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Кафедра екологічного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

 

спільно з Департаментом Національних судових дебатів 

Дебат клубу юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ПРАВИЛА 

І Всеукраїнського турніру з судових дебатів із екологічного права-2016 

 

1. Загальні засади 

1.1. Всеукраїнський турнір з судових дебатів із екологічного права (далі – 

Турнір) – змагання команд студентів юридичних спеціальностей з імітації 

спрощеного судового засідання (без дотримання процесуальних вимог) на 

основі наданої фабули перед умовним судом. 

1.2. Турнір проводиться з метою: 

- підвищення рівня обізнаності студентів у галузі екологічного права; 

- застосування здобутих за період навчання теоретичних знань на практиці; 

- застосування нових методик та форм правової освіти в Україні; 

- удосконалення навичок побудови юридичних аргументів; 

- поліпшення вміння аналізувати фактичні обставини справи; 

- здобуття досвіду юридичного письма; 

- вироблення практичних навиків захисту своєї позиції в суді; 

- розширення соціальних зв’язків студентів-правників, співпраці із 

представниками інших ВНЗ. 

1.3. Загальними завданнями організаційного комітету Турніру є: 

- створення умов, необхідних для забезпечення високого рівня проведення 

Турніру; 

- створення сприятливої атмосфери для спілкування між учасниками та 

членами журі, обміну досвідом у правовій сфері. 

1.4. Порядок проведення Турніру визначається Правилами Турніру (далі 
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– Правила). 

1.5. Організаторами Турніру є Кафедра екологічного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

Департамент Національних судових дебатів Дебат Клубу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

1.6. Організаційний комітет Турніру: 

к.ю.н., доц. Сушик Ольга - організатор  І Всеукраїнського турніру з судових 

дебатів із екологічного права 

Напрями – контактування з університетами, контактування із суддями, PR, 

матзабезпечення Турніру. 

тел. +38 (095) 697-12-10 

Дудар Марта – організатор  І Всеукраїнського турніру з судових дебатів із 

екологічного права- 

 тел. +38 (093) 500-56-67 

Напрями – контактування із суддями, матзабезпечення Турніру. 

Блоха Катерина - організатор І Всеукраїнського турніру з судових дебатів із 

екологічного права- 

тел. +38 (063) 131-60-68 

Напрями – контактування із командами, PR, матзабезпечення Турніру 

Скічко Катерина, Керівник Департаменту національних судових дебатів 

Дебат Клубу юридичного факультету, тел. +38 (095) 117-18-16 

1.7. Помічниками Організаційного комітету під час проведення усних 

раундів є бейліфи (або судові розпорядники) – особи, які під час 

моделювання судового засідання слідкують за дотриманням цих Правил. 

1.8. Робочою мовою Турніру є українська. 

1.9. Офіційні сторінки Турніру: у ВК – https://vk.com/ecolawdebates 

 

2. Учасники 
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2.1. До участі допускаються команди, сформовані зі студентів вищих 

навчальних закладів України за напрямом підготовки «Правознавство», 

«Міжнародне право» незалежно від курсу та форми навчання. 

2.2. Кількість команд від одного навчального закладу необмежена. 

2.3. Кількість членів кожної команди становить від 2 (двох) до 3 (трьох) осіб. 

2.4. Кількість команд, які можуть взяти участь у турнірі, необмежена. Однак 

організатори зберігають за собою право змінити вказане положення з огляду 

на можливу технічну неможливість забезпечити участь відповідної кількості 

команд. 

3. Реєстрація 

3.1. Кожна команда має пройти реєстрацію, після якої отримує свій 

персональний номер. 

3.2. Процедура реєстрації передбачає подання заявки винятково в 

електронній формі. 

Заявка оформлюється за посиланням: http://tinyurl.com/jqsbo6p 

3.3. Останній день реєстрації команд зазначається на офіційній сторінці 

Турніру. 

3.4. Команда, яка заповнила реєстраційну форму, отримує протягом одного 

дня після її заповнення повідомлення від організаторів про опрацювання 

даних. 

3.5. Команди, що зареєструвалися, повинні надіслати два письмових 

меморандуми на підтримку позицій позивача і відповідача за фабулою, 

винесеною на відбіркові раунди. Останній день надіслання меморандумів 

вказується на офіційній сторінці Турніру. 

