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Вступ 

1. Судові дебати з цивільного права та процесу України (далі - Дебати) – 

це щорічне змагання між командами вищих навчальних закладів 

України. 

2. Мета Дебатів - заохочення студентів до вивчення цивільного права та 

процесу України, дослідження проблемних питань у цих галузях та 

пошук їх вирішення.  

3. Організатором Конкурсу є Студентське наукове товариство правників 

НаУКМА «Scholaris» (далі - Організатор). 

4. Дебати складаються з двох етапів (турів): 

 підготовка учасниками позовної заяви та заперечення проти 

позову (далі – Письмові Документи) – письмовий тур; 

 слухання справи – усний тур. 

5. Мова Дебатів - українська. 

1. Реєстрація 

1.1. Реєстрація учасників Дебатів складається із трьох етапів: надсилання 

заявки про участь, сплати організаційного внеску та надсилання 

Письмових Документів. 

1.2. Заявку про участь у встановленій Організатором формі Команди 

надсилають на електронну адресу Організатора debatyukma@gmail.com 

1.3. Організаційний внесок становить 250 грн. з Команди та сплачується 

шляхом грошового переказу на рахунок Організатора учасниками, які 

надіслали заявку про участь у Дебатах. Рахунок Організатора буде 

надіслано у відповідь на лист із належним чином заповненою заявкою 

про участь в Дебатах. 

1.4. Організатор не відшкодовує організаційний внесок. 

1.5. Кінцева дата подання заявки про  участь – 24:00 21 грудня 2012 року. 

1.6. Кінцева дата сплати організаційного внеску – 24:00 28 грудня 2012 

року.  
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2. Проблема 

2.1. Змістом Проблеми є цивільно-правовий спір.  

2.2. Проблема складається із обставин справи та вимог позивача і 

відповідача.  

2.3. Розгляд справи відбувається у місцевому суді.  

2.4. До початку усного туру команди у встановлений Організатором строк 

надсилають Письмові Документи. Попереднє судове засідання вважається 

проведеним.  

2.5. Обставини, вміщені в Проблемі, не можуть бути оспорені учасниками 

Команд. Учасники не можуть використовувати будь-які додаткові факти, 

за винятком логічних і розумних висновків на підставі викладених або 

загальновідомих фактів. 

2.6. Команди можуть надсилати Організатору запити про Роз’яснення до 

Проблеми до 24:00 години 21 грудня 2012 року. Організатор надсилає на 

електронну адресу Команд Роз’яснення до Проблеми протягом наступних 

7 днів. Роз’яснення до Проблеми розміщуються також на офіційному 

сайті Дебатів.  

3. Команди 

3.1. В Дебатах можуть брати участь команди вищих навчальних закладів 

України, у навчальній програмі яких присутні дисципліни з 

правознавства.  

3.2. Кожна Команда складається з двох студентів 2-5 років навчання одного 

вищого навчального закладу.  

3.3. До складу Команди можуть входити студенти, які раніше брали участь 

у Дебатах. 

3.4. Обидва учасники Команди повинні бути зазначені у заявці про участь в 

Дебатах. 
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3.5. Склад Команди може бути змінений до кінцевої дати надсилання 

Письмових Документів за умови попереднього повідомлення 

Організатора.  

3.6. Всі учасники Команди повинні брати участь у підготовці Письмових 

Документів. 

3.7. Обоє учасників Команди зобов’язані брати участь під час слухання 

справи (усного туру). Команда, в якій через поважні причини лише один 

учасник представляє позицію сторони, за яку Команда грає, може 

претендувати лише на 50 % балів, які передбачені за усний тур. Причини 

є поважними, якщо вони визнані такими Організатором.  

3.8. Контактна особа Команди – це єдина особа, з якою Організатор веде 

листування у зв’язку з проведенням Дебатів. Контактну особу Команда 

обирає на власний розсуд. Контактна особа зобов’язана повідомляти 

іншим учасникам Команди інформацію, отриману в листуванні з 

Організатором. Будь-яке листування Організатора з контактною особою є 

листуванням із усією Командою; будь-яка інформація, доведена 

Організатором до відома контактної особи, вважається повідомленою 

Команді належним чином.  

 

4. Письмові Документи 

4.1. Кожна Команда як учасник письмового туру готує позовну заяву та 

заперечення проти позову (Письмові Документи). Письмові Документи 

Команда надсилає Організатору не пізніше 24:00 20 січня 2012 року.  

4.2. Письмові Документи повинні бути складені відповідно до вимог 

чинного на момент проведення Дебатів цивільно-процесуального 

законодавства. 

4.3. Аргументи Команд в Письмових Документах можуть відрізнятися від 

аргументів під час усного туру.  
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4.4. Письмові Документи повинні мати формат .doc, .docx, .rtf або .pdf, 

розмір сторінки – А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 12 одиниць, 

міжрядковий інтервал – 2. Абзаци та сторінки повинні бути 

пронумеровані.  

4.5. На титульній сторінці Письмового Документу повинні бути присутні 

лише шифр Команди (його наносить Організатор перед тим, як віддати 

Письмовий Документ на перевірку суддям) і назва Письмового 

Документу. 

4.6. Кожен Письмовий Документ перевіряють троє суддів. 

