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ANDREI SVIŠTŠ 

vandeadvokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  andrei.svists@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Kriminaalmenetlus – valdkonna kaasjuht 

 

Vaidlused 

Maksejõuetus ja saneerimine 

Avalik haldus ja struktuuritoetused 

Tervishoid 

Infrastruktuur ja energeetika 

 

Tutvustus 

Andrei on spetsialiseerunud kriminaal- ja haldusõiguse valdkonnale, esindades kliente sageli kohtuvaidlustes ning 

komplitseeritud ja suuremahulistes majanduskuritegude menetlustes. 

 

Alates 2015. aastast on Andreil olnud kandev roll kõikides büroo mahukamates kriminaalasjades, millest mitmed 

kujunenud Eesti õigussüsteemis pretsedenti loovateks kohtuvaidlusteks. 

 

Andrei on täiendanud oma oskusi ja kvalifikatsioone euroopaüleses NETPRALAT kriminaalõiguse 

treeningprogrammis, teeb klientide esindamisel koostööd ka rahvusvahelisel tasandil ning on kaasaegse 

kriminaalmenetluse metoodikates koolitajaks ka oma kolleegidele Eesti Advokatuuris. 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 06.09.2016 

 

Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise, vene 
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Töökogemus: 

2014 - …  jurist, advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK 

2014   praktikant, Advokaadibüroo Glimstedt 

2013  nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo 

2013  praktikant, Justiitsministeeriumi vanglate osakond 

2013  praktikant, Politsei- ja Piirivalveameti lõuna prefektuuri kriminaaltalitus

 

Haridus: 

2016  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 

2014  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA 

 

Täiendkoolitused: 

2019  NETPRALAT kriminaalõiguse treeningprogramm 

 

Näiteid tehtud töödest: 
 

• Kliendi kaitsmine Tallinna Sadama kriminaalmenetluse raames. » 

• Kliendi nõustamine üle 7 aasta kestnud ning palju tähelepanu pälvinud Pere toidukontserni 
kriminaalasjas. » 

• Ehitusettevõtte Nordlin nõustamine. » 

• Proviisorapteekide edukas esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas vaidluses apteegireformi 

tähenduse üle. » 

• KredEx’i nõustamine ELMO kiirlaadimistaristu müügi ettevalmistamisel. »  

 

 

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 

 

• Riigikohus andis RASKi klientidele lõpliku õiguse 9 aastat väldanud AS Pere kriminaalasjas » 

• Tallinna Ringkonnakohus kinnitas täna teistkordselt advokaadibüroo RASK seisukohti AS Pere 
kriminaalasjas, mis menetluses juba 2012. aastast » 

• Eesti Advokatuur: Loengud pilootkursuse „Kuritöö ja karistus“ raames toimuvad eriolukorrast 
hoolimata » 

• Maaleht: Advokaadid: suurte PRIA toetustega kaasneb ka suurem vastutus » 

• Andrei Svištš pidas Tagasi Kooli projekti raames loengu kodulinna gümnasistidele » 

• Andrei Svištš osales Eesti esindajana rahvusvahelises kriminaalmenetluse treeningprogrammis 
Barcelonas 

• Juridica: Direktiivi 2008/115/EÜ avatud definitsioonide sisustamine väljasõidukohustuse ja 
sissesõidukeelu seaduse välismaalaste kinnipidamise sätetes » 

 

Äramärkimised: 

Tudengina on Andrei osalenud edukalt mainekal Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel ning 

esmakordselt ajaloos jõudnud Eesti esindusvõistkonnaga ka võistluse finaali. 

 

https://rask.ee/kogemus/kliendi-kaitsmine-tallinna-sadama-kriminaalmenetluse-raames
https://www.rask.ee/kogemus/kliendi-noustamine-ule-7-aasta-kestnud-ning-palju-tahelepanu-palvinud-pere-toidukontserni-kriminaalasajas
https://rask.ee/kogemus/ehitusettevotte-nordlin-noustamine
https://rask.voog.com/kogemus/proviisorapteekide-vaidlus-riigikohtus
https://rask.voog.com/kogemus/kredex-i-noustamine-elmo-muugis
https://rask.ee/uudised/riigikohus-andis-raski-klientidele-lopliku-oiguse-pere-kriminaalasjas
https://rask.ee/uudised/tallinna-ringkonnakohus-kinnitas-tana-teiskordselt-advokaadiburoo-rask-seisukohti-as-pere-kriminaala
https://www.advokatuur.ee/est/uudised.n/loengud-opilastele-pilootkursuse-kuritoo-ja-karistus-raames-toimuvad-eriolukorrast-hoolimata
https://maaleht.delfi.ee/arvamus/advokaadid-suurte-pria-toetustega-kaasneb-ka-suurem-vastutus?id=88010315
https://www.rask.ee/uudised/andrei-svists-pidas-tagasi-kooli-projekti-raames-loengu-kodulinna-gumnasistidele
https://www.juridica.ee/article.php?uri=2016_8_direktiivi_2008_115_e_avatud_definitsioonide_sisustamine_v_ljas_idukohustuse_ja_sisses_idukee

