
Poročilo s tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition 2006 v Washingtonu ter s strokovne ekskurzije v New Yorku 
 

Ekipa Pravne fakultete, v sestavi Jernej Cvetek, Maša Kovič, Špela Košir ter Nina Ban 
Zlatev, ki sta jo vodila dr. Matej Accetto in as. Vasilka Sancin, njen mentor pa je bil 
prof. dr. Danilo Türk, se je letos drugič udeležila Philip C. Jessup International Law 
Moot Court tekmovanja. V skupnem seštevku je ekipa dosegla 43. mesto med 103 
ekipami, ki so se uvrstile na finalni tekmovalni del v Washingtonu, oz. med skupno 565 
ekipami iz celega sveta,  ki so se udeležile tekmovanja. V posebnem točkovanju za 
najboljša pisna memoranduma (tožbo in odgovor na tožbo) pa je ekipa prejela posebno 
plaketo za doseženo odlično 8. mesto, ki je hkrati tudi najboljše doseženo mesto ekipe 
pravne fakultete katere koli evropske države. 
 

Philip C. Jessup International Law Moot Court tekmovanje že od leta 1960 neprekinjeno 

poteka pod okriljem združenj International Law Students Association (ILSA) in The 

American Society of International Law (ASIL) in velja za najstarejše, največje in tudi  

najprestižnejše tekmovanje študentov prava v svetovnem merilu. 

 

Letošnji tekmovalni primer je obsegal problematiko nasledstva držav, kršenja pravic 

avtohtonih ljudstev in manjšin s strani mednarodnih korporacij, odgovornosti držav za kršitve 

človekovih pravic na njenem teritoriju ter suverenosti nad naravnimi viri. 

 

Tekmovanje je potekalo kot simulacija sodnega postopka pred Meddržavnim sodiščem v 

Haagu in je bilo sestavljeno iz priprave pisnih memorandumov ter ustne predstavitve 

argumentov v obliki zagovora pred sodnim senatom. 17. januarja 2006 je potekel rok za 

oddajo pisnih memorandumov (za vsako od nasprotujočih si strani), v katerih so predstavljeni 

pisni argumenti na zastavljen primer. Na tekmovanju v Washingtonu od 26. marca do 2. aprila 

2006 (Shearman & Sterling International Rounds) pa smo pred simuliranim Meddržavnim 

sodiščem, sestavljenim iz strokovnjakov za mednarodno pravo, v angleškem jeziku ustno 

predstavljali argumente obeh strani v hipotetičnem sporu.  

 

Ustni del tekmovanja v Washingtonu je potekal v štirih krogih. Vsaka ekipa je dvakrat 

zagovarjala tožečo in dvakrat toženo stranko v sporu. Ekipa Pravne fakultete iz Ljubljane se je 

soočila z ekipami iz Brazilije, Združenih držav Amerike, Nizozemske ter Rusije. Z doseženim 

izkupičkom dveh zmag se ji žal ni uspelo uvrstiti v nadaljnji krog tekmovanja. 

 

V finalu tekmovanja je ekipa Columbia University iz ZDA premagala Universidad Catolica 

Andres Bello iz Venezuele. 

 

Preostale dni v Washingtonu smo izkoristili za udeležbo na 100. letni konferenci ASIL, kjer 

smo med drugim imeli možnost prisostvovati predavanjem in razpravam najbolj priznanih 

mednarodnih pravnikov, kot so predsednica Meddržavnega sodišča v Haagu Rosalyn Higgins, 

ter sodnika Bruno Simma in Thomas Burgenthal, profesorji Philip Sands, Dinah Shelton, Jose 

Alvarez, in drugi. 

 

Tekmovanje smo zaključili v torek 4. aprila 2006 z obiskom na sedežu odvetniške pisarne 

Shearman & Sterling v New Yorku, ki je tudi glavni pokrovitelj celotnega dogodka. 

 

Sledila je strokovna ekskurzija v New Yorku, katere namen je bil seznanitev z delovanjem 

OZN in delom mednarodnih pravnikov v praksi.  



 

V sredo, 5. aprila 2006, smo začeli dan na sedežu Stalne misije Republike Slovenije pri OZN, 

kjer nas je na pogovoru sprejel veleposlanik g. Roman Kirn. Sledil je obisk na sedežu 

nevladne organizacije Security Council Report, ki se ukvarja s spremljanjem delovanja 

Varnostnega Sveta OZN. Tam smo imeli daljši sestanek z vodjo organizacije g. 

veleposlanikom Colin-om Keatingom, nekdanjim veleposlanikom Nove Zelandije pri OZN. 

