www.didad.ir

پرسش و پاسخ در خصوص مسابقات موت کورت

چه کسانی می توانند در مسابقات شرکت کنند؟
دانشجویان حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد .همچنین دانشجویان رشته فقه و حقوق
یا هر گرایش دیگری که در پایان به اخذ مدرک حقوق منتهی شود ،میتوانند شرکت کنند.
برگزارکنندگان این حق را برای خود قائل هستند که در هر مرحله از مسابقه ،از شرکت کنندگان
درخواست ارائه معرفی نامه از سوی دانشگاه محل تحصیل را داشته باشند.

آیا دانشجویان دکتری می توانند در مسابقات شرکت کنند؟
خیر ،دانشجویان دکتری اجازه شرکت در مسابقات را ندارند .در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله
از مسابقات ،تیم متخلف حذف خواهد شد .دانشجویان دکتری می توانند به عنوان مربی هدایت
تیم های شرکت کننده را عهده دار باشند.
مالک زمان ثبت نام می باشد .بنابراین ،اگر دانشجوی کارشناسی ارشد در جریان مسابقه در دوره
دکتری پذیرفته شد ،منعی در خصوص شرکت وی در سایر مراحل مسابقه وجود نخواهد داشت.

آیا اعضای تیم باید از یک دانشگاه باشند؟
در تمامی مسابقات (هانری دونان ،هنگ کنگ و ژان پیکته) ضرورت دارد که هر سه نفر از یک
دانشگاه ثبت نام کنند .همچنین بر اساس مقررات مسابقات هانری دونان و مسابقات هنگ کنگ،
هر دانشگاه تنها می تواند یک تیم را اعزام نماید .با توجه به محدودیت ها در پیدا کردن هم تیمی،
برگزارکنندگان دور ملی مسابقات موت کورت در ایران با عنایت به اختیارات خود ،صالحیت صدور
مجوز استثنایی برای هم تیمی شدن افراد از دو دانشگاه را خواهند داشت و همچنین امکان شرکت
تیم های متعدد از یک دانشگاه نیز وجود دارد .در این صورت ،باید حداقل دو نفر از سه عضو تیم ،از
یک دانشگاه باشند.
از آنجا که صالحیت شرکت چنین تیمی در دور ملی استثنایی و بنا به نظر برگزارکنندگان آن دوره می
باشد ،چنانچه این تیم به مرحله بعدی صعود کند ،در هر دوره باید مجوز شرکت در مسابقه را
دریافت کند .در صورت رد شدن صالحیت تیم در مراحل بعدی ،مسئولیتی متوجه برگزارکنندگان دور
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ملی نخواهد بود .مواردی که هر یک از اعضای تیم از دانشگاه های مختلف ثبت نام کنند به هیچ
عنوان پذیرفته نیست.
این ترتیبات شامل مربی تیم نیست و ایشان می تواند از دانشگاهی به غیر از دانشگاه اعضای تیم
باشد.

آیا شرایط دیگری نیز برای شرکت در مسابقات وجود دارد؟
شرکت کنندگان در مسابقات هنگ کنگ نباید مشغول به تدریس تمام وقت یا پاره وقت حقوق در
مؤسسات آموزش عالی بوده و همچنین نباید دارای پروانه وکالت باشند .شرکت کنندگان در
مسابقات ژان پیکته نیز باید زیر  30سال سن داشته باشند.
در صورتی که اعضای تیم این شرایط را نداشته باشند ،کمیته برگزارکننده بر اساس صالحیت
استثنایی ممکن است به آنها مجوز شرکت در مسابقات را بدهد .اما در صورت رد شدن صالحیت
تیم در مراحل بعدی ،مسئولیتی متوجه برگزارکنندگان دور ملی نخواهد بود.

