
 1 

 

   

K O H T U O T S U S  
EESTI VABARIIGI NIMEL 

 

 

Kohus Viru Maakohus 

Otsuse tegemise aeg ja koht 20.06.2016  Jõhvi  kohtumaja 

Kriminaalasja number 1-15-9997  (15244000139) 

Kohtunik Anne  PALMISTE 

Kohtuistungi sekretär Jane  VÄLI 

Tõlk Valentina  MICHELSON-IPBÜKER 

Prokurör Anu  TOLUK 

Kaitsjad 

vandeadvokaat  Eduard  BULATTŠIK 

vandeadvokaadi  vanemabi  Xxx  GROMTSEV  

vandeadvokaat  Xxx  KOOGA 

vandeadvokaat  Nikolai  RÕŽOV 

vandeadvokaat  Xxx  ŽURINA 

Asja läbivaatamise 

kuupäevad 

05.05.2016 

11.05.2016 

Kriminaalasi 

 

 

 

 

 

 

Daniil  DOMOŽILOVI  süüdistus  

Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi 

Maksim  GERŠEVITŠI süüdistus  

Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  

German  KAZANTSEVI  süüdistus  

Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi 

Ingvar  PEEDI  süüdistus  Karistusseadustiku  §209  

lg.2  p.1, 4  järgi 

Edvin  ŠTIKKELI  süüdistus  Karistusseadustiku  

§209  lg.2  p.1, 4  järgi 

kokkuleppemenetluses   

 
 

 



 2 

Süüdistatavad Daniil  DOMOŽILOV 

sünd. 04.06.1992,  isikukood  39206042525,  elukoht  

xxx,  Eesti  Vabariigi  kodanik,  keskeriharidus,  töökoht  

puudub,  emakeel  vene  keel,  varem  kriminaalkorras  

karistatud 

- Viru  Maakohtu  05.10.2007  otsusega  KarS 

§199 lg.2 p.4, 8, §203  järgi  vangistusega  6  

kuud  tingimisi  katseajaga  1  aasta  6  kuud 

- Viru  Maakohtu  23.04.2013  otsusega  KarS  

§209  lg.2  p.1, 3, 4  järgi  vangistusega  1  aasta  

6  kuud  tingimisi  katseajaga  1  aasta  6  kuud 

- Viru  Maakohtu  06.11.2014  otsusega  KarS  

§209  lg.2  p.1, 4  järgi  vangistusega  2  aastat  

tingimisi  katseajaga  3  aastat 

Oli  kahtlustatavana  kinni  peetud  11.02.2015 – 

12.02.2015  

Tõkend  –  vahistamine  –  alates  10.06.2015 

 

Maksim  GERŠEVITŠ 

sünd. 11.10.1984,  isikukood  38410112227,  elukoht  

xxx,  kodakondsuseta,  põhiharidus,  töökoht  puudub,  

emakeel  vene  keel,  varem  kriminaalkorras  karistatud: 

- Sillamäe  Linnakohtu  30.06.1999  otsusega  

KrK  §139  lg.2  p.1, 2, 3 - §15 lg.2  järgi  

vangistusega  1  aasta  tingimisi  katseajaga  1  

aasta 

- Ida-Viru  Maakohtu  27.10.2000  otsusega  KrK  

§139  lg.2  p.1, 2, 3  järgi  vangistusega  11  

kuud  28  päeva 

- Ida-Viru  Maakohtu  30.11.2001  otsusega  KrK  

§139  lg.2  p.1, 2  järgi  vangistusega   6  kuud  

tingimisi  katseajaga  2  aastat 

- Ida-Viru  Maakohtu  17.02.2003  otsusega  KrK  

§139  lg.2  p.2, 3  järgi  rahatrahviga  78,61  

eurot 

- Narva  Linnakohtu  20.06.2003  otsusega  KarS  

§183,  §199  lg.2  p.4, 8  järgi  vangistusega  1  

aasta  4  kuud 

- Viru  Maakohtu  02.06.2006  otsusega  KarS  

§214  lg.2  p.1, 4, 5  järgi  vangistusega  2  aastat  

8  kuud  tingimisi  katseajaga  1  aasta  6  kuud 

- Viru  Maakohtu  22.05.2007  otsusega  KarS  

§199  lg.2  p.4  järgi  vangistusega  2  aastat  9  

kuud  10  päeva 

- Viru  Maakohtu  17.06.2011  otsusega  KarS  

§183  lg.2  p.1, 2,  §199  lg.2  p.4, 5, 8, 9,  §266  

lg.2  p.1  järgi  vangistusega  1 aasta  11  kuud  

28  päeva 

 

- Viru  Maakohtu  19.09.2011  otsusega  KarS  

§199  lg.2  p.8, 9,  §213  lg.1,  §266  lg.2  p.1, 2,  
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§346  järgi  vangistusega  2  aastat  3  kuud  ja  

rahalise  karistusega  192  eurot 

- Viru  Maakohtu  04.02.2014  otsusega  KarS  

§121  järgi  vangistusega  2  kuud,  mis  asendati  

üldkasuliku  tööga  ulatuses  120  tundi.  Viru  

Maakohtu  07.08.2014  määrusega  pöörati  

karistuse  ärakandmata  osa,  2  kuud  vangistust,  

täitmisele 

- Viru  Maakohtu 27.10.2015  otsusega  KarS  

§199  lg.2  p.4, 5  järgi  vangistusega  6  kuud 

- Harju  Maakohtu  10.02.2016  otsusega  KarS  

§199  lg.2  p.8, 9,  §349  järgi  vangistusega  1  

aasta  ja  rahalise  karistusega  300  eurot 

Oli  kahtlustatavana  kinni  peetud  13.05.2015 – 

14.05.2015  

 

German  KAZANTSEV 

sünd. 06.10.1988,  isikukood  38810062224,  elukoht  

xxx,  Eesti  Vabariigi  kodanik,  kesk-eriharidus,  

töökoht  xxx,  emakeel  vene  keel,  varem  

kriminaalkorras  karistamata. 

Oli  kahtlustatavana  kinni  peetud  15.06.2015 – 

17.06.2015  

 

Ingvar  PEET 

sünd. 15.06.1992,  isikukood  39206152527,  elukoht  

xxx,  Eesti  Vabariigi  kodanik,  kesk-eriharidus,  

töökoht  puudub,  emakeel  vene  keel,  varem  

kriminaalkorras  karistatud: 

- Viru  Maakohtu  23.04.2013  otsusega  KarS  

§201  lg.1,  §209  lg.2  p.1, 3, 4  järgi  

vangistusega  2  aastat  tingimisi  katseajaga  2  

aastat 

- Viru  Maakohtu  26.03.2014  otsusega  KarS  

§199  lg.2  p.4, 7,  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  

vangistusega  2  aastat  6  kuud  tingimisi  

katseajaga  2  aastat  6  kuud 

- Viru  Maakohtu  09.12.2014  otsusega  KarS  

§209  lg.2  p.1, 4  järgi  vangistusega  2  aastat  6  

kuud  tingimisi  katseajaga  2  aastat 

Tõkend  –  vahistamine  –  alates  10.06.2015 

 

Edvin  ŠTIKKEL 

sünd. 18.02.1995,  isikukood  39502182210,  elukoht  

xxx,  Eesti  Vabariigi  kodanik,  põhiharidus,  töökoht  

xxx,  varem  kriminaalkorras  karistamata 

Oli  kahtlustatavana  kinni  peetud  10.06.2015 – 

11.06.2015 

 

Juhindudes  KrMS  § 247, § 248 lg 1 p 5, § 249, § 306, § 309, § 310, § 313, § 315, § 318 lg 

1 ja § 319 lg 1, 2, maakohus 
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O T S U S T A S : 

 

 

Süüdi  tunnistada  Daniil  DOMOŽILOV  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ning  

mõista  karistuseks  1  (üks)  aasta  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §68  lg.1  alusel  arvata  Daniil  DOMOŽILOVI  karistusaja  hulka  

tema  eelvangistuses  viibitud  aeg  11.02.2015 – 12.02.2015,  s.o  2  (kaks)  päeva  ja  

lõplikult  kuulub  Daniil  DOMOŽILOVIL  kandmisele  11  (üksteist)  kuud  28  

(kakskümmend  kaheksa)  päeva  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §65  lg.2  alusel  liita  mõistetud  karistusele  11  (üksteist)  kuud  28  

(kakskümmend  kaheksa)  päeva  vangistust  Viru  Maakohtu  06.11.2014  otsusega  

mõistetud  ärakandmata  karistus  2  (kaks)  aastat  vangistust  ja  mõista  Daniil  

DOMOŽILOVILE  liitkaristuseks  2  (kaks)  aastat  11  (üksteist)  kuud  28  

(kakskümmend  kaheksa)  päeva  vangistust. 

 

Daniil  DOMOŽILOVI  karistuse  kandmise  algus  on  10.06.2015. 

 

Daniil  DOMOŽILOVI  suhtes  kohaldatud  tõkend  –  vahistamine  –  jätta  muutmata  

kuni  kohtuotsuse  jõustumiseni. 

 

 

Süüdi  tunnistada  Maksim  GERŠEVITŠ  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ning  

mõista  karistuseks  1  (üks)  aasta  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §68  lg.1  alusel  arvata  Maksim  GERŠEVITŠI  karistusaja  hulka  

tema  eelvangistuses  viibitud  aeg  13.05.2015 – 14.05.2015,  s.o  2  (kaks)  päeva  ja  

lõplikult  kuulub  Maksim  GERŠEVITŠIL  kandmisele  11  (üksteist)  kuud  28  

(kakskümmend  kaheksa)  päeva  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §65  lg.1  alusel  liita  mõistetud  karistusele  11  (üksteist)  kuud  28  

(kakskümmend  kaheksa)  päeva  vangistust  Harju  Maakohtu  10.02.2016  otsusega  

mõistetud  karistus  1  (üks)  aasta  vangistust  ja  rahaline  karistus  30  päevamäära  

ulatuses, s.o.  300  (kolmsada)  eurot  ning  liitkaristuseks  mõista  Maksim  

GERŠEVITŠILE  1  (üks)  aasta  vangistust  ja  rahaline  karistus  30  päevamäära  

ulatuses, s.o  summas  300  (kolmsada)  eurot,  lugedes  kergem  karistus  kaetuks  

raskeima  karistusega. 

 

Karistusseadustiku §64  lg.2 alusel viiakse  rahaline karistus täide iseseisvalt. 

 

Maksim  GERŠEVITŠI  karistuse  kandmise  algus  on  04.09.2015. 

 

 

Süüdi  tunnistada  German  KAZANTSEV  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  

ning  mõista  karistuseks  1  (üks)  aasta  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §68  lg.1  alusel  arvata  German  KAZANTSEVI  karistusaja  hulka  

tema  eelvangistuses  viibitud  aeg  15.06.2015 – 17.06.2015,  s.o  3  (kolm)  päeva  ja  
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lõplikult  kuulub  German  KAZANTSEVIL  kandmisele  11  (üksteist)  kuud  27  

(kakskümmend  seitse)  päeva  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §73  lg.1  alusel  määrata,  et  mõistetud  karistust  11  (üksteist)  kuud  

27  (kakskümmend  seitse)  päeva  vangistust  ei  pöörata  German  KAZANTSEVI  suhtes  

täielikult  täitmisele,  kui  süüdimõistetu  ei  pane  kohtu  määratud  katseajal  toime  uut  

tahtlikku  kuritegu. 

 

Karistusseadustiku  §73  lg.3  alusel  määrata  katseajaks  1  (üks)  aasta. 

 

Karistusseadustiku  §78 p.1  alusel  hakkab  katseaeg  kulgema  alates  käesoleva  

kohtuotsuse  kuulutamisest 

 

 

Süüdi  tunnistada  Ingvar  PEET  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ning  mõista  

karistuseks  1  (üks)  aasta  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §65  lg.2  alusel  liita  mõistetud  karistusele  1  (üks)  aasta  vangistust  

Viru  Maakohtu  09.12.2014  otsusega  mõistetud  ärakandmata  karistus  2  (kaks)  aastat  

6  (kuus)  kuud  vangistust  ja  liitkaristuseks  mõista  Ingvar  PEEDILE  3  (kolm)  aastat  

6  (kuus)  kuud  vangistust. 

