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1. Drużyna ma za zadanie przyjąć rolę procesową nadaną w odpowiedzi na
zgłoszenie przez Organizatorów konkursu.
2. Każdej drużynie przypisana zostanie jedna z dwóch ról procesowych:
A) Strony skarżącej (Applicanta) – strony wnoszącej wniosek do
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (odpowiednik powoda)
B) Strony pozwanej (Respondenta) strony odpowiadającej na wniosek wniesiony
przez drugą stronę (odpowiednik pozwanego)
3. Pismo procesowe (memoriał) należy przygotować z uwzględnieniem
następujących uwag:
a) Część pisemna
● Drużyna powinna pełnić rolę reprezentanta procesowego wyznaczonej strony.
● Drużyna powinna jak najlepiej reprezentować interesy przyznanej strony.
● Pismo przygotowane przez drużynę powinno przedstawiać wszystkie
argumenty prawne przemawiające za stanowiskiem prezentowanym przez
Drużynę ; należy odnieść się do wszystkich aspektów stanu faktycznego
uwzględniając odpowiednie instrumenty prawa międzynarodowego.
● W piśmie procesowym drużyna odnosi się do źródeł prawa międzynarodowego
stosowanych przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, wskazanych w
art. 38 ust. 1 Statutu MTS. W związku z powyższym oprócz traktatów, norm
zwyczajowych czy zasad ogólnych prawa, uwzględnić należy orzecznictwo,
poglądy doktryny i zagadnienia teoretyczne mogące mieć zastosowanie do
danego stanu faktycznego.
● Należy dobrze udokumentować i umotywować swoje argumenty, wskazując
źródło w przypisach.
● Memoriał składa się z następujących elementów: strony tytułowej, spisu treści,
bibliografii oraz argumentacji. Struktura argumentacji wynika z zarzutów
podniesionych przez państwa toczące spór. Dodatkowo każdy z zarzutów
powinien być podzielony na mniejsze jednostki organizacyjne, logicznie
uporządkowane. (np. Zarzut: Państwo A ponosi odpowiedzialność w związku z
niewykonaniem obowiązków prawnomiędzynarodowych względem Państwa B.
Teza I: Przesłanki odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państw i ich
charakter prawny. Teza II: Naruszenie normy prawnomiędzynarodowej może
być przypisane państwu A. Teza III: Państwo A naruszyło normę wynikającą z
traktatu X oraz normę prawa zwyczajowego Y. Teza IV: Państwo A zobowiązane
jest do wypłaty odszkodowania państwu B za poniesione szkody i utracone
korzyści.)
b) Część ustna
● W czasie części ustnej dwie drużyny wyłonione w trakcie części pisemnej będą
miały za zadanie zaprezentować swoje argumenty przed jurysądem
konkursowym.

● Każda z Drużyn wyznacza dwóch przedstawicieli procesowych, każdy
przedstawiciel procesowy odnosi się tylko do jednego z zarzutów podniesionych
w sporze. Dodatkowo, pełnomocnicy mogą być wspierani przez dwóch
pozostałych członków Drużyny, których zadaniem będzie sporządzanie notatek
na temat argumentacji przeciwnika.
● Każda z drużyn, z sześciodniowym wyprzedzeniem, otrzyma pismo procesowe
sporządzone przez drużynę przeciwną. Strona Pozwana powinna odnieść się w
części ustnej do argumentów przedstawionych przez Stronę Skarżącą.
● Część ustna składa się z przedstawienia argumentów przez Stronę Skarżącą,
następnie przedstawienia argumentów przez Stronę Pozwaną. Kolejno Strona
Skarżąca przedstawia replikę (rebuttal), a Strona Pozwana duplikę (surrebuttal).
Celem repliki jest odniesienie się do argumentów Strony Pozwanej, natomiast
celem dupliki jest odniesienie się wyłącznie do repliki przedstawionej przez
Stronę Skarżącą.
● Każda z drużyn ma 45 min na wystąpienie ustne, włączając argumentację oraz
odpowiednio replikę lub duplikę. Na wstępie argumentacji ustnej, przedstawiciel
procesowy wskazuje ile czasu drużyna zarezerwowała na argumentację ustną, z
podziałem na poszczególnych przedstawicieli procesowych, a ile na replikę lub
duplikę. Zasadą jest, iż jeden pełnomocnik procesowy nie może argumentować
dłużej niż 20 minut. Czas repliki lub dupliki nie może wynosić więcej niż 10
minut.
● W części ustnej Drużyna może podnosić argumenty, które nie pojawiły się
wcześniej w memoriale.
● Możliwe jest korzystanie z materiałów o których mowa w paragrafie 7 pkt 5
Regulaminu. Czytanie argumentów jest zakazane.
● Podczas części ustnej przedstawiciele procesowi mogą porozumiewać się
wyłącznie na piśmie.
● Jury ma prawo przerywać wystąpienie ustne i zadawać pytania dotyczące
prezentowanych tez.
● Mogą to być pytania dotyczące w szczególności uzasadnienia prezentowanych
argumentów, odniesienia się do innych związanych zagadnień
prawnomiędzynarodowych, spraw, które toczyły się w zakresie podobnego stanu
faktycznego, wskazania związku między prezentowanym argumentem a stanem
faktycznym sprawy itp.

4. Wymogi formalne pisma procesowego memoriału:
● Format Microsoft Word (doc. lub docx.)
● Czcionka tekstu 12, czcionka przypisów 10
● Times New Roman
● Interlinia 1,5
● Przypisy dolne, zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do prac magisterskich
i licencjackich przygotowywanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
UWr.
● Maksymalna objętość : 25 stron

