Justiitsministeeriumi
era-, haldus- ja riigiõiguse
ning õigusloomealaste
teadustööde konkurss
Teadustööde konkursi eesmärgiks on edendada avaliku-, eraõiguse ja õigusloomealast teadus- ja arendustegevust ning koostööd teadusasutuste ja praktikute vahel, innustada üliõpilasi ja teadlasi uurima era-,
haldus-, riigiõiguse ning õigusloomega seotud teemasid. Samuti tunnustada väljapaistvaid tulemusi saavutanud autoreid.
Konkursile võib esitada 2011. või 2012. aastal era- ja avaliku õiguse või õigusloome valdkonnas kaitstud
doktori-, magistri-, bakalaureuse- ning diplomitöid või avaldanud publikatsioone. Töö võib kirjutada spetsiaalselt konkursi jaoks.
Konkursile esitatav töö peab vastama teadustööle akadeemilisest tavast lähtudes esitatavatele sisulistele ja vormistamisnõuetele. Töö võib olla nii individuaalne kui ka valminud mitme autori koostöös.
Teadustöid oodatakse järgmistel teemadel.
Avalik õigus
1. Avaliku teenistuse rollist tänapäevase Eesti ühiskonnas:
1.1. Avaliku teenistuse ajalugu ja kujunemine
1.2. Avaliku teenistuse teoreetilised alused
1.2.1. Avaliku teenistuse eristamine töösuhtest
1.3. OECD Eesti avaliku teenistusest
1.4. Avaliku teenistuse praktiline roll tänapäevases Eestis
2. Avalik kord ja korrakaitse
2.1. Avaliku teenistuse teoreetilised alused
2.1.1. Avaliku korra mõiste Euroopa Liidu õiguses
2.1.2. Avaliku korra mõiste välisriikides (sh Saksa õiguskorras)
2.1.3. Avaliku korra mõiste senises Eesti õiguses
2.1.4. Avaliku korra mõiste eristamine korrakaitseõiguses ja karistusõiguses
2.2. Avaliku korra mõiste korrakaitseseaduses
3. Jälitustegevuse esinemine avaliku võimu teostamisel
3.1. Jälitustegevuse olemus, sisu ning eristamine muudest riiklikest eraellu sekkuvatest meetmest
3.2. Jälitustegevuse õiguslikud alused
3.2.1. Jälitustegevus kriminaalmenetluses
3.2.2. Jälitustegevus korrakaitseõiguses
3.2.3. Teabehankeline tegevus
3.2.4. Julgeolekukontroll.
4. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses majandustegevuse keelamist puudutav regulatsioon.
5. Haldusmenetlus
5.1. Haldusmenetluse õiguse arengusuunad ja põhivalikud Eestis
5.2. Haldusmenetluse õiguse arengusuunad ja põhivalikud Euroopas
5.3. Haldusmenetluse seaduse tugevad ja nõrgad küljed
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6. Halduskorralduse üldised alused
6.1. Halduskorralduse tähendusest Eesti haldusõiguses
6.2. Halduskorralduse reform ja haldusõiguse reform
6.3. Halduskorralduse reform ei ole haldusreform
7. Eesti riigivastutuse õiguse arengusuunad ja põhivalikud
7.1. Riigivastutus haldusmenetluses
7.2. Riigivastutus süüteomenetluses
7.3. Riigivastutus tsiviilkohtumenetluses
7.4. Riigivastutus täitemenetluses
7.5. Õigusmõistmisel tekitatud kahju hüvitamine
7.6. Õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamine
7.7. Riigipoolsete nõuete iseseisva reguleerimise vajadus
8. Isikuandmete kaitse õigus
8.1. Arengusuunad Euroopa Liidus
8.2. Arengusuunad Eestis
8.3. Kehtiva isikuandmete kaitse seaduse tugevad ja nõrgad küljed
8.4. Isikuandmete kaitse regulatsiooni probleemid erinevates eluvaldkondades
Eraõigus
1. Infotehnoloogia arengust tulenevad autoriõiguse probleemid
2. Euroopa ühine lepinguõiguse raamistik ja Eesti võlaõigus
3. Uue perekonnaseaduse rakendusprobleemid
4. Kohtudokumentide kättetoimetamise õiguslikud mudelid teistes riikides
5. Põhiõigus olla oma kohtuasja arutamise juures
6. Pankrotimenetlus
6.1. Pankrotihalduri õiguslik positsioon pankrotimenetluses
6.2. Pankrotihalduri järelevalve õiguslikud mudelid teistes riikides
6.3. Pärandvara pankrot