 

Ingvar  PEEDI  karistuse  kandmise  algus  on  10.06.2015. 

 

Ingvar  PEEDI  suhtes  kohaldatud  tõkend  –  vahistamine  –  jätta  muutmata  kuni  

kohtuotsuse  jõustumiseni. 

 

 

Süüdi  tunnistada  Edvin  ŠTIKKEL  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ning  

mõista  karistuseks  1  (üks)  aasta  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §68  lg.1  alusel  arvata  Edvin  ŠTIKKELI  karistusaja  hulka  tema  

eelvangistuses  viibitud  aeg  10.06.2015 – 11.06.2015,  s.o  2  (kaks)  päeva  ja  lõplikult  

kuulub  Edvin  ŠTIKKELIL  kandmisele  11  (üksteist)  kuud  28  (kakskümmend  

kaheksa)  päeva  vangistust. 

 

Karistusseadustiku  §73  lg.1  alusel  määrata,  et  mõistetud  karistust  11  (üksteist)  kuud  

28  (kakskümmend  kaheksa)  päeva  vangistust  ei  pöörata  Edvin  ŠTIKKELI  suhtes  

täielikult  täitmisele,  kui  süüdimõistetu  ei  pane  kohtu  määratud  katseajal  toime  uut  

tahtlikku  kuritegu. 

 

Karistusseadustiku  §73  lg.3  alusel  määrata  katseajaks  1  (üks)  aasta. 

 

Karistusseadustiku  §78 p.1  alusel  hakkab  katseaeg  kulgema  alates  käesoleva  

kohtuotsuse  kuulutamisest 

 

 

Võlaõigusseaduse  §1043,  §1045  lg.1  p.5  alusel  välja  mõista  German  

KAZANTSEVILT  tsiviilhagi  katteks  Xxx  XXX (isikukood  xxx,  elukoht  xxx) kasuks  

300  (kolmsada)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx Swedbank  

AS. 
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Võlaõigusseaduse  §1043,  §1045  lg.1  p.5  alusel  välja  mõista  Daniil  

DOMOŽILOVILT,  Maksim  GERŠEVITŠILT,  German  KAZANTSEVILT  ja  Ingvar  

PEEDILT  solidaarselt  tsiviilhagide  katteks: 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  180  (sada  kaheksakümmend)  

eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  402  (nelisada  kaks)  eurot  79  

senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  352  (kolmsada  viiskümmend  

kaks)  eurot  79  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  363  (kolmsada  kuuskümmend  

kolm)  eurot  39  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  103  (ükssada  kolm)  eurot,  

mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- xxx-xx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  550  (viissada  

viiskümmend)  eurot,  mis  tuleb  kanda  xx-xx  XXX  arveldusarvele  

nr.EE693300336963460008  Danske  pangas 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  230  (kakssada  

kolmkümmend)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  220  (kakssada  kakskümmend)  

eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  Pank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  232  (kolmsada  

kolmkümmend  kaks)  eurot  79  senti 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  370  (kolmsada  

seitsekümmend)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  

PANK  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  375  (kolmsada  

seitsekümmend  viis)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  401  (nelisada  üks)  eurot  79  

senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

 
Võlaõigusseaduse  §1043,  §1045  lg.1  p.5  alusel  välja  mõista  Daniil  

DOMOŽILOVILT,  Maksim  GERŠEVITŠILT,  German  KAZANTSEVILT,  Ingvar  

PEEDILT  ja  Edvin  ŠTIKKELILT  solidaarselt  tsiviilhagide  katteks: 

- Xxx  Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  393  (kolmsada  

üheksakümmend  kolm)  eurot  99  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  

arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  273  (kakssada  

seitsekümmend  kolm)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  322  (kolmsada  kakskümmend  

kaks)  eurot  79  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx. 

 

Võlaõigusseaduse  §1043,  §1045  lg.1  p.5  alusel  välja  mõista  Daniil  

DOMOŽILOVILT,  German  KAZANTSEVILT,  Ingvar  PEEDILT  ja  Edvin  

ŠTIKKELILT  solidaarselt  tsiviilhagide  katteks: 
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- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  250  (kakssada  viiskümmend)  

eurot 

- xxx   XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  353  (kolmsada  viiskümmend  

kolm)  eurot  39  senti,  mis  tuleb  kanda  xxx   XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  365  (kolmsada  kuuskümmend  

viis)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  Pank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  500  (viissada)  eurot,  mis  

tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  505  (viissada  viis)  eurot,  mis  

tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  Pank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  703  (seitsesada  kolm)  eurot  

99  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  305  (kolmsada  viis)  eurot,  

mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  605  (kuussada  viis)  eurot,  

mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  Pank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  253  (kakssada  viiskümmend  

kolm)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  Pank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  353  (kolmsada  viiskümmend  

kolm)  eurot  9  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  100  (sada)  eurot,  mis  tuleb  

kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank AS 

- Xxx  xxx  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks   370  (kolmsada  

seitsekümmend)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  522  (viissada  kakskümmend  

kaks)  eurot  79  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  

Pank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks   510  (viissada  kümme)  eurot,  

mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  250  (kakssada  viiskümmend)  

eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  375  (kolmsada  

seitsekümmend  viis)  eurot  1  sent,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  

nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  340  (kolmsada  nelikümmend)  

eurot 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  375  (kolmsada  

seitsekümmend  viis)  eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

SEB  Pank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  347  (kolmsada  nelikümmend  

seitse)  eurot  79  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  202  (kakssada  kaks)  eurot  

99  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  353  (kolmsada  viiskümmend  

kolm)  eurot  99  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  SEB  

Pank  AS 
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- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  357  (kolmsada  viiskümmend  

seitse)  eurot  41  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  400  (nelisada)  eurot,  mis  

tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx. 

 

Võlaõigusseaduse  §1043,  §1045  lg.1  p.5  alusel  välja  mõista  Daniil  

DOMOŽILOVILT,  German  KAZANTSEVILT  ja  Ingvar  PEEDILT  solidaarselt  

tsiviilhagide  katteks: 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  242  (kakssada  nelikümmend  

kaks)  eurot  79  senti,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  

Swedbank  AS 

- xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  405  (nelisada  viis)  eurot,  mis  

tuleb  kanda  Xxx  xxx  arveldusarvele  nr.xxx 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  240  (kakssada  nelikümmend)  

eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank  AS 

- Xxx  XXX  (isikukood  xxx,  elukoht  xxx)  kasuks  250  (kakssada  viiskümmend)  

eurot,  mis  tuleb  kanda  Xxx  XXX  arveldusarvele  nr.xxx  Swedbank AS. 

 

 

Asitõendid – CD  plaadid,  mis  asuvad  kriminaalasja  materjalide  juures – jätta  

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126 lg.3 p.1  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  

kriminaalasja  juurde. 

 

Asitõend  –  sülearvuti  Asus,  mis  asub  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  

nr.3772J  alusel  Ida  Prefektuuris  –  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  

alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  Daniil  DOMOŽILOVILE. 

 

Asitõend  –  sülearvuti  Macbook  Air,  mis  asub  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  

nr.3845J  alusel  Ida  Prefektuuris  –  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  

alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  Daniil  DOMOŽILOVILE. 

 

Asitõend – Ingvar  PEEDI  juhiluba  nr.EV028326,  mis  asub  Viru  Vanglas  –  

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  

Ingvar  PEEDILE. 

 

Asitõendid  –  rahakott,  telefon  Samsung,  telefon  iPhone,  mälupulk,  karp,  xxx  arved,  

mis  asuvad  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  nr.3844J  alusel  Ida  Prefektuuris  –  

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  

Ingvar  PEEDILE. 

 

Asitõendid  –  päikeseprillid,  dressid,  müts,  kaal,  kuldkett,  telefonilaadija  Samsung,  

SIM-kaardi  ümbris  ja  kaaned,  internetipulk  Tele2,  tšekk  telefonikaardi  laadimise  

kohta,  Super  kõnekaart,  telefon  Samsung  (imei xxx) SIM-kaardiga,   telefon  Samsung  

(imei  xxx)  SIM-kaardiga,  telefon  HTC  (imei  xxx)  SIM-kaardiga,  telefon  iPhone  

(imei  xxx),  mis  asuvad  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  nr.3845J  alusel  Ida  

Prefektuuris  –  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  

jõustumisel  tagastada  Ingvar  PEEDILE. 

 

Asitõend – Ingvar  PEEDI  elukohast  leitud  sularaha  200  (kakssada)  eurot,  mis  on  

kantud  Rahandusministeeriumi  tagatiste  kontole  nr.EE701700017001577198   –  
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Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  

Ingvar  PEEDILE 

 

Ingvar  PEEDI  sõiduauto  xxx  koos  võtme  ja  registreerimistunnistusega  

(registreerimismärk  xxx, VIN-kood:xxx),  mis  on  arestitud  Viru  Maakohtu  15.07.2015  

määruse  nr.1-15-5750  alusel  ja  asub  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  nr.853  

alusel  Ida  Prefektuuris  –  konfiskeerida  Karistusseadustiku  §831  lg.1  alusel  

tsiviilhagide  katteks. 

 

 

Rahuldada  vandeadvokaadi  vanemabi  Xxx  GROMTSEVI  taotlus,  määrata  tema  poolt  

Daniil  DOMOŽILOVILE  osutatud  õigusabi  tasu  suuruseks  kohtulikus  menetluses  

osalemise  eest  ja  mõista  välja  riigituludest  240  (kakssada  nelikümmend)  eurot  (s.h. 

osalemine  05.05.2016  kohtuistungil  koos  läbirääkimistega  kokkuleppe  sõlmimiseks  80  

€,  11.05.2016  kokkuleppe  sõlmimine  80  €,  osalemine  11.05.2016  kohtuistungil  20  €,  

osalemine  20.06.2016  kohtuistungil  20  €,  käibemaks  40  €). 

 

Välja  mõista  Daniil  DOMOŽILOVILT  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §179 lg.1 p.2  

alusel  sundraha  seoses  teise  astme  kuriteos  süüdimõistmisega  645  (kuussada  

nelikümmend  viis)  eurot  ning  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §175  lg.1  p.3  alusel  

ekspertiisitasu  321  (kolmsada  kakskümmend  üks)  eurot  60  senti  riigituludesse. 

 

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §180  lg.3  alusel  määrata,  et  Daniil  DOMOŽILOVI  

menetluskulud  summas  966  (üheksasada  kuuskümmend  kuus)  eurot  60  senti  tuleb  

tasuda  ositi  12  (kaheteistkümne)  kuu  jooksul. 

 

Sundraha  ja menetluskulud  tuleb  Daniil  DOMOŽILOVIL  tasuda Maksu- ja Tolliameti 

arveldusarvele: 

SEB pangas nr EE351010052031000004 

Swedbank nr EE502200221014193355  

Nordea pangas nr EE401700017002872300  

Danske Bank nr EE873300333499990003 

Maksekorraldusele  märkida viitenumber  99916700046087  ning selgitus  „Daniil  

DOMOŽILOV  1-15-9997  kriminaalmenetluse  kulud“ 

 

 

Rahuldada  vandeadvokaat  Eduard  BULATTŠIKU  taotlus,  määrata  tema  poolt  

Maksim  GERŠEVITŠILE  osutatud  õigusabi  tasu  suuruseks  kohtulikus  menetluses  

osalemise  eest  ja  mõista  välja  riigituludest  250  (kakssada  viiskümmend)  eurot  24  

senti  (s.h. osalemine  05.05.2016  kohtuistungil  80  €,  11.05.2016  kokkuleppe  

sõlmimine  80  €,  osalemine  11.05.2016  kohtuistungil  20  €,  osalemine  20.06.2016  

kohtuistungil  20  €,  käibemaks  40  €,  sõidukulud  25,20  €,  käibemaks  5,04  €). 

 

Välja  mõista  Maksim  GERŠEVITŠILT  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §179 lg.1 p.2  

alusel  sundraha  seoses  teise  astme  kuriteos  süüdimõistmisega  645  (kuussada  

nelikümmend  viis)  eurot  ning  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §175  lg.1  p.3  alusel  

ekspertiisitasu  321  (kolmsada  kakskümmend  üks)  eurot  60  senti  riigituludesse. 

