
 



IZVJEŠTAJ TIMA ZAGREBAČKOG PRAVNOG FAKULTETA SA SUDJELOVANJA NA 

2013 PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION 

 

  

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po četvrti su puta predstavljali Republiku Hrvatsku na najvećem 

svjetskom natjecanju studenata prava: The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. 

Četveročlani tim Pravnog fakulteta činili su studenti pete godine studija: Iva Crnogorac, Lucija Ćorić, Marta Licul i 

Davor Perlić. Pripreme studentskog tima vodili su Zrinka Salaj, dipl. iur., bivša natjecateljica i studentica 

poslijediplomskog doktorskog studija, kao trenerica, te dr. sc. Trpimir M. Šošić, ispred Katedre za međunarodno 

pravo. 

  

  

Već 54. godinu zaredom, ovo najstarije moot court natjecanje okuplja tisuće studenata sa 600-ak sveučilišta: 

predstavnike više od 80 zemalja svijeta. Na završnici natjecanja – Jessup International Rounds, održanima od 31. 

ožujka do 6. travnja 2013. godine u Washington D.C., SAD sudjelovalo je ukupno 126 timova. 

  

Natjecanje predstavlja simulaciju spora između dvije fiktivne države pred Međunarodnim sudom (ICJ), u kojem se 

problematiziraju aktualna pitanja iz područja međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Sudjelovanjem na 

natjecanju studenti stječu dublje znanje iz navedenih disciplina, kao i vještine neophodne u budućoj pravničkoj 

karijeri kao što su istraživanje pravnih izvora i baza, pisanje pravnih podnesaka i usmeno argumentiranje. Osim 

navedenoga, sudjelovanjem u natjecanju studenti dobivaju priliku upoznati i povezati se sa kolegama koji dijele 

slične interese, kao i želju i motivaciju za usavršavanjem i stjecanjem novih znanja i  vještina. 

  

JESSUP SLUČAJ 2013. 

  

Ovogodišnji slučaj (The Case Concerning The Alfurnan Migrants) imao je za temu aktualnu problematiku 

podizanja razine mora i utjecaja koje ono ima na teritorij i stanovništvo malih otočnih zemalja. Jedna od tih bila je 



i fiktivna država Alfurna, stranka u sporu protiv Rutasije, države u koju su izbjegli državljani Alfurne spašavajući 

živote uslijed potapanja cijelog državnog teritorija. 

Pravna pitanja proizašla iz slučaja bila su sljedeća: 

 

1. Može li država opstati ukoliko joj u jednom trenutku nedostaje teritorij te može li se smatrati istom 

državom na potpuno promijenjenom teritoriju koji je zadobiven na temelju ugovora o najmu na 99 

godina; 

 

2. Koji je status migranata koji su bježeći od prirodne katastrofe ušli na teritorij druge države i ima li država 

iz koje su pobjegli pravo na diplomatsku zaštitu tih migranata; 

 

3. Koji je minimalni standard u postupanju s migrantima prema međunarodnom pravu, može li njihovo 

zadržavanje u imigracijskom centru dugi niz godina biti opravdano te smije li ih država izručiti trećoj 

državi poznatoj po kršenju ljudskih prava; 

 

4. Može li postupanje države kao vjerovnika ispričati državu dužnika od neplaćanja dugovane svote po 

ugovoru o zajmu, te mogu li se države pozivati na stanje nužde kao pravnu obranu u slučajevima 

izbjegavanja ugovornih obveza. 

 

PRIPREME I PRIJATELJSKI OGLED U PRIŠTINI, KOSOVO (27. veljače -  2. ožujka 2013.) 

  

Opsežne pripreme započele su već u rujnu 2012. nakon što je na Jessup Intramural Competition-u u organizaciji 

Katedre za međunarodno pravo izabran četveročlani tim. 

  

Prvi dio natjecanja sastojao se u pripremanju pisanih podnesaka za obje strane u sporu. Zahtjevan rad uključivao 

je pretraživanje pravnih baza, istraživanje pravnih izvora i analize kako međunarodnih, tako i stranih presuda te 

zadovoljavanje visokih tehničkih kriterija u oblikovanju teksta. Podnesci su poslani 15. siječnja, a njihova tehnička 

savršenost ogledala se u nedostatku negativnih bodova. 



Nakon priprema za pisani, uslijedile su usmeni dio natjecanja. Članovi tima podijelili su se u zastupnike države 

tužiteljice i države tuženice, te intenzivno uvježbavali svoja izlaganja.   

  

Poseban napredak u pripremama ostvaren je sudjelovanjem na prijateljskom ogledu (Jessup Friendly Rounds) s 

timom Sveučilišta u Prištini održanim od  27. veljače do 2. ožujka 2013 godine u Prištini, Kosovo.   

  

Održane su četiri runde, pred devet različitih sudaca, među kojima Michael Cunniff (Judicial Training Advisor at 

USAID Effective Rule of Law Program Kosovo), Mary Agiurre Shahin (Utah Judicial Institute Director), Dean 

Pineles (Vermont District/Family Court Judge), David Matern (Head of the World Food Program Afghanistan's 

Donor Relations and Reports Unit in Kabul) and Roxanna Nazari (bivša ILSA Executive Assistant). 

  

Tim zagrebačkog Pravnog fakulteta odnio je pobjedu u sve četiri runde, a Iva Crnogorac dobila je Best Oralist 

Award. 

