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K O H T U O T S U S 
Eesti Vabariigi nimel 

 

Kohus Viru Maakohus 

Kohtuasja number 1-06-8426   (06244000445) 

Otsuse tegemise aeg ja koht 5.oktoobril 2007 Viru Maakohtu Kohtla-Järve Kohtumaja 

Kohtunik Anu Ernits 

Kohtuistungi sekretär, tõlk Sekretär Marge Ojaäär, tõlk Svetlana Hamaza 

Kriminaalasi 

Aleksandr Nikitini süüdistuses KarS § 199 lg 2 p 4,7,8, § 215 lg 
2 p 1,3, § 266 lg 2 p 1,3 järgi,  
Ivan Dergatšjovi süüdistuses KarS § 199 lg 2 p 4,7,8, § 215 lg 2 
p 1,3, § 266 lg 2 p 1,3 järgi,  
Jevgeni Sarri süüdistuses KarS § 199 lg 2 p 4,7,8, § 200 lg 1, § 
215 lg 2 p 1,3, § 266 lg 2 p 1,3 järgi,  
Juri Baškirovi süüdistuses KarS § 199 lg 2 p 4,7,8, § 200 lg 1, § 
215 lg 2 p 1,3, § 266 lg 2 p 1,3 , § 203 järgi,  
Sergei Ivanossovi süüdistuses KarS § 199 lg 2 p 4,5,7,8, § 215 lg 
2 p 1,3,§ 266 lg 2 p 1,3, § 203 järgi,  
Deniss Duškini süüdistuses KarS § 199 lg 2 p 4,7,8, § 215 lg 2 p 
1,3, § 202 lg 1, § 203 järgi   
Daniil Domažilovi süüdistuses KarS § 203 , § 199 lg 2 p 4,7,8 
järgi.  

Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Natalja Firsova 

Süüdistatavad 

ALEKSANDR NIKITIN, elukoht :  xxxxxxxxxxxx, isikukood 
39201282246, kodakondsus puudub, haridus: xxxxxxxxx, 
kohtulikult karistamata IVAN DERGATŠJOV , elukoht:  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, isikukood 39110082252, kodakondsus 
puudub xxxxxxxxxxx, kohtulikult karistamata. 
JEVGENI SARRI , elukoht: xxxxxxxxxxx isikukood 
39102032223, Eesti kodanik, algharidus ,  xxxxxxxxxxxxxx,   
kohtulikult karistamata 
JURI BAŠKIROV , elukoht: xxxxxxxxxxxxx 
isikukood 39204122235, kodakondsus puudub, 
xxxxxxxxxxxxxx, kohtulikult karistamata 
 SERGEI IVANISSOV , elukoht:xxxxxxxxxxxxx isikukood 
39107152235, kodakondsus puudub, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
kohtulikult karistamata 
DENISS DUŠKIN, elukoht: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  isikukood 
39203112517, kodakondsus puudub, xxxxxxxxxxx , kohtulikult 
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karistamata 
DANIIL DOMOŽILOV,  elukoht: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
isikukood 39206042525, Eesti kodanik, xxxxxxxxxxxx, 
kohtulikult karistamata 

Kaitsjad 

Süüdistatava Aleksandr Nikitini kaitsja advokaat Irina Žurina. 

