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Чи вивчали Ви окремим предметом міжнародне гуманітарне право (МГП), міжнародне право прав людини
та/чи міжнародне кримінальне право?

Чи є у Вас інший, ніж університетськй, досвід у сфері МГП, міжнародного права прав людини та/чи
міжнародного кримінального права? Якщо так, будь ласка, уточніть.

Будь ласка, перелічіть (за наявності) попередній досвід участі у правових конкурсах (moot court, олімпіада,
дебати, тощо). Вкажіть назву конкурсу та рік участі.
1.
2.
3.
Будь ласка, перелічіть усі нагороди, отримані на попередніх конкурсах.
1.
2.
3.
Харчові обмеження
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Декларація тренера/контактної особи команди
Я,____________________________________________________, підтверджую, що вся інформація,
зазначена в цій реєстраційній формі, зокрема заяви, зроблені членами команди щодо їх досвіду та
кваліфікації, є достовірними і точними, а також те, що мотивація участі у Конкурсі та відповіді на
відбіркові запитання, подані командою, є результатом її власної самостійної роботи.
Цим підтверджую, що Конкурсний комітет може використовувати надану інформацію для публікації
списку учасників та видачі сертифікатів, а також погоджуюсь прийняти санкцію у вигляді
дискваліфікації всієї команди від участі у Всеукраїнському конкурсі з міжнародного гуманітарного
права 2018 у випадку подання неправдивих відомостей.
Від імені команди я також надаю дозвіл Конкурсному комітету на здійснення фото- та відеозйомки під
час Конкурсу та подальшої публікації фото- та відеоматеріалів з метою інформування про Конкурс.

П.І.П.
(Тренер/контактна особа команди)

Дата

Підпис
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Мотивація команди
Будь ласка, коротко обгрунтуйте мотивацію вашої команди взяти участь у Конкурсі, чому саме ваша
команда повинна бути відібрана для участі у Конкурсі, а також те, як участь у Конкурсі може
допомогти вашому професійному розвитку. Мотивація не може перевищувати 600 слів і повинна бути
написана шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - дванадцять (12) з подвійним інтервалом і полями
1 см.

Відбіркові запитання
Кожна команда повинна підготувати короткі відповіді на три відбіркові запитання. Відповідь на кожне
запитання не повинна перевищувати 1000 слів, не враховуючи посилання. Відповіді повинні бути
оформлені шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - дванадцять (12), з подвійним інтервалом та
полями по 1 см. Цитати слід оформлювати у формі посилань. Відповіді не повинні містити жодної
інформації, яка б дозволила ідентифікувала команду чи навчальний заклад.
1. Ви є радниками з юридичних питань уряду Сімкур, який є стороною триваючого конфлікту з озброєною
групою Локос. Остання має стійку зовнішню фінансову підтримку для ведення своєї діяльності, а також
кваліфікований медичний персонал, який працює в лікарнях, що залишилися діяти на території під її
контролем. Конфлікт між сторонами все частіше характеризується як “заморожений”, і лише зрідка
відбуваються невеликі збройні сутички. У період між цими сутичками жителі обох територій - під
контролем Сімкура та Локоса - живуть звичайним (наскільки це можливо) життям, намагаючись
відновити свої домівки, господарство та спосіб життя. Більшість лікарень та спеціалізованих клінік у зоні
конфлікту залишилися на території під контролем Локоса, що нещодавно почав пропонувати
безкоштовну медичну допомогу, в тому числі і жителям території, що знаходиться під контролем
Сімкура. Для багатьох людей похилого віку доступ до медичних послуг у безпосередній близькості до
районів їх проживання у зоні конфлікту є не просто питанням зручності, але більшою мірою критичною
потребою у своєчасній допомозі чи навіть рятуванні життя. Проте, уряд Сімкур стверджує, що надання
такої медичної допомоги людям, які проживають на території під його контролем, здійснюється з
очевидною метою завоювати прихильність населення, показуючи, що одна сторона конфлікту краща, ніж
інша. Уряд звернувся до вас з проханням підготувати короткий меморандум та навести аргументи на
користь того, що така поведінка являє собою ненейтральне надання медичної допомоги та суперечить
МГП. Меморандум буде братися за основу для будь-яких публічних виступів та офіційних повідомлень
уряду з цього питання.
2. Ви є радниками з юридичних питань озброєної групи, яка бере участь у збройному конфлікті проти
уряду держави. Останній намагається уникати визнання стану неміжнародного збройного конфлікту,
натомість оголосивши війну проти тероризму. Головний аргумент, який використовується урядом,
полягає в тому, що застосування міжнародного гуманітарного права (МГП) до озброєної групи
легітимізує її статус без жодної на те потреби та зміцнює її позиції у військовому протистоянні. За два
дні у керівника озброєної групи запланована зустріч щодо стратегічного планування з воєнними
командирами. Керівник групи попросив вас, як радників з юридичних питань, підготувати план виступу
та аргументи на обгрунтування того, чому озброєна група зобов’язана дотримуватися МГП та які
переваги, якщо такі існують, таке дотримання створює для групи, а також чи створює невизнання стану
конфлікту з боку уряду будь-які наслідки для озброєної групи.

3. Ви є представниками департаменту комунікацій Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Кожного разу, коли ви публікуєте будь-яку офіційну заяву, ви повинні нагадувати громадськості, що
МКЧХ є неупередженою, нейтральною та незалежною організацією, цілі і задачі якої мають виключно
гуманітарний характер і полягають у тому, щоб захищати життя і гідність людей, що постраждали через
збройні конфлікти та інші ситуації насильства, і надавати їм допомогу. Ви помітили, що останнім часом
публічний імідж МКЧХ почав втрачати свої позиції. Це відбувається через те, що навіть тоді, коли МКЧХ
наполягає на повазі до закону, він найчастіше робить це у форматі конфіденційного та двостороннього
діалогу, що може мати позитивні наслідки для тих, кого закон захищає, втім одночасно погіршує
сприйняття МКЧХ та його діяльності суспільством, створюючи враження, що закон не має значення, а
потреби найбільш незахищених категорій наседення залишаються незадоволеними. Яку комунікаційну
стратегію ви б порадили МКЧХ для покращення його публічного іміджу, зберігаючи при цьому баланс
між суспільним тиском за вжиття більш активних дій та конфіденційною модальністю роботи?
Аплікаційний пакет повинен бути надісланий двома файлами (1 – реєстраційна форма, 2 –
декларація, мотивація та відповіді на відбіркові запитання) у форматі PDF на електронну адресу
Конкурсного комітету kyi_kyiv@icrc.org із зазначенням
“Заявка_Всеукраїнський конкурс МГП_Назва університету” у темі листа.
Дедлайн для подачі заявок - 23:59 (за київським часом) 14 жовтня 2018 р.
Результати відбору та запрошення командам, які пройшли відбір,
будуть надіслані до 19 жовтня 2018 року.
З більш детальними умовами Конкурсу ви можете ознайомитись у Регламенті Конкурсу.

