
 

 

Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition 2015 v Washingtonu D.C. in s strokovne ekskurzije v New Yorku 

 

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v sestavi Marko Krajnc, Ana Antunićević in 

Ana Oštir se je na letošnjem tekmovanju Philip C. Jessup International Law Moot Court, 

na katerem je sodelovalo preko 600 ekip s celega sveta, pod mentorstvom doc. dr. Vasilke 

Sancin, znova odlično uvrstila v osmino finala (med 9. in 16. mestom), z memorandumom 

tožene države pa zasedla vrhunsko 2. mesto na svetu. 

 

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court pod okriljem združenja 

International Law Students Association (ILSA) poteka neprekinjeno že od leta 1960 in velja za 

najstarejše, največje in tudi najprestižnejše tekmovanje študentov prava v svetovnem merilu. 

 

Tekmovanje, ki poteka kot simulacija sodnega postopka pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, je 

sestavljeno iz priprave pisnih memorandumov ter ustne predstavitve argumentov v obliki 

zagovora pred sodnim senatom. Letošnji tekmovalni primer je obsegal štiri sklope aktualnih 

vprašanj mednarodnega prava, vključno s problematiko suverenost držav in njihove ozemeljske 

celovitosti, grožnje z uporabo sile, načela nevmešavanja, pravico naroda do samoodločbe, 

prenehanje veljavnosti mednarodne pogodbe (vključno s klavzulo rebis sic stantibus), načini 

prenosa lastnine na programski opremi (software) in uporabe protiukrepov. 

 

Rok za oddajo pisnih memorandumov (za vsako od strank  sporu – tožba in odgovor na tožbo), je 

potekel 14. januarja 2015. Na tekmovanju v Washingtonu D.C., ki se je odvijalo med 6. in 11. 

aprilom 2015 (White & Case International Rounds), pa smo pred simuliranim Meddržavnim 

sodiščem, sestavljenim iz sodnikov - posameznikov, ki se ukvarjajo z mednarodnim pravom, v 

angleškem jeziku ustno predstavljali argumente obeh hipotetičnih držav v sporu. 

 

Začetni del tekmovanja (t.i. Preliminary Rounds) je potekal v štirih krogih. Vsaka ekipa je dvakrat 

zagovarjala tožečo in dvakrat toženo stranko v sporu. Soočili smo se z ekipami iz Kitajskega 

Tajpeja, Nove Zelandije, Gruzije in Argentine ter se (glede na seštevek točk iz vseh štirih krogov) 

uvrstili med najboljših 32 ekip na svetu. V šestnajstini finala nam je žreb kot nasprotnika določil 

ekipo iz Ukrajine, ki smo jo premagali. V osmini finala smo se nato pomerili z  ekipo iz Rusije, 

sodniki pa so odločili, da v četrtfinale napreduje ruska ekipa. 

 

V velikem finalu tekmovanja je ekipa iz Avstralije (University of Sydney) premagala ekipo iz 

Čila (Pontificia Universidad Católica de Chile). Sodni senat, ki je sodil v finalu, sta sestavljala dva 

sodnika Meddržavnega sodišča v Haagu: Sir Kenneth Keith (kot predsedujoči) in Joan E. 

Donoghue ter profesor mednarodnega prava: Harold H. Koh (Yale Law School). 

 

Tekmovanju je sledila strokovna ekskurzija v New York, kjer smo se srečali s predstavniki 

Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN in seznanili z delovanjem OZN ter delom 

mednarodnih pravnikov v praksi. Na daljši razgovor, v katerem je opozoril na prioritete slovenske 

zunanje politike na multilateralnem področju nas je sprejel Nj. eksc. gospod Andrej Logar, 

veleposlanik pri OZN. Na posebej za ekipo organiziranih sestankih v OZN smo se sestali in 

razpravljali o aktualnih mednarodnopravnih problematikah z Mono Khalil, Senior legal Adviser v 



 

 

Office of Legal Affairs, predstavniki DOALOS (The Division for Ocean Affairs and the Law of 

the Sea), OCHA (The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) in 

DPKO (The Department of Peacekeeping Operations). Člani ekipe so obiskali tudi enodnevno 

konferenco »Current Trends in International Arbitration«, ki jo je v sklopu mednarodnega dneva 

arbitraže organizirala Penn State International Arbitration Group v sodelovanju z mednarodno 

odvetniško pisarno White & Case LLP. 

 

Desetmesečni poglobljeni študij in priprave na tekmovanje so nam prinesli izjemno poznavanje 

širokega področja mednarodnega prava, zaobseženega v tekmovalnem primeru, neprimerljive 

izkušnje na področju pravne argumentacije in javnega nastopanja, predvsem pa edinstven vpogled 

v procese nastajanja pravil mednarodnega prava. 

 


