
 

 

 به نام خدا

 قوانین و مقررات

 مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی

 

 منظورهدف و  (1

با همکاری و علمی حقوق اساسی انجمن ، با حمایت و ابتکار مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی ایراناولین دوره 

 ایجاد فرصت هایی برایبا هدف  ،ه مازندراندانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگا

حقوق عمومی و آشنایی با دادرسی اداری با الگوی دادرسی اداری ایران در دیوان عدالت اداری و نیز گشودن افق  آشنایی با تحوالت

 برگزار می شود.و دفاع  گارشن در موثرتوسعه ی مهارت های  همچنینو  عمومیحقوق  های نوین در ایده های

 برگزاری و محل  یختار (2

 و به( در شهر قم پردیس فارابی)در مرحله مقدماتی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران  عمومیحقوق  موت کورتمسابقه  اولین

و علوم سیاسی انشکده حقوق ددر نهایی آن  و مرحله پردیس فارابی دانشگاه تهران  -بلوار دانشگاه )جاده قدیم تهران(   -قم  نشانی

میدان -بابلسر،  بلوار شهید ذوالفقاری-مازندران و به آدرس آبان 23خ در تاری استان مازندراندر مازندران در شهر بابلسر دانشگاه 

 برگزار خواهد شد.بوعلی، خیابان دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران 

 شرایط حضور در مسابقه (3

دانشگاه  در )کلیه گرایش ها(حقوق و کارشناسی ارشد شناسیدر حال تحصیل در مقطع کاردر زمان ثبت نام که  دانشجویانیکلیه 

که  )کلیه گرایش ها(یا فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق باشنددر حال تحصیل  موزش عالیها و موسسات آ

 می توانند در این مسابقات شرکت کنند.، بیش از یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی شان نگذشته باشد



 

 

 ه نهایی، نسخه ای از الیحه به زبان انگلیسی باید به صورت مکتوب ارایه مرحلهدر  ه به زبان فارسی خواهد بود.سابقم

 شود.

 .دانشجویان دکتری حقوق مجاز به شرکت در مسابقه نمی باشند 

 

 ترکیب تیم (4

مگر با عذر  تغییر نمی باشندتحت هیچ شرایطی قابل  ضااع تعدادباشد. از یک دانشگاه نفر عضو  3 م باید شاملهر تی -الف

 تشخیص عذر موجه در صالحیت هیات داوران می باشد..موجه

معرفی می نماید.در طول مسابقه، امکان تغییر ترکیب تیم ها یا نقش ها وجود پژوهشگر  1سخنران و  2در روز مسابقه، هر تیم  -ب

 ندارد.

ی ییک کد شناسادر طول مسابقه، هر یک از تیم ها  خواهند داشت. از هر دانشگاه، حداکثر دو تیم اجازه شرکت در مسابقه را -ج

 خواهند داشت.

 

 ثبت نام (5

ادامه خواهد  مرداد سال جاری 1شروع شده و تا پایان ساعت اداری روز  1397اردیبهشت سال  1ثبت نام آنالین از تاریخ  -الف

متقاضیان باید فرم ثبت نام را از سایت دانلود و به بود. واهدامکان پذیر خ www.iacl.ir ن از آدرس اینترنتیداشت. ثبت نام آنالی

 ارسال نمایند. mootcourt@iacl.irایمیل به نشانی 

نام  ثبت دیهییتأارسال می شود که شرکت کنندگان یک ایمیل تاییدیه برای روز کاری حداکثر تا دو ، هر تیم پس از ثبت نام -ب

 .ایشان خواهد بودموفق 



 

 

مدیرکل آموزش یا معاون آموزشی یا شرکت کننده که توسط تیم ی موسسه/دانشگاه گواهینامه از  شده کناس ی نسخه یک ج(

نام شرکت باید رییس دانشکده یا رییس دانشگاه امضا شده باشد، باید در فرایند ثبت نام آنالین بارگذاری شود. در این نامه 

برای شرکت در مسابقه ی موت کورت موسسه/دانشگاه نماینده آن  و اینکهد، نکن می تحصیل آن در که ترمی ، سال وکنندگان

گواهینامه اسکن از  ارائه یثبت نام بدون  متبوعه را داشته باشد.موسسه/دانشگاه  سربرگ این نامه ی تایید باید. ، قید شودندهست