 

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §180  lg.3  alusel  määrata,  et  Maksim  GERŠEVITŠI  

menetluskulud  summas  966  (üheksasada  kuuskümmend  kuus)  eurot  60  senti  tuleb  

tasuda  ositi  12  (kaheteistkümne)  kuu  jooksul. 
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Sundraha  ja menetluskulud  tuleb  Maksim  GERŠEVITŠIL  tasuda Maksu- ja Tolliameti 

arveldusarvele: 

SEB pangas nr EE351010052031000004 

Swedbank nr EE502200221014193355  

Nordea pangas nr EE401700017002872300  

Danske Bank nr EE873300333499990003 

Maksekorraldusele  märkida viitenumber  99916700046100  ning selgitus  „Maksim  

GERŠEVITŠ  1-15-9997  kriminaalmenetluse  kulud“ 

 

 

Rahuldada  vandeadvokaadi  Xxx  KOOGA  taotlus,  määrata  tema  poolt  German  

KAZANTSEVILE  osutatud  õigusabi  tasu  suuruseks  kohtulikus  menetluses  osalemise  

eest  ja  mõista  välja  riigituludest  264  (kakssada  kuuskümmend  neli)  eurot  (s.h. 

osalemine  22.01.2016  kohtuistungil  20  €,  osalemine  05.05.2016  kohtuistungil  80  €,  

11.05.2016  kokkuleppe  sõlmimine  ja  osalemine  kohtuistungil  100  €,  osalemine  

20.06.2016  kohtuistungil  20  €,  käibemaks  44  €). 

 

Välja  mõista  German  KAZANTSEVILT  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §179 lg.1 p.2  

alusel  sundraha  seoses  teise  astme  kuriteos  süüdimõistmisega  645  (kuussada  

nelikümmend  viis)  eurot  ning  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §175  lg.1  p.3  alusel  

ekspertiisitasu  321  (kolmsada  kakskümmend  üks)  eurot  60  senti  riigituludesse. 

 

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §180  lg.3  alusel  määrata,  et  German  KAZANTSEVI  

menetluskulud  summas  966  (üheksasada  kuuskümmend  kuus)  eurot  60  senti  tuleb  

tasuda  ositi  12  (kaheteistkümne)  kuu  jooksul. 

 

Sundraha  ja menetluskulud  tuleb  German  KAZANTSEVIL  tasuda Maksu- ja Tolliameti 

arveldusarvele: 

SEB pangas nr EE351010052031000004 

Swedbank nr EE502200221014193355  

Nordea pangas nr EE401700017002872300  

Danske Bank nr EE873300333499990003 

Maksekorraldusele  märkida viitenumber  99916700046113  ning selgitus  „German  

KAZANTSEV  1-15-9997  kriminaalmenetluse  kulud“ 

 

 

Rahuldada  vandeadvokaadi  Xxx  ŽURINA  taotlus,  määrata  tema  poolt  Ingvar  

PEEDILE  osutatud  õigusabi  tasu  suuruseks  kohtulikus  menetluses  osalemise  eest  ja  

mõista  välja  riigituludest  240  (kakssada  nelikümmend)  eurot  (s.h.  osalemine  

05.05.2016  kohtuistungil  80  €,  11.05.2016  läbirääkimised  kokkuleppe  sõlmimiseks  80  

€,  osalemine  11.05.2016  kohtuistungil  20  €,  osalemine  20.06.2016  kohtuistungil  20  

€,  käibemaks  40  €). 

 

Välja  mõista  poolt  Ingvar  PEEDILT  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §179 lg.1 p.2  

alusel  sundraha  seoses  teise  astme  kuriteos  süüdimõistmisega  645  (kuussada  

nelikümmend  viis)  eurot  ning  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §175  lg.1  p.3  alusel  

ekspertiisitasu  321  (kolmsada  kakskümmend  üks)  eurot  60  senti  riigituludesse. 
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Kriminaalmenetluse  seadustiku  §180  lg.3  alusel  määrata,  et  Ingvar  PEEDI  

menetluskulud  summas  966  (üheksasada  kuuskümmend  kuus)  eurot  60  senti  tuleb  

tasuda  ositi  12  (kaheteistkümne)  kuu  jooksul. 

 

Sundraha  ja menetluskulud  tuleb  Ingvar  PEEDIL  tasuda Maksu- ja Tolliameti 

arveldusarvele: 

SEB pangas nr EE351010052031000004 

Swedbank nr EE502200221014193355  

Nordea pangas nr EE401700017002872300  

Danske Bank nr EE873300333499990003 

Maksekorraldusele  märkida viitenumber  99916700046126  ning selgitus  „Ingvar  PEET  

1-15-9997  kriminaalmenetluse  kulud“ 

 

 

Rahuldada  vandeadvokaadi  Nikolai  RÕŽOVI  taotlus,  määrata  tema  poolt  Edvin  

ŠTIKKELILE  osutatud  õigusabi  tasu  suuruseks  kohtulikus  menetluses  osalemise  eest  

ja  mõista  välja  riigituludest  216  (kakssada  kuusteist)  eurot  (s.h.  osalemine  

05.05.2016  kohtuistungil  20  €,  05.05.2016  läbirääkimised  kokkuleppe  sõlmimiseks  60  

€,  osalemine  11.05.2016  kohtuistungil  20  €,  11.05.2016  läbirääkimised  kokkuleppe  

sõlmimiseks  80  €,  käibemaks  36  €). 

 

Välja  mõista  poolt  Edvin  ŠTIKKELILT  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §179 lg.1 p.2  

alusel  sundraha  seoses  teise  astme  kuriteos  süüdimõistmisega  645  (kuussada  

nelikümmend  viis)  eurot  ning  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §175  lg.1  p.3  alusel  

ekspertiisitasu  321  (kolmsada  kakskümmend  üks)  eurot  60  senti  riigituludesse. 

 

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §180  lg.3  alusel  määrata,  et  poolt  Edvin  ŠTIKKELI  

menetluskulud  summas  966  (üheksasada  kuuskümmend  kuus)  eurot  60  senti  tuleb  

tasuda  ositi  12  (kaheteistkümne)  kuu  jooksul. 

 

Sundraha  ja menetluskulud  tuleb  poolt  Edvin  ŠTIKKELIL  tasuda Maksu- ja Tolliameti 

arveldusarvele: 

SEB pangas nr EE351010052031000004 

Swedbank nr EE502200221014193355  

Nordea pangas nr EE401700017002872300  

Danske Bank nr EE873300333499990003 

Maksekorraldusele  märkida viitenumber  99916700046139  ning selgitus  „Edvin  

ŠTIKKEL  1-15-9997  kriminaalmenetluse  kulud“ 

 

 

Kohtuotsuse  peale  on  õigus  edasi  kaevata  apellatsiooni  korras  Tartu  

Ringkonnakohtule.  Apellatsiooniõiguse  kasutamise  soovist  tuleb  otsuse  teinud  kohtule  

teatada  kirjalikult  7  päeva  jooksul  alates  kohtuotsuse  kuulutamisest. 

 

Apellatsioon  esitatakse  ringkonnakohtule  kirjalikult  15  päeva  jooksul  alates  päevast,  

mil  kohtumenetluse  poolel  on  võimalik  maakohtus  tutvuda  kohtuotsusega. 

 

Kohtuotsusega  on  kohtumenetluse  poolel  võimalik  tutvuda  vahetult  peale  selle  

väljakuulutamist  20.06.2016. 
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Süüdistused 
 

Daniil  Domožilov  on  kohtu  alla  antud  ja  süüdistatakse  selles,  et  tema,  olles  

karistatud  Viru  Maakohtu  06.11.2014  otsusega  KarS §209 lg.2 p.1, 4  järgi  

vangistusega  2  aastat  tingimisi  katseajaga  3  aastat,  pani  toime  uued  kuriteod: 

31.01.2015 -  German  Kazantsev,  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaadi  Nikon  D5000  hinnaga  220 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  SEB  panga  võltsitud 

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  pakiautomaati.  

03.02.2015  kell  10.26  võttis grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

28.11.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt numbriga  xxx  xx xx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  müüki  

pandud  mobiiltelefon  iPhone5  (IMEI  kood  xxx)  hinnaga 290  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  SEB panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  

mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  pakiautomaati.  29.11.2014  võttis  

grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB 4G  hinnaga  220  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx  Swedbank AS  

võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  pakiautomaati.  

15.01.2015  võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

07.01.2015 - Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB  hinnaga  230  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks   esitasid  nad  e-posti teel  aadressilt  xxx  SwedBank  AS  võltsitud  

maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  pakiautomaati.  08.01.2015  

võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5S16GB  hinnaga  399  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti teel aadressilt xxx  SEB  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  09.01.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  360  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  
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Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Kiviõli  linna  pakiautomaati. 

03.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  xxx  kavatsusest omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI xxx)  hinnaga  400  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xx@mail.ru  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva vahendusel  mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  31.01.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

19.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI  xxx) hinnaga  270  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  SEB  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast seda  saatis  Xxx  xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 20.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja ja  omastas. 

13.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Sony a300  + 18-55mm  Kit hinnaga  550  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel aadressilt  xxx  SEB  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  xxx  xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.02.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  E0S 7D  hinnaga  560 eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx.xxx@mail.ru  Swedbanga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.4.  Pärast  seda  saatis  Xxx Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  02.03.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

10.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Tab  Pro  Samsung  SM-T900  hinnaga 

400  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

kolosov_xxx@xx.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.56.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti Jõhvi  

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 11.03.2015  võttis  grupp  arvuti  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy hinnaga  325  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  Swedbanga  võltsitud  

maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  xxx   20.02.2015  postiteenuse  Omniva  
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vahendusel  tahvelarvuti  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  21.02.2015  

võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  xbox360 500GB/go  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

02.03.2015  võttis  grupp  mängukonsooli pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsooli  Xbox  hinnaga 390  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

26.02.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kuldehted  (kuldsõrmus  ja  kuldripats)  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.89.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  kuldehted  Jõhvi  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

09.05.2015  võttis  grupp  ehted  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

11.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Pentax K20D  hinnaga  400 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.85.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 12.05.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

23.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  Playstation  4  hinnaga  510  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

27.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Apple  iPad  Air  16GB 4G  hinnaga  370 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.14.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Kohtla-Järve  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  28.03.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 
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31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  NIKON D 5100  ja  objektiiv  Nikkor  AF –

S DX 18-55 MM f/3.5-5.6 VR  hinnaga  370 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  

e-posti  teel  aadressilt  xxx  esitasid  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.61.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval postiteenuse  Omniva  vahendusel  kaamera  ja  

objektiivi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  01.04.2015  võttis  grupp  

kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  LG  G3D855  TITAN LG G 3 16GB 

(IMEI  kood – xxx)  hinnaga  250 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.67.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi 

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  01.04.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Samsung  T 805  Galaxy  Tab  S 10,5,  16 GB  

Bronze  (IMEI  kood – xxx)  hinnaga  365  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  

e-posti  teel  aadressilt  xxx  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.11.  Pärast  

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  

Kiviõli  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  19.03.2015  võttis  grupp  arvuti  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  Canon  650 d  hinnaga  700  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  kaamera  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  16.03.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

26.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  IPhone  6  16GB  (kuldset  värvi  

korpusega)  hinnaga  520  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  

aadressilt  xxx@inbox.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  Lill  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni   Jõhvi  

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  27.05.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

22.05.2014 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  hinnaga  340  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  
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Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee müüki  

pandud  mobiiltelefon  iPhone 5s  16  GB  hinnaga  500  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  

esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  postiteenuse  Omniva vahendusel  

mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  26.05.2015 võttis grupp  

mobiiltelefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

03.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia ZR  hinnaga  180  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 04.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

05.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  käekell  Emporio  Armani  ar1410 hinnaga 103  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  Xxx.xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  käekella  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 06.02.2015  võttis  grupp  kella  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

05.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  SAMSUNG  Galaxy  Note  3  hinnaga 

350  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  a-

poljakov@list.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  

saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  06.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  

välja  ja  omastas. 

14.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad  mini  hinnaga  250  eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval,  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  15.05.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 6  hinnaga  605  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  09.05.2015  võttis  grupp telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 
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02.06.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Maksim Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  PlayStation4  Sony  hinnaga  350 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  

AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.19.  Pärast seda  saatis  Maksim  Xxx  

samal päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Narva  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  03.06.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  

välja  ja  omastas. 