نحوه شرکت در مسابقات به چه نحو است؟
هر تیم پس از شکل گیری فرم ثبت نام را تا تاریخ  23اردیبهشت ماه به آدرس ایمیل کمیته بین
المللی صلیب سرخ  teh_ihl@icrc.orgارسال می کند .پس از احراز شرایط الزم برای شرکت در
مسابقه ،کمیته بین المللی صلیب سرخ ایمیلی را به کلیه تیم های واجد شرایط ارسال می کند که در
آن چند پرسش جهت سنجش تیم شرکت کننده آمده که می بایست توسط تیم به صورت گروهی
در مهلت مقرر پاسخ داده شود.
در صورت پذیرش پاسخ تیم ها ،تیم مربوطه ایمیلی مبنی بر تاییدیه شرکت در مسابقات ملی و نیز
سناریو مسابقه را دریافت خواهد کرد.

آیا تغییر و جایگزینی اعضای تیم در مسابقات ممکن است؟
تغییر ترکیب تیم تنها در شرایط استثنایی و با ارائه دالیل موجه به برگزارکنندگان دور ملی ،مورد
پذیرش قرار می گیرد .با توجه به کمبود فرصت تیم ها جهت آماده سازی خود ،چنین کاری پیشنهاد
نمی شود.
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آیا داشتن مربی الزامی است؟
خیر .هر تیم موت کورت از سه نفر دانشجو تشکیل می شود که در نقش دو ارائه دهنده یا موتر
( )Mooterو یک پژوهشگر ( )Researcherظاهر می شوند .داشتن مربی در کنار تیم اختیاری
است.

آیا برگزارکنندگان در تنظیم ترکیب و یا حل مشکالت تیم ها نقشی خواهند داشت؟
خیر .بی طرفی برگزارکنندگان ایجاب می کند که از پیدا کردن هم تیمی و نیز مداخله در امور تیم ها
خودداری کنند.

آیا ترکیب اعضای تیم می تواند از تیم های پیشین باشد؟
خیر ،شرکتکنندگان در هر مرحله از موت کورت یادواره هانری دونان در سال های قبل از شرکت
مجدد در مسابقات محروم هستند.

جلسه توجیهی در چه زمان و مکانی برگزار می شود و در آن چه مباحثی مطرح خواهد شد؟
زمان و مکان برگزاری جلسه توجیهی متعاقبا اعالم می شود.
در این جلسه نکات کلیدی در خصوص مسابقه با حضور تعدادی از برگزیدگان موت کورت سال های
پیش مطرح خواهد شد و به سؤاالت شرکت کنندگان پاسخ داده خواهد شد .بسته آموزشی موت
کورت در این روز به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
حضور حداقل یک نفر از اعضای تیم در این جلسه الزامی است.

دور ملی مسابقات موت کورت به چه صورت برگزار می شود؟
تیم های متقاضی شرکت در مسابقات پس از ثبت نام باید به چند سؤال پیرامون حقوق
بشردوستانه پاسخ دهند .در صورتی که پاسخ آنها مورد قبول باشد ،برای شرکت در دور مقدماتی
مسابقه دعوت می شوند.
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موت کورت هانری دونان در دو مرحله فارسی و انگلیسی برگزار می شود .در مرحله فارسی که مرحله
مقدماتی است تمامی تیم های شرکت کننده در دو نوبت جداگانه در نقش دادستان و وکیل مدافع
در جلسه محاکمه دیوان بین المللی کیفری به ارائه مطالب خواهند پرداخت.
در مرحله نهایی که به زبان انگلیسی برگزار می شود ،چهار تیم برتر مرحله مقدماتی در مقابل یکدیگر
قرار خواهند گرفت و در هر دو سمت به نقش آفرینی خواهند پرداخت.

