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TIM ZAGREBAČKOG PRAVNOG FAKULTETA NA 2012  PHILIP C. JESSUP 

INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION 

Kao članovi zagrebačkog tima, pet studentica 4. i 5. godine studija – Paulina Bače, Irena 

Crnjak, Iva Grgić, Ivana Kikerec i Marieta Miškulin – sudjelovale su na međunarodnom 

studentskom natjecanju iz područja međunarodnog javnog prava, The Philip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition, koje se u svojoj završnici tradicionalno odrţalo u 

Washington D.C.-u od 25. – 31. oţujka 2012. Voditelji tima bili su Jessup Alumni Zrinka Salaj, 

dipl.iur. i asistent na Katedri za međunarodno pravo, Trpimir Mihael Šošić, dr.sc., a natjecanje 

predstavlja simulaciju spora između dvije fiktivne drţave pred Međunarodnim sudom [ICJ]. 

Jessup je najstarije i najbrojnije moot court natjecanje koje se odrţava već 53 godine, 

okupljajući tisuće studenata, ove godine sa rekordnih 600 sveučilišta iz 86 zemalja svijeta, dok 

su ukupno 132 tima sudjelovala na završnici natjecanja – Jessup International Rounds u 

Washington D.C.-u. 

Studenti zagrebačkog Pravnog fakulteta su tako ove godine po treći put uspješno predstavili 

Sveučilište, kao i cijelu Republiku Hrvatsku na ovom najprestiţnijem natjecanju studenata prava. 

Zagrebački tim je ravnopravno nastupio s timovima iz različitih zemalja, od kojih neki imaju 

dugogodišnju tradiciju sudjelovanja na Jessup natjecanju, te su ove godine konačni rezultati svih 

rundi osigurali našem timu 49. mjesto u ukupnom poretku te tako i mjesto na sluţbenom popisu 

50 najboljih timova [Top 50 Preliminary Rounds Teams]. 

Prema pojedinačnim bodovima se posebno istaknula članica tima – Marieta Miškulin –  koja je 

dospjela na listu 100 najboljih govornika [Top 100 Oralists] s osvojenim 60. mjestom. 

Sudjelovanje na ovom natjecanju za studente znači ne samo produbljivanje znanja iz materije 

međunarodnog prava, već i stjecanje niza praktičnih sposobnosti. Tim zagrebačkog fakulteta 

se sudjelovanjem također povezao sa studentima diljem svijeta koji dijele jednaku ţelju za 

napredovanjem i usvajanjem novih i zanimljivih znanja i profesionalnih vještina.  

 

 

 

 

  



  

PRIPREME ZA NATJECANJE 

U rujnu 2011. odrţan je Jessup Intramural Competition pod okriljem Katedre za međunarodno 

pravo kako bi se između zainteresiranih kandidata – studentica i studenata Pravnog fakulteta 

odabrali članovi ovogodišnjeg Jessup tima.  

Novoizabrani je tim od pet studentica potom, a nakon sluţbene objave ovogodišnjeg slučaja 

[The Case Concerning the Mai-Tocao Temple], započeo s pripremama koje su se sastojale od 

pravnog istraţivanja, sastavljanja i pisanja podneska te pripremanja usmenih izlaganja. Cilj 

ovog natjecanja je da studenti steknu nova znanja i iskustva putem rješavanja aktualnih pitanja 

međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, stoga su ove godine natjecatelji u svojim 

pisanim podnescima, a kasnije i usmenim izlaganjima bavili sljedećim pitanjima:  

- moţe li se vlada koja je preuzela vlast drţavnim udarom smatrati pravim predstavnikom 

drţave nad čijim područjem vrši efektivnu kontrolu, iako u isto vrijeme postoji demokratski 

izabrana vlada u egzilu koja je priznata od većine članova međunarodne zajednice 

- moţe li se vojna intervencija pod okriljem međunarodne organizacije pripisati jednoj od 

drţava članica te organizacije i da li je takva upotreba sile bez odobrenja Vijeća sigurnosti 

UN-a protivna međunarodnom pravu ako se opravdava „demokratskim“ i humanitarnim 

razlozima 

- ima li drţava pravo na imunitet u parnici pred sudovima druge drţave ako se zahtjev 

tuţitelja odnosi na naknadu štete zbog kršenja ljudskih prava 

- moţe li uništenje kulturnog dobra [Mai-Tocao hrama] za vrijeme oruţanog sukoba biti 

opravdano vojnom nuţdom. 

