Eesti Vabariigi Põhiseaduse 15. aastapäevale pühendatud
üliõpilaste uurimistööde konkurss

Põhiseadus kui p õ h i seadus

I

Konkursi eesmärk

Üliõpilastööde konkursi eesmärk on aidata kaasa Eesti riigiõigusliku mõtte arengule Põhiseaduse
kui riigi põhilise seaduse väärtustamise kaudu. Selleks julgustab konkurss üliõpilasi tegelema Põhiseaduse alase uurimistööga, pakkudes välja asjakohase raamistiku ning auhinnates parimaid.
II

Konkursist osavõtjad

Osalema on kutsutud kõik Eesti kõrgkoolidesse immatrikuleeritud bakalaureuse-, magistri- või
doktoriõppe üliõpilased, sõltumata õpitavast erialast.
III Konkursitööde teemad
Konkursitöö teemade ring ei ole rangelt määratletud. Oluliseks kriteeriumiks on uurimistöö
puutumus Põhiseadusega ning analüütiline lähenemine valitud probleemile.
Nii võib konkursile esitatavaks tööks olla Põhiseaduse üksiku instituudi (mõne Põhiseaduse aluspõhimõtte, põhiseadusliku printsiibi või põhiõiguse, -vabaduse või -kohustuse) või põhiseadusliku institutsiooni (Riigikogu, õiguskantsler, Riigikohus vm) süvakäsitlus, uurimus Põhiseaduse
nn üldküsimustest (Põhiseaduse roll õiguskorras, vajadus uue Põhiseaduse järele, Põhiseadus
Euroopa Liiduga liitumise järel jm) või ka näiteks Riigikohtu olulise (oluliste) põhiseaduslikkuse
järelevalve alase lahendi (alaste lahendite) analüüs. Toodud loetelu on näitlik.
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IV Konkursitöö vorm
1.

Konkursitööks on spetsiaalselt konkursi tarvis valminud uurimustöö, avaldamata või konkursi
toimumisega samal või neljal eelneval kalendriaastal avaldatud publikatsioon või bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö, mis on kaitstud konkursi toimumisega samal või neljal
eelneval kalendriaastal.

2.

Konkursile esitatav töö võib olla nii individuaalne kui ka mitme üliõpilase koostöös valminud
uurimustöö.

3.

Konkursitöö peab vastama üliõpilaste teadustööle esitatavatele sisulistele nõuetele, sh akadeemilistele tavadele. Vormistamisel tuleb juhinduda üliõpilaste kirjalike tööde koostamise
ja vormistamise juhenditest.

V

Konkursitööde esitamise tähtaeg ja koht

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. juuli 2007.
Konkursitöö tuleb märgusõna all esitada paberkandjal ja lisada andmekandjal Word failivormingus ning postitada aadressile Näituse 20-305, Tartu 50409. Eraldi tuleb esitada kinnine ümbrik
autori andmetega.
VI Konkursitööde hindamine ja tulemuste väljakuulutamine
1.

Konkursitöid hindab komisjon järgmises koosseisus:
Esimees:
Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse professor Kalle Merusk
Liikmed:
Tartu Ülikooli riigiõiguse erakorraline lektor Berit Aaviksoo
Riigikohtunik, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi juhatuse liige
dotsent Julia Laffranque
Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Ulrika Eesmaa
Riigikohtu esimehe abi Gea Suumann

2.

Konkursitööde hindamisel arvestab komisjon tööde:
2.1. teemakohasust – kas tööl on oluline puutumus Põhiseadusega
2.2. olulisust ja aktuaalsust – kas töös tõstatatud probleem on tegelik ja lahendamist vajav
2.3. uuenduslikkust – kas töö pakub uudseid teoreetilisi lähenemisi/praktilisi lahendusi
põhiseaduslikele probleemidele

3.

Hindamine toimub kahes grupis:
3.1. bakalaureuseõppe ja 3+2 magistriõppe üliõpilased
3.2. teadusmagistriõppe ja doktoriõppe üliõpilased

4.
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Konkursi tulemused tehakse teatavaks Eesti Vabariigi Põhiseaduse 15. aastapäevale pühendatud teaduskonverentsil.
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5.

Konkursi auhinnafondi suurus on 50 000 krooni. Konkursi võitjatele on ette nähtud järgmised
rahalised auhinnad:
I grupp – bakalaureuseõppe ja 3+2 magistriõppe üliõpilased:
I koht

10 000 kr

II koht

6 000 kr

III koht

4 000 kr

II grupp – teadusmagistriõppe (4+2) ja doktoriõppe üliõpilased:
I koht

15 000 kr

II koht

9 000 kr

III koht

6 000 kr

6.

Komisjonil on õigus anda välja ergutusauhindu vastavate tööde olemasolul ning vastavatasemeliste tööde puudumise korral auhinnad ümber jagada.

7.

Võistlustööd säilitatakse/avaldatakse autori nõusolekul.

8.

Täiendavat informatsiooni osalemistingimuste jms kohta saab e-posti aadressil
Berit.Aaviksoo@ut.ee.
Põhiseaduse 15. aastapäeva ettevalmistamise komisjon
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