
 

EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS 

 

 

 

 

KOLMAS OSAKOND 

OTSUS 

Kaebus nr 54644/19 

Deniss SLAVNOV 

vs. Eesti 

 

Euroopa Inimõiguste Kohus (kolmas osakond), olles 18. veebruaril 2021 

kokku tulnud komiteena, kuhu kuuluvad 

esimees Dmitry Dedov, 

kohtunikud Darian Pavli, 

Peeter Roosma 

ja osakonna sekretäri asetäitja ülesannetes Liv Tigerstedt, 

võttes arvesse 8. oktoobril 2019 esitatud eespool nimetatud kaebust, 

võttes arvesse ametlikke teateid sõbraliku kokkuleppe saavutamise kohta 

kohtuasjas, 

olles pidanud nõu, tegi järgmise otsuse: 

 

ASJAOLUD JA MENETLUS 

Kaebaja andmed on esitatud lisatud tabelis. 

Teda esindas Tallinna advokaat D. Piskunov. 

Kaebaja konventsiooni artikli 3 alusel esitatud kaebused selle kohta, et 

tema kinnipidamistingimused on ebasobivad, edastati Eesti riigile (edaspidi 

„riik“). 

Kohus sai poolte allkirjastatud sõbraliku kokkuleppe deklaratsiooni, mille 

kohaselt nõustus kaebaja loobuma kõigist täiendavatest nõuetest Eesti vastu 

seoses selle kaebuse aluseks olevate asjaoludega, kui riik lubab talle maksta 

lisatud tabelis esitatud summa. See summa tuleb tasuda kolme kuu jooksul 

alates EIK otsuse teatavakstegemisest. 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 kohtuasja lõplikku lahendamist. 

 

ÕIGUSKÜSIMUSED 

Kohus võtab teadmiseks menetlusosaliste vahel saavutatud sõbraliku 

kokkuleppe. Kohus on veendunud, et kokkulepe põhineb konventsioonis ja 

selle protokollides määratletud inimõiguste austamisel ega leia ühtegi põhjust 



taotluse jätkuva läbivaatamise õigustamiseks. 

Eeltoodut silmades pidades on asjakohane kohtuasi kustutada kohtuasjade 

nimistust. 

 

Sellest lähtudes EIK ühehäälselt 

 

otsustab kustutada kaebuse kohtuasjade nimistust kooskõlas 

konventsiooni artikliga 39. 

 

Koostatud inglise keeles ja tehtud teatavaks kirjalikult 11. märtsil 2021. 

 

 

 Liv Tigerstedt Dmitry Dedov 

osakonna sekretäri asetäitja ülesannetes esimees 

  



 

 

OTSUS KOHTUASJAS SLAVNOV vs. EESTI 

 

LISA 

Konventsiooni artikli 3 alusel esitatud kaebus (puudulikud kinnipidamistingimused) 

 

Kaebuse nr 

Esitamise 

kuupäev 

Kaebaja nimi 

Sünniaeg 

Esindaja nimi ja 

asukoht 

Riigi esitatud 

deklaratsiooni 

saabumise 

kuupäev 

Kaebaja esitatud 

deklaratsiooni 

saabumise kuupäev 

Varalise ja 

mittevaralis

e kahju 

hüvitise 

summa 

(eurodes)1 

54644/19 Deniss SLAVNOV Denis Piskunov 10.09.2020 30.07.2020 3600 

08/10/2019 1981 Tallinn    

                                                      
1 Summale lisanduvad võimalikud maksud. 



 


