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BIRGIT AASA 

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 võrdlevas, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises 

õiguses Euroopa Ülikool-Instituudist, kus ta jätkab hetkel oma EL õiguse alast uurimistööd ka doktoriõppes. 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 15.09.2015  

 

Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise, itaalia, portugali 
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Töökogemus: 

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: 

2018  külalisdoktorant Columbia ülikoolis 

2017   Euroopa Ülikool-Instituudi õigusteaduskond, PhD, omandamisel 

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: 

 

• 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 ja Villy Lopman 28.septembril Eesti Proviisorite Koja konverentsil » 

• Birgit Aasa analüüsib ERR-s kriitiliselt ränderaamistiku ümber toimuvat diskursust, tõstes esile 
õigusteadlaste vastutuse objektiivsuse säilitamisel » 

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

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

• Proviisorapteeke kaitsnud Birgit Aasa analüüsib ERR-s kriitiliselt apteegireformi ümber toimuvat 
segadust » 

 

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-ja-villy-lopman-28-septembril-eesti-proviisorite-koja-konverentsil
https://www.rask.ee/uudised/birgit-aasa-analuusib-err-s-kriitiliselt-randeraamistiku-umber-toimuvat-diskursust-tostes-esile-oigusteadlaste-vastutuse-objektiivsuse-sailitamisel
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

