
Poročilo s tekmovanja  

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2011 v Washingtonu 

Ekipa Pravne fakultete, v sestavi Sonja Radošević in Lana Cvikl, pod mentorstvom doc. 

dr. Vasilke Sancin, se je tudi letos uspešno udeležila Philip C. Jessup International Law 

Moot Court tekmovanja. V skupnem seštevku  je ekipa dosegla 50. mesto med skupno 

630 ekipami iz celega sveta, ki so se udeležile tekmovanja. Med več kot 300 govorci iz 

124 ekip, ki so se kvalificirale v finalni del tekmovanja v Washingtonu  sta se obe članici  

uvrstili med 100 najboljših govorcev. Sonja Radošević se je uvrstila na odlično 30. 

mesto, Lana Cvikl pa je dosegla 74. mesto.   

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

poteka pod okriljem združenja  International Law Students Association (ILSA)  in velja za 

najstarejše, največje in tudi najprestižnejše tekmovanje študentov prava v svetovnem merilu.  

Letošnji tekmovalni primer je obsegal aktualno problematiko vprašanja dopustnosti 

samoobrambe države proti teroristom, ki se nahajajo v drugi državi v luči prepovedi uporabe 

sile v mednarodnem pravu, vprašanja (ne)odgovornosti države kot pobudnice za akcije 

brezpilotnih letal, ki so povzročila kršitve mednarodnega humanitarnega prava in bila sicer 

upravljana s strani druge države, vprašanje dopustnosti prepovedi nošenja burkam podobnih 

pokrival za ženske in deklice v celotni javni sferi ter problematiko boja proti podkupovanju 

tujih javnih uslužbencev v skladu s paradno konvencijo OECD o boju proti podkupovanju 

tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ko takšne preiskave ogrozijo nacionalno 

varnost. Pravo OECD je bilo letos prvič vključeno v tekmovalni primer Jessupa, tudi kot 

poseben poklon tej organizaciji ob letošnji 50-letnici njenega delovanja.   

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. 11. januarja 2011 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 20.  do  26. marca 

2011 (White & Case International Rounds) pa smo pred simuliranim Meddržavnim sodiščem, 

sestavljenim iz sodnikov  - posameznikov, ki se ukvarjajo z mednarodnim pravom, ustno 

zagovarjali argumente obeh strani v tem 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  Kitajske, Irske, Islandije  in Armenije. Z  dvema zmagama, pa se nam 

letos žal ni uspelo uvrstiti v nadaljnji krog tekmovanja. 

V velikem finalu tekmovanja je že drugo leto zapored ekipa iz Avstralije (tokrat University of 

Sydney) premagala že drugo leto zapored drugo uvrščeno Columbia University iz Združenih 

držav Amerike. 

Sodni senat v finalu so sestavljali sodniki Thomas Buergenthal, nekdanji sodnik 

Meddržavnega sodišča,  Claudio Grossman, nekdanji predsednik Medameriške komisije za 

človekove pravice in Mark Pieth, trenutni predsednik Delovne skupine OECD o 

podkupovanju v mednarodnem poslovanju, odgovorne za nadzor nad izvrševanjem 

Konvencije OECD. 

V Washingtonu smo se udeleževali organiziranih dogodkov v okviru tekmovanja in se 

spoznavali z tekmovalci, mentorji in sodniki iz celega sveta. Najbolj nam je ostala v spominu 

uvodna ceremonija na kateri pokličejo vse ekipe na oder, da zapičijo zastavo države na 

podium, saj sta obe ekipi iz Japonske doživele stoječo ovacijo celotne dvorane kot tudi ekipa 

iz okupiranih območij Palestine, ki se je letos prvič udeležila tega tekmovanja. Samo dejstvo, 

da je bilo tekmovalcem iz te ekipe dovoljen odhod iz države je predstavljalo zelo ganljivo 

dejstvo. Srečali smo se tudi z diplomati iz Veleposlaništva Republike Slovenije v Združenih 

državah Amerike. Med drugim so nas popeljali po poslopju veleposlaništva ter slikovito 

orisali dejavnosti, ki jih dnevno opravljajo in posodili slovensko narodno nošo, s katero je 

članica ekipe predstavljala Slovenijo na Go-National Ball.  

Celokupna izkušnja tekmovanja je bila za tekmovalki neprecenljiva iz vidika osvojenega 

znanja, razvijanja sposobnosti ločevanja zrna od plevela med raziskovanjem relevantnega 

področja, pravne argumentacije, pisnega in ustnega izražanja v angleškem jeziku ter seveda 

odpiranja vsemogočih pogledov na možne rešitve mednarodnopravne ureditve sveta. 
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