  ، معتبر نخواهد بود.موسسه/دانشگاه رسمیبا مهر تایید شده فرم  دانشگاه یامزبور 

 های مسابقهله مرح (6

کلیه تیم هایی که دارای شرایط ثبت نام باشند، می توانند  ،در مرحله مقدماتی خواهد بود.حل مقدماتی و نهایی امرمسابقه شامل 

  تیم برای رقابت نهایی برگزیده می شوند. 8در مسابقه شرکت نمایند. پس از مرحله مقدماتی، تعداد 

 مقدماتی مرحله( 1-6

  .)اداره( در نقش خواهان و یک بار در نقش خوانده بار یک ؛داشت جلسه ی مسابقه خواهد 2مقدماتی  حلهرمهر تیم در  -الف

 گیرد. قرار نمیدیگر ر مقابل تیم بیش از یک بار دقدماتی، هیچ تیمی در مرحله م -ب

 :واهد شدخداوری  بر مبنای زیررقابت تیم ها  مقدماتی به مرحله نهایی می روند؛ مرحلهتیم از  4 -پ

 تعداد دفعات برد (1

 برد مساوی باشد(دفعات داوران )اگر تعداد  در بخش الیحه و نظر کسب شدهمجموع امتیازات  (2

 (ات در حالت قبلتساوی امتیاز)در صورت  داوران بدون احتساب امتیاز لوایح دریافتی ازمجموع امتیازات  (3

 های بعد، احتساب نمی شوند. مرحلهد و در شو های مقدماتی استفادهمرحله نمرات لوایح می تواند تنها در 



 

 

که در مقابل هم اجرا خواهند یی تیم ها، هر تیم در مسابقهنقش های  ،برنامه آشنایی و تعیین کدهای تیم های شرکت کننده -ت

الیحه خود را تیم  هر شهریور انجام می شود. الزم است 10تاریخ در ساعت  تا ین تیم های روبروی هم،ایح بوداشت و برنامه تبادل ل

  تبادل لوایح نیز به صورت اینترنتی و برخط خواهد بود.تا تاریخ مذکور از طریق ایمیل برای داوران ارسال و تاییدیه دریافت نماید.

 ن مراجع قضایی باشد. و متناسب شأ ودهبپوشش شرکت کنندگان باید کامال رسمی  -ج

 در تعارض با الیحه تقدیمی باشد. ارائه ی شفاهی نباید ت لوایح نمی باشد، اماشفاهی محدود به مندرجا یاستدالل ها و بحث -چ

 نهایی مرحلهمقدماتی و  مرحله( 2-6

 خواهد شد. مشخصنحوه قرارگیری هر تیم در مقابل تیم های دیگر، بر اساس قرعه کشی  -الف

 به قرار زیر است: مسابقههای  مرحلهتاریخ و ساعت برگزاری  -ب

 در شهر قم. چهارشنبه روزمهر  11تی در تاریخ مقدما مرحله 

 در شهر بابلسر. چهارشنبه روزآبان  23 نهایی در تاریخ مرحله 

 .ا خواهد رسیدنامه، به اطالع تیم ههرگونه تغییر در این بر

جوایز،  و با اهداینهایی تنها در مراسم اختتامیه  مرحلهنتایج  اعالم خواهد شد.برگزاری مقدماتی در همان روز  مرحلهنتایج  -ج

 اعالم خواهد شد.

 لوایح (7

از امتیاز تیم به ازای عدم انطباق لوایح با قالب تعریف شده،  الزامات زیر باید در لوایح تقدیمی رعایت شود. در غیر این صورت،

  کاسته خواهد شد.



 

 

بعدی تقدیم  مباحثاتتنظیم نموده و برای ، لوایح جداگانه ای (خواهان و خواندهدعوا ) هر تیم باید برای هر یک از نقش های -الف

 .کند

شهریور برای مرحله مقدماتی و  10 روز  16یک نسخه ی چاپ شده از لوایح )در نقش های خواهان و خوانده(، باید تا ساعت  -ب

گاه تهران پردیس به نشانی دانشکده حقوق دانشبرای ارزیابی و تعیین امتیاز به برگزار کننده آبان برای مرحله نهایی  10تاریخ 

یل گردد. نسخه ی تحو فارابی در مرحله مقدماتی و نشانی دانشگاه مازندران در مرحله نهایی یا نشانی انجمن حقوق اساسی

 ootcourt@iacl.irm( در همین مهلت مقرر به آدرس پست الکترونیکی docنیز باید در قالب فایل ورد ) الکترونیکی لوایح