4.7. Кожен суддя письмового туру може оцінити переданий йому 

Письмовий Документ за шкалою від 0 до 25 балів за кожну складову – 

окремо за позов та за заперечення проти позову.  

4.8. Загальна оцінка Команди за письмовий тур складається з середнього 

арифметичного суми балів, виставлених трьома суддями за позов та 

аналогічно за заперечення проти позову. Таким чином, максимальна 

оцінка Команди за письмовий тур – 50 балів. Окрім того, загальна оцінка 

Команди за письмовий тур може бути зменшена у результаті накладення 

штрафу за порушення Правил (див. п. 4.11). Штрафні бали віднімаються 

від загальної оцінки Команди за письмовий тур. 

4.9. При оцінюванні Письмового Документу судді перш за все звертають 

увагу на якість аналізу, переконливість аргументів, чіткість викладення, 

ретельність дослідження: чи засновані аргументи сторін на фактах, 

викладених у Проблемі, чи на Роз’ясненнях до неї, чи є вони (аргументи) 

логічними і необхідними висновками, зробленими на ґрунті фактів, 

викладених у Проблемі. 

4.10. Оцінюючи заперечення проти позову, судді також звертають увагу на 

відповідність аргументів, наведених у позові, вимогам позивача. 

4.11. При визначенні загальної оцінки команди за письмовий тур 

Організатор призначає наступні штрафні бали: 
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4.11.1. Надсилання Письмових Документів після кінцевого терміну їх 

подання – 2 бали за перший день прострочення та по 1 балу за 

кожний наступний день. 

4.11.2. Надсилання нової версії Письмових Документів  – 2 бали. 

4.11.3. Порушення вимог щодо оформлення: невідповідний формат 

файлу, шрифт, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, увімкнений 

режим «Коригування», наявність коментарів чи інше – по 1 балу за 

кожен тип порушень. 

4.11.4. Порушення вимог до титульної сторінки – 2 бали. 

4.11.5. Порушення вимог анонімності Письмового Документу – 

дискваліфікація. 

4.12. Письмові Документи повинні бути надіслані як додатки до одного 

електронного листа на електронну скриньку Організатора. Організатор 

повідомляє команду про одержання листа шляхом надсилання 

електронного листа у відповідь. 

4.13. Надіслані Письмові Документи є власністю Організатора з моменту їх 

отримання. Командам заборонено ознайомлюватися з Письмовими 

Документами інших Команд, за винятком отримання цих матеріалів від 

Організатора шляхом офіційного листування з Командами в порядку 

підготовки до усного туру Дебатів. 

5. Слухання справи 

5.1. Слухання справи (усний тур) відбуваються в Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія». 

5.2. Кожна Команда виступає на слуханні справи двічі (один раз на стороні 

позивача, інший – на стороні відповідача) проти двох різних Команд. 

5.3. Розподіл Команд на пари позивач-відповідач Організатор здійснює 

шляхом жеребкування під час відкриття Дебатів. 
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5.4. Тривалість виступу Кожної команди становить 30 хв. Цей час має бути 

рівномірно розподілений між двома учасниками Команди. Судді мають 

право протягом всього часу виступу ставити запитання Командам. 

5.5. Першим виступає позивач, другим – відповідач.  

5.6. Після закінчення виступу відповідача починаються дебати, які 

тривають 15 хв.  

5.7. Виступи учасників Команд оцінює суддівська колегія, що складається 

із трьох суддів. Кожен суддя оцінює кожного учасника Команди за 

шкалою від 0 до 25 балів. Сума усіх оцінок учасників команди складає 

оцінку команди. Таким чином, максимальна оцінка Команди за усний тур 

– 150 балів. Судді не мають права ознайомлюватися з оцінками інших 

суддів у цьому слуханні чи попередніх слухань до оголошення 

остаточних результатів Конкурсу. 

5.8. Дві Команди, які за підсумками оцінювання письмового та усного турів 

Дебатів набирають найбільше балів, змагаються у Фінальному слуханні 

справи. Команда, яка отримує найбільше балів у Фінальному слуханні 

справи, є переможцем Дебатів. 

6. Допомога командам 

6.1. Команди зобов’язані готувати Письмові Документи самостійно, без 

допомоги сторонніх осіб. Тренери, викладачі та радники мають право 

допомагати лише у визначенні правових питань та коментувати 

переконливість аргументації. 

6.2. Командам заборонено разом готуватися до слухання, у тому числі 

влаштовуючи змагання одна з одною. 

6.3. Учасникам Команди, друзям учасників Команди та іншим пов’язаним з 

учасниками Команди особам заборонено бути присутніми під час усного 

туру, в якому беруть участь потенційні опоненти Команди, до проведення 

усного туру між такими Командами. Порушення цього правила має 

наслідком дискваліфікацію Команди. 



 8 

6.4. Відеозапис слухань може бути здійснений лише за погодженням із 

Організатором. 

7. Нагороди 

7.1. Команди отримують нагороди у категоріях «Найкраща позовна заява», 

«Найкраще заперечення проти позову», «Найкращий промовець» та 

«Команда-переможець».  

 

8. Тлумачення Правил 

8.1. Тлумачити Правила належить згідно з метою Дебатів. 

8.2. Команди можуть звертатися до Організатора з проханням 

розтлумачити окремі положення Правил. Організатор розміщує 

тлумачення Правил на сайті Дебатів. 

 


