EKIPA LJUBLJANSKE PRAVNE FAKULTETE IZ BRNA Z NAGRADO ZA
NAJBOLJŠA PISNA IZDELKA IN NAJBOLJŠEGA GOVORNIKA
NA TEKMOVANJU IZ PRAVA EU
Med 26. in 28. aprilom je v Brnu potekalo 19. tekmovanje študentov prava iz srednje in vzhodne
Evrope »Central and East European Moot Competition«. Tekmovanje je simulacija postopka
predhodnega odločanja na Sodišču EU, na katerem se v sposobnosti oblikovanja in predstavljanja
pravnih argumentov pomerijo tri- ali štiričlanske ekipe študentov višjih letnikov evropskih pravnih
fakultet. Ekipa ljubljanske pravne fakultete, ki smo jo sestavljali študentje Jure Globočnik, Neža
Šubic in Helena Uršič, je domači univerzi poleg uvrstitve v polfinale priborila nagrado za najboljša
pisna izdelka, absolventka Neža Šubic pa je bila izbrana za najboljšega govornika tekmovanja.

Letošnji tekmovalni primer se je ukvarjal s problematiko evropskega naloga za prijetje in predajo,
zlasti v povezavi z vprašanjem (nezadostne) zaščite človekovih pravic pri predaji osumljencev iz ene
države članice v drugo. V namišljeni državi članici Tuotpo je prišlo s pomočjo naprednega
računalniškega programa, izuma mladega avtista Sheldona, do vdora v bančni sistem. Tuotpo je
sprožil postopek za Sheldonovo predajo, vendar pa je naprošena država članica zaradi mentalnega
stanja Sheldona pri izpolnitvi naloga oklevala. Sistem evropskega naloga, kot ga ureja evropska
sekundarna zakonodaja, namreč ne predvideva posebnega razloga neizvršitve zaradi (možnosti)
kršitve človekovih pravic, do česar bi pri Sheldonu z veliko verjetnostjo prišlo. Tekmovalci smo se
tako soočili z vprašanjem, ali je mutual trust, torej načelo vzajemnega priznavanja sodnih odločb v
EU, na katerem temelji celoten sistem evropskega naloga za prijetje in predajo, absolutno in kako
nanj vplivajo človekove pravice, še posebej v luči nedavne uveljavitve Listine EU o temeljnih
pravicah pravic kot dela primarne evropske zakonodaje.
S tekmovalno nalogo smo se seznanili januarja in takoj začeli z intenzivnim študijem literature in
sodne prakse. Konec marca smo oddali pisne memorandume, sledili pa so trije tedni priprav na
ustne nastope. V Brno smo odpotovali 26. aprila in se na predtekmovalni večer udeležili sprejema na
češkem vrhovnem sodišču. V spominu nam bodo ostale besede sodnice Brožove, ki je poudarila
pomen individualne obravnave posameznika v evropskem pravu in spoštovanja človekovih pravic.
Pozdrav je izrekla tudi AG Eleanor Sharpston, gonilna sila tekmovanja in kot avtorica tekmovalnega
primera izjemna poznavalka problematike.
Prvi dan moot courta se je pretežno odvijal v prenovljenih prostorih Upravnega sodišča v Brnu.
Vsaka ekipa se je pomerila dvakrat, prvič v vlogi države Tuotpo, drugič v vlogi Sheldonovih
odvetnikov. Osem najboljših je bilo izbranih v nedeljski polfinale, med njimi tudi ekipa ljubljanske

univerze. V noči s sobote na nedeljo je bilo tako spanja bolj malo, pilili smo namreč še zadnje
malenkosti v govorih in se poskusili domisliti čim bolj sočnih argumentov, s katerimi bi prepričali
sodnike - profesorje evropskega prava s prestižnih evropskih fakultet in sodnike, generalne
pravobranilce ter pravne svetovalce samega Sodišča EU.

Kljub temu, da se naša ekipa ni uvrstila med dve najboljši univerzi, je bil končni izkupiček izjemen.
Najprej smo se razveselili nagrade Clifford Chance za najboljša memoranduma tekmovanja, nato pa
še razglasitve najboljšega govornika – čast je pripadla naši članici Neži Šubic, ki bo za nagrado
opravljala pripravništvo v kabinetu enega od sodnikov Sodišča EU.
Opisanih dosežkov gotovo ne bi bilo brez vodij ekipe Karmen Lutman, Dušana Mitrovića in Urške
Cujnik ter mentoric mag. Martine Sever in doc. dr. Ane Vlahek. Vsi omenjeni so pred leti prav tako
uspešno zastopali slovenske barve na CEEMC. Njihovi nasveti, spodbude in kritike so bili za našo
ekipo neprecenljivi. Zahvala gre tudi prof. dr. Katji Šugman Stubbs in doc. dr. Primožu Gorkiču, ki
sta nam bila v veliko pomoč glede evropske kazenskopravne problematike, ki je bila letos osrednja
tema tekmovanja, ter doc. dr. Klemenu Podobniku, ki se je tekom priprav mentoricama in coachem
pridružil v vlogi sodnika.
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