13.04.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  multikeetja  Redmond  hinnaga  197  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.41.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  multikeetja  Redmond  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.04.2015  võttis  grupp  multikeetja  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

29.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  6  hinnaga  510  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.16.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  30.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

09.04.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali okidoki.ee  

müüki  pandud  tahvelarvuti  Galaxy  TabS 8.4  (IMEI  kood -  353220061793284) hinnaga  

275 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  10.06.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

27.12.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  IMEI kood 013412004119824  

hinnaga  375  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx 

Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni Narva  linna  saaja  

poolt  märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  

ja  omastas. 

12.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Pentax  hinnaga  370 eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx@gmail.com  Swedbank  AS  

võltsitud  maksekorralduse.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Sillamäe linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 

16.12.2014  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 
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27.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Maksim  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy  S5  hinnaga  405  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  SEB  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Maksim  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Itella  Smartpost  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  28.12.2014  võttis  grupp telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

16.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis, 

paigutasid  internetiportaali  okidoki.ee  müügikuulutuse  iPad  air  32GB  maksumusega  

250 eurot  kohta.  17.01.2015  kandis  ostja  Xxx  Osis  Xxx  Grasovski  arveldusarvele  

Swedbank  AS  pangas  250  eurot.  Eelnevalt  oli  Xxx  Xxxle  lubatud,  et  pärast  raha 

laekumist  saadetakse  iPad air  СARGObussiga,  kuid  Xxx  Osis  iPadi  kätte  ei  saanud.  

Grupil  puudus  kavatsus  iPadi  müüa.   

27.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxile  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5  (IMEI kood -  

013720000655694)  hinnaga  230  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@mail.ru  Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  

Xxx Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Itella  Smartpost  vahendusel  mobiiltelefoni  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

18.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  ZR  (IMEI  kood – 354724060193411)  

hinnaga  240  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx_xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  

saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  19.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  

välja  ja omastas.  

05.03.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxi  Note3  (IMEI  kood -   

358588054555232)  hinnaga  240  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@bk.ru  SEB  panga  võltsitud maksekorralduse  nr.130.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  Panfilov  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  06.03.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja omastas.  

19.03.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,   German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  345  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  ant_smolin@mail.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal 

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Sillamäe linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati. 20.03.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas.  
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10.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  Z2  (IMEI kood -   

354724067180478)  hinnaga  350 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxxpiklik@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  

mobiiltelefoni  Narva  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  11.02.2015  võttis  

grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas.  

07.04.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaalil  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Sony A 58 slt-a58k,  mälukaardiga, 

objektiiviga kotis,  hinnaga  355  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  08.04.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

14.05.2015 - Ingvar Peet,  Daniil Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Note-3  hinnaga  250  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  max_kruglov7@bk.ru  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.5.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  14.05.2015  võttis  grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  

omastas.  

14.04.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  EOS  600d  hinnaga  350  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  rselt@bk.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  15.04.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas.  

Sellega  pani  Daniil  Domožilov  toime  teisele  isikule  varalise  kahju  tekitamise  

tegelikest asjaoludest  teadvalt  ebaõige  ettekujutuse  loomise  teel  varalise  kasu  saamise  

eesmärgil, mis  on  toime  pandud  isiku  poolt,  kes  on  varem  toime  pannud  kelmuse,  

grupi  poolt,  s.o kuriteo  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

Maksim  Gerševitš  on  kohtu  alla  antud  ja  süüdistatakse  selles, et: 

31.01.2015 -  German  Kazantsev,  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaadi  Nikon  D5000  hinnaga  220 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  smirn.xxx@gmail.ru  SEB  

panga  võltsitud maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  

pakiautomaati.  03.02.2015  kell  10.26  võttis grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  

ja  omastas. 
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14.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB 4G  hinnaga  220  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt smsergell36@gmail.com  

Swedbank  AS  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  15.01.2015  võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

07.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB  hinnaga  230  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks   esitasid  nad  e-posti teel  aadressilt  xxx@gmail.com  SwedBank  AS  

võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  pakiautomaati.  

08.01.2015  võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5S16GB  hinnaga  399  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti teel aadressilt xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  09.01.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  360  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  alexx_bogdanov@gmail.ru  

SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Kiviõli  

linna  pakiautomaati. 03.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxile  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI  kood -  

358764059007319)  hinnaga  400  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx.pronin@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva vahendusel  

mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  31.01.2015  võttis  

grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

13.02.2015 - Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Anne-Ly  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Sony a300  + 18-55mm  Kit hinnaga  550  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel aadressilt  

andrei.galkin0@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  

saatis  Anne-Ly  Rodnik  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  

Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  14.02.2015  võttis  grupp  

fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 



 21 

18.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy hinnaga  325  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  reitsnik@inbox.ru  

Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx   20.02.2015  

postiteenuse  Omniva  vahendusel tahvelarvuti  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  21.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsooli  Xbox  hinnaga 390  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  meljnikov@list.ru  SEB  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  26.02.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

03.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia ZR  hinnaga  180  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 04.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

05.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  käekell  Emporio  Armani  ar1410 hinnaga 103  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  Xxx.xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  käekella  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 06.02.2015  võttis  grupp  kella  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.12.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  IMEI kood 013412004119824  

hinnaga  375  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx 

Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni Narva  linna  saaja  

poolt  märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  

ja  omastas. 

12.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Pentax  hinnaga  370 eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx@gmail.com  Swedbank  võltsitud  

maksekorralduse.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  fotoaparaadi  Sillamäe linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 16.12.2014  

võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 
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10.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  Z2  (IMEI kood -   

354724067180478)  hinnaga  350 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxxpiklik@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  

mobiiltelefoni  Narva  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  11.02.2015  võttis  

grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas.  

27.12.2014 - Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxile  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5  (IMEI kood -  

013720000655694)  hinnaga  230  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@mail.ru  Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  

Xxx Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Itella  Smartpost  vahendusel  mobiiltelefoni  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

Sellega  pani  Maksim  Gerševitš  toime  teisele  isikule  varalise  kahju  tekitamise  

tegelikest asjaoludest  teadvalt  ebaõige  ettekujutuse  loomise  teel  varalise  kasu  saamise  

eesmärgil, mis  on  toime  pandud  isiku  poolt,  kes  on  varem  toime  pannud  kelmuse,  

grupi  poolt,  s.o kuriteo  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

German  Kazantsev  on  kohtu  alla  antud  ja  süüdistatakse  selles,  et 

31.01.2015 - German  Kazantsev,  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaadi  Nikon  D5000  hinnaga  220 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  smirn.xxx@gmail.ru  SEB  

panga  võltsitud maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  

pakiautomaati.  03.02.2015  kell  10.26  võttis grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  

ja  omastas. 

28.11.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt numbriga  xxx  Xxx Xxxile  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone5  (IMEI  kood – 013632004835620)  hinnaga 290  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  SEB panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  pakiautomaati.  

29.11.2014  võttis  grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB 4G  hinnaga  220  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt smsergell36@gmail.com  

Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  15.01.2015  võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

07.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 
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ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB  hinnaga  230  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks   esitasid  nad  e-posti teel  aadressilt  xxx@gmail.com  Swedbank  võltsitud  

maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  pakiautomaati.  08.01.2015  

võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5S16GB  hinnaga  399  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti teel aadressilt xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  09.01.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  360  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  alexx_bogdanov@gmail.ru  

SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Kiviõli  

linna  pakiautomaati. 03.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxile  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI  kood – 

358764059007319)  hinnaga  400  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx.pronin@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva vahendusel  

mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  31.01.2015  võttis  

grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

19.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI  kood -   

013405009926169) hinnaga  270  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  reitsnik@bk.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast 

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  

Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 20.02.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja ja  omastas. 

13.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Anne-Ly  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Sony a300  + 18-55mm  Kit hinnaga  550  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel aadressilt  

andrei.galkin0@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  

saatis  Anne-Ly  Rodnik  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  

Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  14.02.2015  võttis  grupp  

fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 
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27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  E0S 7D  hinnaga  560 eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx.reitsnik0@mail.ru  Swedbank  

võltsitud  maksekorralduse  nr.4.  Pärast  seda  saatis  Xxx Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  02.03.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

10.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Tab  Pro  Samsung  SM-T900  hinnaga 

400  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

kolosov_xxx@inbox.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.56.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti Jõhvi  

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 11.03.2015  võttis  grupp  arvuti  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy hinnaga  325  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  reitsnik@inbox.ru  

Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx   20.02.2015  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  21.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  xbox360 500GB/go  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

02.03.2015  võttis  grupp  mängukonsooli pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsooli  Xbox  hinnaga 390  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  meljnikov@list.ru  SEB  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  26.02.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

08.05.2015-  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kuldehted  (kuldsõrmus  ja  kuldripats)  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.89.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  kuldehted  Jõhvi  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

09.05.2015  võttis  grupp  ehted  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 
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11.05.2015 - Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Pentax K20D  hinnaga  400 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  andreiki@list.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.85.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 12.05.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

23.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  Playstation  4  hinnaga  510  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  maks.melnikov80@list.ru  

AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati. 25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  

ja  omastas. 

27.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Apple  iPad  Air  16GB 4G  hinnaga  370 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  jxxx@dk.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.14.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Kohtla-Järve  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  28.03.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  NIKON D 5100  ja  objektiiv  Nikkor  AF –

S DX 18-55 MM f/3.5-5.6 VR  hinnaga  370 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  

e-posti  teel  aadressilt  popovic-a@mail.ru  esitasid  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.61.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval postiteenuse  Omniva  

vahendusel  kaamera  ja  objektiivi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

01.04.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  LG  G3D855  TITAN LG G 3 16GB 

(IMEI  kood – 355673063070952)  hinnaga  250 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  

nad  e-posti  teel  aadressilt  popovic-a@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.67.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

01.04.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Samsung  T 805  Galaxy  Tab  S 10,5,  16 GB  

Bronze  (IMEI  kood – 352999063056847)  hinnaga  365  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  

esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  ant_smolin@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.11.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  
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Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Kiviõli  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

19.03.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  Canon  650 d  hinnaga  700  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  asuhhanov@mail.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  kaamera  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  16.03.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

26.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  IPhone  6  16GB  (kuldset  värvi  

korpusega)  hinnaga  520  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  

aadressilt  xxx  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni   Jõhvi  linna  

saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  27.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  

välja  ja  omastas. 

22.05.2014 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  hinnaga  340  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee müüki  

pandud  mobiiltelefon  iPhone 5s  16  GB  hinnaga  500  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  

esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  postiteenuse  Omniva vahendusel  

mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  26.05.2015  võttis 

grupp  mobiiltelefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

03.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia ZR  hinnaga  180  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 04.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

05.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  käekell  Emporio  Armani  nr.1410 hinnaga 103  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

Xxx.xxx@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  Xxx  samal päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  käekella  Jõhvi linna  saaja  
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poolt  märgitud  pakiautomaati. 06.02.2015  võttis  grupp  kella  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

05.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  SAMSUNG  Galaxy  Note  3  hinnaga 

350  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@list.ru  

AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  06.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

14.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad  mini  hinnaga  250  eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  15.05.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 6  hinnaga  605  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  09.05.2015  võttis  grupp telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

02.06.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  PlayStation4  Sony  hinnaga  350 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.19.  Pärast seda  saatis  xx  Xxx  samal päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Narva  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  03.06.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

13.04.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  multikeetja  Redmond  hinnaga  197  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.41.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  multikeetja  Redmond  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.04.2015  võttis  grupp  multikeetja  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

29.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  6  hinnaga  510  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.16.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  



 28 

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  30.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

09.04.2015 - Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali okidoki.ee  

müüki  pandud  tahvelarvuti  Galaxy  TabS 8.4  (IMEI  kood -   xxx) hinnaga  275 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  10.06.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.11.2014 -  paigutas  German  Kazantsev  internetiportaali  okidoki.ee  mängukonsooli  

Sony  Playstation  4  maksumusega  300  eurot  müügikuulutuse.  Ostja  Xxx  Xxx  kandis  

kokkuleppel  German  Kazantseviga  kauba  eest  300  eurot  xx  Xxx  arveldusarvele  

Swedbank.  German  Kazantsev  lubas  ostja  Xxx  Xxxle,  et  peale  raha  laekumist  

eelnimetatud  arvele  saadetakse  mängukonsool  Smartpostiga  ostjale. Tegelikkuses  

puudus  German  Kazantsevil  kavatsus  mängukonsool  üle  anda.  Ostja  ei  saanud  

mängukonsooli,  mille  läbi  tekitati  Xxx  Xxxle  kahju  300  eurot. 