3.6. У разі якщо зареєстрована команда не надіслала письмовий меморандум 

до вказаного на офіційній сторінці Турніру терміну, вважається, що надалі 

така команда не бере участі у турнірі. 

3.7. Організаційний комітет Турніру зобов’язується не розголошувати 

персональні дані, які їм стали відомі у зв’язку з реєстрацією команд. 

4. Хід змагання 
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4.1. Турнір складається з двох етапів: складання письмових меморандумів та 

усних раундів. 

4.2. За результатами відбіркових раундів та проведення півфінального та 

фінального раундів судді колегіально приймають рішення про визнання  

одного з учасників Турніру «Найкращим промовцем Турніру – вибір  

суддів». 

4.3. Команди шляхом голосування за принципом «1 голос=1 команда» 

визначають «Найкращого промовця Турніру – вибір команд». Команда не 

має право голосувати за одного з її членів. 

4.4. Спонсори та партнери Турніру вільні у нагородженні та заохоченні 

студентів, які, на їх думку, найкраще себе проявили під час дебатів на 

власний розсуд. 

5. Складання письмових меморандумів 

5.1. Складання письмових меморандумів полягає у підготуванні командами 2 

(двох) письмових меморандумів за фабулою, винесеною на відбіркові 

раунди, в яких команди викладають свої правові аргументи за позицію 

«позивача» та «відповідача». 

Складання письмових меморандумів за фабулою, винесеною на півфінали та 

фінал, не оцінюється суддями та не є обов’язковим. 

5.2. Кожна команда має складати письмові меморандуми виключно 

самостійно, не звертаючись до осіб, що не є членами такої команди. 

5.3. Складання письмових меморандумів проходить виключно в електронній 

формі. 

5.4. Складені меморандуми формуються командою у два окремі файли (для 

«позивача» та «відповідача») і надсилаються на електронну адресу: 

depnationaldebates@gmail.com. При цьому у назві файлу обов`язково 

вказується позиція («позивач»/«відповідач»), у темі повідомлення – номер 

команди та прізвище контактної особи. 

5.5. Вимоги до оформлення меморандумів: 

- шрифт TimesNewRoman, кегль 12; 
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- міжрядковий інтервал 1,5. 

5.6. Обсяг одного меморандуму від позивача/відповідача не повинен 

перевищувати 10 (десяти) сторінок, тобто загалом два файли можуть містити 

не більше 20 (двадцяти) сторінок.  

5.7. У меморандумах не має міститись жодного посилання на імена учасників 

команд, їх місце навчання (факультет/спеціальність, університет). 

Організатори перед відправленням меморандумів суддям для перевірки та 

оцінки повинні усунути усі наявні вище згадані відомості з надісланих 

меморандумів. 

5.8. Оцінка меморандумів (позивача та відповідача) здійснюється в межах 20 

балів за такими критеріями: 

- дотримання вимог щодо форми (до 5 балів) 

- знання та застосування фактів (до 5 балів) 

- якість правової аргументації позиції позивача/відповідача – 

застосування релевантного законодавства, звернення до судової 

практики, міжнародних актів тощо (до 10 балів). 

5.9. Бали за меморандуми командам буде повідомлено безпосередньо перед 

жеребкуванням на перший відбірковий раунд. 

6. Усні раунди Турніру 

6.1. Порядок проведення усної частини Турніру та оцінювання усних 

виступів команд встановлюється Регламентом Турніру, який додається до 

цих Правил. 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Організатори мають право вносити зміни до Правил, про які завчасно 

інформують команди. 

7.2. Правила щодо відповідного етапу змагання не можуть бути змінені після 

початку цього етапу. 

7.3. Безумовну імперативну силу для всіх учасників Турніру мають 

розпорядження суддів – під час раундів, організаторів – з усіх інших питань 

проведення Турніру. 
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7.4. Реєструючись до участі в Турнірі шляхом надсилання заявок, команди 

тим самим погоджуються з цими Правилами. 

7.5. У разі виникнення питань щодо правил проведення Турніру та інших 

організаційних питань слід звертатись до одного з представників 

Організаційного комітету, контакти яких зазначені у п.1.6 цих Правил 

 


