Moot Court - Symulacja rozprawy przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
ZASADY OGÓLNE:
1. Zajęcia zostaną przeprowadzone w dniach: 8 oraz 15 stycznia 2019 roku.

2. Na wokandzie znajdują się dwie sprawy:
- Jakóbski vs Polska (dotyczy zarzutu naruszenia art. 9 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka [prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania]) –
rozprawa wyznaczona na dzień 8 stycznia 2019 roku;

- Kuliś vs Polska (dotyczy zarzutu naruszenia art. 10 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka [prawo do wolności wypowiedzi]) - rozprawa
wyznaczona na dzień dnia 15 stycznia 2019 roku.
3. Przedstawiciele stron:
- Jakóbski vs. Polska:
Skarżącego reprezentują: do ustalenia;
Państwo reprezentują: do ustalenia
- Kuliś vs Polska: Skarżącego reprezentują:
Skarżącego reprezentują: do ustalenia;
Państwo reprezentują: do ustalenia,

4. Obie sprawy zostały już zakończone ostatecznymi wyrokami Trybunału w
Strasburgu. Skróty orzeczeń, stanowiące podstawę niniejszej symulacji, nie zawierają
jednak

rozstrzygnięcia.

Wszyscy

uczestnicy

symulacji

proszeni

są

o

niezapoznawanie się z rozstrzygnięciami do czasu zakończenia zajęć.

5. Przebieg rozprawy: Każda ze Stron ma nie więcej, niż 30 min. na przedstawienie
swojego stanowiska (mowy główne) + nie więcej, niż 5 min. na replikę/duplikę.
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W ramach mowy głównej każdy z Przedstawicieli danej Strony musi występować co
najmniej 10 min., nie dłużej jednak, niż 20 minut.

Przebieg postępowania będzie zatem następujący: Pełnomocnik Skarżącego 1 (np. 15
min.) - PS 2 (np. 15 min.) - Pełnomocnik Państwa 1 (np. 15 min.) - PP 2 (np. 15 min.) PS 1 lub PS 2 (5 min. na replikę) - PP 1 lub PP 2 (5 min. na duplikę).

Podział czasu między Pełnomocników w ramach mowy głównej może być inny (np.
PS 1: 20 min. PS 2: 10 min).

Replikę (duplikę) przedstawia w całości tylko jeden Pełnomocnik danej strony.

6. Postępowanie będzie toczyło się przed Izbą złożoną z 7 sędziów wybranych w
toku zajęć. Z tego względu wszyscy Studenci proszeni są o zapoznanie się ze stanem
faktycznym obu spraw.

7. Sędziowie mogą (i powinni) zadawać pytania Pełnomocnikom Stron.

8. Wyrok zapada większością głosów.

9. Przebieg prawdziwej rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
można obejrzeć na stronie:
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=

Przykłady studenckich konkursów krasomówczych (moot court competitions), np.:
The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition:
http://www.youtube.com/watch?v=wvysMFFlCho
http://www.youtube.com/watch?v=rd_Boq1a6xI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cuSLztzCAQ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b7Kx8jBeyWI
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The Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition:
https://www.youtube.com/watch?v=QobBLlMuDDc

The European Human Rights Moot Court Competition:
https://www.youtube.com/watch?v=p2hPj0WsYEk
http://humanrightsmoot.elsa.org/

Podstawowe informacje o prawach człowieka: M. Wasiński, Skrypt wykładu o prawach
człowieka– dostępny na stronie:
http://www.grocjusz.edu.pl/materialy.html

Orzecznictwo ETPCz: http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc
W sprawie innych materiałów pomocniczych: proszę o kontakt w czasie zajęć.
9. Przygotowując się do wystąpienia proszę zwrócić uwagę na:
- odpowiednią strukturę i przejrzystość wypowiedzi,
- odpowiedni dobór argumentów merytorycznych,
- postawę, gestykulację, artykulację, timbre głosu, strój,
- sposób zwracania się do Sędziów oraz przedstawicieli Strony przeciwnej.
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