27.12.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  (IMEI kood -  xxx)  hinnaga  

375  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  

SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni Narva  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

12.12.2014 - Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Pentax  hinnaga  370 eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx@gmail.com  Swedbank  võltsitud  

maksekorralduse.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  fotoaparaadi  Sillamäe linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 16.12.2014  

võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy  S5  hinnaga  405  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  xx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Itella  

Smartpost  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

28.12.2014  võttis  grupp telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

16.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis, 

paigutasid  internetiportaali  okidoki.ee  müügikuulutuse  iPad  air  32GB  maksumusega  

250 eurot  kohta.  17.01.2015.  kandis  ostja  Xxx  xxx  Xxx  xxx  arveldusarvele  

Swedbank  AS  pangas  250  eurot.  Eelnevalt  oli  Xxx  Xxxle  lubatud,  et  pärast  raha 

laekumist  saadetakse  iPad air  СARGO  bussiga,  kuid  Xxx  xxx  iPadi  kätte  ei  saanud.  

Grupil  puudus  kavatsus  iPadi  müüa.   

27.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxile  kavatsusest  omandada temalt  
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portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5  (IMEI kood -  xxx)  

hinnaga  230  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@mail.ru  Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Itella  Smartpost  vahendusel  mobiiltelefoni  Sillamäe  linna  saaja  

poolt  märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  

ja omastas. 

18.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  ZR  (IMEI  kood -  xxx)  hinnaga  240  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx_xxx@mail.ru  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  19.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas.  

05.03.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxi  Note3  (IMEI  kood -   xxx)  hinnaga  240  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  SEB  

panga  võltsitud maksekorralduse  nr.130.  Pärast  seda  saatis  Xxx  xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  06.03.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas.  

19.03.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,   German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  345  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xx_xxx@mail.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal 

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Sillamäe linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati. 20.03.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas.  

10.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  Z2  (IMEI kood -   xxx)  

hinnaga  350 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  

saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  11.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  

välja  ja omastas.  

07.04.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaalil  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Sony A 58 slt-a58k,  mälukaardiga, 

objektiiviga kotis,  hinnaga  355  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  08.04.2015 võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

14.05.2015 - Ingvar Peet,  Daniil Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  
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ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Note-3  hinnaga  250  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xx_xx@bk.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.5.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.05.2015  võttis  grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

14.04.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  EOS  600d  hinnaga  350  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaat.  15.04.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

Sellega  pani  German  Kazantsev  toime  teisele  isikule  varalise  kahju  tekitamise  

tegelikest asjaoludest  teadvalt  ebaõige  ettekujutuse  loomise  teel  varalise  kasu  saamise  

eesmärgil, mis  on  toime  pandud  isiku  poolt,  kes  on  varem  toime  pannud  kelmuse,  

grupi  poolt,  s.o kuriteo  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

Ingvar  Peet  on  kohtu  alla  antud  ja  süüdistatakse  selles,  et  tema,  olles  karistatud  

Viru  Maakohtu  09.12.2014  otsusega  KarS §209 lg.2 p.1, 4  järgi  vangistusega  2  aastat  

6  kuud  tingimisi  katseajaga  2  aastat,  pani  toime  uued  kuriteod: 

31.01.2015 -  German  Kazantsev,  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaadi  Nikon  D5000  hinnaga  220 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@gmail.ru  SEB  

panga  võltsitud maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  

pakiautomaati.  03.02.2015  kell  10.26  võttis grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  

ja  omastas. 

28.11.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt numbriga  xxx  Xxx Xxxile  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone5  (IMEI  kood – xxx)  hinnaga 290  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  SEB panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval,  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  pakiautomaati.  

29.11.2014  võttis  grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB 4G  hinnaga  220  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx@gmail.com  

Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  15.01.2015  võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

07.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB  hinnaga  230  eurot.  Maksmise  
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kinnitamiseks   esitasid  nad  e-posti teel  aadressilt  xxx@gmail.com  Swedbank  võltsitud  

maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  pakiautomaati.  08.01.2015  

võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5S16GB  hinnaga  399  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti teel aadressilt xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  09.01.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  360  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xx_xxx@gmail.ru  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  saaja  poolt  märgitud  Kiviõli  linna  

pakiautomaati. 03.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

30.01.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxile  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI  kood -  xxx)  

hinnaga  400  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx.xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva vahendusel  mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  

saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  31.01.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  

välja  ja omastas. 

19.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI  kood -   xxx) 

hinnaga  270  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@bk.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  

samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati. 20.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja ja  

omastas. 

13.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  xx-xx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Sony a300  + 18-55mm  Kit hinnaga  550  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel aadressilt  xx.xx@gmail.com  

SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  xx  xx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.02.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  E0S 7D  hinnaga  560 eurot.  Maksmise  
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kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx.xxx@mail.ru  Swedbank  võltsitud  

maksekorralduse  nr.4.  Pärast  seda  saatis  Xxx Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  fotoaparaadi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  02.03.2015  

võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

10.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Tab  Pro  Samsung  SM-T900  hinnaga 

400  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx_xxx@inbox.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.56.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti Jõhvi  

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 11.03.2015  võttis  grupp  arvuti  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy hinnaga  325  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@inbox.ru  Swedbanga  

võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx   20.02.2015  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

21.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  xbox360 500GB/go  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

02.03.2015  võttis  grupp  mängukonsooli pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsooli  Xbox  hinnaga 390  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@list.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

26.02.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kuldehted  (kuldsõrmus  ja  kuldripats)  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.89.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  kuldehted  Jõhvi  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

09.05.2015  võttis  grupp  ehted  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

11.05.2015 - Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Pentax K20D  hinnaga  400 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@list.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.85.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  
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postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  Kiviõli  linna,  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 12.05.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

23.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  Playstation  4  hinnaga  510  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@list.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

27.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Apple  iPad  Air  16GB 4G  hinnaga  370 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  jxxx@dk.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.14.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Kohtla-Järve  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  28.03.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  NIKON D 5100  ja  objektiiv  Nikkor  AF –

S DX 18-55 MM f/3.5-5.6 VR  hinnaga  370 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  

e-posti  teel  aadressilt  xxxa@mail.ru  esitasid  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.61.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval postiteenuse  Omniva  

vahendusel  kaamera  ja  objektiivi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

01.04.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  LG  G3D855  TITAN LG G 3 16GB 

(IMEI  kood – xxx)  hinnaga  250 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxxa@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.67.  Pärast  

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval,  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  

Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  01.04.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Samsung  T 805  Galaxy  Tab  S 10,5,  16 GB  

Bronze  (IMEI  kood – xx)  hinnaga  365  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-

posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.11.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  

tahvelarvuti  Kiviõli  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  19.03.2015  võttis  grupp  

arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  Canon  650 d  hinnaga  700  eurot.  
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Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  kaamera  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  16.03.2015 -  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

26.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  IPhone  6  16GB  (kuldset  värvi  

korpusega)  hinnaga  520  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  

aadressilt  xxx@inbox.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni   Jõhvi  

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  27.05.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

22.05.2014 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  hinnaga  340  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee müüki  

pandud  mobiiltelefon  iPhone 5s  16  GB  hinnaga  500  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  

esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  postiteenuse  Omniva vahendusel  

mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  26.05.2015  võttis 

grupp  mobiiltelefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

03.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia ZR  hinnaga  180  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 04.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

05.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  käekell  Emporio  Armani  ar1410 hinnaga 103  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  Xxx.xxx@gmail.com  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  käekella  Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 06.02.2015  võttis  grupp  kella  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

05.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  SAMSUNG  Galaxy  Note  3  hinnaga 

350  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  a-xxx@list.ru  

AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  
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päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  06.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

14.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad  mini  hinnaga  250  eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  15.05.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 6  hinnaga  605  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  09.05.2015  võttis  grupp telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

02.06.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  PlayStation4  Sony  hinnaga  350 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.19.  Pärast seda  saatis  xxx  Xxx  samal 

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Narva  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  03.06.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  

välja  ja  omastas. 

13.04.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  multikeetja  Redmond  hinnaga  197  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.41.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  multikeetja  Redmond  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.04.2015  võttis  grupp  multikeetja  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

29.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  6  hinnaga  510  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.16.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  30.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

09.04.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali okidoki.ee  

müüki  pandud  tahvelarvuti  Galaxy  TabS 8.4  (IMEI  kood -   xxx) hinnaga  275 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  
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postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  10.06.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.12.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  (IMEI kood -  xxx)  hinnaga  

375  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  

SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni Narva  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

12.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Pentax  hinnaga  370 eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx@gmail.com  Swedbank  võltsitud  

maksekorralduse.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  fotoaparaadi  Sillamäe linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 16.12.2014  

võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy  S5  hinnaga  405  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Itella  

Smartpost  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

28.12.2014  võttis  grupp telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

16.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis, 

paigutasid  internetiportaali  okidoki.ee  müügikuulutuse  iPad  air  32GB  maksumusega  

250 eurot  kohta.  17.01.2015.  kandis  ostja  Xxx  xx  Xxx  xxx  arveldusarvele  Swedbank  

AS  pangas  250  eurot.  Eelnevalt  oli  Xxx  Xxxle  lubatud,  et  pärast  raha laekumist  

saadetakse  iPad air  СARGO  bussiga,  kuid  Xxx  xxx  iPadi  kätte  ei  saanud.  Grupil  

puudus  kavatsus  iPadi  müüa.   

27.12.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxile  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Apple  iPhone  5  IMEI koodiga  

013720000655694  hinnaga  230  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@mail.ru  Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  

Xxx Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Itella  Smartpost  vahendusel  mobiiltelefoni  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  29.12.2014  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

18.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  ZR  (IMEI  kood -  xxx)  hinnaga  240  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx_xxx@mail.ru  SEB  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  19.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas.  
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05.03.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxi  Note3  (IMEI  kood -   xxx)  hinnaga  240  

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  SEB  

panga  võltsitud maksekorralduse  nr.130.  Pärast  seda  saatis  Xxx  xx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  06.03.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas.  

19.03.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,   German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  345  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Sillamäe linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 20.03.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

10.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  Z2  (IMEI kood -   xxx)  

hinnaga  350 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  

saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  11.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  

välja  ja omastas.  

07.04.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaalil  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Sony A 58 slt-a58k,  mälukaardiga, 

objektiiviga kotis,  hinnaga  355  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  08.04.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

14.05.2015 - Ingvar Peet,  Daniil Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Note-3  hinnaga  250  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.5.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.05.2015  võttis  grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

14.04.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  EOS  600d  hinnaga  350  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaat.  15.04.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  
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Sellega  pani  Ingvar  Peet  toime  teisele  isikule  varalise  kahju  tekitamise  tegelikest 

asjaoludest  teadvalt  ebaõige  ettekujutuse  loomise  teel  varalise  kasu  saamise  

eesmärgil, mis  on  toime  pandud  isiku  poolt,  kes  on  varem  toime  pannud  kelmuse,  

grupi  poolt,  s.o kuriteo  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

Edvin  Štikkel  on  kohtu  alla  antud  ja  süüdistatakse  selles,  et: 

28.11.2014 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt numbriga  xxx  Xxx Xxxile  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee  

müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone5  (IMEI  kood – xxx)  hinnaga 290  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  SEB panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Kiviõli  linna  saaja  poolt märgitud  pakiautomaati.  

29.11.2014  võttis  grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.01.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad 3 16GB 4G  hinnaga  220  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx@gmail.com  

Swedbank  võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  saaja  poolt  märgitud  Jõhvi  linna  

pakiautomaati.  15.01.2015  võttis  grupp  tahvelarvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

19.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  5S  (IMEI  kood -   xxx) 

hinnaga  270  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@bk.ru  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  

samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati. 20.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja ja  

omastas. 

