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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 2019 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

КОДОВИЙ НОМЕР КОМАНДИ
_________________________
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 перевищуввати 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 і полями 1 см. Цитати слід оформлювати у формі посилань. Відповіді не
повинні містити жодної інформації, яка б дозволила ідентифікувати команду чи навчальний
заклад.
Гоат - невелика країна з переважно сільськогосподарським господарством і традиційним
способом життя, оточена впливовими сусідами. У 2005 році на півночі країни, що межує з
державами Чіта та Ракун, були виявлені родовища дорогоцінних металів. Оскільки держава не
мала ресурсів та досвіду для експлуатації родовищ, права на видобуток надавались приватним
компаніям, що належать впливовим родинам Гоата. Погані умови праці, низькі зарплати та
загальна бідність населення регіону призвели до протестів місцевих активістів. Через деякий час
активісти - за підтримки місцевої міліції та під керівництвом лідера громади - розпочали
боротьбу з урядовими силами Гоата та взяли під контроль регіон, включаючи адміністративні,
урядові функції та управління шахтами. Група почала називати себе «Іскра Революції».
Протягом кількох років напади обох сторін та збройні зіткнення з залученням важкого
озброєнням та авіації продовжували забирати життя сотень людей, включаючи цивільне
населення, та пошкоджувати цивільну інфраструктуру.
1. Один з таких нападів був здійснений на село Батер, в той час, коли Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ) роздадав там гуманітарну допомогу місцевому населенню. Внаслідок
нападу була знищена частина лікарні, 3 пацієнти померли; також було поранено 13 перехожих,
у тому числі 1 працівник МКЧХ. Прокуратура порушила кримінальну справу за підозрою у
вчиненні військового злочину і попросила делегата МКЧХ, який став свідком нападу на село,
прийти до прокуратури для надання свідчень.
2. Інший випадок стався в селі Плюм через кілька тижнів. Плюм - це село, де виріс один з
командирів Іскри Революції, та де досі проживають його родичі, а населення села відкрито
підтримує політику місцевих (повстанських) представників. Люди задоволені робочими місцями
та умовами на шахтах із дорогоцінними металами, де працює більшість населення. 15 травня
урядові сили розпочали операцію з захоплення командира Іскри Революції, коли він відвідував
свою родину в селі. Коли урядові збройні сили вторглись у Плюм, багато неозброєних цивільних
людей почали збиратися біля дому командира, щоб захистити його. Після декількох попереджень
збройні сили відкрили вогонь по протестуючих. 10 людей загинули та 23 отримали поранення.
Командиру вдалося втекти під час сутичок. Пізніше того ж дня командир виступив на радіо,
звинувачуючи урядові сили у вбивстві невинних мирних жителів та вчиненні військових
злочинів. У той же час прес-секретар збройних сил Гоата заявив, що особи, загиблі в результаті
нападу, брали безпосередню участь у бойових діях і, таким чином, були законними воєнними

КОДОВИЙ НОМЕР КОМАНДИ
_________________________
цілями. Вона звинуватила збройну групу у популяризації практики використання людських
щитів.
3. У 2018 році, вичерпавши родовища дорогоцінних металів, Іскра Революції побачила
необхідність розширення свого впливу та території, іноді включаючи частини території сусідніх
держав (територія - лісисті болота) Чіта та Ракун. Збройне угрупування почало періодично
входити і виходити на територію сусідніх держав, що викликало серйозну стурбованість та
зачіпало місцеве населення.
Чіта та Ракун висловили дипломатичний протест проти Гоата перед Регіональною Організацією
Держав - міжнародною організацією, відповідальною за забезпечення миру у регіоні - проте Гоат
стверджував, що не має контролю над збройною групою. Після кількох зустрічей на високому
рівні між керівництвом Ракуна та Чіти, без консультації з Гоатом, було прийнято рішення про
напад на штаб збройної групи в місті Мелон, що у північному регіоні Гоата.
15 серпня о 9:30 літаки дводержавної коаліції здійснили авіаудар по Мелону, який частково
знищив штаб озброєної групи, та призвів до загибелі одного із командирів (№2 за впливом у
збройній групі) Іскри Революції та 34 інших членів збройної групи. На прес-конференції того ж
дня представники збройних сил Чіти та Ракуна заявили, що напад був успішним і майбутні
спроби збройної групи порушувати територіальну цілісність їх держав. Вони додали, що
операція була добре спланована та проведена, тому ніякої шкоди цивільному населенню та
інфраструктурі не заподіяно.
Через кілька годин після авіаудару коаліції Президент Гоата скликав екстрене засідання Комісії
з оборони та безпеки. «Це був кричущий акт агресії та порушення суверенітету нашої держави.
Вони навмисно і незаконно порушили недоторканність державного кордону і вторглися в наші
території, і відповідь повинна бути відповідною і оперативною!» - заявив президент.
Генеральний командувач збройними силами зазначив, що роки спроб розгромити збройну групу
показали, що державі може знадобитися підтримка сусідніх держав, щоб зупинити конфлікт і
взяти під контроль північний регіон. Після консультацій з керівниками ключових міністерств та
збройних сил Комісією оборони та безпеки було визначено три можливі шляхи:
1. Публічно і дипломатично заявити про порушення територіальної цілісності Гоата і
засудити акт коаліції, але не вживати жодних військових дій проти Чіти або Ракуна.
2. Засудити порушення територіальної цілісності Гоата, але підтримати ідею спільної
боротьби із спільною загрозою - збройною групою - та приєднайтесь до коаліції.
3. Не коментувати та не публікувати жодних публічних заяв щодо авіаудару чи можливих
подібних авіаударів та не вживати заходів для запобігання таких операцій у
майбутньому. В той самий час продовжувати воювати зі збройною групою.
Запитання
1. Ви Глава Субделегації МКЧХ в регіоні. Субделегація отримала листа від прокуратури регіону
з пролханням Делегату МКЧХ із захисту цивільного населення з'явився в прокуратуру, щоб
поговорити про напад у селі Батер, свідком якого став Делегат. Ви готуєте відповідь
прокуратурі. Будь ласка, поясніть у листі статус, привілеї та імунітети МКЧХ та те, як МКЧХ
працює з органами влади.
2. Будь ласка, висловіть свою думку щодо ситуації. Яка сторона, на вашу думку, правильно
трактує ситуацію, яка склалась під час спроби взяття командира в Плум? Наведіть свої
аргументи, посилаючись на відповідні джерела МГП.

КОДОВИЙ НОМЕР КОМАНДИ
_________________________
3. Ви юридичний радник Управління Президента. Після консультацій Президент дав вам
завдання розглянути три можливі варіанти дій держави та проаналізувати:
- Як кожен з варіантів дій впливатиме на класифікацію конфлікту (конфліктів)?;
- Які правові наслідки кожної класифікації (застосовність права)?

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) 7 жовтня 2019 року.

Результати відбору та запрошення командам, які пройшли відбір, будуть надіслані до 18
жовтня 2019 року.
З більш детальними умовами Конкурсу ви можете ознайомитись у Регламенті Конкурсу.

