
EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS 

 

 

TEINE OSAKOND 

 

OTSUS 

 

Kaebus nr 4327/18 

M. A. 

vs. Eesti 

 

Euroopa Inimõiguste Kohus (teine osakond), olles 16. mail 2019 kokku tulnud komiteena, 

kuhu kuuluvad 

esimees Stéphanie Mourou-Vikström, 

kohtunikud Arnfinn Bårdsen, 

Darian Pavli 

ja osakonna sekretäri asetäitja ülesannetes Liv Tigerstedt, 

võttes arvesse 16. jaanuaril 2018 esitatud eespool nimetatud kaebust, 

olles pidanud nõu, tegi järgmise otsuse. 

 

ASJAOLUD JA MENETLUS 

 

Kaebaja M. A. on sündinud 1984. aastal. 

EIK-is esindas teda Tallinna advokaat K. Lindeberg. 

Kaebaja konventsiooni artikli 5 lõike 1 alusel esitatud kaebus seoses tema kinnipidamise 

kestusega edastati Eesti riigile (edaspidi: riik). 

5. veebruaril 2019. aastal teatas riik EIK-ile, et kaebaja on Eestist lahkunud ja tema asukoht 

ei ole teada. 

8. veebruaril 2019. aastal saatis EIK elektroonilise sideteenuse (eComms) vahendusel 

kaebaja esindajale kirja, milles palus EIK-ile 8. märtsiks 2019 teatada, kas esindaja on 

kaebajaga ühenduses olnud ja kas kaebaja on teatanud talle oma elukoha ja kontaktandmed 

ning kas kaebaja soovib menetluse jätkamist. Kuna vastuse esitamise tähtaeg möödus 8. märtsil 

2019. aastal ja tähtaja pikendamise taotlust ei esitatud, saatis EIK 15. märtsil 2019. aastal 

esindajale teise kirja, milles juhtis kaebaja esindaja tähelepanu konventsiooni artikli 37 lõike 1 

punktile a, mille kohaselt võib kohus kaebuse kohtuasjade nimistust kustutada, kui asjaoludest 

võib järeldada, et kaebaja ei kavatse jääda oma kaebuse juurde. Kaebaja esindaja ei vastanud 

kummalegi kohtu kirjale. 

 

 

ÕIGUSKÜSIMUSED 

 

Eespool toodu alusel leiab EIK, et kaebaja suhtes saab asuda seisukohale, et ta ei soovi oma 

kaebuse juurde jääda (konventsiooni artikli 37 lõike 1 punkt a). Lisaks leiab EIK kooskõlas 

konventsiooni artikli 37 lõikega 1 in fine, et ei esine erilisi konventsioonis ega selle 

protokollides sätestatud inimõiguste järgimisega seotud asjaolusid, mille tõttu oleks vaja 

jätkata kaebuse läbivaatamist. 

Eeltoodust juhindudes tuleb see asi kohtuasjade nimistust kustutada. 

 

Sellest lähtudes EIK ühehäälselt 
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otsustab kaebuse kohtuasjade nimistust kustutada. 

 

Koostatud inglise keeles ja tehtud teatavaks kirjalikult 6. juunil 2019. aastal. 

 

 

Liv Tigerstedt Stéphanie Mourou-Vikström 

Sekretäri asetäitja ülesannetes Esimees 

 


