
 

 

 

EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS

 

 

TEINE OSAKOND 

KOHTUOTSUS 

Kaebus nr 46779/15 

Sergei KONDRATJEV ja Vladislava KONDRATJEVA 

vs. Eesti 
 

Euroopa Inimõiguste Kohus (teine osakond), olles 27. septembril 2016 

kokku tulnud komiteena, kuhu kuuluvad 

esimees Paul Lemmens, 

kohtunikud Ksenija Turković, 

Jon Fridrik Kjølbro 

ja osakonna sekretäri asetäitja Hasan Bakırcı, 

võttes arvesse 21. septembril 2015 esitatud eespool nimetatud kaebust, 
võttes arvesse ametlikke teateid sõbraliku kokkuleppe saavutamise kohta 

asjas, 

olles pidanud nõu, tegi järgmise otsuse. 

 

 

ASJAOLUD JA MENETLUS 

Kaebajad Sergei Kondratjev ja Vladislava Kondratjeva on vastavalt Eesti 

ja Leedu kodanikud, kes on sündinud vastavalt 1989. ja 1966. aastal ja 

elavad Pärnus. EIK-is esindas neid Pärnus tegutsev advokaat P. Järve. 

Eesti Vabariiki (edaspidi: riik) esindas Maris Kuurberg 

Välisministeeriumist. Sergei Kondratjevi kaebus artikli 3 alusel edastati 

10. mail 2016. Ülejäänud kaebuse tunnistas esimees vastuvõetamatuks 

kohtuasjade ainuisikulise läbivaatamise korra kohaselt. 

S. Kondratjev kaebas konventsiooni artikli 3 alusel oma kohtlemise üle 

Pärnu politseijaoskonnas 18. septembril 2007. 

30. juunil 2016 ja 1. juulil 2016 sai EIK sõbraliku kokkuleppe teated, 

mille pooled olid allkirjastanud ja milles S. Kondratjev nõustus loobuma 

edasistest nõuetest Eesti riigi vastu seoses käesoleva kaebuse aluseks 

olevate asjaoludega ja riik kohustus vastutasuks maksma talle 5000 eurot  
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hüvitisena mis tahes varalise ja mittevaralise kahju eest ning samuti kulude 

ja sellele lisanduvate võimalike maksude katteks kolme kuu jooksul alates 

päevast, mil tehakse teatavaks EIK-i otsus kustutada asi kohtuasjade 

nimistust. Juhul kui nimetatud summat ei maksta määratud kolme kuu 

jooksul, kohustub riik maksma nimetatud ajavahemiku lõppemisest kuni 

summa tasumiseni sellelt summalt viivist määra järgi, mis võrdub kohustuse 

täitmisega viivitamise ajal kehtiva Euroopa Keskpanga laenuintressi 

piirmäärale 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. 
 

Sellest lähtudes EIK ühehäälselt 
 

otsustab kustutada kaebuse kohtuasjade nimistust kooskõlas 

konventsiooni artikliga 39. 
 

Koostatud inglise keeles ja tehtud teatavaks kirjalikult 20. oktoobril 

2016. 

 

 

Hasan Bakırcı Paul Lemmens 

Sekretäri asetäitja Esimees 