Süüdistatava Ivan Dergatšjovi kaitsja advokaat Sergei Politšev 

Süüdistatava Jevgeni Sarri kaitsja advokaat Nikolai Rõzov 

Süüdistatava Juri Baškirovi kaitsja advokaat Oleg Gorškaljov 

Süüdistatava Sergei Ivanossovi kaitsja advokaat Arvo Suuban 

Süüdistatava Deniss Duškini kaitsja advokaat Kaido Kooga 

Süüdistatava   Daniil Domažilovi  kaitsja advokaat Artur 
Umuršadjants  

Resolutsioon Juhindudes KrMS § 237, 238 lg 1 p 4,  lg 2, 313, 318, 319 kohus 

 
OTSUSTAS: 
ALEKSANDR NIKITIN tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p  4,7,8 järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 1(üks) aasta. 
ALEKSANDR NIKITIN tunnistada süüdi KarS § 215 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 1(üks) aasta). 
ALEKSANDR NIKITIN tunnistada süüdi KarS § 266 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 2(kaks) kuud. 
KarS § 64 lg 1 alusel,  suurendades raskeimat karistust, mõista  Aleksandr Nikitinile  
liitkaristuseks vangistus  2(kaks) aastat. 
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades  Aleksandr Nikitinile mõistetud karistust 1/3, see on 
8(kaheksa)  kuu võrra, on  Aleksandr Nikitini karistuseks vangistus 1(üks) aasta ja 4(neli) 
kuud. 
KarS § 68 lg  lg 1 kohaldamisega, arvestades karistusaja hulka eelvangistus 30.05 – 13 10 
2006 (4 kuud ja 14  päeva) ja 09-10 03 2006 (2 päeva), 08-09 05 2006 (2 päeva) ja 26-28 05 
2006 (3 päeva) kokku 7(seitse) päeva, üldse vahi all 4 kuud ja 21(kakskümmend üks) päeva, 
on Aleksandr Nikitini ärakandmata vangitus 11 ( üksteist ) kuud ja  9( üheksa ) päeva.  
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Aleksandr Nikitin  
katseajal 18 ( kaheksateist)  kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 
1 ettenähtud kontrollnõudeid: 
Elama kohtu määratud elukohas xxxxxxxxxxxxxx ja õppimise ajal xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 
registreerimisele. 
Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste 
täitmise ja elatusvahendite kohta. 
Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja 
elu-, õppe- või töökoha vahetamiseks. 
Anda Aleksandr Nikitin katseajaks Viru Maakohtu Kri minaalhooldusosakonna 
kriminaalhooldusametniku Ando Pajo järelevalve alla. 
Katseaja algust arvestada alates 05 10 2007. 
Tõkend-  elukohast lahkumise keeld- tühistada. 
 
IVAN DERGATŠJOV tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p  4,7,8 järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 1 ( üks ) aasta . 
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IVAN DERGATŠJOV tunnistada süüdi KarS § 215 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 1 ( üks ) aasta. 
IVAN DERGATŠJOV  tunnistada süüdi KarS § 266 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 3 ( kolm ) kuud.  
KarS § 64 lg 1 alusel,  suurendades raskeimat karistust, mõista  Ivan Dergatšjovile  
liitkaristuseks vangistus  2(kaks) aastat. 
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades  Ivan Dergatšjovile mõistetud karistust 1/3, see on 8  
( kaheksa ) kuu võrra, on  Ivan Dergatšjovi karistuseks vangitus 1 ( üks ) aasta ja 4 ( neli ) 
kuud.  
KarS § 68 lg  lg 1 kohaldamisega, arvestades karistusaja hulka eelvangistus 30.05 – 24.11 
2006 (5 kuud ja 26  päeva) ja  09-10 03 2006(2 päeva), 08-09 05 2006(2 päeva) ja 26-28 05 
2006(3 päeva), kokku 7 päeva, üldse vahi all 6(kuus)  kuud ja 4(neli) päeva, on Ivan 
Dergatšjovi  ärakandmata vangitus 9 (üheksa ) kuud ja 28 ( kakskümmend kaheksa ) päeva.  
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Ivan Dergatšjov  
katseajal 18 ( kaheksateist)  kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 
1 ettenähtud kontrollnõudeid: 
Elama kohtu määratud elukohas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 
registreerimisele. 
Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste 
täitmise ja elatusvahendite kohta. 
Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja 
elu-, õppe- või töökoha vahetamiseks. 
Anda Ivan Dergatšjov katseajaks Viru Maakohtu Krimi naalhooldusosakonna 
kriminaalhooldusametniku Marve Varmo järelevalve alla. 
Katseaja algust arvestada alates 05 10 2007. 
Tõkend-elukohast lahkumise keeld- tühistada.  
 
