Tudengeid saatis Teldersi harjutuskohtuvõistlusel edu
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengite meeskond saavutas Teldersi harjutuskohtuvõistlusel ühise pingutuse tulemusena kostjapoolse suulise argumentatsiooni eest ülikõrge 2. koha, jäädes alla vaid võistluse
üldvõidu saanud Leideni ülikoolile. Üldarvestuses jäi Eestile mitmete mainekate Euroopa ülikoolide seas
kõrge 13. koht.
Juba eelmise aasta sügisel avaldatud mitmekesine võistluskaasus käsitles nii territoriaalsuse ja riikide
suveräänsuse kui ka rahvusvahelise keskkonnaõigusega seotud küsimusi. Kirjalik argumentatsioon tuli
võistkonnal Haagi esitada juba jaanuariks ning seejärel aprillis kaitsta oma seisukohti suuliselt, olles valmis
vastama ka autoriteetsete kohtunike kõikvõimalikele küsimustele.
Tartu Ülikooli ja Eestit esindasid hageja poolel Lauri Kriisa ja Kärt Raud ning kostja poolel Birgit Aasa
ja Maarja Pild. Maarja Pild: „Võistluse kirjalikuks ja suuliseks osaks valmistumine andis hindamatu kogemuse, sest arenes õigusliku argumentatsioonioskus, esinemisjulgus ja -stiil. Võistlus andis võimaluse teha
koostööd ning kohtuda inspireerivate inimestega. Soovitan kõigil, kellel on huvi ja julgust, kindlasti järgimise aasta Teldersi tiimi kandideerida.“
Tartu Ülikooli võistkond osales Haagis kokku neljas eelvoorus, kus kohtuti Šveitsi, Hollandi (Groningeni Ülikool), Taani ning Rumeenia võistkondadega. Finaalis elati kaasa Leideni ja Helsingi Ülikooli heitlusele, millest võitjana väljus Leideni Ülikooli võistkond, kes osutus edukaimaks ka üldarvestuses.
Võistkonda juhendasid rahvusvahelise õiguse teadur Katre Luhamaa ja Kairi Kaldoja. Ettevalmistamise
käigus aitasid oma teadmiste ja kogemustega võistkonda veel mitmed Tartu Ülikooli õppejõud ning oma ala
eksperdid nii Tartust kui ka Tallinnast.
Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel Tartu Ülikooli esindav võistkond tähistas sel
aastal 20ndat sünnipäeva – võistlusest on osa võetud juba alates aastast 1994. Selleaastane võistlus oli
järjekorras juba 36. ning leidis aset 24.–27. aprillil Haagis, rahvusvahelise kohtu juures.
Tartu Ülikooli võistkonna osalemist Teldersi harjutuskohtuvõistlusel toetasid Tartu Ülikooli õigusteaduskond ning advokaadibüroo Borenius.

Tudengite hea esinemine
Willem C. Vis’i nimelisel harjutuskohtuvõistlusel
Hiljuti teatavaks tehtud XX Willem C. Vis’i nimelise rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse tulemused on Tartu Ülikooli jaoks läbi aastate edukaimad – õigusteaduskonna võistkond saavutas 290
ülikooli seast 84. koha. Tartu Ülikooli seni parim koht oli eelmisel aastal saadud 149. koht. Selle aasta võistkonda kuulusid Kristina Promet, Jaana Lints, Edgar-Kaj Velbri ja Sandra-Kristin Noot. Tudengeid juhendasid
tsiviilõiguse lektor Maarja Torga ning varasematel aastatel osalenud Maria Teder, Gea Lepik ja Kaisa Üksik.
Willem C. Vis’i nimeline kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlus (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) on maailma suurim õigustudengite harjutuskohus, mille eesmärgiks on edendada üliõpilaste seas rahvusvahelise kaubandusõiguse tundmist ning õppida vaidluste
lahendamist vahekohtumenetluses. Sügisel alguse saanud kirjalikus voorus tuli esitada nii hageja kui ka
kostja argumentide memorandum ning 22.–28. märtsil toimus Viinis harjutuskohtu lõppvoor, kus võisteldi
argumentide suulises esitamises.
Enne Viini lõppvooru osales Tartu Ülikooli võistkond kolmel harjutamise eesmärgil korraldataval eelvõistlusel (pre-moot): Stockholm Pre-Moot (15.–17. veebruar), Helsinki Pre-Moot (1.–2. märts) ja New
Yorgis toimuv New Yorgi ülikooli poolt korraldatav NYU Practice Moot (5.–11. märts). Seejuures saavutati
Stockholmis kõrge kolmas koht. Eelvõistluste vahelisel ajal käidi harjutamas advokaadibüroodes VARUL,
Tark Grunte Sutkiene, Raidla Lejins & Norcous, LAWIN ja SORAINEN.
Võistkonna edukat osalemist toetasid sel aastal: Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti Akadeemiline
Õigusteaduse Selts, Advokaadibüroo Borenius, Advokaadibüroo Glikman & Partnerid, Advokaadibüroo
Entsik & Partnerid, Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, Advokaadibüroo LAWIN, Advokaadibüroo
Raidla Lejins & Norcous, Advokaadibüroo Red Legal, Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co, Advokaadibüroo VARUL, Advokaadibüroo Aivar Pilv, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kaleva Travel, Tallink, väliseestlased New Yorgis.
Järgmise aasta võistkond komplekteeritakse septembris 2013.
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