Bursele „RTPR Allen & Overy”
RTPR Allen & Overy lansează concursul de eseuri
„Bursele RTPR Allen & Overy”. Concursul se adresează
studenţilor din cadrul facultăţilor de drept acreditate aflaţi
în anii III i IV de studiu.
TEMĂ ESEU ANUL AL III-LEA
Comentaţi, din perspectiva dreptului român, asupra naturii juridice a noțiunilor / clauzelor preluate
din sistemul de drept anglo-saxon de „representations and warranties” introduse într-un contract
de vânzare guvernat de legea română. Prin raportare la diverse categorii de „representations and
warranties”, analizați din punctul de vedere al legii române: (i) consecințele juridice ale încălcării
acestora, precum și (ii) posibilitatea limitării / agravării convenționale a consecințelor.

TEMĂ ESEU ANUL AL IV-LEA
Plecând de la dispozițiile art. 256 din Codul de procedură penală, privind posibilitatea instanței
de judecată de a dispune repunerea în situația anterioară în cursul procesului penal, analizați
următoarele aspecte: (i) condițiile care trebuie îndeplinite pentru repunerea în situația anterioară,
în cazul anulării contractelor succesive de vânzare a unui bun imobil, (ii) apărările pe care le pot
formula terții de bună-credință deținători ai unui drept real (e.g., proprietari succesivi, creditori
ipotecari) asupra bunului imobil supus restituirii, precum și (iii) posibilitatea restituirii bunului imobil
către proprietarul anterior, persoana juridică, în condițiile în care acesta nu mai există la momentul
dispunerii restituirii (e.g., dizolvat).

PREMII
Locul I – 350 EURO/lună,
pentru lucrarea premiată cu locul I
(se acorda un singur loc I pentru anii III şi IV)

Locul II – 150 EURO/lună,
pentru lucrările premiate cu locul II
(câte un loc II pentru fiecare an de studiu în parte)

Locul III – 100 EURO/lună,
pentru lucrările premiate cu locul III
(câte un loc III pentru fiecare an de studiu în parte)
Vă rugăm să ne transmiteți eseurile, împreună cu o
scrisoare de intenție, pe adresa de email
office@rtprallenovery.com
prin poștă sau personal, la sediul
RTPR Allen & Overy
din Piaţa Charles de Gaulle nr. 15,
etaj 5, cod poştal 011857,
sector 1, Bucureşti,
până la data de 5 decembrie 2016 inclusiv.
Informații despre perioada de acordare a burselor și
condițiile de desfășurare a concursului le găsiți în
Regulamentul publicat pe pagina noastră de Facebook.
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