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Ljubljana, 22. november 2005 - V Budimpešti je med 15. in 19. novembrom 2005 potekalo 
moot court tekmovanje Regional Friedrich Born IHL Competition iz poznavanja 
mednarodnega humanitarnega prava. Udeležilo se ga je 11 ekip pravnih fakultet iz Srednje in 
Vzhodne Evrope, potekalo pa je pod okriljem regionalne delegacije Mednarodnega odbora 
Rdečega križa in rdečega polmeseca (ICRC) iz Budimpešte. 
 
Na tekmovanju je sodelovala tudi ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki so jo 
sestavljali študentje Beti Hohler, Janez Žokalj in Meta Usenik ter mentorica asistentka 
Vasilka Sancin. Ljubljanska ekipa se je s suverenimi nastopi v šestih preliminarnih krogih 
prepričljivo uvrstila v finale, kjer se je soočila z ekipo Univerze iz Vilne (Litva). Finalna 
tematika je bila primerjava med različnimi oblikami post-konfliktnega zagotavljanja 
odgovornosti domnevnih vojnih zločincev in doseganje sprave v oboroženem konfliktu 
prizadetih državah in regijah. Slovenska ekipa se je v finalu po mnenju sodnikov bolje 
odrezala in tako osvojila prestižen naziv zmagovalcev. Članica ekipe Beti Hohler je prejela 
tudi nominacijo za najboljšo govorko.  
 
Namen tekmovanja je predvsem spodbuditi zanimanje za mednarodno humanitarno pravo in 
preveriti njegovo poznavanje med študenti prava. V primerjavi z drugimi sorodnimi moot 
court-i, ki so povečini simulacije različnih sodišč, je omenjeno tekmovanje zelo pestro, saj so 
ekipam v posameznih nastopih dodeljene različne vloge, denimo pravnih svetovalcev v 
vojski, predstavnikov ministrstev, mednarodnih humanitarnih organizacij in podobno. S 
konkretnim primerom se ekipe seznanijo le uro pred samim pričetkom posameznega nastopa 
in v tem času morajo pripraviti ustrezno kvalifikacijo situacije in pravno argumentacijo, ki jo 
bodo zagovarjali v svojem nastopu. Štiričlansko komisijo sodnikov so sestavljali priznani 
strokovnjaki s področja mednarodnega humanitarnega in javnega prava: vodja izobraževanja 
pri Mednarodnem odboru Rdečega križa in rdečega polmeseca v Ženevi Katie Sams; 
profesor mednarodnega prava na Univerzi Wales Ryszard Piotrowicz; pravni sodelavec 
tožilstva Mednarodnega kazenskega tribunala za nekdanjo Jugoslavijo Nobuo Hayashi in 
profesor mednarodnega prava Univerze Liverpool David Turns. Sodniki, ki so v posmazenih 
nastopih tudi igrali različne vloge so tekmovalce med njihovimi govori prekinjali in jim 
zastavljali vprašanja. Med kriteriji ocenjevanja so največ pozornosti namenili poznavanju 
vsebine in aplikacije pravnih pravil, pa tudi iznajdljivosti, sposobnosti kritičnega odzivanja, 
kohezivnosti predstavljenih argumentov in prepričljivosti nastopa. Vsebinski poudarek 
tekmovanja je bil na povezavi med mednarodnim javnim in humanitarnim pravom, 
kvalifikaciji oboroženih spopadov, pomenu in organizaciji mednarodnih kazenskih tribunalov 
in sodišč ter odgovornosti za kršitve pravil vojskovanja.  
 
Tekmovanje je deležno velike pozornosti v okviru svojega področja in regije, kar med drugim 
potrjujejo tudi ugledni gostje otvoritvene slovesnosti: minister za pravosodje Republike 
Madžarske József Petrétei, predstojnik katedre za mednarodno pravo Univerze ELTE László 
Valki ter vodja Regionalne delegacije za Srednjo Evropo Mednarodnega odbora Rdečega 
križa in rdečega polmeseca Patrick Zahnd, ki je tudi pokrovitelj tekmovanja. V sredo, 16. 
novembra, pa je imel slavnostno predavanje tudi nekdanji zunanji minister Kanade dr. Lloyd 
Axworthy. Govoril je o dolžnosti mednarodne skupnosti, da se odzove v primeru 



sistematičnih in hudih kršitve človekovih pravic znotraj posameznih držav, t.i. »odgovornosti 
zaščititi«, v javnosti bolj znani pod izrazom humanitarna intervencija. 
 

 
Zmagovalci mednarodnega 
tekmovanja iz humanitarnega prava – 
člani ekipe ljubljanske Pravne 
fakultete s sodniki po razglasitvi 
zmagovalcev: (od leve) Meta Usenik, 
Beti Hohler, sodniki Nobuo Hayashi, 
Ryszard Piotrowicz, David Turns, 
Vasilka Sancin, Janez Žokalj in 
sodnica Katie Sams. 