JEVGENI SARRI  tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p  4,7,8 järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 10 ( kümme ) kuud . 
JEVGENI SARRI  tunnistada süüdi KarS § 200 lg 1 järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 2 ( kaks ) aastat. 
JEVGENI SARRI tunnistada süüdi KarS § 215 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 10 ( kümme ) kuud. 
JEVGENI SARRI  tunnistada süüdi KarS § 266 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 2 ( kaks ) kuud.  
KarS § 64 lg 1 alusel,  suurendades raskeimat karistust , mõista  Jevgeni Sarrile  
liitkaristuseks vangistus 3 ( kolm ) aastat. 
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades  Jevgeni Sarrile mõistetud karistust 1/3, see on 1 ( ühe ) 
aasta võrra, on  Jevgeni Sarri karistuseks vangitus 2 (kaks) aastat. 
KarS § 68 lg  1 kohaldamisega, arvestades karistusaja hulka eelvangistus 30.05 – 24.11 2006 , 
(5 kuud ja 26)   päeva, ja  09-10 03 2006 (2 päeva), kokku  5(viis) kuud ja 28(kakskümmend 
kaheksa) päeva, on Jevgeni Sarri ärakandmata vangitus 1 ( üks ) aasta, 6 ( kuus) ) kuud ja 2 ( 
kaks ) päeva.  
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Jevgeni Sarri  katseajal 
18 ( kaheksateist)  kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 
ettenähtud kontrollnõudeid: 
Elama kohtu määratud elukohas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 
registreerimisele. 
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Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste 
täitmise ja elatusvahendite kohta. 
Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja 
elu-, õppe- või töökoha vahetamiseks. 
Anda Jevgeni Sarri katseajaks Viru Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna  
kriminaalhooldusametniku Ain Nutovi järelevalve alla. 
Katseaja algust arvestada alates 05 10 2007. 
Tõkend- elukohast lahkumise keeld-  tühistada.  
 
JURI BAŠKIROV  tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p  4, 5, 7,8 järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 8 ( kaheksa ) kuud.  
JURI BAŠKIROV  tunnistada süüdi KarS § 200 lg 1 järgi  õigeks mõista. 
JURI BAŠKIROV tunnistada süüdi KarS § 215 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 1 ( üks ) aasta.  
JURI BAŠKIROV  tunnistada süüdi KarS § 266 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 2 ( kaks ) kuud.  
JURI BAŠKIROV  tunnistada süüdi KarS § 203  järgi   ja mõista talle karistuseks   vangistus 
6 ( kuus ) kuud.  
KarS § 64 lg 1 alusel,  suurendades raskeimat karistust , mõista  Juri Baškirovile  
liitkaristuseks vangistus 2 ( kaks) aastat.  
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades  Juri Baškirovile mõistetud karistust 1/3, see on 
8(kaheksa) kuu võrra, on  Juri Baškirovi karistuseks 1(üks) aasta ja 4(neli) kuud.  
KarS § 68 lg  lg 1 kohaldamisega, arvestades karistusaja hulka eelvangistus 10 11 2006-09 05 
2007(6 kuud),  02-03 08 2006 (2 päeva), 26-28 05 2006 (3päeva), kokku 6(kuus) kuud ja 5(viis) 
päeva, on ärakandmata vangistus 9üheksa) kuud ja 25(kakskümmend viis) päeva. 
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Juri Baškirov  
katseajal 18 ( kaheksateist)  kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 
1 ettenähtud kontrollnõudeid: 
Elama kohtu määratud elukohas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
Ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 
registreerimisele. 
Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste 
täitmise ja elatusvahendite kohta. 
Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja 
elu-, õppe- või töökoha vahetamiseks. 
Anda Juri Baškirov katseajaks Viru Maakohtu Krimina alhooldusosakonna  
kriminaalhooldusametniku Oksana Drozdova järelevalve alla. 
Katseaja algust arvestada alates 05 10 2007. 
 
SERGEI IVANISSOV  tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p  4,5,7,8 järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 9 ( üheksa ) kuud 
SERGEI IVANISSOV tunnistada süüdi KarS § 215 lg 2  p 1,3  järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 1 ( üks ) aasta . 
SERGEI IVANISSOV  tunnistada süüdi KarS § 266 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 2 ( kaks ) kuud.  
SERGEI IVANISSOV  tunnistada süüdi KarS § 203  järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 6 ( kuus )  
 SERGEI IVANISSOV  tunnistada süüdi KarS § 202 lg 2 p 2 järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 3 ( kolm ) kuud. 
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KarS § 64 lg 1 alusel,  suurendada raskeimat üksikkaristust , mõista  Sergei Ivanissovile  
liitkaristuseks vangistus 2 ( kaks ) aastat ja 3(kolm) kuud.  
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades  Sergei Ivanissovile mõistetud karistust 1/3, see on 
9(üheksa)  kuu võrra, on  Sergei Ivanissovi karistuseks 1 ( üks ) aasta 6 (kuus ) kuud.  
KarS § 68 lg  lg 1 kohaldamisega, arvestades karistusaja hulka eelvangistus  26-28 05 2006 (3 
päeva), 30 05 – 28 07 2006 ( 1 kuu ja 29 päeva), 10 11 2006-02 03 2007 (3 kuud  ja 21 päeva), 
kokku 5(viis) kuud ja 23(kakskümmend kolm) päeva, on ärakandmata vangistus 1(üks) aasta 
ja 7(seitse) päeva. 
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Sergei Ivanissov  
katseajal 18 ( kaheksateist)  kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 
1 ettenähtud kontrollnõudeid: 
Elama kohtu määratud elukohas xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
Ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 
registreerimisele. 
Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste 
täitmise ja elatusvahendite kohta. 
Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja 
elu-, õppe- või töökoha vahetamiseks. 
Anda Sergei Ivanissov katseajaks Viru Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna 
kriminaalhooldusametniku Oksana Drozdova järelevalve alla. 
Katseaja algust arvestada alates 05 10 2007. 
   
