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Od devetega do dvanajstega maja letos je pod pokroviteljstvom Sodišča Evropskih skupnosti
in Univerze iz Cambridgea v pristaniškem mestu Gdansk na Poljskem potekalo deveto
Srednje- in vzhodnoevropsko tekmovanje iz prava Evropske unije oziroma t. im. Central
and Eastern European Moot Court Competition . Udeležila se ga je tudi ekipa Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani, ki smo jo sestavljali absolventje Ana Kerševan, Matija
Longar, Martina Sever in Ana Vlahek.
Ekipa PF

Sredi februarja je bil na spletni strani
www.law.cam.ac.uk/moot/indexpge.htm objavljen primer s
sedmimi vprašanji, na katera je bilo treba do začetka aprila
odgovoriti v dveh pisnih memorandumih, v enem za
državljana države članice Evropske unije in Komisijo
Evropskih skupnosti kot tožnika, v drugem za državo članico
Evropske unije ter enega od njenih organov kot toženca. Tri
vprašanja so zajemala problematiko prostega gibanja
delavcev ter svobode ustanovitve sedeža in opravljanja
storitev, četrto je obravnavalo predhodna vprašanja.
Te tematike so bile predmet zagovorov prvi dan tekmovanja,
ki se ga je udeležilo sedemnajst ekip iz Češke, Estonije,
Gruzije, Latvije, Madžarske, Moldavije, Poljske, Rusije,
Slovaške, Slovenije in Ukrajine. Vsaka ekipa je v prostorih
Pravne fakultete v Gdansku pred simuliranim Sodiščem
Evropskih skupnosti, sestavljenim iz treh strokovnjakov
prava Evropske unije, v angleškem jeziku predstavila
argumente tako tožnika kot toženca. Še isti dan med
druženjem na poljski večerji so objavili imena osmih ekip, ki
so se uvrstile v polfinale. Ker smo bili med njimi, smo imeli namesto zabave na programu
nočni študij konkurenčnega prava, ki je bilo vsebina preostalih treh, težjih vprašanj.
Tudi drugi dan tekmovanja smo v parih urah eno za drugo
predstavili obe strani in se izčrpani končno napotili v stari
del mesta, kjer so med kosilom objavili najboljši ekipi. In
zopet smo ostali brez obroka in ogledov, s fakulteto iz Prage
smo se namreč uvrstili v finale. Izžrebali so strani in
povedali, katera štiri od sedmih vprašanj bodo predmet naših

predstavitev, in že čez dobro uro smo sedeli v t.im Arthur's Court, več sto let starem
nekdanjem sodišču trgovcev v samem središču mesta. Pred polno dvorano smo v objektivno
težji vlogi toženca prepričevali tokrat sedemčlansko sodišče, ki mu je predsedoval Lord Slynn
of Hadley. Kljub težavam z mikrofonom in zvonjenju ure v dvorani vsakih petnajst minut je
predstava z vseh strani odlično uspela.
Pred razglasitvijo zmagovalca je Lord Slynn še enkrat na
dolgo predstavil primer, ki smo ga takointako vsi prisotni
poznali na pamet, ga razložil v očeh sodnikov in s tem
povečeval napetost v dvorani. Čeprav smo že z uvrstitvijo v
finale dosegli veliko, smo bili po razglasitvi naše ekipe za
zmagovalca še toliko bolj veseli in zadovoljni. Za nagrado
bomo jeseni obiskali Cambridge in London.
Ker si nam do konca tekmovanja ni uspelo ogledati niti
kančka Gdanska, smo se odločili za par dni podaljšati
bivanje v tem izredno zanimivem mestu jantarja, zlate
vodke, opečnatih ulic in Solidarnosti.
Na tem mestu se v imenu celotne ekipe zahvaljujem za
pomoč prof. Grilcu in as. Podobniku, posebna zahvala pa gre
prof. Kranjcu, ki je ves čas, še posebej v Gdansku, skrbel za
nas in nam stal ob strani.