27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  E0S 7D  hinnaga  560 eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt xxx.xxx@mail.ru  Swedbank  võltsitud  

maksekorralduse  nr.4.  Pärast  seda  saatis  Xxx Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  

vahendusel  fotoaparaadi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  02.03.2015  

võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

10.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Tab  Pro  Samsung  SM-T900  hinnaga 

400  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx_xxx@inbox.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.56.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti Jõhvi  

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati. 11.03.2015  võttis  grupp  arvuti  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  
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portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Galaxy hinnaga  325  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@inbox.ru  Swedbank  

võltsitud  maksekorralduse.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx   20.02.2015  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

21.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

27.02.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  xbox360 500GB/go  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

02.03.2015  võttis  grupp  mängukonsooli pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.02.2015 - Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsooli  Xbox  hinnaga 390  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@list.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

26.02.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kuldehted  (kuldsõrmus  ja  kuldripats)  hinnaga  300 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.89.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  kuldehted  Jõhvi  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

09.05.2015  võttis  grupp  ehted  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

11.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Pentax K20D  hinnaga  400 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@list.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.85.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 12.05.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

23.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  Playstation  4  hinnaga  510  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@list.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

27.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Apple  iPad  Air  16GB 4G  hinnaga  370 

eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  jxxx@dk.ru  AS  
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LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.14.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Kohtla-Järve  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  28.03.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  NIKON D 5100  ja  objektiiv  Nikkor  AF –

S DX 18-55 MM f/3.5-5.6 VR  hinnaga  370 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  

e-posti  teel  aadressilt  xxx-a@mail.ru  esitasid  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.61.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval postiteenuse  Omniva  

vahendusel  kaamera  ja  objektiivi  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

01.04.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

31.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  LG  G3D855  TITAN LG G 3 16GB 

(IMEI  kood – xxx)  hinnaga  250 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx-a@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.67.  Pärast  

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  

Jõhvi linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  01.04.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

18.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  Samsung  T 805  Galaxy  Tab  S 10,5,  16 GB  

Bronze  (IMEI  kood – xxx)  hinnaga  365  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  

e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.11.  

Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  

tahvelarvuti  Kiviõli  linna saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  19.03.2015  võttis  grupp  

arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

14.03.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  kaamera  Canon  650 d  hinnaga  700  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.10.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  kaamera  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  16.03.2015  võttis  grupp  kaamera  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

26.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  IPhone  6  16GB  (kuldset  värvi  

korpusega)  hinnaga  520  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  

aadressilt  xxx@inbox.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  

saatis  Xxx  xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni   Jõhvi  

linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  27.05.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

22.05.2014 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 
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portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  hinnaga  340  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  SEB  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  

25.05.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

25.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  portaali  okidoki.ee müüki  

pandud  mobiiltelefon  iPhone 5s  16  GB  hinnaga  500  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  

esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  postiteenuse  Omniva vahendusel  

mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  26.05.2015 võttis grupp  

mobiiltelefoni  pakiautomaadist  välja  ja omastas. 

05.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  SAMSUNG  Galaxy  Note  3  hinnaga 

350  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  a-xxx@list.ru  

AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  06.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  

omastas. 

14.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  tahvelarvuti  iPad  mini  hinnaga  250  eurot. Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  15.05.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

08.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domozilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt 

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 6  hinnaga  605  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  09.05.2015  võttis  grupp telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

02.06.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  xxx Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mängukonsool  PlayStation4  Sony  hinnaga  350 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx.xxx@mail.ru  AS  

LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.19.  Pärast seda  saatis  Maksim  Xxx  samal 

päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mängukonsooli  Narva  linna  saaja  poolt  

märgitud  pakiautomaati.  03.06.2015  võttis  grupp  mängukonsooli  pakiautomaadist  

välja  ja  omastas. 

13.04.2015 -  Ingvar Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja  Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  multikeetja  Redmond  hinnaga  197  eurot.  
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Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  AS  LHV  panga  võltsitud  

maksekorralduse  nr.41.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  

Omniva  vahendusel  multikeetja  Redmond  Kiviõli  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.04.2015  võttis  grupp  multikeetja  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

29.05.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxx  kavatsusest  omandada  temalt portaali  

okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone  6  hinnaga  510  eurot.  Maksmise  

kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  AS  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.16.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Jõhvi  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  30.05.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

09.04.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov  ja  German  Kazantsev,  tegutsedes  grupis  

võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  ning  teatasid  

telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxx  kavatsusest  omandada  temalt  portaali okidoki.ee  

müüki  pandud  tahvelarvuti  Galaxy  TabS 8.4  (IMEI  kood -   xxx) hinnaga  275 eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.2.  Pärast seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  tahvelarvuti  Rakvere linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  10.06.2015  võttis  grupp  arvuti  pakiautomaadist  välja  ja  omastas. 

19.03.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,   German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  iPhone 5S  hinnaga  345  eurot. 

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  

panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Sillamäe linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati. 20.03.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

10.02.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Maksim  Gerševitš,  

tegutsedes  grupis  võõra vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana 

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx Xxxle  kavatsusest  omandada temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Sony  Xperia  Z2  (IMEI kood -   xxx)  

hinnaga  350 eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  

xxx@gmail.com  SEB  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.121.  Pärast  seda  saatis  

Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Narva  linna  

saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  11.02.2015  võttis  grupp  telefoni  pakiautomaadist  

välja  ja omastas.  

07.04.2015 -  Daniil  Domožilov,  Ingvar  Peet,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaalil  okidoki.ee  müüki  pandud  peegelkaamera  Sony A 58 slt-a58k,  mälukaardiga, 

objektiiviga kotis,  hinnaga  355  eurot.  Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  

teel  aadressilt  xxx@mail.ru  AS  LHV  panga  võltsitud  maksekorralduse  nr.17.  Pärast  

seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  postiteenuse  Omniva  vahendusel  peegelkaamera  

Sillamäe  linna  saaja  poolt  märgitud  pakiautomaati.  08.04.2015  võttis  grupp  telefoni  

pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

14.05.2015 - Ingvar Peet,  Daniil Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  mobiiltelefon  Samsung  Note-3  hinnaga  250  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxxx@bk.ru  LHV  panga  
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võltsitud  maksekorralduse  nr.5.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  mobiiltelefoni  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaati.  14.05.2015  võttis  grupp  telefoni pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

14.04.2015 -  Ingvar  Peet,  Daniil  Domožilov,  German  Kazantsev  ja Edvin  Štikkel,  

tegutsedes  grupis  võõra  vara  omastamise  eesmärgil  pettuse  teel,  esitlesid  end  ostjana  

ning  teatasid  telefonilt  numbriga  xxx  Xxx  Xxxle  kavatsusest  omandada  temalt  

portaali  okidoki.ee  müüki  pandud  fotoaparaat  Canon  EOS  600d  hinnaga  350  eurot.  

Maksmise  kinnitamiseks  esitasid  nad  e-posti  teel  aadressilt  xxx@bk.ru  LHV  panga  

võltsitud  maksekorralduse  nr.7.  Pärast  seda  saatis  Xxx  Xxx  samal  päeval  

postiteenuse  Omniva  vahendusel  fotoaparaadi  Rakvere  linna  saaja  poolt  märgitud  

pakiautomaat.  15.04.2015  võttis  grupp  fotoaparaadi  pakiautomaadist  välja  ja  omastas.  

Sellega  pani  Edvin  Štikkel  toime  teisele  isikule  varalise  kahju  tekitamise  tegelikest 

asjaoludest  teadvalt  ebaõige  ettekujutuse  loomise  teel  varalise  kasu  saamise  

eesmärgil, mis  on  toime  pandud  isiku  poolt,  kes  on  varem  toime  pannud  kelmuse,  

grupi  poolt,  s.o kuriteo  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

 

 

 

 

Kokkulepped 
 

Ringkonnaprokurör  Anu  Toluk,  süüdistatav  Daniil  Domožilov  ja  tema  kaitsja  

vandeadvokaadi  vanemabi  Xxx  Gromtsev  sõlmisid  11.05.2016  kokkuleppe,  mille  

kohaselt  süüdistatav  ja  tema  kaitsja  nõustusid  esitatud  süüdistuse  sisu,  kuriteo  

kvalifikatsiooni,  tekitatud  kahju  laadi  ja  suurusega  ning  jõudsid  kokkuleppele  

prokuröri  poolt  kohtus  nõutava  karistuse  liigis  ja  määras.  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  

järgi  ettenähtud  kuriteo  toimepanemise  eest  nõuab  prokurör  kohtus  süüdistatavale  

karistuseks  1  aasta  vangistust.  KarS  §65  lg.2  alusel  suurendada  uue  kuriteo  eest  

mõistetud  karistust  Viru  Maakohtu  06.11.2014  otsuse  järgi  mõistetud  karistuse  

ärakandmata  osa,  2  aastat  vangistust,  võrra  ning  liitkaristuseks  mõista  3  aastat  

vangistust.  KarS  §68  lg.1  alusel  arvata  eelvangistuses  viibitud  aeg, 11.02.2015 – 

12.02.2015,  s.o  2 päeva  karistusaja  hulka  ning  karistada  vangistusega  2  aastat  11  

kuud  28  päeva.  KarS  §68  lg.1  alusel  arvata  eelvangistuses  viibitud  aeg  alates  

10.06.2015  karistusaja  hulka  ning  karistuse  2  aastat  11  kuud  28  päeva  vangistust  

alguseks  lugeda  10.06.2015. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  401,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  220 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  230 €,  xxx  Xxx  kasuks  550 €,  Xxx  Xxx  kasuks  402,79 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  363,39 €,  Xxx  Xxx  kasuks  180 €,  Xxx  Xxx  kasuks  103 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  kasuks  352,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  232,79 

€. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt,  Edvin  

Štikkelilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt:  Xxx  Xxx  Xxx  kasuks  393,99 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  322,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  273 €.  

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Edvin  Štikkelilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  305 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  505 €,  Xxx  Xxx kasuks  370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375,01 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

510 €,  Xxx  Xxx  kasuks  400 €,  Xxx  Xxx  kauks  100 €,  Xxx  Xxx  kasuks  500 €,   Xxx  

Xxx  kasuks  340 €,  Xxx  Xxx  kasuks  522,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  365 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  kasuks  202,99 €, xxx  Xxx  kasuks  353,39 €,  Xxx  Xxx  
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kasuks  605 €,  Xxx  Xxx  kasuks  253 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,09 €,  Xxx Xxx  kasuks  

347,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,99 €,  Xxx  Xxx  kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

357,41 €,  Xxx  Xxx  kasuks  703,99 €. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt: 

Xxx  Xxx  kasuks  250 €,  xx  Xxx  kasuks  405 €,  Xxx  Xxx  kasuks  242,79 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  240 €. 

Daniil  Domožilovi  sülearvuti  Asus,  mis  on  hoiul  Ida  Prefektuuris  –  tagastada  Daniil  

Domožilovile.  Arvuti  Macbook  Air,  mis  on  hoiul  Ida  Prefektuuris  –  tagastada Daniil 

Domožilovile. 

Daniil  Domožilovilt  kuuluvad  väljamõistmisele  kriminaalmenetluse  kulud,  mis  

kuuluvad  tasumisele  ositi  1  aasta  jooksul. 

 

Ringkonnaprokurör  Anu  Toluk,  süüdistatav  Maksim  Gerševitš  ja  tema  kaitsja  

vandeadvokaat  Eduard  Bulattšik  sõlmisid  11.05.2016  kokkuleppe,  mille  kohaselt  

süüdistatav  ja  tema  kaitsja  nõustusid  esitatud  süüdistuse  sisu,  kuriteo  kvalifikatsiooni,  

tekitatud  kahju  laadi  ja  suurusega  ning  jõudsid  kokkuleppele  prokuröri  poolt  kohtus  

nõutava  karistuse  liigis  ja  määras.  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ettenähtud  kuriteo  

toimepanemise  eest  nõuab  prokurör  kohtus  süüdistatavale   karistuseks  1  aasta  

vangistust.  KarS  §65  lg.1,  §64  lg.1, 2  alusel  lugedes  10.02.2016  Harju  Maakohtu  

otsusega  1-15-10706  mõistetud  karistus  kaetuks  uue  karistusega,  mõista  

liitkaristuseks  1  aasta  vangistust,  ning  rahaline  karistus  30  päevamäära  s.o  300  

eurot.  Rahaline  karistus  viiakse  täide  iseseisvalt.  KarS  §68  lg.1  alusel  arvata  

eelvangistus  13.05.2015 - 14.05.2015 (2 päeva)  karistusaja  hulka  ning  karistada  teda  

vangistusega  11  kuud  28  päeva.  Karistuse  alguseks  lugeda  04.09.2015. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  401,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  220 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  230 €,  xxx  Xxx  kasuks  550 €,  Xxx  Xxx  kasuks  402,79 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  363,39 €,  Xxx  Xxx  kasuks  180 €,  Xxx  Xxx  kasuks  103 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  kasuks  352,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  232,79 

€. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt,  Edvin  

Štikkelilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt:  Xxx  Xxx  Xxx  kasuks  393,99 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  322,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  273 €.  