مدت زمان هر ارائه شفاهی چقدر است؟
در دور مقدماتی (فارسی) زمان اختصاص یافته برای ارائه شفاهی هر تیم مدت  2 + 10دقیقه است .زمان
اضافی برای پاسخ به سؤاالتی که احیانا توسط قضات پرسیده می شود اختصاص داده خواهد شد .پس از
ارائه شفاهی متقابل هر یک از دو تیم (هیأت دادستانی و سپس هیأت وکالی مدافع) هر تیم زمانی به مدت
 3دقیقه برای پاسخگویی به استدالالت طرف مقابل ( )rebuttalsخواهد داشت.
در دور نهایی (انگلیسی) ،هر تیم مدت  20دقیقه زمان خواهد داشت .هشداری در پایان دقیقه پانزدهم
توسط منشی دادگاه به موتر داده می شود و در پایان مدت  20دقیقه نیز پایان وقت به موتر و هیات قضات
اعالم می شود .زمان اضافی ( 5دقیقه) برای پاسخ به سؤاالتی که احیانا توسط قضات پرسیده می شود
اختصاص داده خواهد شد و هر تیم مدت  3دقیقه برای  rebuttalsفرصت خواهد داشت.
شایان ذکر است چنانچه یک تیم دو موتر داشته باشد این زمان به هر دو آنها اختصاص خواهد داشت و
همین وقت بین آنها تقسیم می شود .میزان زمان تقسیم بندی به انتخاب خودشان است.
همچنین ،خاطرنشان می شود زمانی که قضات از تیم ها پرسش می کنند از زمان تیم کسر نمی شود ،ولی
زمانی که موتر شروع به پاسخ می کند از مدت زمان تیم کسر خواهد شد.

آیا پوشش خاصی برای روز مسابقه الزم است؟
انتخاب پوشش بر عهده تیم های شرکت کننده است .حضور با لباس رسمی و هماهنگ با موازین
اسالمی و اخالقی جامعه ضروری است.

قواعد مسابقه چه خواهد بود؟
قواعد مسابقه برای تیم های واجد شرایط شرکت در دور مقدماتی بعدا ارسال خواهد شد.
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آیا استفاده از وسایل الکترونیکی از جمله لپ تاپ ،تبلت ،آی پد ... ،در حین مسابقه مجاز است؟
خیر .تیم های شرکت کننده در هنگام حضور در جایگاه و ارائه مطالب ،حق استفاده از وسایل
الکترونیکی را ندارند.

آیا استفاده از ساعت موبایل مجاز است؟
خیر .برای تنظیم وقت فقط می توانید از ساعت مچی استفاده کنید و نه گییر یا اپل واچ.

آیا مربی یا سایر همراهان تیم می توانند در نزدیگی جایگاه بنشینند؟
خیر .مربی و همراهان باید با فاصله از تیم های شرکت کننده در زمان مسابقه حاضر شوند.

نقش مربی چیست؟
مربی که معموال خود تجربه شرکت در مسابقات را دارد به اعضای تیم در الیحه نویسی و ارائه
مطالب (موت کردن) در محضر دادگاه تنها در سطح مشاوره کمک خواهد کرد .همچنین مربی می
تواند با توجه به دانشی که در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق بین المللی کیفری و رویه
محاکم بین المللی کیفری دارد با توجه به سناریوی مطرح شده در سؤال مسابقه ،به اعضای تیم در
یافتن منابع مرتبط کمک نماید.

نقش پژوهشگر چیست؟
پژوهشگر به عنوان مغز متفکر تیم ،به جستجوی منابع مرتبط با موضوعات مطرح شده در سؤال
مسابقه ،در اسناد بین المللی و آرای محاکم بین المللی پرداخته و اعضای تیم را در این خصوص
راهنمایی خواهد کرد .البته این وظیفه ،محدود به پژوهشگر نبوده و هر سه عضو گروه در قالب کار
گروهی باید در این خصوص به جستجو و تحقیق بپردازند .پژوهشگر می تواند موترها را در ارائه
پاسخ به سواالت قضات نیز همراهی نماید.
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روش الیحه نویسی به چه صورت است؟
هر تیم باید یک الیحه در قالب تیم وکالی مدافع و یک الیحه در قالب تیم هیأت دادستانی به زبان
انگلیسی تقدیم نماید .کلیه تیم ها موظفند لوایح خود را پیش از موعد تعیین شده توسط
برگزارکنندگان که متعاقبا اعالم خواهد شد و معموال یک هفته پیش از برگزاری دور مقدماتی است
ارائه دهند .خودداری از تقدیم لوایح منجر به حذف از مسابقات خواهد گردید.
لوایح نباید از حداقل  15صفحه کمتر و یا از  25صفحه تایپ شده بیشتر باشند .البته فهرست
مطالب ،جدول منابع مورد استفاده و عناوین رویه قضایی مورد استفاده جزء این محدوده 25
صفحه ای به حساب نمی آید .فونت و سایز تمامی قسمت های لوایح به جز پاورقی ها باید یکسان
بوده و یا فونت  Times New Roman 12و یا فونت  Arial 11باشد .فاصله میان سطور متن اصلی
نیز بایستی به صورت  double-spacedباشد .فونت پاورقی ها باید  2شماره کمتر از فونت اصلی
بوده و فاصله میان سطور در پاورقی ها و در عناوین مطالب می تواند به صورت single-spaced
باشد.