Pisane podneske za obje strane u sporu timovi su bili obvezni predati do 10. siječnja 2012. 

godine što je ujedno bila i kvalifikacija timova na natjecanje, a nakon toga su uslijedile 

pripreme za Philip C. Jessup International Rounds.  

 

  



  

FRIENDLY PRE – MOOT ROUND, BUDIMPEŠTA, 9. – 11. OŢUJKA 2012. 
 

Uz odobrenje International Law Students Association Organizing Committee, ILSA-e, 

organizatora natjecanja, Sveučilište Eötvös Loránd iz Budimpešte organiziralo je Friendly pre-

moot Round na kojoj su samo dva tjedna prije odlaska u Washington snage odmjerili tim 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tim Pravnog fakulteta Sveučilišta Eötvös Loránd.  

Odrţane se dvije runde u kojima su timovi nastupili zastupajući drţavu tuţiteljicu, a potom 

drţavu tuţenicu. Sudačkim vijećem predsjedavao je Roger O'Keefe, predavač na prestiţnom 

sveučilištu Cambridge, inače stručnjak za jedno od pitanja postavljenih u ovogodišnjem slučaju. 

Članovi sudačkog vijeća bili su Alan Mostovac, savjetnik na Ustavnom sudu i Tamás Lattmann, 

profesor na mađarskoj Vojnoj akademiji te Vanda Štambuk, sutkinja na Općinskom sudu u 

Zagrebu i Milán Kohlrusz, partner u mađarskoj podruţnici Odvjetničkog društva White & Case. 

Tim zagrebačkog Pravnog fakulteta odnio je pobjedu u obje runde i to u prvoj rundi s 

glasovima sudačkog vijeća 2:1, a u drugoj rundi 3:0.  

 

Hrvatski i mađarski Jessup tim 



  

PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL ROUNDS, WASHINGTON D.C., 25. – 31. OŢUJKA 

2012. 

Jessup International Rounds predstavljaju završnicu natjecanja te su ujedno i usmeni dio 

natjecanja na kojem se timovi međusobno sučeljavaju braneći poziciju jedne od fiktivnih drţava 

pred vijećem od tri suca, tako simulirajući usmenu raspravu [oral hearings] pred Međunarodnim 

sudom u Haagu.  

Ove godine je u završnici natjecanja od 600 prijavljenih timova sudjelovao rekordan broj od 

132 tima.  

Tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu se u Jessup Preliminary Rounds, koje se sastoje od 

četiri kruga, sučelio s timovima iz Iraka [University of Baghdad], Indonezije [Universitas Pelita 

Harapan], Izraela [Hebrew University of Jerusalem] i Ujedinjenog Kraljevstva [University of 

Oxford].  

U rundama protiv timova iz Iraka i Indonezije, tim zagrebačkog fakulteta je izborio pobjede 

protiv oba tima uz rezultat od maksimalnih 9:0 bodova [6:0 u usmenom i 3:0 u pismenom 

dijelu] u pojedinoj rundi. Manje sreće smo imali u rundama protiv Izraela i Ujedinjenog 

Kraljevstva. Za prolazak u Jessup Advanced Rounds [u koje ulazi 32 tima] nam je nedostajala 

još jedna pobjeda od koje nas je dijelilo 6 bodova za koliko je bolji bio tim iz Hebrew 

University of Jerusalem [bodovi u usmenim rundam: 545:539]. 