Maksim  Gerševitšilt  kuuluvad  väljamõistmisele  kriminaalmenetluse  kulud,  mis  

kuuluvad  tasumisele  ositi  1  aasta  jooksul. 

 

Ringkonnaprokurör  Anu  Toluk,  süüdistatav  German  Kazantsev  ja  tema  kaitsja  

vandeadvokaat  Xxx  Kooga  sõlmisid  11.05.2016  kokkuleppe,  mille  kohaselt  

süüdistatav  ja  tema  kaitsja  nõustusid  esitatud  süüdistuse  sisu,  kuriteo  kvalifikatsiooni,  

tekitatud  kahju  laadi  ja  suurusega  ning  jõudsid  kokkuleppele  prokuröri  poolt  kohtus  

nõutava  karistuse  liigis  ja  määras.  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ettenähtud  kuriteo  

toimepanemise  eest  nõuab  prokurör  kohtus  süüdistatavale   karistuseks  1  aasta  

vangistust.  KarS  §68  lg.1  alusel  arvata  eelvangistus  15.06.2015 - 17.06.2015  (3 

päeva)  karistusaja  hulka  ning  karistada  teda  vangistusega  11  kuud   27  päeva.  KarS  

§73  alusel  mitte  pöörata  karistust  täielikult  täitmisele,  kui  German  Kazantsev  1  

aasta  pikkuse  katseaja  jooksul  ei  pane  toime  uut  tahtlikku  kuritegu. 

Välja  mõista  German  Kazantsevilt  Xxx  Xxx  kasuks  300 €. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  401,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  220 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  230 €,  xxx  Xxx  kasuks  550 €,  Xxx  Xxx  kasuks  402,79 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  363,39 €,  Xxx  Xxx  kasuks  180 €,  Xxx  Xxx  kasuks  103 €,  Xxx  Xxx  kasuks  
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370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  kasuks  352,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  232,79 

€. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt,  Edvin  

Štikkelilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt:  Xxx  Xxx  Xxx  kasuks  393,99 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  322,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  273 €.  

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Edvin  Štikkelilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  305 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  505 €,  Xxx  Xxx kasuks  370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375,01 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

510 €,  Xxx  Xxx  kasuks  400 €,  Xxx  Xxx  kasuks  100 €,  Xxx  Xxx  kasuks  500 €,   

Xxx  Xxx  kasuks  340 €,  Xxx  Xxx  kasuks  522,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  365 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  kasuks  202,99 €, xxx  Xxx  kasuks  353,39 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  605 €,  Xxx  Xxx  kasuks  253 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,09 €,  Xxx Xxx  

kasuks  347,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,99 €,  Xxx  Xxx  kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  357,41 €,  Xxx  Xxx  kasuks  703,99 €. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt: 

Xxx  Xxx  kasuks  250 €,  xx  Xxx  kasuks  405 €,  Xxx  Xxx  kasuks  242,79 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  240 €. 

German  Kazantsevilt  kuuluvad  väljamõistmisele  kriminaalmenetluse  kulud,  mis  

kuuluvad  tasumisele  ositi  1  aasta  jooksul. 

 

Ringkonnaprokurör  Anu  Toluk,  süüdistatav  Ingvar  Peet  ja  tema  kaitsja  

vandeadvokaat  Xxx  Žurina  sõlmisid  11.05.2016  kokkuleppe,  mille  kohaselt  

süüdistatav  ja  tema  kaitsja  nõustusid  esitatud  süüdistuse  sisu,  kuriteo  kvalifikatsiooni,  

tekitatud  kahju  laadi  ja  suurusega  ning  jõudsid  kokkuleppele  prokuröri  poolt  kohtus  

nõutava  karistuse  liigis  ja  määras.  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ettenähtud  kuriteo  

toimepanemise  eest  nõuab  prokurör  kohtus  süüdistatavale  karistuseks  1  aasta  

vangistust.  KarS  §65  lg.2  alusel  suurendada  uue  kuriteo  eest  mõistetud  karistust  

Viru  Maakohtu  09.12.2014  otsuse  järgi  mõistetud  karistuse  ärakandmata  osa,  2  

aastat  6  kuud  vangistust,  võrra  ning  liitkaristuseks  mõista  3  aastat  6  kuud  

vangistust.  KarS  §68  lg.1  alusel  arvata  eelvangistuses  viibitud  aeg  alates  10.06.2015  

karistusaja  hulka  ning  karistuse  alguseks  lugeda  10.06.2015. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  401,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  220 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  230 €,  xxx  Xxx  kasuks  550 €,  Xxx  Xxx  kasuks  402,79 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  363,39 €,  Xxx  Xxx  kasuks  180 €,  Xxx  Xxx  kasuks  103 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  kasuks  352,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  232,79 

€. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt,  Edvin  

Štikkelilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt:  Xxx  Xxx  Xxx  kasuks  393,99 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  322,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  273 €.  

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Edvin  Štikkelilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  305 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  505 €,  Xxx  Xxx kasuks  370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375,01 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

510 €,  Xxx  Xxx  kasuks  400 €,  Xxx  Xxx  kauks  100 €,  Xxx  Xxx  kasuks  500 €,   Xxx  

Xxx  kasuks  340 €,  Xxx  Xxx  kasuks  522,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  365 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  kasuks  202,99 €, Maksim  Xxx  kasuks  353,39 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  605 €,  Xxx  Xxx  kasuks  253 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,09 €,  Xxx Xxx  

kasuks  347,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,99 €,  Xxx  Xxx  kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  357,41 €,  Xxx  Xxx  kasuks  703,99 €. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt: 
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Xxx  Xxx  kasuks  250 €,  xxx  Xxx  kasuks  405 €,  Xxx  Xxx  kasuks  242,79 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  240 €. 

Ingvar  Peedi  juhiluba,  mis  on  antud  hoiule  Viru  Vanglasse  –  tagastada  Ingvar  

Peedile.  Ingvar  Peedi  elukohast  leitud  rahakott,  telefon  Samsung,  telefon  Iphone,  

mälupulk,  karp,  xx  arved,  mis  on  hoiul  Ida  Prefektuuris  –  tagastada  Ingvar  Peedile.  

Ingvar  Peedi  elukohast  leitud  sularaha  200  eurot,  mis  on  kantud  

Rahandusministeeriumi  tagatiste  kontole  –  tagastada  Ingvar  Peedile.  Päikeseprillid,  

dressid,  müts,  kaal,  kuldkett,  telefonilaadija  Samsung,  SIM-kaardi  ümbris  ja  kaaned,  

internetipulk  Tele2,  tšekk  telefonikaardi  laadimise  kohta,  Super  kõnekaart,  telefon  

Samsung  (imei kood – xxx) SIM-kaardiga,   telefon  Samsung  (imei  kood – xxx)  SIM-

kaardiga,  telefon  HTC  (imei kood -   xxx)  SIM-kaardiga,  telefon  iPhone  (imei  kood -   

xxx),  mis  asuvad  Ida  Prefektuuris  –  tagastada  Ingvar  Peedile. 

Ingvar  Peedi  sõiduk  xxx  (registreerimismärk  xxx)  koos  võtme  ja  

registreerimistunnistusega  –  konfiskeerida  KarS  §831  lg.1  alusel  tsiviilhagide  katteks. 

Ingvar  Peedilt  kuuluvad  väljamõistmisele  kriminaalmenetluse  kulud,  mis  kuuluvad  

tasumisele  ositi  1  aasta  jooksul. 

 

Ringkonnaprokurör  Anu  Toluk,  süüdistatav  Edvin  Štikkel  ja  tema  kaitsja  

vandeadvokaat  Nikolai  Rõžov  sõlmisid  11.05.2016  kokkuleppe,  mille  kohaselt  

süüdistatav  ja  tema  kaitsja  nõustusid  esitatud  süüdistuse  sisu,  kuriteo  kvalifikatsiooni,  

tekitatud  kahju  laadi  ja  suurusega  ning  jõudsid  kokkuleppele  prokuröri  poolt  kohtus  

nõutava  karistuse  liigis  ja  määras.  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ettenähtud  kuriteo  

toimepanemise  eest  nõuab  prokurör  kohtus  süüdistatavale   karistuseks  1  aasta  

vangistust.  KarS  §68  lg.1  alusel  arvata  eelvangistus  10.06.2015-11.06.2015  (2 päeva)  

karistusaja  hulka  ning  karistada  teda  vangistusega  11  kuud  28  päeva.  KarS  §73  

alusel  mitte  pöörata  karistust  täielikult  täitmisele,  kui  Edvin  Štikkel  1  aasta  pikkuse  

katseaja  jooksul  ei  pane  toime  uut  tahtlikku  kuritegu. 

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Maksim  Gerševitšilt,  Edvin  

Štikkelilt  ja  German  Kazantsevilt  solidaarselt:  Xxx  Xxx  Xxx  kasuks  393,99 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  322,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  273 €.  

Välja  mõista  Daniil  Domožilovilt,  Ingvar  Peedilt,  Edvin  Štikkelilt  ja  German  

Kazantsevilt solidaarselt:  Xxx  Xxx  kasuks  305 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  505 €,  Xxx  Xxx kasuks  370 €,  Xxx  Xxx  kasuks  375,01 €,  Xxx  Xxx  kasuks  

510 €,  Xxx  Xxx  kasuks  400 €,  Xxx  Xxx  kasuks  100 €,  Xxx  Xxx  kasuks  500 €,   

Xxx  Xxx  kasuks  340 €,  Xxx  Xxx  kasuks  522,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  365 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  kasuks 202,99 €,  Maksim  Xxx  kasuks  353,39 €,  Xxx  

Xxx  kasuks  605 €,  Xxx  Xxx  kasuks  253 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,09 €,  Xxx Xxx  

kasuks  347,79 €,  Xxx  Xxx  kasuks  353,99 €,  Xxx  Xxx  kasuks  250 €,  Xxx  Xxx  

kasuks  357,41 €,  Xxx  Xxx  kasuks  703,99 €. 

Edvin  Štikkelilt  kuuluvad  väljamõistmisele  kriminaalmenetluse  kulud,  mis  kuuluvad  

tasumisele  ositi  1  aasta  jooksul. 

 

 

Maakohtu  istung 
 

Ringkonnaprokurör  Anu  Toluk  jäi  maakohtu  istungil  kokkulepete  juurde,  palus  

Daniil  Domožilov  süüdistuses  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi,  Maksim  

Gerševitš  süüdistuses  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi,  German  Kazantsev  

süüdistuses  Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi,  Ingvar  Peet  süüdistuses  

Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  ja  Edvin  Štikkel  süüdistuses  
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Karistusseadustiku  §209  lg.2  p.1, 4  järgi  süüdi  tunnistada  ja  mõista  karistused  

vastavalt  kokkulepetes  sätestatule. 

 

Süüdistatav  Daniil  Domožilov  jäi  maakohtu  istungil  kokkuleppe  juurde,  selgitas,  et 

kokkulepe  on  talle  arusaadav,  ta  nõustub  sellega  ja  selle  kokkuleppe  sõlmimine  oli  

tema  vaba  tahe. 

 

Kaitsja  vandeadvokaadi  vanemabi  Xxx  Gromtsev  palus  kokkuleppe  kinnitada. 

