Comunicat de presă
MOOT COURT EUROPE 2019
Fundația Olanda-România (Haga) și Colegiul Național Pedagogic “Carol I” (Câmpulung Muscel)
anunță organizarea celei de-a doua ediții a concursului internațional de procese simulate: "Moot Court
Europe 2019".
Proiectul este unic în România și se adresează elevilor de liceu din întreaga lume. Inițiativa a fost
lansată în premieră de către cele două instituții în anul 2017, marcând împlinirea a 150 de ani de activitate a
Colegiului Pedagogic - instituție înființată prin decretul Regelui Carol I în anul 1867. Monument istoric și
una din bijuteriile arhitecturale românești, școala s-a impus încă de la înființare drept una dintre cele mai de
seamă instituții de învățământ din România.
Competiția are loc la Câmpulung Muscel între 21 si 27 aprilie 2019.
La eveniment iau parte peste 70 de participanți din Bulgaria, Olanda, Polonia, România, Rusia,
Suedia si Statele Unite ale Americii.
Echipele vor dezbate un caz fictiv de drept internațional, jucând rolul Apărării și al Acuzării, exact
ca într-un proces dintr-o sala de judecată. Pentru a simula și mai bine atmosfera, unele runde ale concursului
vor avea loc in sălile Judecătoriei Câmpulung, cu care cooperăm în implementarea programului.
Participanții își vor susține cauza în fața unui complet de judecători, format din juriști de renume
mondial.
Președintele completului va fi Prof. Dr. Jaap de Zwaan, membru al Fundației Olanda-România,
profesor de drept european la Universitatea Erasmus din Rotterdam și fost decan al Facultății de Drept din
cadrul universității olandeze, fost director al Institutului de Relații Internaționale Clingendael de la Haga și
avocat în cadrul Curții de la Haga.
Lui Jaap de Zwaan i se alătură Prof. Dr. Mischa Wladimiroff, un alt jurist de top, specialist în drept
internațional, amicus curie în cadrul procesului lui Slobodan Milosevici, judecat la Haga de către Tribunalul
pentru Crime de Război din fosta Iugoslavie.
Debra Lesser (directorul Centrului de Resurse Juridice de la New York, care este și unul dintre
partenerii noștri în implementarea proiectului) și Prof. Univ. Dr. Flavius-Antoniu Baias, decanul Facultății de
Drept, Universitatea București, vor face de asemenea parte din completurile de judecători.
Cazul de drept penal internațional disputat la Câmpulung se numește „Blood Diamonds” („Diamante
de sânge”). Acesta a fost scris de profesorul Mischa Wladimiroff în cooperare cu Tribunalul Penal
International de la Haga și Centrul de Resurse Juridice de la New York.
Proiectul promovează educația civică, drepturile omului și justiția internațională. Evenimentul le dă
participanților posibilitatea de a dezbate, argumenta și schimba idei într-un cadru multicultural și de a se
familiariza cu noțiunile de bază ale dreptului penal internațional.
Valorile democratice ale statului de drept și justiția internațională sunt doar doi dintre pilonii care
stau la baza inițiativei.

Proiectul Moot Court Europe 2019 este realizat cu sprijinul Guvernului de la Haga, fiind susținut de
Ministerul Olandez al Afacerilor Externe.
Mai jos, scurte prezentări ale lui Jaap de Zwaan și Mischa Wladimiroff, prezenți la Câmpulung:
Prof. Dr. Jaap de Zwaan este membru al Fundației Olanda-România, profesor de drept european la
Universitatea Erasmus din Rotterdam și fost decan al Facultății de Drept din cadrul universității olandeze,
fost director al Institutului de Relații Internaționale Clingendael de la Haga și avocat în cadrul Curții de la
Haga.
Profesorul De Zwaan a fost implicat direct, ca și consilier juridic, în redactarea Tratatului de la
Amsterdam - unul din documentele ce stau la baza funcționării Uniunii Europene. El a fost de asemenea
membru al echipei care a negociat și redactat Tratatele de aderare ale Spaniei și Portugaliei la Uniunea
Europeană.
În bogata sa carieră europeană, Jaap de Zwaan a fost diplomat în cadrul Ministerului olandez al
Afacerilor Externe și seful departamentului Justiție și Afaceri Interne în cadrul Reprezentantei Permanente a
Olandei la Uniunea Europeană. Ca și avocat în cadrul Curții de la Haga, Jaap de Zwaan a pledat de
nenumărate ori pentru Guvernul olandez în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxembourg.
Prof. Dr. Mischa Wladimiroff este specialist de top în dreptul internațional. Mischa Wladimiroff a
fost amicus curie în cadrul procesului lui Slobodan Milosevici, judecat la Haga, în fața Tribunalului pentru
Crime de Război din fosta Iugoslavie.
În bogata sa carieră juridică, profesorul Wladimiroff a fost, printre altele, avocat la Curtea Supremă a
Olandei, profesor la Universitatea din Utrecht, președintele Consiliului Consultativ al Tribunalului pentru
Crime de Război de la Haga, Președintele Asociației Internaționale de Drept Penal, co-fondator și președinte
al Asociației Europene a Avocaților de Drept Penal.
Mischa Wladimiroff a activat ca expert, negociator sau consilier juridic în multiple procese
internaționale judecate in cadrul Tribunalelor de la Haga. A fost negociator pentru Crucea Roșie
Internațională în procesul contra Guvernului Georgiei, raportor al Consiliului Europei în procesul deschis de
Turcia împotriva liderului separatiștilor curzi, Abdullah Ocalan, consilier în procesul lui Charles Taylor
(judecat în fața Tribunalului Special pentru Sierra Leone, cu sediul la Haga), sau consilier in cadrul
Tribunalului Special pentru Liban (înființat la Haga cu scopul de a judeca persoanele presupuse responsabile
pentru atentatul în care și-a pierdut viața primul ministru libanez Rafic Hariri).
Pentru relații suplimentare:
George Radu – Director, Colegiul Național Pedagogic Câmpulung
(+40 723 203 772)
Cristina Elena Cristescu – Director executiv, Fundația Olanda-România, Haga (+31 622 196 376)
Vă așteptăm!
Câmpulung, 14 aprilie 2019