  

 

S kolegama iz Iraka, Sveučilište u Bagdadu 

 



  

Sudjelovanjem na natjecanju, studenti su stekli i unaprijedili brojne vještine. Najvaţnije od njih 

su svakako vezane uz istraţivački rad, kao i pisanje pravnih podnesaka te usmeno iznošenje 

pravne argumentacije. Svaki govornik, a time i svaki član tima, ocjenjivao se na temelju 

nekoliko kategorija – od znanja prava i činjenica slučaja, preko stila i drţanja do odgovora 

na pitanja sudaca. Na taj način su studenti zagrebačkog Pravnog fakulteta zaista stekli 

izuzetno iskustvo koje će veoma pozitivno utjecati na kvalitetu obavljanja poslova u budućoj 

profesiji. 

Tijekom Preliminary Rounds neprocjenjivo iskustvo bilo je drţati govore pred raznim 

stručnjacima za međunarodno pravo iz svih dijelova svijeta. U samom finalu natjecanja ILSA se 

pobrinula za impresivan sudački panel. Predsjedavajući sudačkog vijeća je bio Hisashi 

Owada, sudac Međunarodnog suda koji je bio ujedno i Predsjednik tog suda od 2009. do 

veljače 2012. Članovi sudačkog vijeća su bili Joan Donoghue i Kenneth Keith, također oboje 

suci Međunarodnog suda. U finalnoj rundi su snage odmjerili University of Columbia Law 

School, SAD i Lomonosov Moscow State University, Rusija. Pobjedu je odnio ruski tim.  

 

Suci u finalnoj rundi natjecanja: Keith, Owada i Donoghue 

 

  



  

AKTIVNOSTI TIMA ZA VRIJEME BORAVKA U SAD-U  

Natjecanje ima za cilj i povezati sudionike koji su, prema riječima organizatora, vjerojatno i 

budući vodeći pravnici u svojim zemljama. Stoga organizatori nude društvena događanja na 

kojima se studenti mogu bolje upoznati. Naš tim je prisustvovao takvim događanjima, kao i 

sluţbenim posjetima institucijama vaţnima za ovo natjecanje.  

Najzanimljiviji društveni događaj je nedvojbeno bio Go National bal. Radi se o večeri u kojoj 

svaki tim predstavlja svoju drţavu u narodnim nošnjama. Naš tim je ostao zamijećen po crvenim 

i bijelim bojama nošnji iz pet različitih krajeva Hrvatske: Posavine, Zagorja, otoka Murtera i 

Korčule te Dubrovnika. Osim lijepih kostima, studentice su predstavile svoju zemlju i prigodnim 

turističkim DVD-ovima te svojim kolegama iz svih krajeva svijeta pričale o ljepotama Hrvatske. 

 

Hrvatski tim na Go National bal-u 

 

 

 

 



  

Također, za vrijeme našeg boravka u Washingtonu smo posjetili hrvatsko veleposlanstvo, gdje  

nas je ugostio zamjenik veleposlanika Vice Skračić s kojim smo razgovarali o organizaciji 

veleposlanstva te o mogućnostima za staţiranje mladih pravnika u istom.  

 

 

U hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu 

 

POSJET UJEDINJENIM NARODIMA 

Nakon završetka natjecanja posjetili smo New York. Tom prilikom smo upoznali profesora 

Ivana Šimonovića, pomoćnika glavnog tajnika UN-a za pitanja ljudskih prava, s kojim smo 

usporedili studijske programe u Hrvatskoj i inozemstvu te mnogo naučili o djelovanju UN-a. 

 U organizaciji Stalne misije RH pri UN-u posjetili smo dvorane u kojima se odrţavaju sjednice 

glavnih organa UN-a: Opće skupštine i Vijeća sigurnosti, te razgovarali s hrvatskim 

veleposlanikom Rankom Vilovićem o ulozi UN-a u svijetu te gospodarskim pitanjima. 