7. Tõrjuv kahjuhüvitis
7.1. Teistes riikides
7.2. Põhiseaduspärasus
Õigusloome
1. Seadustes sisalduvate volitusnormide ja nende alusel antud määruste kvaliteedianalüüs
2. Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise praktika analüüs. Kas Euroopa Liidu õigust kohandatakse
Eesti õigusesse ülevõtmisel või võetakse seda otse üle
3. Euroopa Liidu määruste rakendamine ja suhestumine riigisisese õigusega
4. Eesti seaduste analüüs terminikasutuse, sh õigusterminoloogia, aspektist, probleemid ja nende võimalikud lahendused
5. Euroopa Liidu õigusaktide tõlkes kasutatavad terminid ja nende tähendus ning kattuvus Eesti
õiguse terminitega
6. Õigusteadlikkus ja seaduskuulekus. Milliste vahenditega suurendada õigusteadlikkust ja kuidas
seda mõõta
7. Põhjuslikkuse määratlemine õigusaktide mõjude analüüsis – praktika ja võimalused
8. Eesti õigusloome statistiline kuvand
9. Läbivaid probleeme õigusloomes
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Konkursile tuleb esitada:
– konkursil osalemise avaldus, milles märgitakse töö kaitsmise või publikatsiooni ilmumise aeg ja
koht. Üliõpilastöö puhul üliõpilase õpitav eriala ja õppeasutus, üliõpilase kontaktandmed ning
juhendaja ja retsensendi kontaktandmed, kui tööl on olnud juhendaja või retsensent, teadustöö
lühikirjeldus. Soovitavalt peaks teadustöö lühikirjeldus sisaldama andmeid töö eesmärgi (uuringu
puhul), meetodi ja valimi ning tulemuste või põhijärelduste kohta, samuti arutelukäiku ja peamisi
allikaid. Töö lühikirjeldus võib olla ka teadustöö lõpus või alguses olev lühikirjeldus või resümee;
– teadustöö või publikatsioon;
– võõrkeelse töö (inglis- või saksakeelne, komisjoni esimehega kokkuleppel ka mõnes muus keeles)
korral 2–3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte.
Konkursitöid koos nõutavate dokumentidega saab esitada Justiitsministeeriumile 25. juunini 2012 e-posti aadressile info@just.ee.
Lisateavet konkursi kohta saab justiitsministeeriumist telefonil 620 8276.
Teadustöö esitab konkursile töö autor. Dokumentidel ei tohi olla printimise piirangut.
Konkursile esitatud tööde hindamiseks moodustab Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjoni liikmed ning komisjoni töökord kinnitatakse justiitsministri käskkirjaga. Komisjoni liikmete arv sõltub konkursile esitatud töödest. Komisjoni liige ei osale tema poolt juhendatud või retsenseeritud tööde hindamisel ega muul juhul, kui komisjoni liige ei ole erapooletu.
Teadustöö hindamisel arvestab komisjon selle:
– asjakohasust: kas konkursile esitatud töös on käsitletud era-, haldus-, riigiõiguse või õigusloome
küsimust, eelkõige Eesti õigusega seotult;
– olulisust ja aktuaalsust: kas uurimustöö tulemused on praktiliselt kasutatavad Eesti õigusloomes;
– uuenduslikkust: kas teadustöö pakub uudseid teoreetilisi lähenemisi ja rakendusvõimalusi;
– tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust: milline on esitatud töö tulemuste väärtus õiguspoliitika jaoks
pikemas perspektiivis.
Komisjonil on õigus küsida töö autorilt asjassepuutuvat lisateavet ning juhendajate ja retsensentide arvamust. Piisava tasemega tööde puudumisel on komisjonil õigus jätta võitja välja kuulutamata.
Justiitsministeerium kuulutab parimad teadustööd välja 2012. aastal. Autorite nõusolekul avalikustatakse parimad teadustööd justiitsministeeriumi võrgukodus. Sobivuse korral on võimalus avaldada oma töö
põhjal artikkel ajakirjas Juridica. Soovi korral saavad parimate teadustööde autorid tööpraktika võimaluse
justiitsministeeriumis.
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