  

PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL ROUNDS, WASHINGTON D.C., 31. OŽUJKA – 6. TRAVNJA 2013. 

  

Na završnici natjecanja (Jessup International Rounds), usmenom dijelu natjecanja na kojoj je od prijavljenih 600 

timova sudjelovalo njih 126. Svaki tim natječe se u četiri preliminarne runde (preliminary rounds), a najbolja 32 

tima nastavljaju natjecanje u eliminacijskim rundama (advanced rounds). 

  

U svakoj rundi dva člana tima izlažu argumente kao zastupnici jedne od stranaka u sporu. Svakom timu na 

raspolaganju je 45 minuta koje su raspodijeljene na dva govornika: glavne argumente i repliku, a njihov nastup i 

uvjerljivost ocjenjuju tri suca. Trećinu konačnog rezultata čini ocjena pismenog podneska, a ostali elementi koji 

sačinjavaju ocjenu usmenog izlaganja su: znanje prava i činjenica, stil govornika, organizacija i upravljanje 

vremenom te odgovori na pitanja Panela. 

Tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu se u Jessup Preliminary Rounds sučelio s timovima iz Ujedinjenih 

Arapskih Emirata (American University of Sharjah), Iraka (University of Baghdad), Rusije (Moscow State 



University of International Relations) i Indije (National Law University, Delhi). Protiv Iraka zagrebački tim odnio je 

pobjedu kako u usmenom tako i u pismenom dijelu. Nažalost, protiv ostalih timova sličan uspjeh je izostao. 

 

Unatoč tome, iskustvo prikupljeno tijekom priprema za ovo natjecanje, od istraživanja i pisanja pravnih podneska 

na engleskom jeziku preko usavršavanja govorničkih vještina i argumentiranja do uvježbavanja stila članovima 

tima bit će od velike vrijednosti u budućoj profesiji. Također, iskustvo predstavljanja svoje države i svoga 

Sveučilišta na svjetskom natjecanju iznimno je vrijedno, i zasigurno nezaboravno. 

  

Do finala natjecanja dospjela su sveučilišta iz Indije (National Law School of India University) i Singapura 

(Singapore Management University), a konačnu pobjedu prema ocjeni sudačkog panela sastavljenog od sudaca 

Međunarodnog suda - Ronnyja Abrahama, Xue Hanqin i Julije Sebutinde, odnio je indijski tim. 

  

AKTIVNOSTI TIMA ZA VRIJEME BORAVKA U SAD-u 

  

Osim samog natjecanja, organizatori stavljaju naglasak i na druženje i bolje upoznavanje timova iz svih dijelova 

svijeta, kroz razne neformalne događaje. Među njima je svakako najzanimljiviji Go-National Dress Ball, na kojem 

studenti predstavljaju svoju zemlju odjeveni u tradicionalne narodne nošnje. 

Hrvatski tim istaknuo se istarskom, dalmatinskom, prigorskom i ličkom nošnjom, a studenti su dijelili i promotivne 

DVD-e, te pričali o Hrvatskoj i njenim ljepotama svojim kolegama iz cijelog svijeta, od kojih su mnogi obećali 

posjetiti Hrvatsku. 

 

Za vrijeme boravka u Washingtonu, zagrebački tim posjetio je i hrvatsko veleposlanstvo, gdje nam je srdačnu 

dobrodošlicu i uvid u rad i organizaciju veleposlanstva pružio g. Mario Škunca, treći tajnik. 

 

Nakon završetka natjecanja, tim je posjetio New York i Stalnu misiju Republike Hrvatske pri Ujedinjenim 

narodima. Hrvatski veleposlanik pri UN-u, Ranko Vilović i savjetnik u Stalnoj misiji, Toma Galli studentima su 

objasnili mogućnosti zapošljavanja u Ministarstvu vanjskih poslova i upoznali ih s aktualnim pravnim i političkim 

raspravama u UN-u. 



Uz vodstvo gospođe Jasminke Dinić, članice Savjetodavnog odbora za administrativna i proračunska pitanja UN-

a, studenti su posjetili i novoobnovljenu zgradu sjedišta UN-a. 

  

SPONZORI 

  

Glavni pokrovitelj Jessup tima zagrebačkog Pravnog fakulteta je Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, 

Zagreb. 

  

 

Jessup tim posebno ističe i da je četvrtu godinu sponzor tima Odvjetničko društvo Divjak, Topić & Bahtijarević. 

  

Ističemo i ostale višegodišnje sponzore Jessup tima: Odvjetničko društvo Mamić, Perić, Reberski, Rimac, 

Odvjetničko društvo Gugić & Kovačić, Atlantic grupa d.d., Odvjetničko društvo Umićević & Planinić, Odvjetničko 

društvo Uskoković & Partneri, Odvjetnički ured Vukina, Odvjetnički ured Cikač. 

  

Posebno nam je drago da su ove godine sudjelovanje zagrebačkih studenata podržali i: Odvjetničko društvo 

Owens i Houška, Grad Labin, Istarska županija, Rockwool Adriatic d.o.o. 

  

Zahvaljujemo svim sponzorima koji su prepoznali naš rad i trud uložen u natjecanje te nam svojom financijskom 

potporom omogućili sudjelovanje na 2013 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. 



 

  