امکان کمک گرفتن از سایرین در الیحه نویسی تا چه میزان ممکن است؟
نگارش ،ویرایش و تحقیق پیرامون الیحه و کیفرخواست می بایست کار گروهی اعضای تیم باشد.
مداخله و کمک مربیان و استادان دانشگاه تنها می تواند به صورت مشاوره باشد و نه انجام کار به
جای تیم .برگزارکنندگان در صورت اطالع از تخلف ،تیم متخلف را حذف خواهند کرد.

قضات موت کورت بر اساس چه معیارها و ضوابطی تیمهای شرکت کننده را ارزیابی می کنند؟
الیحه کتبی 30 :امتیاز
درک جزئیات پرونده و قوانین و قواعد الزم االجرا در پرونده 15 :امتیاز
استفاده از منابع و ارجاع دهی صحیح 15 :امتیاز
مهارت در ارائه مطالب ( 15 :)Advocacyامتیاز
مهارت در پاسخگویی به پرسش ها 15 :امتیاز
طرز رفتار در محضر دادگاه 10 :امتیاز
مجموع 100 :امتیاز
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نمره الیحه تنها در دور مقدماتی لحاظ می شود.
شایان ذکر ا ست این امتیازبندی من باب نمونه بر اساس جدول امتیازات سال پیش ارائه شده است
و امسال ممکن است تغییراتی داشته باشد.

مهارت زبان انگلیسی تا چه میزان دارای اهمیت است؟
همانطور که می دانید سناریوی مسابقه هانری دونان و همچنین بسیاری از منابعی که برای آماده
شدن تیم ها الزم است مطالعه شود به زبان انگلیسی هستند .از این جهت ،تسلط به زبان انگلیسی
الزم است .این مهارت در روز برگزاری دور مقدماتی سنجیده خواهد شد؛ به این صورت که مصاحبه
کوتاهی با شرکت کنندگان به زبان انگیسی انجام خواهد شد .مصاحبه شامل سؤاالت کلی و نیز
سؤاالت حقوقی خواهد بود .ولی دانش حقوقی مصاحبه شونده در نتیجه مصاحبه تأثیری نخواهد
داشت.

منابع پیشنهادی برگزارکنندگان برای آماده شدن در مسابقه چه خواهد بود؟
به تیم های شرکت کننده بسته آموزشی رایگان در روز جلسه توجیهی داده خواهد شد که شامل
بعضی منابع اصلی به زبان فارسی در خصوص دانش کلی حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق
بین المللی کیفری خواهد بود .با این حال ،مسلما این بسته آموزشی به تنهایی پاسخگو نبوده و نیاز
به مطالعه سایر منابع نیز وجود دارد.
کتابخانه های کمیته ملی حقوق بشردوستانه ،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش
و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ جهت مطالعه و امانت منابع مرتبط آماده پذیرایی دانشجویان
گرامی با هماهنگی قبلی هستند.

آیا تخلف از شرایط فوق الذکر ضمانت اجرایی دارد؟
در صورت احراز تخلف ازهر یک از شرایط مذکور  ،برگزارکنندگان این اختیار را دارند تا با تیم متخلف
برخورد کنند و در صورت صالحدید آنها تیم متخلف از دور مسابقات حذف خواهد شد.
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آیا به اعضای تیم های شرکت کننده ساکن شهرستان یا دانشجویان مشغول به تحصیل در تهران که
در ایام تعطیالت خوابگاه ندارند ،به صورت رایگان خوابگاه داده خواهد شد؟
در صورت امکان و با توجه به تعداد افراد درخواست کننده ،برگزارکنندگان تالش خواهند کرد شرایط
اقامت تنها برای روزهای مسابقه را فراهم کنند.
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