Arbitraažialaste uurimustööde konkurss
Eesti Kaubanduskoja Arbitraažikohtu nõukogu kuulutab välja õigusalase uurimustöö konkursi kõrgkooli
tudengitele ning õppejõududele. Uurimustöö teema – Alaliselt tegutsevate vahekohtute tegevuse
õiguslik regulatsioon Euroopa Liidu riikides. Ettepanekud Eesti osas.
Arbitraažikohtu nõukogu esimees Asko Pohla ütles, et konkursi eesmärgiks on saada laiem pilt Euroopas
tegutsevate alaliste vahekohtute tegevuse aluste kohta, et teha vajadusel ka meie õigussüsteemis ettepanekuid muudatuste tegemiseks. Samuti soovitakse lahendada tsiviilõiguslikke vaidlusi vahekohtutes selliselt,
et oleks tagatud poolte rahulolu ja igati seaduspärased ning täidetavad vahekohtu otsused. „Leidsime, et
sellise uurimistöö võiks kirjutada tudeng, kes siis ka ise saaks süveneda vahekohtu temaatikasse. Kahjuks
Eesti kõrgkoolides täna vahekohtu menetluse teemat väga ei käsitleta, see võiks muutuda ja loodame, et
antud konkurss saab olema esimene samm vahekohtu kui alternatiivse vaidluste lahendamise koha laiema
teadvustamise suunal,“ lisas Pohla.
Töödelt oodatakse alaliselt tegutsevate vahekohtute tegevuse õiguslikku regulatsiooni analüüsi
Euroopa Liidu riikides ning võimalikke ettepanekuid Eesti õigussüsteemile. Kuidas kontrollitakse reglemendi
vastavust seadusele, juhtimisorgani olemasolu ja võimet lahendada menetluslikke küsimusi?
Konkursi võitjale määratakse stipendium 500 eurot. Olemasoleva töö väljavalimise korral on stipendium
250 eurot. Kinnipidamisele või tasumisele kuuluvad vastavad maksud.
Stipendium määratakse Eesti kõrgkooli õigusteaduskonna üliõpilasele või noorele (kuni 45 a) õigusteaduskonna õppejõule. Stipendiumi määramise otsus ning stipendiumi toetusel valminud töö kuulub
avalikustamisele Eesti Kaubanduskoja Arbitraažikohuse poolt. Stipendiumi toetusel valminud töö autori
varalised õigused antakse üle Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohusele vastavalt sõlmitud lepingule.
Eesti Kaubanduskoja Arbitraažikohtul on õigus jätta stipendium määramata sobivate töö kavade või
esitatud tööde puudumisel.
Stipendiumi taotlus tuleb esitada hiljemalt 28. aprilliks 2014 e-postile: debbie-triin.napits@koda.ee.
Taotlus peab sisaldama töö täpsemat uurimisküsimus, selgitust miks on teemat Eestis aktuaalne käsitleda, milline on töö metoodika; töö allikaid; töö struktuuri. Lisaks tuleb teatada tööd juhendava õppejõu nimi
ning esitada juhendaja nõusolek töö juhendamiseks. Juhul, kui märgitud teemal on vastav töö juba kirjutatud, võib autor selle esitada hiljemalt 28.04.2014. Töö tuleb koostada eesti keeles. Töid saavad esitada kõik
Eesti kõrgkoolide üliõpilased uurimis- või magistritöö koostamiseks.
Lõpliku uurimustöö esitamise tähtaeg 15. juuni 2014.
Stipendiumitaotlused vaatab läbi ning neid hindab Kaubanduskoja Arbitraažikohtu nõukogu poolt
kinnitatud stipendiumikomisjon, kuhu kuulub vähemalt viis liiget. Komisjon saab vajaduse korral kaasata
eksperte. Komisjon teeb otsuse hiljemalt 2. mail 2014 a.
Täiendav info konkursi kriteeriumite kohta:
Debbie-Triin Napits
Tel 604 0069
Debbie-triin.napits@koda.ee
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