DENISS DUŠKIN  KarS § 203  järgi õigeks mõista. 
DENISS DUŠKIN  tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2 p  4,7,8 järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 3 ( kolm ) kuud. 
DENISS DUŠKIN  tunnistada süüdi KarS § 215 lg 2 p 1,3  järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 5 ( viis ) kuud. 
DENISS DUŠKIN  tunnistada süüdi KarS § 202 lg 1  järgi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 3 ( kolm ) kuud.  
KarS § 64 lg 1 alusel,   suurendada raskeimat üksikkaristust, mõista  Deniss Duškinile  
liitkaristuseks vangistus 9 (üheksa) kuud 
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades  Deniss Duškinile mõistetud karistust 1/3, see on 3(kolme) 
kuu võrra, on  Deniss Duškini karistuseks  vangistus 6(kuus) kuud.  
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Deniss Duškin 
katseajal 18 ( kaheksateist)  kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 
1 ettenähtud kontrollnõudeid: 
Elama kohtu määratud elukohas xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
Ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 
registreerimisele. 
Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste 
täitmise ja elatusvahendite kohta. 
Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja 
elu-, õppe- või töökoha vahetamiseks. 
Anda Deniss Duškin katseajaks Viru Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna 
kriminaalhooldusametniku Ain Nutovi järelevalve alla. 
Katseaja algust arvestada alates 05 10 2007. 
Tõkend -elukohast lahkumise keeld - tühistada. 
 
DANIIL DOMAŽILOV   tunnistada süüdi KarS § 199 lg 2  p  4,8 järgi   ja mõista talle 
karistuseks   vangistus 4(neli) kuud. 
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DANIIL DOMAŽILOV   tunnistada süüdi KarS § 203  jär gi   ja mõista talle karistuseks   
vangistus 6(kuus) kuud. 
KarS § 64 lg 1 alusel,  suurendades raskemat karistust, mõista  Daniil Domažilovile  
liitkaristuseks vangistus 9(üheksa) kuud. 
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendades  Daniil Domažilovile mõistetud karistust 1/3, see on 
3(kolme)  kuu võrra, on  Daniil Domažilovi karistuseks vangistus 6(kuus) kuud. 
KarS § 74 lg 1,3 kohaldamisega mitte pöörata karistust täitmisele kui Danii Domažilov 
katseajal 18 ( kaheksateist)  kuud ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 
1 ettenähtud kontrollnõudeid: 
Elama kohtu määratud elukohas  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
Ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 
registreerimisele. 
Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste 
täitmise ja elatusvahendite kohta. 
Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja 
elu-, õppe- või töökoha vahetamiseks. 
Anda Daniil Domažilov katseajaks Viru Maakohtu Krim inaalhooldusosakonna  
kriminaalhooldusametniku Ain Nutovi  järelevalve alla. 
Katseaja algust arvestada alates 05 10 2007. 
Tõkend-  elukohast lahkumise keeld-  tühistada.  
 
Asitõendid ümbrik, binokkel, haamer-hävitada 
 
Jätta läbi vaatamata järgmised tsiviilhagid. 
O S tsiviilhagi 4680 krooni  
J V tsiviilhagi 12.000 krooni 
V  L tsiviilhagi 2000 krooni 
IF E K tsiviilhagi  67559,50 krooni,  
AS T tsiviilhagi  6500 krooni 

A Btsiviilhagi 3000 krooni.  

