WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT COURT
Natjecanje iz međunarodnog trgovačkog i arbitražnog prava
Sudionici i uspjeh:
Lovro Klepac, Lucija Skračić, Sandra Tomašković, Ivona Vidović – Werner Melis nagrada
za pisani podesak tuženika na dvadeset i trećem međunarodnom studentskom natjecanju Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition - honorable mention
Opis projekta:
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je jedno od najvećih međunarodnih
studentskih natjecanja i najvažnije natjecanje među pravnim fakultetima iz područja
međunarodnog trgovačkog prava i arbitraže. Natjecanje se ove godine održalo dvadeset i treći
put u nizu uz sudjelovanje 311 sveučilišta sa svih kontinenata. Službeni jezik natjecanja je
engleski. Natjecanje se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Studenti najprije sastavljaju
podneske za tužitelja, a potom za tuženika. Usmeni dio natjecanja, koji se sastoji od simuliranih
arbitražnih ročišta, održava se u Beču. Više informacija o natjecanju dostupno je na web stranici
https://vismoot.pace.edu/.
Središnji pravni problem ove je godine bila naknada štete zbog neispunjenja ugovora na temelju
mjerodavnog prava – Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Tijekom
šestomjesečnog istraživanja pravnih problema, studenti su se susreli s novim otvorenim
pitanjima unutar pravnih područja njihovog istraživanja te pokazali da pravničko znanje stečeno
kroz studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu mogu primijeniti i izvan ustaljenih okvira
obrazovnog programa. Na usmenom su dijelu natjecanja uspješno obranili argumente protiv
timova iz Australije, Brazila, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, a za pismeni dio
natjecanja studenti zagrebačkog Pravnog fakulteta nagrađeni su za podnesak za tuženika. Tim
Pravnog fakulteta time se plasirao u top 10% timova na natjecanju koje broji 311 timova iz 66
zemalja svijeta.
Osim što su imali priliku razviti vještinu pravničkog pisanja, dubinske analize problema te
primjene međunarodnih pravnih normi na konkretan hipotetski slučaj, sudjelovanjem na ovom
natjecanju studenti su imali priliku razviti svoje govorničke vještine te se susresti s realnom

simulacijom arbitražnog rješavanja sporova. Osvojena nagrada rezultat je predanog
šestomjesečnog rada na složenom predmetu tijekom kojega su studenti detaljno proučavali
poredbenu pravnu književnost i međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu.

