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

RESOLUTIIVOSA 
 

Kohus Harju Maakohus  

Otsuse tegemise aeg ja koht 14. veebruaril 2012.a. Tallinnas, Liivalaia kohtumajas 

Kriminaalasja number 1-12-566        

Kohtukoosseis Kohtunik Velmar Brett 

Tõlk Julia Zautina 

Kohtuistungi sekretär Marili Lämmergas 

Kriminaalasi Aleksandr Primakov’i süüdistus KarS § 385 lg 1 
järgi kokkuleppemenetluses  

Prokuröri abi Ilona Ladokha 

Süüdistatav ALEKSANDR PRIMAKOV 

 isikukood: 38212190336, Eesti Vabariigi kodanik, 
emakeel vene keel, keskharidusega, elukoht: xxx, 
töökoht: OÜ CI, võlamenetleja, varem kriminaalkorras 
karistamata, alates 14.06.2011.a. kohaldatud tõkend – 
elukohast lahkumise keeld;  

Kaitsja  Vandeadvokaadi vanemabi Dmitri Školjar 

RESOLUTSIOON Juhindudes 248 lg 1 p 5 kohus otsustas: 

1. Tunnistada Aleksandr Primakov (ik. 38212190336) KarS § 385 lg 1 järgi 
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja karistada teda vangistusega 
tähtajaga 2 (kaks) kuud.  

2. KarS § 73 alusel määrata, et Aleksandr Primakov’ile karistuseks mõistetud 2 
(kaks) kuud vangistust ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta 
pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 

3. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o. alates 14. 
veebruarist 2012.a. 

4. Aleksandr Primakov’i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – 
tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 

5. KrMS § 175 lg 1 p 4, 5 ja 9 ning KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista 
Aleksandr Primakov’ilt riigituludesse:  

• sundraha summas 435 eurot;  

• kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulud summas 0,45 
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eurot;  

• kaitsjatasu osutatud õigusabi eest summas 307,03 eurot.  

Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tasuda Aleksandr Primakov’i poolt 
kriminaalmenetluse kulud ositi 1 (ühe) aasta jooksul arvates kohtuotsuse 
jõustumisest igakuiselt võrdsetes osades. 

Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB 
Pangas arve nr 10220034796011 või Swedbank’is konto nr 221023778606. 
Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitus „Aleksandr Primakov 1-
12-566 menetluskulud“. Kviitungid esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 
kriminaalkantseleile. Võttes aluseks KrMS § 423 ja 417 lg 2 tuleb kohtukulud ja sundraha 
tasuda 1 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest kui kohtuotsuses pole märgitud teisiti.  

Edasikaebamise kord 

Käesolev otsus on kuulutatud resolutiivosas. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS 
§ 318 lg 3 p 4 alusel esitada apellatsiooni ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete 
rikkumise korral. Kohtumenetluse pool, kes soovib käesolevat otsust vaidlustada apellatsiooni 
korras on kohustatud sellest Harju Maakohtule kirjalikult teatama 7 päeva jooksul alates 
kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsiooniteadete esitamise korral koostab kohus motiveeritud 
otsuse, mis on kättesaadav Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleis 6. 
märtsil 2012 kell 16:00.  

Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil 
kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda motiveeritud kohtuotsusega. 

Võttes aluseks KrMS § 189 võib kriminaalmenetluse kulude hüvitamise vaidlustada 
kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki kohaselt. Vastavalt KrMS § 387 lg-le 1, tuleb sellisel 
juhul määruskaebus esitada vaidlustatava kohtulahendi teinud kohtule kümne päeva jooksul 
arvates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest.  

 

 

Velmar Brett        

Kohtunik

 