Välja mõista Aleksandr Nikitinilt, Ivan Dergatšjovi lt ja Jevgeni Sarrilt solidaarselt  
-400 krooni kannatanu E P,  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,  kasuks,  

-3600 krooni kannatanu T  I,  xxxxxxxx xxxxxx , kasuks                                              

-1500 krooni kannatanu V K , elukoht  xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kasuks  

Välja mõista Aleksandr Nikitinilt ja Ivan Dergatšjo vilt solidaarselt 
-2000 krooni kannatanu I K , elukoht  xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kasuks  

Välja mõista Aleksandr Nikitinilt, Ivan Dergatšjovi lt, Jevgeni Sarrilt ja Juri Baškirovilt 
solidaarselt 
-100 krooni kannatanu V M , elukoht  xxxxxxx xxxxxxxxx. kasuks. 

Välja mõista Aleksandr Nikitinilt, Ivan Dergatšjovi lt ja Juri Baškirovilt solidaarselt 
-6651 krooni kannatanu V Z  , elukoht  xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kasuks.  

Välja mõista Aleksandr Nikitinilt, Ivan Dergatšjovi lt , Sergei Ivanissovilt ja Juri Baškirovilt 
solidaarselt 
-1950 krooni kannatanu V  D  ,elukoht  xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kasuks   

Välja mõista Ivan Dergatšjovilt , Jevgeni Sarrilt ja Juri Baškirovilt solidaarselt 
-680 krooni kannatanu M T  , elukoht  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , kasuks.  

Välja mõista Aleksandr Nikitinilt ja Jevgeni Sarril t solidaarselt 
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-3625  krooni kannatanu R  K , elukoht  xxxxxxxx xxxxxxx , kasuks  

Välja mõista Juri Baškirovilt, Sergei Ivanissovilt ja Deniss Duškinilt solidaarselt 
-1615 krooni kannatanu E  L , elukoht xxxxxx xxxxxxxx, kasuks 

Välja mõista Juri Baškirovilt ja Sergei Ivanissovilt  solidaarselt 
-3000 krooni kannatanu S  M , elukoht  xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kasuks  

Välja mõista Juri Baškirovilt ja Deniss Duškinilt  solidaarselt 
-600 krooni kannatanu A  T  , elukoht  xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kasuks.  

Välja mõista Juri Baškirovilt  
-2000  krooni kannatanu  M  M , elukoht  xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  kasuks  

-2000 krooni V  L  ,  xxxxxx xxxxxxx, kasuks 
Välja mõista Daniil Domažilovilt  
-4000  krooni kannatanu T  T , elukoht  xxxxxxx xxxxxxxxx,  kasuks  

Välja mõista Sergei Ivanissovilt 
-30.000  krooni kannatanu D  C , elukoht  xxxxxx xxxxxxxxxxx, kasuks 

-4400 krooni kannatanu U R , elukoht  xxxxxxx xxxxxxxxx, kasuks 

-3000  krooni kannatanu M  L ,elukoht   xxxxxxx xxxxxxxxxx, kasuks  

-4725 krooni kannatanu D  T , elukoht  xxxxxxx xxxxxxxxxx, kasuks 

-300 krooni kannatanu A  O , elukoht  xxxxxxxx xxxxxxxxx kasuks.  

 

Alaealistel vahendite puudumisel välja mõista nende vanematelt kannatanute kasuks: 
J  N   
133 krooni E  P  kasuks, 1200 krooni T I  kasuks, 500 krooni V  K  kasuks, 1000 krooni I  K  
kasuks, 25 krooni V  M a kasuks, 2217 krooni V  Z  kasuks, 487,50 krooni V  D  kasuks,1812,50 
krooni R  K kasuks, 

J  S  133 krooni E  P kasuks, 1200 krooni T  I  kasuks, 500 krooni V  K  kasuks, 25 krooni V M  
kasuks, 227 krooni  M  T  kasuks, 1812,50 krooni R  K  kasuks,  

N  D  133 krooni E  P  kasuks, 1200 krooni T  I  kasuks, 500 krooni V  K  kasuks, 1000 krooni I  K  
kasuks, 25 krooni V  M  kasuks, 2217 krooni V  Z  kasuks, 487,50 krooni V  D  kasuks, 227 krooni  
M  T kasuks, 

