
ZMAGA EKIPE PRAVNE FAKULTETE NA TEKMOVANJU IZ MEDNARODNEGA 

HUMANITARNEGA PRAVA 

 

Ekipa PF je na regionalnem tekmovanju iz mednarodnega humanitarnega prava ki je 

letos potekalo med 4. in 9. novembrom, premagala vso konkurenco in osvojila prvo 

mesto. Ekipo so sestavljali študentje Bernard Jazbar, Marko Kuliš in Maja Medved, 

vodila pa jih je mentorica as. dr. Vasilka Sancin. 

 

 

Na tekmovanju je potrebno izkazati odlično poznavanje mednarodnega humanitarnega prava 

ter mednarodnega kazenskega prava ter temelje mednarodnega prava in prava človekovih 

pravic. Ocenjuje pa se tudi timsko delo, razporeditev časa med tekmovalci na samem nastopu 

in prepričljivost odigrane vloge. 

 

Letos je na tekmovanju, ki je potekalo v Vogošči (10 km iz Sarajeva), sodelovalo 9 ekip, ki so 

bile izbrane po predhodnem izbirnem postopku: PF Univerze v Ljubljani, Slovenija; PF 

Univerze v Rijeki, Hrvaška; PF Univerze Masaryk v Brnu, Češka, PF Univerze Svetega Cirila 

in Metoda v Skopju, Makedonija; Fakulteta za varnostne vede Univerze v Beogradu, Srbija; 

PF Univerze v Sarajevu, Bosna in Hercegovina; PF Univerze Jagiellonian v Krakovu, Poljska; 

PF Univerze Nicolae Titulescu v Bukarešti, Romunija in PF Univerze v Varšavi, Poljska  

 

Priprave na tekmovanje so se začele že pred poletjem, ko smo se seznanili z zadevnim 

področjem in okvirno literaturo, intenzivnejše priprave pa so se začele septembra. Poleg 

intenzivnega študija obsežne relevantne literature, smo imeli tudi vaje, ki so potekale kot 

simulacije soočenj na samem tekmovanju. Preučiti je bilo potrebno celo vrsto mednarodnih 

konvencij s področja mednarodnega humanitarnega prava (osnova so štiri Ženevske 

konvencije in Dopolnilna protokola) in prava človekovih pravic, Ustanovno listino 

Organizacije združenih narodov, Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, več 

Resolucij Varnostnega sveta OZN, primere mednarodnih sodišč in tribunalov (npr. Nicaragua 

vs. US, Tadić case) ter se seznaniti z običajnim mednarodnim humanitarnim pravom. 

 

V začetku oktobra smo dobili oris situacije v namišljeni regiji s šestimi državami. V tej regiji 

je bila problematična predvsem ena država, ki se je soočala z notranjimi oboroženimi spopadi, 

okupiranim ozemljem ter mednarodnim oboroženim spopadom. 

 

V rednem delu tekmovanja smo nastopili petkrat; trikrat v vlogi pravnih svetovalcev 

ministrstva za obrambo različnih držav, enkrat kot pravni svetovalci ministrstva za pravosodje 

in enkrat v vlogi Mednarodnega odbora Rdečega Križa. Naša naloga je bila vsakokrat 

kvalificirati spor, prepoznati kršitve in predlagati možne rešitve – vsakokrat z drugega vidika. 

Med drugim smo morali ministrstvu svetovati glede dovoljenih metod vojskovanja, glede 

prepovedanega orožja, kategorizirati različne vrste zaprtih oseb ter prepoznati kršitve, ki so 

bile storjene, pripraviti spremembe kazenskega zakonika…  

 

Po končanem petem krogu je sledila razglasitev dveh ekip, ki sta se uvrstili v finale. V finalu 

smo se pomerili z odlično ekipo Pravne fakultete iz Brna. V soočenju pred sodniki v vlogi 

članov Mednarodne komisije za ugotavljanje dejstev smo odigrali vlogo uradnih 

predstavnikov ene od držav, vključenih v mednarodni oboroženi spopad. Naša naloga je bila 

opredeliti kršitve druge države in odgovoriti na kršitve, ki so jih navedli nasprotniki. Vlogo 

smo prepričljivo odigrali in tako osvojili 1. mesto. 

 



Posebnost tega tekmovanja je, da tekmovalci konkreten primer za posamezen krog dobimo le 

dve uri pred dejanskim nastopom. Takrat so nas zaklenili v sobo, nam vzeli mobilne telefone 

in v tem času smo morali uporabiti znanje, ki smo ga pridobili in se pripraviti na nastop. 

Finalni dan, ko so ostali imeli organiziran ogled Sarajeva, smo se finalisti pripravljali na 

tekmovanje kar šest ur. 

 

Komisijo sodnikov so sestavljali: predstavnika Mednarodnega odbora Rdečega Križa Vincent 

Sautenet in Željko Ležaja, predstavnik Mirovnega raziskovalnega inštituta v Oslu Nobuo 

Hayashi, tožilec BiH za vojne zločine Jude Romano in sodnica na Sodišču BiH za vojne 

zločine Marie Tuma. 

 

V sklopu tekmovanja smo imeli organiziran tudi ogled Sodišča Bosne in Hercegovine za 

vojne zločine, naša ekipa pa je obiskala tudi Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu, 

kjer so nas zelo lepo sprejeli. 

 

Tekmovanje je potekalo v prijetnem vzdušju, z ravno pravo mero zdrave tekmovalnosti. 

Spoznali smo kolege iz različnih držav, s katerimi bomo ostali v kontaktih. Prijetno so nas 

presenetili člani komisije, vsi priznani strokovnjaki s področja mednarodnega prava. Svoje 

delo so opravili res profesionalno, saj so nas med vsakim nastopom zasipali z dodatnimi 

vprašanji, mi pa smo uspešno iskali odgovore. A situacija se je spremenila, ko smo zapustili 

dvorano. Večeri so potekali ob sproščenih pogovorih, izmenjavi izkušenj in druženju, temu pa 

so sledile še dodatne priprave za naslednji tekmovalni dan. Zelo smo bili veseli mnogih 

pohval, ki so nam jih namenili sodniki in sotekmovalci. Zadnji večer pa smo skupinsko 

proslavili našo zmago.  

 

Vsekakor je treba omeniti, da smo v priprave na tekmovanje vložili ogromno truda, časa in 

tudi samo tekmovanje je bilo izredno naporno – vendar pa je bil naš trud poplačan. 

PAIN IS ONLY TEMPORARY, VICTORY LASTS FOREVER! 


