ja 

elab Narvas Eestis. 

Eesti Vabariiki (edaspidi: riik) esindas Maris Kuurberg Välisministeeriumist. 

Kaebaja kaebas konventsiooni artikli 3 alusel selle üle, et talle ei võimaldatud 

piisavalt õuesviibimist tema kinnipidamisel ajavahemikus 11. jaanuarist 2010 kuni 

8. märtsini 2010 ja 11. märtsist 2010 kuni 10. maini 2010. 

12. detsembril 2016 ja 13. detsembril 2016 sai EIK poolte allkirjastatud 

deklaratsioonid sõbraliku kokkuleppe saavutamise kohta, mille kohaselt nõustus kaebaja 

loobuma igasugustest edasistest nõuetest Eesti vastu käesolevas asjas esitatud kaebuses 

toodud asjaolude alusel, kui riik kohustub tasuma kaebajale 5000 eurot varalise ja 

mittevaralise kahju ning kulude katteks, millelt mis tahes makse maha ei arvestata. Hüvitis 

kuulub väljamaksmisele kolme kuu jooksul arvates EIK-i tehtud otsusest teavitamise 

kuupäevast. Juhul kui nimetatud summat ei maksta määratud 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. 

 

 

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. 

 

 



2 SAAREPU vs. EESTI KOHTUOTSUS 

 

 

Eeltoodust lähtudes EIK ühehäälselt 

 

otsustab kustutada kaebuse kohtuasjade nimistust kooskõlas konventsiooni 

artikliga 39. 

 

 

Koostatud inglise keeles ja tehtud teatavaks kirjalikult 2. märtsil 2017. 

 

 

Hasan Bakırcı Nebojša Vučinić 

Sekretäri asetäitja Esimees 


