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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ 
V МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

під егідою Європейської арбітражної палати (Брюссель, Бельгія)

1. Правила
1.1. Зазначені правила (далі - «Правила») регламентують процес проведення Конкурсу з міжнародного  

комерційного  арбітражу  (далі - «Конкурс»), склад учасників, склад журі, механізм відбору 
фіналістів та переможців та інші процедурні питання проведення Конкурсу.

1.2. Будь-які додатки до цих Правил є їх невід'ємною частиною.

2. Організатор та Мета
2.1. Організатором конкурсу виступає Міжнародна неприбуткова асоціація «Європейська арбітражна 

палата» (далі - «Організатор»).
2.2. Метою Конкурсу є підвищення рівня знань і сприяння розвитку практичних навичок у студентів 

денної форми навчання вищих навчальних закладів (далі - «ВНЗ») в сфері міжнародного 
комерційного права, арбітражу, медіації, експертизи.

2.3. Конкурс проводиться згідно з арбітражними правилами, передбаченими чинним регламентом 
Міжнародного комерційного арбітражного суду при Європейській арбітражній палаті (далі - 
«Регламент») з такими змінами, які час від часу можуть вноситися до Регламенту.

3.  Мова конкурсу
3.1. Конкурс проводиться англійською мовою.

4. Учасники та Реєстрація
4.1. У Конкурсі мають право брати участь команди у складі від 2 до 5 студентів юридичних факультетів 

ВНЗ денної форми навчання (далі - «Учасники»). Кожен ВНЗ може бути представлений лише 
однією командою (далі - «Команда»).

4.2. Кожна Команда має право залучати тренера для підготовки до Конкурсу. Тренер не має право 
істотно впливати на підготовку до конкурсу, в тому числі здійснювати пошук та аналіз матеріалів 
для Конкурсу. Будь-яка допомога Командам від третіх осіб для підготовки до Конкурсу заборонена.

4.3. Для прийняття участі в конкурсі кожна Команда повинна направити Організатору заповнену 
аплікаційну форму згідно Додатку № 1 до Правил (далі - «Аплікаційна Форма») до 21 листопада 
2017 р. (далі - «Дата Реєстрації»). Аплікаційні Форми, отримані після Дати Реєстрації, не підлягають 
розгляду.

4.4. Команда має право відкликати свою Аплікаційну Форму до Дати Реєстрації.
4.5. Команди не мають право змінювати свій склад після дати реєстрації. У виняткових випадках 

(наприклад, хвороба, що не дозволяє брати участь у Конкурсі), Організатор може дозволити 
Команді змінити її склад після дати реєстрації.

4.6. До 24 листопада 2017 р. Організатор направляє Командам, які успішно пройшли реєстрацію, 
повідомлення, що підтверджує реєстрацію. Кожна Команда, яка отримала повідомлення, приймає 
участь у жеребкуванні Відбіркового раунду. Дата і місце жеребкування Відбіркового раунду 
вказуються в повідомленні, що підтверджує реєстрацію.

4.7. Організатор направляє Командам, які успішно пройшли Відбірковий раунд, повідомлення із 
завданням для Півфінального раунду. Кожна Команда, яка пройшла в Півфінальний раунд, бере 
участь у жеребкуванні Фінального раунду. Дата і місце жеребкування Фінального раунду 
вказуються в повідомленні із завданням для Фінального раунду.

5. Етапи і Раунди
5.1. Конкурс складається з трьох етапів: Відбірковий, Півфінал та Фінал. Відбірковий Етап й Півфінал 

передбачають підготовку Командами письмових меморандумів (далі - «Меморандум») та усні 
дебати Команд (далі - «Дебати»). Фінал Конкурсу складається тільки з Дебатів.



5.2. Після жеребкування, проведеного відповідно до п. 4.6 (при проведенні Попереднього раунду) або 
4.7 (при проведенні Фінального раунду) цих Правил, кожній парі Команд направляється завдання 
(далі - «Завдання») із зазначенням термінів і місця проведення Відбіркового етапу.

5.3. Команди, що успішно пройшли Відбірковий етап, беруть участь у півфіналі, який відбудеться 
протягом 10 днів після завершення Відбіркового етапу.

5.4. Команди, що успішно пройшли Півфінал, беруть участь у Фіналі, який відбудеться наступного дня 
після завершення Півфіналу.

6. Меморандум
6.1. Кожна Команда готує Меморандум для позивача і для відповідача.
6.2. Меморандум не повинен перевищувати 10 сторінок формату A4, шрифт Times New Roman 11, 

подвійний абзац.
6.3. Меморандум повинен бути складений відповідно до Регламенту, а також направлений Організатору 

у порядку, зазначеному в Завданні.
6.4. З урахуванням п. 8.1 цих Правил, Меморандум  оцінюється за 30 бальною шкалою на підставі таких 

критеріїв:
 знання права і його застосування до фактів - 10 балів;;
 аналіз та відповіді на поставлені питання - 8 балів;
 лаконічність і логічність аргументів - 7 балів;
 граматика і стиль - 5 балів.

7. Дебати
7.1. Місце та час проведення Дебатів визначаються Організатором.
7.2. Кожна Команда бере участь в дебатах в якості позивача та відповідача, за винятком Фіналу. У 

Фіналі кожна Команда виступає за позивача або за відповідача, залежно від результату 
жеребкування, проведеного після завершення Півфіналу.

7.3. Кожна Команда в рамках проведення Дебатів має право на 20 хвилинний виступ. Як мінімум, два 
члени Команди повинні виступити з боку позивача і два члени Команди повинні виступити з боку 
відповідача.

7.4. З урахуванням п. 8.1 цих Правил, Дебати оцінюються за  70 бальною шкалою на підставі таких 
критеріїв:

 знання права і його застосування до фактів - 25 балів;
 здатність відповідати на питання - 20 балів;
 переконливість і володіння ораторським мистецтвом - 15 балів; і
 манера поведінки перед складом арбітражу - 10 балів.

8. Суддівство та Арбітри
8.1. Суддівство Меморандумів та Дебатів здійснюється складом арбітражу в кількості 3 арбітрів.
8.2. Арбітрами Конкурсу можуть бути викладачі юридичних факультетів ВНЗ, чинні міжнародні 

арбітри, провідні юристи в сфері міжнародного комерційного арбітражу.

9. Порушення Правил
9.1. За порушення або недотримання цих Правил будь-якої Командою (її членом), Організатор має 

право дискваліфікувати таку Команду.
9.2. За порушення або недотримання будь-якою  Командою (її членом) положень цих Правил, 

Організатор має право зняти з такою Команди до 20 балів.
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