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BIRGIT AASA PhD 

advokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  birgit.aasa@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Konkurents ja riigiabi 

Avalik haldus ja struktuuritoetused 

Riigihanked 

Lennundus ja laevandus 

Infrastruktuur ja energeetika 

Vaidlused 

 

Tutvustus 

Birgit on kõrgelt kvalifitseeritud ekspert riigiõigust ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust puudutavate 

küsimuste lahendamisel. Ühtlasi on Birgit tugev vaidluste lahendamisel haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, 

keskendudes klientide nõustamisele regulatiivsetes küsimustes konkurentsiõiguse ja riigihangete valdkonnas. 

 

Birgitit iseloomustab võime pakkuda klientidele terviklikke lahendusi komplekssetes õigusküsimustes, mis võivad 

ületada õigusvaldkondi, riigipiire või jurisdiktsioone. Seejuures omab Birgit praktilist kogemust  väga keerukate ja 

suuremahuliste õigusanalüüside koostamisel.  

 

Lisaks Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistrikraadile on Birgitil LL.M ja PhD võrdlevas, Euroopa Liidu ja 

rahvusvahelises õiguses Euroopa Ülikool-Instituudist. 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 15.09.2015  

 

Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise, itaalia, portugali 
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Töökogemus: 

2020 - ...  järeldoktor, Kopenhaageni Ülikool 

2014 - …  jurist, advokaat, Advokaadibüroo RASK 

2013 – 2014  vabatahtlik juriidiline nõustaja, SA Domus Dorpatensis Sotsiaalse Ettevõtluse Inkubaator

2013   praktikant, Eesti Vabariigi Välisministeerium 

2012   nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo 

2011   praktikant, Eesti Vabariigi Riigikohus 

2011   praktikant, Tartu Maakohus 

2010   praktikant, Õiguskantsleri Kantselei 

 

Haridus: 

2021   Euroopa Ülikool-Instituudi õigusteaduskond, PhD 

2018  külalisdoktorant Columbia ülikoolis 

2017  Euroopa Ülikool-Instituudi õigusteaduskond, LL.M rahvusvahelises, Euroopa Liidu ja võrdlevas 

õiguses 

2015  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 

2013   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA 

2011 – 2012   Coimbra Ülikooli õigusteaduskond (vahetusüliõpilane) 

 

Näiteid tehtud töödest: 

 

• Birgitta ordu nõustamine vaidluses Tallinna linnaga Pirita kloostri varemetepargi kasutusõiguse üle. » 

• Proviisorite Koja ja proviisorite nõustamine apteegireformi jõustamisel. » 

• Riigile õigusanalüüs rahvusvahelisse vahekohtu tribunali jõudnud Tallinna Vee tariifide vaidluses. » 

• Proviisorapteekide vaidlus Tartu Ringkonnakohtus. » 

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

• Riigikontrollile Rail Baltic projekti kohta mahuka õigusanalüüsi koostamine. » 

• Kihnu Veeteede edukas nõustamine mahukal parvlaevliini hankel. » 

 

 

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 

 

• Birgit Aasa "On the EU Legal Principle of Mutual Trust" teoses Raquel Barradas De Freitas Sergio Io 
Iacono (toim.) "Trust Matters: Cross-Disciplinary Essays" Hart Publishing 2021  

• Birgit Aasa "Euroopa Liit ja inimõigused" teoses Liiri Oja (toim.) "Inimõiguste käsiraamat" 
Õiguskantsleri Kantselei, ilmumisel (ilmub 2022) 

• Kommentaar Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambulile" teoses Uno Lõhmus, Madis Ernits (toim.) "Eesti 
Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne" Eesti Teaduste Akadeemia, ilmumisel (ilmub 2022) 

• Birgit Aasa pidas ettekande Apteekrite Liidu ja Proviisorite Koja arengukonverentsil » 

• ERR: Riigikohus: ravimiamet peab kontrollima, kas apteek ikka on proviisori oma » 

• Birgit Aasa omandas doktorikraadi Euroopa Ülikool-Instituudis Itaalias » 

• Med24: Birgit Aasa: apteegituru liberaliseerimine ei ole kusagil Euroopas toonud loodetud mõju » 

• Proviisorite koja advokaadid: apteegireformist on tänaseks saanud vaid poliitiline otsus » 

https://rask.ee/kogemus/birgitta-ordu-noustamine
https://rask.ee/kogemus/proviisorite-koja-noustamine-apteegireformi-joustamisel
https://www.rask.ee/kogemus/oigusanaluusi-koostamine-rahvusvahelisse-vahekohtu-tribunali-joudnud-tallinna-vee-tariifide-vaidluses
https://rask.voog.com/kogemus/proviisorapteekide-vaidlus-tartu-ringkonnakohtus
https://rask.voog.com/kogemus/proviisorapteekide-vaidlus-riigikohtus
https://rask.voog.com/kogemus/rail-balticu-oigusanaluus
https://rask.voog.com/kogemus/parvlaevaliini-hankel-osalemise-noustamine
https://www.rask.ee/uudised/birgit-aasa-pidas-ettekande-apteekrite-liidu-ja-proviisorite-koja-arengukonverentsil
https://www.err.ee/1608146599/riigikohus-ravimiamet-peab-kontrollima-kas-apteek-ikka-on-proviisori-oma
https://rask.ee/uudised/birgit-aasa-omandas-doktorikraadi-euroopa-ulikool-instituudis
https://www.med24.ee/farmaatsia/birgit-aasa-apteegituru-liberaliseerimine-ei-ole-kusagil-euroopas-toonud-loodetud-m%C3%B5ju
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/proviisorite-koja-advokaadid-apteegireformist-on-tanaseks-saanud-vaid-poliitiline-otsus?id=89033825
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• ERR: Birgit Aasa: Eesti põhiseaduslikust korrast » 

• Med24: Advokaadid: apteegireformi tühistamiseks peavad olema kaalukad põhjused » 

• ERR: Õigusteadlane: ränderaamistiku poleemikas on vastutus nii poliitikutel kui ka teadlastel » 

• Med24: Diskussioon: mida peaks proviisor ketilt üldse välja ostma? » 

• Med24: Birgit Aasa: apteegituru liberaliseerimine ei ole kusagil Euroopas toonud loodetud mõju » 

• ERR: Apteegireform ja põhimõttelised küsimused » 
 

https://www.err.ee/1056546/birgit-aasa-eesti-pohiseaduslikust-korrast
https://www.med24.ee/uudised/advokaadid-apteegireformi-t%C3%BChistamiseks-peavad-olema-kaalukad-p%C3%B5hjused
https://novaator.err.ee/878140/oigusteadlane-randeraamistiku-poleemikas-on-vastutus-nii-poliitikutel-kui-ka-teadlastel
https://www.med24.ee/farmaatsia/diskussioon-mida-peaks-proviisor-ketilt-%C3%BCldse-v%C3%A4lja-ostma
https://www.med24.ee/farmaatsia/birgit-aasa-apteegituru-liberaliseerimine-ei-ole-kusagil-euroopas-toonud-loodetud-m%C3%B5ju
https://www.err.ee/846100/birgit-aasa-apteegireform-ja-pohimottelised-kusimused