G  B  25 krooni V  M  kasuks, 2217 krooni V Z  kasuks, 487,50 krooni V D  kasuks, 227 krooni  M  
T  kasuks,  538,50 krooni E  L  kasuks, 1500 krooni S  M  kasuks, 300 krooni A  T  kasuks, 2000  
krooni  M  M , kasuks, 2000 krooni V  L   kasuks 

L  D   538,50 krooni E  L  kasuks, 300 krooni A T  kasuks, 

L  H  (Sergei Ivanissovi ema) 487,50 krooni V  D  kasuks, 538,50 krooni E L  kasuks, 1500 
krooni S M  kasuks, 30.000 krooni D  C  kasuks, 4400 U  R kasuks, 3000 krooni M  L  kasuks, 
4725 krooni D  T  kasuks, 300 krooni A  O  kasuks 
K  V  (Danil Domožilovi ema) , 4000 krooni T  T  kasuks. 
 
Välja mõista riigituludesse menetluskulud: 
Aleksandr Nikitinilt  14.406,30 krooni, millest 5400  krooni on sundraha, 952.20 krooni  on 
toimiku paljundamise kulud, 1685,05  krooni on määratud  kaitsja  poolt kohtueelses menetluses   
ja  6369,05 krooni kohtus osutatud õigusabi kulu. 
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Ivan Dergatšjovilt 14.155,55 krooni, millest 5400 krooni on sundraha, 952,20 krooni  on toimiku 
paljundamise kulud, 1685,05  krooni on määratud  kaitsja  poolt kohtueelses menetluses   ja 
6118,30 krooni kohtus osutatud õigusabi kulu 
Jevgeni Sarrilt 18.808,24 krooni, millest 9 000 krooni on sundraha, 925,20 krooni  on toimiku 
paljundamise kulud, 1685,04  krooni on määratud  kaitsja  poolt kohtueelses menetluses   ja 
7198,00 krooni kohtus osutatud õigusabi kulu 
Juri Baškirovilt 18.808,24 krooni, millest 9 000 krooni on sundraha, 925,20 krooni  on toimiku 
paljundamise kulud, 1685,04 krooni on määratud  kaitsja  poolt kohtueelses menetluses   ja 
7198,00  krooni kohtus osutatud õigusabi kulu 
Sergei Ivanissovilt 14.128,54 krooni, millest 5400 krooni on sundraha, 925,20 krooni  on toimiku 
paljundamise kulud,1685,05  krooni on määratud  kaitsja  poolt kohtueelses menetluses   ja 
6118.30 krooni kohtus osutatud õigusabi kulu 
Deniss Duškinilt 14.128,54  krooni, millest 5400 krooni on sundraha, 925,20 krooni  on toimiku 
paljundamise kulud, 1685,04  krooni on määratud  kaitsja  poolt kohtueelses menetluses   ja 
6118,30  krooni kohtus osutatud õigusabi kulu 
Daniil Domožilovilt 14.029,40  krooni, millest 5400 krooni on sundraha 925,20 krooni  on 
toimiku paljundamise kulud, 1585,90  krooni on määratud  kaitsja  poolt kohtueelses menetluses   
ja  6118,30 krooni kohtus osutatud õigusabi kulu 
Alaealistel vahendite puudumisel välja mõista riigituludesse menetluskulud nende 
vanematelt: 
Aleksandr Nikitini emalt J N  välja mõista   14406,30 krooni 

Ivan Dergatšjovi emalt N  D välja mõista   14155,55 krooni 
Jevgeni Sarri emalt J S  välja mõista   18808,24 krooni 
Juri Baškirovi isalt G B  välja mõista   18808,24 krooni 
Sergei Ivanissovi emalt L  H  välja mõista   14128,54 krooni 
Deniss Duškini emalt L  D -   14128,54  krooni 
Daniil Domožilovi emalt K  V  välja mõista   14029,40  krooni 
 
Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB Eesti  
Ühispank või arveldusarvele nr. 221023778606 Hansapangas, viitenumber 2800049900. 
 
Edasikaebamise kord. 
Kohtuotsuse peale on süüdistatavatel ja nende kaitsjatel õigus esitada apellatsioon Viru 
Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu. 
Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse Viru Maakohtule kirjalikult  seitsme päeva 
jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.  
Apellatsioon esitatakse  kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil 
kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.  
 
 
 
Kohtunik  
Anu Ernits  
 
 


