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TARMO PETERSON 

partner, vandeadvokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  tarmo.peterson@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Vaidlused – valdkonna juht 

Riigihanked – valdkonna juht 

Konkurents ja riigiabi – valdkonna juht 

Maksejõuetus ja saneerimine – valdkonna juht  

 

Tehnoloogia 

Kriminaalmenetlus 

Ehitus ja kinnisvara 

Lennundus ja laevandus 

Ärinõustamine ja M&A 

 

Tutvustus 

Tarmo on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutumaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse 

valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Tarmo esindab kliente sageli keerulistes kohtuvaidlustes ning 

omab mitmekülgseid kogemusi konkurentsi, riigiabi ja riigihangete valdkonnas.  

Oma enam kui 13-aastase praktika käigus on Tarmo esindanud kliente mastaapsetes ja pretsedenti loovates 

kohtuvaidlustes, nõustades kliente nii tsiviil- ja haldusasjades ning majanduskriminaalasjades. Samuti on Tarmo 

aidanud vaidlusi lahendada vahekohtuniku rollis arbitraažis. 

Maksejõuetuse valdkonna tunnustatud spetsialistina teeb Tarmo igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate 

pankrotihalduritega. Samuti on Tarmo Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning üleeuroopalise 

maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe liige. 

Tarmo on osalenud eksperdina mitmete Eesti suurimate investeerimisprojektide (näit. Rail Baltic, Est-For 

tselluloositehas) õigusanalüüside koostamisel ja õiguspärasuse hindamisel, omades märkimisväärseid teadmisi 

Eesti ja Euroopa Liidu koostööprojektide õigusalastest probleemidest ning konkurentsiõiguslikest riskidest. 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 01.02.2005 

Advokatuuri Eetika- ja metoodikakomisjoni liige 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda 

INSOL Europe 
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 2/3  

Töökeeled: 

eesti, inglise 

 

Töökogemus: 

2012 - …  partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK 

2004 – 2012  jurist, advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo VARUL 

 

Haridus: 

2008  Amsterdami Ülikooli õigusteaduskond, EL-i äriõiguse kursus, L.L.M 

2004   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 

 

Näiteid tehtud töödest: 

 

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

• Kliendi kaitsmine Tallinna Sadama kriminaalmenetluse raames. » 

• Hinnatud tehnoloogiaettevõtte Skarcon nõustamine erinevatel riigihangetel » 

• Ehitusettevõtte Nordlin nõustamine. » 

• Riigikontrollile Rail Baltic projekti kohta mahuka õigusanalüüsi koostamine. » 

• Riigikontrollile õigusauditi koostamine lairibavõrgu arendamise toetusmeetme vastavuse küsimuses EL 
riigiabi regulatsiooniga. » 

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

• Grove Invest esindamine kohtuvaidluses SEB pangaga 100 miljoni euroni küündivas kahjunõudes. » 

• Kliendi esindamine enam kui 8 miljoni euro suuruses kahjunõudes kaasaktsionäri vastu. » 

• Levadia Metalli pankrotihaldurite esindamine vaidluses Parex pangaga 37,8 miljoni euroni küündivas 
nõudes. » 

• Pankrotihalduri nõustamine ja esindamine enam kui kümnes Süda Maja pankrotimenetlusega 

seonduvas kohtuvaidluses. » 

• Jahiseltside esindamine vaidluses Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga jahiseaduse 

muudatuste küsimuses. » 

• Pankrotihalduri nõustamine naftaterminali operaatori Scantrans pankrotimenetluses. » 

• Hiiu Ravikeskus SA esindamine Sillen Konsultatsioonid pankrotimenetluses.  

• Avateks Auto AS pankrotihalduri esindamine pankrotimenetlusega seotud kohtuvaidlustes. 

• Pankrotihaldur Sirje Taela esindamine Pere Restoranid AS pankrotimenetlusega seotud kohtuvaidluses. 

• Kliendi esindamine kohtuvaidlustes Pärnu Sadama erakorralise audiitorkontrolli läbiviimise küsimuses. 

» 

• Kihnu Veeteede edukas esindamine arvukatel hankevaidlustel. » 

• Planeerimis-konsultatsioonibüroode esindamine vaidluses Est-Foriga. » 

 

 

 

 

 