 .محروم خواهد بودموت کورت تیم مربوطه از شرکت در مسابقه فرستاده شود. در صورت تاخیر در ارسال لوایح چاپی و الکترونیکی، 

 چاپ شده دیگر از لوایح خود را در جلسه رسیدگی همراه داشته باشند.ی نسخه  5تیم ها باید  -ج

 ری شامل افزایش، کاهش، تغییر یا ویرایش در محتوا، مجاز نخواهد بود.پس از ارسال لوایح، هیچ گونه تغیی -د

 که بر یک طرف آن چاپ شده باشد، با رعایت موارد زیر ارسال گردند؛ A4لوایح باید به صورت تایپ شده در برگه ی  -ه

 فهرست مطالب 

 معرفی عالئم اختصاری 

 دهمنابع، مستندات، آرا و رویه های قضایی مورد استفا معرفی 

 ( صفحه، بدون موضع گیری و تفسیر 1در حد بیان مختصر از وقایع پرونده) 

  طرح دعوابیان 

 مختصر استدالل ها 

 مشروح استدالل ها 

 نتیجه گیری و درخواست نهایی از دادگاه 

، اندازه ی (. در مورد پانویس هاdoubles spaceباشد ) 2و فاصله بین سطرها  12در متن الیحه، اندازه ی نوشته ها باید  -و

 .(single spaceباشد ) 1و فاصله بین سطرها  10نوشته ها باید 
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نوع دیگری از صحافی و جلد  لوایح چاپ شده باید به طور ساده منگنه شده یا دوخته شده یا دارای شیرازه ی مناسب باشند. -ز

 مورد پذیرش نخواهد بود.

 داشته باشند.  (Normalسانتی متر ) 54/2به اندازه ی  نوشته ها در صفحات لوایح باید از همه طرف حاشیه ای -ح

 لوایح قرار بگیرد. ی صفحات باید در وسط صفحه و پایینشماره گذار -ط

 صفحه اول )جلد( لوایح باید شامل موارد زیر باشد؛ -ک

 عنوان دعوا 

 ذکر جایگاه به عنوان خواهان یا خوانده 

 چاپ شود. خوانده به رنگ قرمزو برای  خواهان به رنگ آبیباید برای  صفحه اول )جلد(

 داورانی که لوایح را بررسی می نمایند، با داورانی که در جلسه شفاهی قضاوت خواهند نمود، متفاوت خواهند بود. -ل

 

 شفاهی ارائه های (8

  مقدماتی مرحله( 1-8

ن شامل پاسخگویی به طرف مقابل )پس از . این زمادقیقه زمان در اختیار دارد 30برای ارائه ی استدالل های خود هر تیم  -لفا

  ارائه ی ایشان( نیز می باشد.

تقسیم بندی مدت زمان ارائه ی اصلی و مدت زمان پاسخگویی به طرف مقابل در اختیار تیم ها بوده، اما هر یک از دو سخنران  -ب

قبل از شروع جلسه دادرسی، به منشی  دقیقه صحبت کنند. تیم ها موظف هستند زمان بندی مورد نظر خود را 20نباید بیش از 

 دادگاه اعالم کنند.



 

 

 شفاهی محدود به مندرجات لوایح نمی باشد، اما ارائه ی شفاهی نباید در تعارض با الیحه تقدیمی باشد. یبحث و استدالل ها -ج

ول ارائه ی سخنران هم تیمی می تواند در طتیم در زمان ارائه های شفاهی در کنار سخنرانان تیم خود می نشیند و پژوهشگر  -د

 ادداشت هایی را جهت کمک و تذکر به او برساند.خود، ی

 نهایی مرحله( 2-8

دقیقه زمان در اختیار دارد. این زمان شامل پاسخگویی به طرف مقابل )پس از  45برای ارائه ی استدالل های خود هر تیم  -لفا

 ارائه ی ایشان( نیز می باشد.

ن ارائه ی اصلی و مدت زمان پاسخگویی به طرف مقابل در اختیار تیم ها بوده، اما هر یک از دو سخنران تقسیم بندی مدت زما -ب

دقیقه صحبت کنند. تیم ها موظف هستند زمان بندی مورد نظر خود را قبل از شروع جلسه دادرسی، به منشی  25نباید بیش از 

 دادگاه اعالم کنند.

 به مندرجات لوایح نمی باشد، اما ارائه ی شفاهی نباید در تعارض با الیحه تقدیمی باشد.شفاهی محدود  یبحث و استدالل ها -ج

پژوهشگر تیم در زمان ارائه های شفاهی در کنار سخنرانان تیم خود می نشیند و می تواند در طول ارائه ی سخنران هم تیمی  -د

 خود، بادداشت هایی را جهت کمک و تذکر به او برساند.

