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Konkursi eesmärk  
 

1. Riigikohtu korraldatud teadusartiklite konkursi eesmärk on innustada üliõpilasi uurima riigiõigusega 
seotud teemasid ja Riigikohtu aktuaalset praktikat, soodustada koostööd teadusasutuste ja 
praktikute vahel ning tunnustada häid tulemusi saavutanud üliõpilasi. 

 
Konkursi väljakuulutamine 
 

2. Konkursi kuulutab 14. jaanuaril 2015 välja Riigikohtu esimees. Teade konkursi väljakuulutamise ja 
tingimuste kohta avaldatakse Riigikohtu kodulehel www.riigikohus.ee. Lisainfot konkursi tingimuste 
kohta saab aadressilt konkurss@riigikohus.ee või telefonil 7309 025.  

 
Konkursil osalemise tingimused  
 

3. Konkursil võivad osaleda kõik doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja diplomiõppe üliõpilased (või 
vilistlased, kelle lõpetamisest pole konkursitööde esitamise tähtajaks möödunud enam kui üks aasta). 

4. Konkursile esitatav töö peab olema seotud riigiõiguse valdkonnaga.  
 

Näiteid teemade kohta 

 Omandipõhiõiguse kaitse 

 Õiguspärase ootuse kaitse 

 Jälitustegevus ja põhiõigused 

 Kohtulahendiga tekitatud kahju hüvitamine 

 Avaliku kohtupidamise põhimõte ja riigisaladus kohtumenetluses  

 Puuetega inimeste põhiseaduslik kaitse 

 Erakondade rahastamise läbipaistvus 

 Asjassepuutuvuse kriteerium põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses 

 Põhiseaduse üldpõhimõtete kohaldamine ja põhiõiguste tagamine 
tsiviilkohtumenetluses 

 Seaduslikkuse põhimõte õigusemõistmisel – kas absoluutne ja tingimusteta kriteerium?  

 Ümberpööratud tõendamiskoormuse võimalikkus kriminaalmenetlusõiguses 

 Isikuandmete kaitse kriminaalkohtumenetluses  

 Kaitseõiguse tagamine loovutamismenetluses  

 Euroopa Kohtult eelotsuste taotlemine kriminaalasjades 

 Kõrgemate riigiametnike immuniteet kriminaalmenetluses 

 Alaealise tunnistaja ja kannatanu õiguste tagamine kriminaalmenetluses 

 Süüteomenetluses isikule tekitatud kahju hüvitamine 

 KeÜS § 23 – õigus tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale – kas uus tulija 
Eesti põhiõiguste kataloogis? 

 Ekslikult Eesti kodanikuna määratletud isiku õiguspärasest ootusest ja riigi 
otsustusruumist (teema avamisel on abiks Rahvusvahelise Kohtu Nottebohmi kaasus, 
Euroopa Kohtu otsus nr C-135/08: Janko Rottmann ja Riigikohtu otsus asjas nr 3-3-1-62-
14 (Aleksandrov)) 

 Isikute subjektiivsete õiguste kaitse riikliku järelevalve menetluses (teema avamisel on 
abiks Riigikohtu lahendid asjades nr 3-3-1-44-10 (Propaan); 3-3-1-29-13 (MM Grupp); 3-
3-1-42-14 (Reiljan ja Nõmmik)) 

http://www.riigikohus.ee/
mailto:konkurss@riigikohus.ee


 Ettevõtlusvabaduse kaitseala KOV ettevõtluse ja inhouse-tehingute kontekstis (teema 
avamisel võtta aluseks Riigikohtu värskem praktika jäätmeveo kohta ja reisijateveo kohta 
raudteel) 

 Kinnipeetavate valimisõiguse piirangud Riigikogu valimistel (EIK lahendid asjades Hirst (2) 
vs. Ühendkuningriik, Greens ja M.T. vs. Ühendkuningriik, Frodl vs. Austria ja Scoppola vs. 
Itaalia (nr 3), RKPJK määrus 3-4-1-26-12) 

 
5. Konkursile esitatav üliõpilastöö peab vastama järgmistele tingimustele:  

 üliõpilastöö võib olla individuaalne või valminud mitme üliõpilase koostöös;  

 üliõpilastöö pole varem avaldatud; 

 üliõpilastöö on kirjutatud riigiõiguse või põhiõigustega seotud teemal; 

 üliõpilastöö on kirjutatud eesti keeles; 

 üliõpilastöö soovitatav pikkus on 40–80  tuhat tähemärki; 

 üliõpilastöö vastab akadeemilisest tavast lähtudes esitatavatele vormistamisnõuetele.  

6. Konkursile esitatavale tööle tuleb lisada autori nimi, üliõpilase õpitav eriala, õppeasutus või töökoht 
töö esitamise hetkel ning kontaktandmed (e-post, telefon, aadress). 

7. Üliõpilastöid saab esitada Riigikohtule 1. oktoobrini 2015 (k.a) e-posti teel: konkurss@riigikohus.ee.  

8. Konkursil ei saa osaleda Riigikohtu töötajad. 

 

Hindamise kord ja kriteeriumid 

 

9. Tööde hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad põhiseaduslike 
institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad. Komisjoni tööd juhib Riigikohtu esimees. 

10. Komisjoni liige ei osale enda juhendatud või retsenseeritud tööde hindamisel või kui muul põhjusel ei 
ole komisjoni liige erapooletu.  

11. Komisjon võib vajadusel töid hinnata erinevates kategooriates, näiteks eraldi doktori-, magistri- ja 
bakalaureuseõppe üliõpilaste esitatud töid. Samuti on komisjonil õigus koostada üliõpilastööde 
paremusjärjestus või anda välja kohad, märkides nii ära üliõpilastöö taseme teistega võrreldes. 

12. Tööde hindamisel arvestab komisjon nende teemakohasust, olulisust ja uuenduslikkust. Lisaks 
arvestatakse ka Riigikohtu ja välisriikide kohtute praktika kasutamist töös. 

 
Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine  
 

13. Riigikohtu esimees kuulutab parimad üliõpilastööd välja Tartus Riigikohtu 96. aastapäeval, 14. 
jaanuaril 2016.  

14. Riigikohus premeerib parimaid üliõpilastöid rahalise auhinnaga. Konkursi auhinnafond on kokku 3000 
eurot, mis jagatakse seitsme auhinnalise koha vahel (1 × 1000 eurot, 2 × 500 eurot, 4 × 250 eurot). 
Piisava tasemega tööde puudumisel on komisjonil õigus preemiad teisiti jagada või mitte välja anda. 
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