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KARMEN KAPLINSKI 

advokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  karmen.kaplinski@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Keskkond ja planeerimine 

Avalik haldus ja struktuuritoetused 

Maksud  

Vaidlused  

Tervishoid 

Ehitus ja kinnisvara 

Kriminaalmenetlus 

 

Tutvustus 

Karmen on spetsialiseerunud riigi- ja haldusõigusele ning nõustab kliente peamiselt majandushaldusõiguse 

valdkonnas, sh tegevuslubade ja ettevõtlusvabadusega seotud küsimuste ning vaidluste lahendamisel. Samuti 

nõustab Karmen kliente planeeringute ja keskkonnaõiguse valdkonnas. 

 

Karmen on hinnatud eksperdiks erinevate üld- kui ka detailplaneeringutega seotud küsimuste ja vaidluste 

lahendamisel, omades mahukat kogemust nii kohalike omavalitsuste, ministeeriumite, arendajate kui ka eraisikute 

nõustamisel. Karmen on sageli klientide esindajaks ka keskkonnalubade andmise menetlustes. 

 

Karmen annab põhitöö kõrvalt alates 2019. aastast Tartu Ülikoolis riigiõiguse loenguid. Samuti on ta koostamisel 

oleva riigiõiguse õpiku töögrupi liige. 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 17.09.2019 

 

Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise 

 

Töökogemus: 

2017 - …  jurist, advokaat, Advokaadibüroo RASK 

2016    praktikant, Riigikohus, halduskolleegium 

2016  praktikant, Tartu Ringkonnakohus, halduskolleegium 

2016   praktikant, Maksu- ja Tolliamet, juriidiline osakond 
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2015   praktikant, Advokaadibüroo VARUL 

 

Haridus: 

2017   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 

2015   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA 

 

Näiteid tehtud töödest: 

 

• Keskkonnaorganisatsioonide ja kohalike elanike esindamine vaidluses raiete lubamise üle asula pargis. 
» 

• Pärnu Sadama esindamine Pärnus Lootsi 10 asuvale kinnistule väljastatud ehitusloa vaidlustamisel. » 

• Ettevõtjate nõustamine Eesti mereala planeeringu menetluses. » 

• Arendaja esindamine üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vaidluses. » 

• Kliendi edukas esindamine Riigikohtus vaidluses Keskkonnaametiga kodulähedase lageraie 
takistamiseks. » 

• Rally Estonia korraldusmeeskonna nõustamine esimese Eestis toimuva FIA WRC ralli etapi läbiviimisel. 
» 

• Proviisorapteekide vaidlus Tartu Ringkonnakohtus. » 

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

• Proviisorapteekide edukas esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas vaidluses apteegireformi 
tähenduse üle. » 

• Piirkonna juhtiva lennuhooldusteenuse pakkuja Magnetic MRO nõustamine. » 

• Eesti suurima hambaravi kliinikute grupi UNIMED nõustamine. » 

 

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 

 

• Villy Lopman ja Karmen Kaplinski viisid koostöös Rahandusministeeriumiga läbi koolituse teemal 
üldplaneeringud ning omandikitsendused >> 

• Karmen Pähkla uurimus Euroopa Nõukogu õiguse mõjust Eesti haldusõigusele ilmub sügisel Oxford 
University Pressi poolt väljaantavas raamatus >> 

• Karmen Pähkla kevadsemestril Tartu Ülikoolis Riigiõiguse külalislektor »  

 

Äramärkimised: 

Aastal 2016 osales Karmen tudengina Eesti XIX harjutuskohtu võistlusel, saavutades finaalis oma meeskonnaga 

esimese koha. 

 

 

https://rask.ee/kogemus/keskkonnaorganisatsioonide-esindamine-vaidluses-raiete-lubamise-ule-asula-pargis
https://rask.ee/kogemus/parnu-sadama-esindamine-parnus-lootsi-10-asuvale-kinnistule-valjastatud-ehitusloa-ja-tee-ehitusloa-vaidlustamisel
https://rask.ee/kogemus/ettevotjate-noustamine-eesti-mereala-planeeringu-menetluses
https://rask.ee/kogemus/arendaja-esindamine-uldplaneeringut-muutva-detailplaneeringu-vaidluses
https://rask.ee/kogemus/kliendi-edukas-esindamine-riigikohtus-vaidluses-keskkonnaametiga-kodulahedase-lageraie-takistamiseks
https://rask.ee/kogemus/rally-estonia-korrldusmeeskonna-noustamine
https://rask.voog.com/kogemus/proviisorapteekide-vaidlus-tartu-ringkonnakohtus
https://www.rask.ee/kogemus/kliendi-noustamine-ule-7-aasta-kestnud-ning-palju-tahelepanu-palvinud-pere-toidukontserni-kriminaalasajas
https://rask.voog.com/kogemus/proviisorapteekide-vaidlus-riigikohtus
https://rask.voog.com/kogemus/magnetic-mro-korporatiivnoustamine
https://rask.voog.com/kogemus/eesti-suurima-hambaravi-kliikute-grupi-unimed-noustamine
https://rask.ee/uudised/villy-lopman-ja-karmen-kaplinski-viisid-koostoos-rahandusministeeriumiga-labi-koolituse-teemal-uldplaneeringud-ning-omandikitsendused
https://rask.ee/uudised/karmen-pahkla-uurimus-euroopa-noukogu-oiguse-mojust-eesti-haldusoigusele-ilmub-sugisel-oxford-university-pressi-poolt-valjaantavas-raamatus
https://rask.voog.com/uudised/karmen-pahkla-kevadsemestril-tartu-ulikoolis-riigioiguse-kulalislektor

