EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS

TEINE OSAKOND
OTSUS
Kaebus nr 51278/17
Ander SAGADI vs. Eesti
ja veel 7 kaebust
(vt lisatud tabelit)
Euroopa Inimõiguste Kohus (teine osakond), olles 16. jaanuaril 2020 kokku tulnud
komiteena, kuhu kuuluvad
esimees Ivana Jelić,
kohtunikud Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli
ja osakonna sekretäri asetäitja ülesannetes Liv Tigerstedt,
võttes arvesse lisatud tabelis märgitud eri kuupäevadel esitatud eespool nimetatud kaebusi,
võttes arvesse ametlikke teateid sõbraliku kokkuleppe saavutamise kohta asjas,
olles pidanud nõu, tegi järgmise otsuse.

ASJAOLUD JA MENETLUS
Kaebajate nimekiri on esitatud lisatud tabelis.
Kaebajate konventsiooni artikli 3 alusel esitatud kaebused seoses ebarahuldavate
kinnipidamistingimustega edastati Eesti riigile (edaspidi: riik). Kaebuses nr 51278/17
sisalduvad samadel asjaoludel põhinevad kaebused edastati ka konventsiooni artikli 13 alusel.
EIK-i saabusid teated sõbralike kokkulepete kohta, mille alusel nõustusid kaebajad
loobuma edasistest nõuetest Eesti riigi vastu seoses kaebuste aluseks olevate asjaoludega, kui
riik maksab neile lisatud tabelis esitatud hüvitised. Hüvitised kuuluvad väljamaksmisele
kolme kuu jooksul arvates EIK-i tehtud otsusest teavitamise kuupäevast. Juhul, kui nimetatud
summasid ei maksta määratud kolme kuu jooksul, kohustub riik maksma nimetatud
ajavahemiku lõppemisest kuni summade tasumiseni nendelt summadelt viivist määraga, mis
võrdub kohustuse täitmisega viivitamise ajal kehtiva Euroopa Keskpanga laenuintressi
piirmääraga suurendatuna kolme protsendipunkti võrra.
Summade tasumine tähendab asja lõplikku lahendust.
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KOHTUASI SAGADI JA TEISED vs. EESTI

ÕIGUSKÜSIMUSED
Kaebuste sarnast sisu arvestades peab EIK kohaseks käsitleda neid ühes otsuses.
EIK arvestab poolte vahel saavutatud sõbraliku kokkuleppega. EIK on veendunud, et
kokkuleppega austatakse konventsioonis ja selle protokollides sätestatud inimõigusi,
ning leiab, et puudub alus kaebuste edasiseks läbivaatamiseks.
Eeltoodust juhindudes on põhjendatud nende asjade kustutamine kohtuasjade
nimistust.
Sellest lähtudes EIK ühehäälselt
otsustab kaebused liita;
otsustab kustutada kaebused kohtuasjade nimistust kooskõlas konventsiooni
artikliga 39.
Koostatud inglise keeles ja tehtud teatavaks kirjalikult 6. veebruaril 2020. aastal.

Liv Tigerstedt
Sekretäri asetäitja ülesannetes

Ivana Jelić
Esimees

KOHTUASI SAGADI JA TEISED vs. EESTI
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LISA
Konventsiooni artikli 3 alusel esitatud kaebuste (ebarahuldavad kinnipidamistingimused) loetelu

i

Nr

Kaebus nr
Esitamise
kuupäev

Kaebaja
Sünniaeg

Esindaja nimi ja
asukoht

Muud kaebused väljakujunenud
kohtupraktika alusel

Riigi esitatud
teate
saabumise
kuupäev

Kaebaja
esitatud teate
saabumise
kuupäev

Varalise ja mittevaralise kahju ning
kohtukulude hüvitise summa iga
kaebaja kohta (eurodes)i

1.

51278/17
17.07.2017

Ander SAGADI
25.10.1965

Valdma Janek
Tallinn

Art 13 – tõhusa õiguskaitsevahendi
puudumine seoses ebarahuldavate
kinnipidamistingimustega – riigisisesed
kohtud ei menetlenud kaebaja kaebust
seoses tema kinnipidamisega ajavahemikul
09.11.2010–18.02.2012.

23.09.2019

15.10.2019

6000

2.

58729/17
03.08.2017

Georgi BARASKOV
05.02.1987

Piskunov Denis
Tallinn

23.09.2019

16.08.2019

5500

3.

61196/17
14.08.2017

Kalev LEINFELD
05.03.1953

Paas Raiko
Tallinn

23.09.2019

15.10.2019

7000

4.

77237/17
31.10.2017

Aleksei SARGAJEV
22.08.1969

Reiman Margus
Tallinn

23.09.2019

15.10.2019

8500

5.

81461/17
27.11.2017

Eduard GLUHHODID
27.04.1975

Kalmus Birje
Tartu

23.09.2019

15.10.2019

8200

6.

83407/17
04.12.2017

Margus REIMAN
30.04.1975

23.09.2019

15.10.2019

4100

7.

14382/18
15.03.2018

Andrei JARMAK
01.08.1970

Reiman Margus
Tallinn

23.09.2019

15.10.2019

8000

8.

41059/18
21.08.2018

Nikolai IVANTSHENKO
24.12.1964

Piskunov Denis
Tallinn

23.09.2019

16.08.2019

5500

Summale lisanduvad võimalikud maksud.