  

 

Hrvatski tim s veleposlanikom Rankom Vilovićem 

 

Također, naš Jessup tim, u pratnji Lade Jerin, treće tajnice u Stalnoj misiji RH pri UN-u, posjetio 

je i Ured za pravne poslove UN-a [OLA] gdje su studentice imale priliku upoznati 

međunarodnopravnog stručnjaka Markusa Palleka, te razgovarati o aktualnim problemima 

međunarodnog prava.  

 

POSJET AMERIČKIM SVEUČILIŠTIMA: YALE I COLUMBIA 

 

Sveučilište Yale nalazi se u gradu New Haven, drţavi Connectitut. Naš tim je tamo proveo 

ugodan dan gdje nas je ugostio asistent s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u 

Zagrebu Aleksandar Maršavelski koji trenutno provodi akademsku godinu na postidplomskom 

studiju na tom prestiţnom sveučilištu. Prilikom posjeta Sveučilištu upoznali smo i istaknutog 

hrvatskog profesora kaznenog procesnog prava Mirjana Damašku koji je najveći dio svoje 

bogate pravničke karijere proveo kao profesor na Yale-u. Također, prisustvovali smo 

predavanju stručnjaka iz međunarodnog prava: profesora Richarda Goldstonea, poznatog 

kao prvog glavnog tuţitelja pri UN-ovom Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju 

te Michaela Reismana, profesora na Sveučilištu Yale i nekadašnjeg člana Stalnog arbitraţnog 

suda. 



  

Susret tima s profesorom Damaškom na Sveučilištu Yale 

 

 

 

Jessup tim s asistentom Maršavelskim na Sveučilištu Yale 

 

Također, naš Jessup tim imao je priliku posjetiti Sveučilište Columbia u New Yorku te 

prisustvovati zanimljivom predavanju Marttija Koskenniemija, stručnjaka za povijest 

međunarodnog prava te nekadašnjeg člana Komisije za međunarodno pravo.  



  

SPONZORI  

 

Sudjelovanje studenata na natjecanju ne bi bilo moguće ostvariti bez velikodušne financijske 

potpore sponzora. 

Posebno ističemo da su sponzori tima zagrebačkog Pravnog fakulteta već treću godinu 

zaredom: 

Odvjetničko društvo Šavorić & Partneri 

Odvjetničko društvo Divjak, Topić & Bahtijarević 

Zgombić & Partneri 

Hrvatska odvjetnička komora. 

 

Sponzori Jessup tima Pravnog fakulteta u Zagrebu već drugu godinu zaredom su odvjetnička 

društva  

Grgić & Partneri  

Gugić & Kovačić.  

 

Uz njih, hrvatski Jessup tim-u sponzorirali su:  

Hrvatska javnobiljeţnička komora 

Odvjetničko društvo Mamić, Perić, Reberski, Rimac 

Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko, Šarolić 

Odvjetnički ured Vukina 

Odvjetničko društvo Umićević & Planinić 

Atlantic grupa d.d. 

Odvjetničko društvo Borić & Partneri 

Odvjetnički ured Eugen Zadravec 



  

Odvjetničko društvo Marković & Plišo 

Odvjetničko društvo Uskoković & Partneri 

Odvjetnički ured Jukopila 

Odvjetnički ured Cikač  

Tir-Pak d.o.o. 

 

Ţeljeli bismo se zahvaliti svim sponzorima na velikodušnoj pomoći bez koje odlazak 

zagrebačkih studenata na ovo svjetsko natjecanje i ostvareni uspjeh ne bi bili mogući. 

Zahvaljujemo Vam što ste prepoznali uloţeni trud i zalaganje te ste svojom financijskom 

potporom ukazali povjerenje studentima koji su predstavljali Sveučilište u Zagrebu i Hrvatsku 

na 2012 Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition. 

 

    
Ivana Kikerec Paulina Bače      Irena Crnjak   Marieta Miškulin   Iva Grgić 