https://rask.ee/kogemus/rally-estonia-korrldusmeeskonna-noustamine
https://rask.ee/kogemus/kliendi-kaitsmine-tallinna-sadama-kriminaalmenetluse-raames
https://rask.ee/kogemus/skarcon-noustamine-riigihangetel
https://www.rask.ee/kogemus/ehitusettevotte-nordlin-noustamine
https://www.rask.ee/kogemus/rail-balticu-oigusanaluus
https://www.rask.ee/kogemus/riigikontrollile-oigusauditi-koostamine-lairibavorgu-arendamise-toetusmeetme-vastavuse-kusimuses-el-riigiabi-regulatsiooniga
https://www.rask.ee/kogemus/kliendi-noustamine-ule-7-aasta-kestnud-ning-palju-tahelepanu-palvinud-pere-toidukontserni-kriminaalasajas
https://rask.voog.com/kogemus/grove-investi-ja-seb-kohtuvaidlused
https://rask.voog.com/kogemus/transcomi-kahjunoude-vaidlus
https://rask.voog.com/kogemus/levadia-metalli-pankrotihaldurite-vaidlus
https://rask.ee/kogemus/pankrotihalduri-noustamine-ja-esindamine-enam-kui-kumnes-suda-maja-pankrotimenetlusega-seonduvas-kohtuvaidluses
https://rask.ee/kogemus/jahiseltside-vaidlus
https://www.rask.ee/kogemus/pankrotihalduri-noustamine-naftaterminali-operaatori-scantrans-pankrotimeneltuses
https://rask.ee/kogemus/parnu-sadama-aktsionaride-vaidlus
https://rask.ee/kogemus/kihnu-veeteede-edukas-esindamine-arvukatel-hankevaidlustel
https://rask.ee/kogemus/est-for-puidurafineerimistehase-hankemenetluse-vaidlustamine
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Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 

 

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

• Tarmo Peterson räägib Äripäeva raadios pankrotimenetluse kitsaskohtadest ning uuest 

pankrotiseadusest » 

• Rahvusvaheline reitinguagentuur Legal 500 tunnustas RASKi kõrgeid kompetentse kaheksas 

õigusvaldkonnas » 

• RASKi õiguseksperdid valiti esindusliikmeteks 2021. aasta Eesti Advokatuuri erialakomisjonidesse » 

• Äripäev: Eduka saneerimise valem » 

• EhitusEST: Saneerimismenetlus Eestis – kas anda võimalus? » 

• Justiitsministeerium: Saneerimist kui võimalikku päästevahendit kasutatakse liiga harva » 

• Tarmo Peterson osaleb saneerimismenetluse revisjoni ekspertgrupi töös » 

• Äripäev: Saneerimismenetlus raskuste korral – kas võluvits pankroti vältimiseks? » 

• Äripäev: Advokaadibürood seisavad silmitsi kolme väljakutsega » 

• Tarmo Peterson osales Justiitsministeeriumi, Maailmapanga ning Euroopa Komisjoni koostöös 

toimunud maksejõuetuse ekspertide ümarlaual » 

• ERR: Kohus mõistis Rein Kilgi AS Pere maksejõuetuse põhjustamises õigeks » 

• Partner Tarmo Peterson osales kohtumisel Maailmapanga esindajatega Eesti saneerimismenetluse 

parandamiseks » 

• Partner Tarmo Peterson valiti Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liikmeks » 

• Ärileht: Advokaadid tselluloositehase ja RMK lepingust: tõenäoliselt on tegemist riigiabiga, Estonian 

Airiga saadud valusaid õppetunde ei peaks kordama » 

• RASK aitas Maailmapanka rahvusvahelise PPP raporti koostamisel » 

 
 

Äramärkimised: 

Tarmo kompetentsi on tunnustatud mainekas rahvusvahelises õigusturuülevaates The Legal 500 ja 

BestLawyers.com. 

 

 

 

https://rask.ee/uudised/riigikohus-andis-raski-klientidele-lopliku-oiguse-pere-kriminaalasjas
https://rask.ee/uudised/tarmo-peterson-aripaeva-raadios-uuest-pankrotiseaduses
https://rask.ee/uudised/legal-500-tunnustas-raski-kompetentse
https://rask.ee/uudised/raski-oiguseksperdid-valiti-liikmeteks-eesti-advokatuuri-erialakomisjonides
https://rask.ee/uudised/tarmo-peterson-ja-toomas-saarma-raagivad-aripaeva-raadios-saneerimismenetluse-telgitagustest
https://ehitusest.ee/uudis/2020/08/31/saneerimismenetlus-eestis-kas-anda-voimalus/
https://www.just.ee/et/uudised/saneerimist-kui-voimalikku-paastevahendit-kasutatakse-liiga-harva
https://rask.ee/uudised/tarmo-peterson-osaleb-saneerimismenetluse-revisjoni-ekspertgrupi-toos
https://www.aripaev.ee/raadio/episood/erisaade-saneerimismenetlus-raskuste-korral-kas-voluvits-pankroti-valtimiseks
https://www.aripaev.ee/uudised/2020/02/14/advokaadiburood-seisavad-silmitsi-kolme-peamise-valjakutsega
https://rask.ee/uudised/tarmo-peterson-justiitsministeerium-maailmapank-euroopa-komisjon-maksejouetus
https://www.err.ee/1007927/kohus-moistis-rein-kilgi-as-pere-maksejouetuse-pohjustamises-oigeks
https://www.rask.ee/uudised/partner-tarmo-peterson-osales-kohtumisel-maailmapanga-esindajatega-eesti-saneerimismenetluse-parandamiseks
https://www.rask.ee/uudised/tarmo-peterson-valiti-advokatuuri-eetika-ja-metoodikakomisjoni-liikmeks
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaadid-tselluloositehase-ja-rmk-lepingust-toenaoliselt-on-tegemist-riigiabiga-estonian-airiga-saadud-valusaid-oppetunde-ei-peaks-kordama?id=80988597
http://pubdocs.worldbank.org/en/256451522692645967/pdf/PIP3-2018.pdf