مرحله ارایه شفاهی از دادن اطالعات و داللت تیم ها و  ارائه کمک یا مشورت به تیم ها و ارایه کنندگان خودداری قضات  (3-8

  خواهند نمود.

 امتیازدهی (9

  شفاهی ی ارائه امتیازات در ( 1-9

 به شرح زیر است؛ 100تا  1مالک های امتیازدهی برای قضات در خصوص ارائه های شفاهی در مقیاس 



 

 

  تحلیل درست و موشکافانه از وقایع پرونده وآگاهی 

 و قدرت متقاعدکنندگی منطق و استدالل 

 سازماندهی و روشن ساختن بحث 

 دفاع در برابر دادگاه 

  قواعد حقوقی و مواد قانونی مرتبط با موضوع دعوااصول، درک مناسب از 

 و عرف در  رویه های قضایی و اداریاز اعم  او رویه ه شامل قوانین و مقررات موضوعه آگاهی و استفاده از منابع قانونی

 منابع داخلی

 )و به کارگیری نظریه های علمی شناخته شده نوآوری )توانایی مقایسه با قرینه های دیگر قانونی 

  رعایت مقرارت دادگاه و احترام به قضات و تیم مقابل 

   امتیازات در لوایح( 2-9

 می شوند؛امتیازدهی با مالک های زیر  100تا  1در مقیاس  هرکدام از لوایح )در نقش خواهان و خوانده(

  نگارشی و سلیس بودن و روانی متن ادبی و رعایت قواعد 

 استفاده درست از تیترها و عنوان ها برای مشخص کردن بحث 

 استفاده درست از ارجاعات در متن و رعایت شیوه ی ارجاع دهی 

 سبک نگارش واضح و دقیق بدون ایجاد ابهام 

 مناسب از موضوعات قانونی مورد بحث درک 

 توالی منطقی ایده ها 

 تمرکز بر مباحث اصلی و پرهیز از حاشیه روی 

 لحن متقاعد کننده و جهت دار 

 ایجاد ارتباط مناسب بین وقایع پرونده و استدالل های قانونی 

 درک نقاط قوت و ضعف پرونده 



 

 

  از استدالل های جایگزین قابل طرح هاستفاد 

 برای تقویت استدالل هاو نظریه های حقوقی  رویه های قانونیاصول حقوق عمومی و  ، و استفاده ی موثر ازتحلیل، درک 

  استناد به اصول قانون اساسی و قواعد حقوق اساسی 

 

 جوایز (10

ان از گواهینامه + لوح تقدیر قهرمانی از اولین موت کورت حقوق عمومی ایران + تندیس اختصاصی تیم قهرم تیم قهرمان: -الف

 انجمن حقوق اساسی ایران + لوح تقدیر از سایر مراجع مقرر + کتابهای علمی

موت کورت حقوق عمومی ایران + تندیس اختصاصی نایب از اولین نایب قهرمان + لوح تقدیر گواهینامه  تیم نایب قهرمان: -ب

 ای علمیایران + لوح تقدیر از سایر مراجع مقرر + کتابه حقوق اساسی از انجمن قهرمان

 و لوح تقدیر بهترین الیحه از انجمن حقوق اساسی ولین موت کورت حقوق عمومی ایران لوح تقدیر از ا برنده ی بهترین لوایح: -ج

حقوق عمومی ایران + لوح تقدیر بهترین سخنرانی  از اولین موت کورتبهترین سخنرانی لوح تقدیر  برنده ی بهترین سخنرانی: -د

 یاز انجمن حقوق اساس

  شرکت در مسابقات ارائه می گردد. ی گواهینامهشرکت کنندگان، برای تمامی 

 .تصمیمات و آرای هیات قضات نهایی بوده و قابل تجدیدنظر نمی باشد 

 

 نام و نقش و دانشگاه خود را اعالم نمایند. نمی توانندسخنران ها در ارائه ی شفاهی : حفظ محرمانگی هویت (11

 

 پاسخ به سواالت  (12

ت کنندگان و یا مربیان می توانند برای دریافت پاسخ سواالت و ابهامات خود با آدرس پست الکترونیک برگزار کننده کلیه شرک

     mootcourt@iacl.ir مکاتبه داشته باشند:

mailto:mootcourt@iacl.ir

