NOVA ZMAGA SKUPINE PRAVNE FAKULTETE NA TEKMOVANJU IZ
MEDNARODNEGA HUMANITARNEGA PRAVA
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki so jo sestavljali študentje Ana Oštir,
Aljaž Paulin in Tina Remškar, vodila pa mentorica as. dr. Vasilka Sancin, je na
regionalnem tekmovanju iz mednarodnega humanitarnega prava (Regional IHL
moot court competition) premagala vso konkurenco in osvojila prvo mesto. Ana
Oštir je prejela tudi priznanje za najboljšo govornico tekmovanja.
Tekmovanje, ki ga je organizirala Delegacija Mednarodnega odbora Rdečega križa za
Bosno in Hercegovino, je potekalo v Sarajevu od 11. do 15. 11. 2010. Konkurenco so
sestavljale ekipe iz: Črne Gore, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije,
Srbije, Turčije, ki so bile povabljene k sodelovanju na tekmovanje na podlagi
predhodnega postopka organizatorja. Po štirih soočenjih z ostalimi ekipami, smo se v
finalu pomerili z ekipo iz Makedonije in bili po oceni sodnikov prepričljivejši.
Sodniški panel je sestavljalo pet sodnikov: Ryszard Piotrowicz, profesor mednarodnega
prava ter direktor podiplomskega študija Mednarodnega humanitarnega in Begunskega
prava na Univerzi v Aberystwythu (Združeno kraljestvo); Nobuo Hayashi, raziskovalec
in predavatelj na Mednarodnem mirovnem raziskovalnem inštitutu v Oslu (tudi večkratni
sodnik Jessup tekmovanja v Washingtonu); Theo Boutruche, svetovalec za mednarodno
humanitarno pravo in pravo človekovih pravic (delal tudi za Svet ZN za človekove
pravice ter nevladno mednarodno organizacijo Save the Children v Afganistanu in
Palestini); Linda Murnane, vodja Uprave Mednarodnega kazenskega tribunala za
nekdanjo Jugoslavijo (med drugim: nekdanja vojaška sodnica in svetovalka v vojski
ZDA) ter Sebastian Bole Besancon, predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa
(pravni svetovalec za delegacijo ICRC v zaporih in priporih po vsem svetu, trenutno v
BIH).
Pod budnim očesom naše mentorice smo poleti, potem ko smo bili izbrani na podlagi
prijavnega postopka znotraj Pravne fakultete, začeli z zelo intenzivnimi pripravami.
Ekipa je dobila potrdilo o izboru s strani organizatorja konec poletja, ko se je vse začelo
še bolj zares. Imeli smo intenzivne vaje, ki so nas izbrusile za bodočo odlično uvrstitev.
Pri tem so nam velikodušno pomagali tudi člani ekip Pravne fakultete, ki so se
tekmovanja udeležili v preteklih letih. Sredi priprav smo se septembra odpravili v
Beograd, kjer smo na Fakulteti za družbene vede poslušali predavanja iz različnih tem,
povezanih s področjem oboroženih spopadov (in spoznali bodoče sotekmovalce- pregled
konkurence).
Konec oktobra smo prejeli letošnji oris situacije, ki je zajemala področja treh (štirih-eno v
nastajanju) držav, ki so bile med seboj v oboroženih spopadih. Primer je bil izredno
zanimiv, saj je zaobjemal množico mednarodnopravnih problemov, ki smo jih morali
razrešiti (med drugim: terorizem, okupacija, osamosvojitev ljudstva, številne kršitve
mednarodnega humanitarnega prava).

Za reševanje problema je bilo potrebno dobro poznavanje ne le mednarodnega prava
oboroženih spopadov, pač pa tudi splošnega mednarodnega javnega prava,
mednarodnega kazenskega prava in prava človekovih pravic. Pri obravnavi primera je
bistveno poznavanje relevantnih sodb predvsem obeh ad hoc mednarodnih kazenskih
sodišč, za Jugoslavijo in Ruando, sodb in svetovalnih mnenj Meddržavnega sodišča v
Haagu ter sodb hibridnih sodišč, zlasti primerov Posebnega sodišča za Sierro Leone.
Splošno poznavanje konfliktnih situacij, ki se trenutno odvijajo po svetu, pa pomeni še
dodatno prednost.
Na tekmovanju, se za razliko od ostalih klasičnih moot court tekmovanj pričakuje
vživljanje v različne vloge, ki so podane tik pred vsakim nastopom. Vsaka skupina dobi
dodatne podatke glede razvoja dogodkov uro do dve pred dejanskim nastopom, nato pa se
po pripravi začne runda.
Tekmovanje je letos potekalo v štirih rundah in finalnem nastopu. Ekipa je odigrala
različne vloge: bili smo predstavniki oblasti ene izmed držav pred vojaško komisijo, v
drugi rundi smo bili predstavniki Mednarodnega odbora Rdečega križa (pred upravo v
zaporu, kjer so bili vojni ujetniki), v tretji smo nastopili kot predstavniki ene od držav
pred Komisijo ZN za ugotavljanje dejstev (UN fact-finding commission), kjer smo morali
upravičiti neutemeljene napade na različne objekte, v četrti rundi pa nam je bila podana
vloga pravnih strokovnjakov za orožja. Četrta runda je za razliko od drugih potekala pred
»novinarji«, kjer smo morali utemeljili dovoljeno uporabo dodeljenega orožja.
V finalu smo se pomerili kot stranka pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC).
Zastopali smo državo pri predhodnem vprašanju izročitve posameznika temu sodišču.
Znanje je bilo potrebno čim bolje strniti preko: kvalifikacije konflikta, kvalifikacije
problema, poznavanja in učinkovite uporabe prava, poznavanja ozadja zgodbe ter
učinkovite predstavitve preko vživetja v vnaprej podano vlogo. Pri tem je odločilno
sodelovanje celotne ekipe. V slogi je moč!
Za nami je izjemna izkušnja, ki jo priporočamo vsem znanja in novih izkušenj željnim
študentom. (Kot so izpostavili že kolegi, ki so zmagali v letu 2009: PAIN IS ONLY
TEMPORARY, VICTORY IS FOREVER!)
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