Nato smo se udeležili sestanka na Uradu Visoke komisarke za človekove pravice z 

namestnikom vodje urada Craigom Mokhiberjem. Pogovor je bil osredotočen predvsem na  

reformo OZN z vidika varstva človekovih pravic. V tem okviru je bil namreč ustanovljen nov 

organ OZN, Svet za človekove pravice, ki predstavlja občuten napredek k varstvu človekovih 

pravic v okviru OZN. V tej smeri si je ves čas svojega članstva prizadevala in bila med 

glavnimi akterji tudi Republika Slovenija.  

 

Dan smo zaključili z obiskom Inštituta za mednarodno pravo na New York University, ki ga 

vodi priznani profesor mednarodnega prava dr. Simon Chesterman. Glavna tema našega 

razgovora z njim je bila reforma OZN, tokrat z vidika vloge Generalnega Sekretarja. Ob tem 

pa smo se dotaknili tudi področja humanitarne intervencije in v tem okviru (ne)zakonitosti 

posredovanja NATO-a na Kosovu in ameriške okupacije Iraka. Profesor Chesterman je 

namreč eden izmed vodilnih mednarodnih strokovnjakov, ki se ukvarja s  področjem 

humanitarne intervencije. 

 

V četrtek, 6. aprila 2006, smo se zjutraj na sedežu slovenske misije najprej sestali z g. 

Sebastian von Einsiedelom, ki je pomočnik predsednika nevladne organizacije International 

Peace Acadamy, katere poslanstvo je promocija preprečevanja in razrešitve oboroženih 

spopadov med in znotraj držav s pomočjo novih inovativnih in učinkovitih pristopov. Teme 

pogovora so bile reforma OZN in humanitarna intervencija.   

 

V nadaljevanju nas je sprejela ga. Elsa Stamatopoulou, Direktorica pisarne Urada Visoke 

komisarke za človekove pravice  v New Yorku. Sestanek je bil namenjen obravnavi spornih 

vprašanj iz področja varstva pravic avtohtonih ljudstev v mednarodnem pravu. Tudi na tem 

področju je odigrala Slovenija vidno vlogo, saj je bil veleposlanik dr. Danilo Türk član 

Podkomisije za preprečevanje diskriminacije in varstvo manjšin in leta 1990 tudi njen 

predsednik.  

 

Sledil je pogovor z g. Arnoldom Prontom iz Oddelka za kodifikacijo, ki je tudi član 

Sekretariata Komisije za mednarodno pravo. Dobili smo izčrpen pregled postopka 

sprejemanja in uveljavljanja prava o odgovornosti držav, s čimer se je Komisija ukvarjala od 

svojega nastanka do leta 2001, ko so sprejeli t.i. člene o odgovornosti držav. Gre za enega 

najpomembnejših dokumentov v mednarodnem pravu. 

 

V nadaljevanju smo imeli delovno kosilo na sedežu Slovenske misije, kjer smo se v pogovoru 

z namestnico Evo Tomič in pravnim svetovalcem misije Markom Rakovcem podrobno 

seznanili z delovanjem misije tako samostojno v OZN kot v okviru skupnega nastopa držav 

Evropske Unije. Razprava je potekala tudi o vlogi stalne misije v času predsedovanja 

Slovenije Evropski uniji v prvi polovici leta 2008. 

 

Dan smo zaključili na sedežu OZN v Treaty Section (Oddelek za pogodbe), kjer smo dobili 

izčrpen vpogled  v delovanje te pisarne OZN. Seznanili smo se z dejanskim protokolom 

podpisovanja mednarodnih pogodb,  postopkom njihove registracije na podlagi 102. člena 

Ustanovne listine OZN in vlogo Generalnega Sekretarja kot depozitarja mednarodnih pogodb. 



Predavanja pa smo zaključili še z izčrpno predstavitvijo spletne strani mednarodnih pogodb 

OZN, ki vsebuje bogato zbirko bilateralnih in multilateralnih mednarodnih pogodb v njihovih 

izvirnih jezikih. Stran je zelo pomembno in uporabno orodje tako mednarodnih pravnikov 

celega sveta kot tudi študentov prava . 

 

Udeležbo na tekmovanju so nam poleg Pravne fakultete v Ljubljani z donatorskimi in 

sponzorskimi sredstvi omogočili še: Zavarovalnica Triglav d.d., Elektro-Slovenija d.o.o., 

BTC d.d. in Oikos d.o.o. 