 

Süüdistatav  Maksim  Gerševitš  jäi  maakohtu  istungil  kokkuleppe  juurde,  selgitas,  et 

kokkulepe  on  talle  arusaadav,  ta  nõustub  sellega  ja  selle  kokkuleppe  sõlmimine  oli  

tema  vaba  tahe. 

 

Kaitsja  vandeadvokaat  Eduard  Bulattšik  palus  kokkuleppe  kinnitada. 

 

Süüdistatav  German  Kazantsev  jäi  maakohtu  istungil  kokkuleppe  juurde,  selgitas,  et 

kokkulepe  on  talle  arusaadav,  ta  nõustub  sellega  ja  selle  kokkuleppe  sõlmimine  oli  

tema  vaba  tahe. 

 

Kaitsja  vandeadvokaat  Xxx  Kooga  palus  kokkuleppe  kinnitada. 

 

Süüdistatav  Ingvar  Peet  jäi  maakohtu  istungil  kokkuleppe  juurde,  selgitas,  et 

kokkulepe  on  talle  arusaadav,  ta  nõustub  sellega  ja  selle  kokkuleppe  sõlmimine  oli  

tema  vaba  tahe. 

 

Kaitsja  vandeadvokaat  Xxx  Žurina  palus  kokkuleppe  kinnitada. 

 

Süüdistatav  Edvin  Štikkel  jäi  maakohtu  istungil  kokkuleppe  juurde,  selgitas,  et 

kokkulepe  on  talle  arusaadav,  ta  nõustub  sellega  ja  selle  kokkuleppe  sõlmimine  oli  

tema  vaba  tahe. 

 

Kaitsja  vandeadvokaat  Nikolai  Rõžov  palus  kokkuleppe  kinnitada. 

 

 

Maakohtu  otsuse  põhjendused 

 

Tutvunud  käesoleva  kriminaalasja materjalidega  ja  ära  kuulanud  menetlusosalised,  

leidis  maakohus,  et  kokkulepete  sõlmimine  on  olnud  süüdistatavate  tõelise  tahte  

avaldus  ja  kriminaalasja  menetlemisel  on  järgitud  KrMS  sätteid. 

 

Daniil  Domožilovile  on  esitatud  süüdistus  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

Tutvunud  asja  materjalidega,  leiab  maakohus,  et  Daniil  Domožilov  tuleb  KarS  §209  

lg.2  p.1, 4  järgi  süüdi  tunnistada. 

 

Maksim  Gerševitšile  on  esitatud  süüdistus  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

Tutvunud  asja  materjalidega,  leiab  maakohus,  et  Maksim  Gerševitš  tuleb  KarS  §209  

lg.2  p.1, 4  järgi  süüdi  tunnistada. 

 

German  Kazantsevile  on  esitatud  süüdistus  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 



 48 

 

Tutvunud  asja  materjalidega,  leiab  maakohus,  et  German  Kazantsev  tuleb  KarS  §209  

lg.2  p.1, 4  järgi  süüdi  tunnistada. 

 

Ingvar  Peedile  on  esitatud  süüdistus  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

Tutvunud  asja  materjalidega,  leiab  maakohus,  et  Ingvar  Peet  tuleb  KarS  §209  lg.2  

p.1, 4  järgi  süüdi  tunnistada. 

 

Edvin  Štikkelile  on  esitatud  süüdistus  KarS  §209  lg.2  p.1, 4  järgi. 

 

Tutvunud  asja  materjalidega,  leiab  maakohus,  et  Edvin  Štikkel  tuleb  KarS  §209  lg.2  

p.1, 4  järgi  süüdi  tunnistada. 

 

KarS  §209  lg.2  näeb  karistusena  ette  ühe-  kuni  viieaastase  vangistuse. 

 

Maakohus  nõustub  kokkulepetes  sisalduvate  karistuste  liikidega  ja  leiab,  et  nimetatud  

karistuste  liigid  vastavad  toimepandud  kuritegude  asjaoludele  ning  süüdistatavate 

isikutele.  

 

Maakohus  nõustub  ka  kokkuleppes  sisalduvate  karistuste  määradega.  Karistuste  

suuruste  määramisel  on  maakohtu  hinnangul  arvestatud  konkreetsete  kuritegude  

raskust,  nende  toimepanemise  asjaolusid  ja  süüdistatavate  isikuid. 

 

VÕS §1043  kohaselt  peab  teisele  isikule  õigusvastaselt  kahju  tekitanud  isik  kahju  

hüvitama, kui  ta  on  kahju  tekitamises  süüdi  või  vastutab  kahju  tekitamise  eest  

vastavalt  seadusele. 

 

VÕS §1045 lg.1 p.5  kohaselt  on  kahju  tekitamine  õigusvastane  siis, kui  see  tekitati  

kannatanu  omandi  või  sellega  sarnase  õiguse  või  valduse  rikkumisega. 

 

Süüdistatavad  Daniil  Domožilov,  Maksim  Gerševitš,  German  Kazantsev,  Ingvar  Peet  

ja  Edvin  Štikkel  võtsid  tsiviilhagid  omaks. 

 

Eeltoodu  alusel  nõustub  maakohus  süüdistatavatega  sõlmitud  kokkulepetes  tooduga  

selles  osas,  et: 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  300 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  German  Kazantsevilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  180 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  402,79 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  352,79 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  363,39 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 
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- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  103 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  550 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  230 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  220 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  232,79 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  370 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  375 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  401,79 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt  ja  Ingvar  Peedilt  

- Xxx  Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  393,99 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt,  Ingvar  Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  273 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt,  Ingvar  Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  322,79 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  Maksim  Gerševitšilt,  

German  Kazantsevilt,  Ingvar  Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  250 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- xxx   Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  353,39 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  365 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  500 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  505 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  703,99 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 



 50 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  305 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas   605 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  253 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  353,09 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  100 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  370 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  522,79 €   ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  510 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  250 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  375,01 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  340 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  375 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  347,79 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  202,99 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  353,99 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  357,41 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  400 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt,  Ingvar  

Peedilt  ja  Edvin  Štikkelilt 
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- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  242,79 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt  ja  

Ingvar  Peedilt 

- Maksim  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  405 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt  ja  

Ingvar  Peedilt 

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  240 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt  ja  

Ingvar  Peedilt   

- Xxx  Xxx  tsiviilhagi  kuulub  rahuldamisele  summas  250 €  ja  kuulub  

väljamõistmisele  solidaarselt  Daniil  Domožilovilt,  German  Kazantsevilt  ja  

Ingvar  Peedilt. 

 

Asitõendid – CD  plaadid,  mis  asuvad  kriminaalasja  materjalide  juures – jätta  

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126 lg.3 p.1  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  

kriminaalasja  juurde. 

 

Asitõend  –  sülearvuti  Asus,  mis  asub  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  

nr.3772J  alusel  Ida  Prefektuuris  –  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  

alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  Daniil  Domožilovile. 

 

Asitõend  –  sülearvuti  Macbook  Air,  mis  asub  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  

nr.3845J  alusel  Ida  Prefektuuris  –  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  

alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  Daniil  Domožilovile. 

 

Asitõend – Ingvar  Peedi  juhiluba  nr.xxx,  mis  asub  Viru  Vanglas  –  

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  

Ingvar  Peedile. 

 

Asitõendid  –  rahakott,  telefon  Samsung,  telefon  iPhone,  mälupulk,  karp,  Kalevi  22  

arved,  mis  asuvad  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  nr.3844J  alusel  Ida  

Prefektuuris  –  Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  

jõustumisel  tagastada  Ingvar  Peedile. 

 

Asitõendid  –  päikeseprillid,  dressid,  müts,  kaal,  kuldkett,  telefonilaadija  Samsung,  

SIM-kaardi  ümbris  ja  kaaned,  internetipulk  Tele2,  tšekk  telefonikaardi  laadimise  

kohta,  Super  kõnekaart,  telefon  Samsung  (imei  kood – xxx) SIM-kaardiga,   telefon  

Samsung  (imei  kood – xxx)  SIM-kaardiga,  telefon  HTC  (imei  kood -  xxx)  SIM-

kaardiga,  telefon  iPhone  (imei  kood -   xxx),  mis  asuvad  asitõendi  üleandmise-

vastuvõtmise  akti  nr.3845J  alusel  Ida  Prefektuuris  –  Kriminaalmenetluse  seadustiku  

§126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  Ingvar  Peedile. 

 

Asitõend – Ingvar  Peedi  elukohast  leitud  sularaha  200  (kakssada)  eurot,  mis  on  

kantud  Rahandusministeeriumi  tagatiste  kontole  nr.EE701700017001577198   –  

Kriminaalmenetluse  seadustiku  §126  lg.3  p.2  alusel  kohtuotsuse  jõustumisel  tagastada  

Ingvar  Peedile 

 

Ingvar  Peedi  sõiduauto  xxx  koos  võtme  ja  registreerimistunnistusega  

(registreerimismärk  xxx, VIN-kood:xxx),  mis  on  arestitud  Viru  Maakohtu  15.07.2015  

määruse  nr.1-15-5750  alusel  ja  mis  asub  asitõendi  üleandmise-vastuvõtmise  akti  
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nr.853  alusel  Ida  Prefektuuris  –  konfiskeerida  Karistusseadustiku  §831  lg.1  alusel  

tsiviilhagide  katteks. 

 

Vastavalt KrMS §313 lg.1 p.12  esitatakse süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosas  

kriminaalmenetluse kulude kohta tehtud otsus. 

 

Vastavalt  KrMS §180 lg.1  kuuluvad  süüdimõistetult  väljamõistmisele 

kriminaalmenetluse  kulud. 

 

Vastavalt  KrMS §180 lg.3, arvestades süüdistatavate  varalist seisundit  ja 

resotsialiseerumisväljavaateid,  nõustub  kohus  kokkulepetes  sätestatuga,  et  kõik  

kaitsjatasud  kohtueelses  ja  kohtulikus  menetluses  tuleb  jätta  Eesti  Vabariigi  kanda. 

 

Eeltoodu  alusel  kuuluvad  kõikidelt  süüdistatavatelt  väljamõistmisele  sundraha  ja  

ekspertiisikulud,  mis  tuleb  tasuda  ositi  12  kuu  jooksul. 

 

Süüdistatavad  Daniil  Domožilov,  Maksim  Gerševitš,  German  Kazantsev,  Ingvar  Peet  

ja  Edvin  Štikkel  kinnitasid  maakohtu  istungil,  et  kokkulepe  on  neile arusaadav,  selle  

sõlmimine  oli  nende  vaba  tahe  ning  nad  paluvad  kokkuleppe  kinnitada. 

 

Kaitsjad  vandeadvokaat  Eduard  Bulattšik, vandeadvokaadi  vanemabi  Xxx  Gromtsev,  

vandeadvokaat  Xxx  Kooga,  vandeadvokaat  Xxx  Žurina  ja  vandeadvokaat  Nikolai  

Rõžov  palusid  kokkulepped  kinnitada. 

 

Kuna  antud  kriminaalasjas  on  kokkuleppe  sõlmimisel  järgitud  KrMS §239 - §245 

sätteid  ja  aluseid  kokkuleppe  kinnitamata  jätmiseks  maakohus  ei  tuvastanud,  kinnitab 

maakohus  käesolevas  kriminaalasjas  11.05.2016  ringkonnaprokurör  Anu  Toluki,  

süüdistav  Daniil  Domožilovi  ja  tema  kaitsja  vandeadvokaadi  vanemabi  Xxx  

Gromtsevi,  11.05.2016  ringkonnaprokurör  Anu  Toluki,  süüdistatav  Maksim  Gerševitši  

ja  tema  kaitsja  vandeadvokaat  Eduard  Bulattšiku,  11.05.2016  ringkonnaprokurör  Anu  

Toluki,  süüdistatav  German  Kazantsevi  ja  tema  kaitsja  vandeadvokaat  Xxx  Kooga,  

11.05.2016  ringkonnaprokurör Anu Toluki, süüdistav  Ingvar  Peedi  ja  tema  kaitsja  

vandeadvokaadi  Xxx  Žurina  ning  11.05.2016  ringkonnaprokurör Anu Toluki, süüdistav  

Edvin  Štikkeli  ja  tema  kaitsja  vandeadvokaadi  Nikolai  Rõžovi  poolt  sõlmitud 

kokkulepped. 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud  digitaalselt) 

Anne  PALMISTE 

kohtunik 


