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Töökeeled: 
eesti, vene ja inglise 
 
 
 
Töökogemus: 

2016 — … Õigusbüroo Vitali Denikin, vanemjurist  

aprill 2013 — detsember 2015 Advokaadibüroo Aivar Pilv, advokaat 
juuni 2012 — märts 2013 Advokaadibüroo Aivar Pilv, jurist 
september 2011 — mai 2012 Advokaadibüroo Aivar Pilv, jurist-assistent 
juuni 2011 — august 2011 Advokaadibüroo Concordia, praktikant 
 
 
Haridus: 
2012 Õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 

2010 Humanitaarteaduse bakalaureusekraad Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas 

2010 Rakenduskõrghariduse ärijuhtimise diplom Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis 
 
 
Tegevusalad: 

• asja- ja võlaõigus, sealhulgas lepinguõigus ja kinnisvaraõigus 
• äriõigus 
• tööõigus 
• perekonnaõigus 
• maksuõigus 
• täitemenetlus 
• pankrotimenetlus 
• kliendi esindamine ja kaitse kõigis kohtumenetlustes (kriminaal-, tsiviil- ja haldusprotsessid) 

 
 
Publikatsioonid:  
 
• Äripäeva käsiraamat, tasuta kasutamise lepingu osa kaasautor 
• Arvamusartikkel: seaduste ja õigusuudiste tõlkimine vene keelde on vajalik 
• Artikkel: juhatuse liikme isiklik vastutus ettevõte maksukohustuste eest  
• Artikkel: nõukogu liikme tasu määratakse osanike otsusega  
• Kurb lugeja: inkasso-firma nõuab minult võõra võla tasumist  
• Artikkel: uuem kohtupraktika osanike otsuste vaidlustamise vallas 
• Artikkel: kinnistu eelleping peab kindlasti olema sõlmitud notariaalses vormi  
• Lugeja küsimus: kuidas loobuda telefoni teel peale surutud kaupadest? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas korteriühistu esimees peab informeerima elanikke rahaliste vahendite 

liikumisest? 
• Artikkel-vastus: millise vanuseni makstakse elatist? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas tööandjal on õigus vallandada töötajat selle eest, et too võttis pühade ajal 

haiguslehe? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas elukaaslasel on õigus nõuda vara jagamist pärast ühise kooselu 

lõppemist? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas ostja on kohustatud tasuma rikutud või hävitatud kauba eest? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas kaupluses tohib pildistada kaupa ilma luba küsimata? 

 



• Artikkel: mittevaralise kahju hüvitamise värske kohtupraktika isikute era- ja perekonnaellu sekkumise osas 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas ema tohib keelata isal võtta lapsed nädalavahetuseks enda juurde? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas juba tasutud elatist saab tagasi nõuda? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: miks ei vallandata töötavaid pensionäre? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kellel on õigus olla korteriühistu esimees? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas on vajalik isa nõusolek lapsega reisimiseks välismaale, kui minul on hall 

pass? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas naine saab nõuda endiste abikaasade korteri jagamist, kui pärast abielu on 

neil sündinud veel üks ühine laps? 
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: mida teha, kui üürnikud ei maksa üüri? 
• Artikkel: Riigikohus tegi uue otsuse liisingulepingust tuleneva võlgnevuse jäägi arvutamise osas 
• Artikkel: kohtuliku nõude esitamisel tekkinud menetluskulude hüvitamise uus regulatsioon 
• Artikkel: võlaõigusseaduse muudatused tõid kaasa viivise määra suurenemise 
 


