
CUỘC THI DIỄN ÁN TRỌNG TÀI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ (FDI Moot) 

Tổng quan 

Sự gia tăng đầu tư quốc tế, sự phát triển của các hiệp định đầu tư quốc tế, pháp luật quốc gia, 
và hợp đồng đầu tư chính là biểu hiện của luật đầu tư quốc tế. Lĩnh vực luật này điều chỉnh 
quan hệ giữa quốc gia nhận đầu tư và nhà đầu tư; các tranh chấp phát sinh từ quan hệ này 
được giải quyết bởi thủ tục quốc tế (VD: ICSID). Những tranh chấp này không chỉ bao gồm 
giá trị kinh tế rất lớn, mà còn liên quan đến một loạt các quyền, nghĩa vụ, và mục tiêu theo 
đuổi giao thoa giữa luật pháp và chính sách của quốc gia với quốc tế. 

Cuộc thi Diễn án Trọng tài đầu tư quốc tế (FDI Moot) giúp các luật sư tương lai có được hiểu 
biết thực tế về những vấn đề này. Vụ kiện giả định và phiên toà giả định mang lại một diễn 
đàn đặc biệt cho các học giả và người hành nghề luật từ khắp nơi trên thế giới bàn luận, trao 
đổi, cũng như tìm kiếm các tài năng trẻ. Cuộc thi được tổ chức thường niên, kéo dài trong 
khoảng 6 tháng, trải qua 2 vòng: vòng đệ trình viết cho nguyên đơn và bị đơn, và vòng tranh 
tụng nói, với 3 vòng thi khu vực diễn ra tại Châu Á – Thái Bình Dương (Seoul), Nam Á 
(New Delhi), và châu Phi (Nairobi), cũng như các vòng thi tập dượt (pre moots) tại Budapest, 
St Petersburg, Sao Paulo và Warsaw. 

Lịch sử hình thành 

Cuộc thi FDI Moot lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008, với một vòng thi quốc tế duy 
nhất. Đến năm 2013 cuộc thi có thêm 2 vòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nam Á. 
Năm 2016 có thêm Vòng khu vực Châu Phi. Số lượng các trường thay đổi tuỳ từng năm, 

nhưng nhìn chung là tăng.  

Các nhà sáng lập 

1. Center for International Legal Studies 
2. Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit 
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Số lượng các trường tham gia

Vòng Châu Á-TBD Vòng Nam Á Vòng Châu Phi Vòng quốc tế



3. King's College London 
4. Pepperdine University School of Law 
5. Suffolk University Law School 

Các hãng luật tài trợ cuộc thi 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 

 

FDI Moot 2018 

Vòng quốc tế 

Thời gian: ngày 8-11 tháng 11 năm 2018 

Địa điểm: Stockholm University, Thuỵ Điển 

Đơn vị tổ chức: Center for International Legal Studies 

Vòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

Thời gian: ngày 21-24 tháng 8 năm 2018 

Địa điểm: Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc 

Đơn vị tổ chức: Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) 

Các đội thi trong vòng này có thể tham gia vòng quốc tế theo 2 cách: 

i. Nằm trong top 6 đội tốt nhất của vòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó 3 đội 
có thành tích đệ trình nói tốt nhất được tài trợ tiền, hoặc 

ii. Tham gia trực tiếp: 4 đội không nằm trong top 6 đội nói trên có thể đăng ký tham gia vòng 
quốc tế trong vòng 10 ngày diễn ra Vòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với điều kiện 
4 vị trí này còn trống. 

Lịch trình FDI Moot 2018  

Ngày 1/6/2018 (0:00 UTC)  Hạn đăng ký 
Ngày 30/7/2018 (8:00 UTC) Hạn nộp sườn bài (Skeleton Brief) 
Ngày 17/8/2018 (11:30 Asia/Kolkata) Vòng khu vực Nam Á  
Ngày 21/8/2018 (8:00 Asia/Seoul) Vòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 
Ngày 6/9/2018 (8:00 EAT) Vòng khu vực Châu Phi  
Ngày 17/9/2018 (8:00 UTC) Hạn nộp Đệ trình cho Nguyên đơn  
Ngày 24/9/2018 (8:00 UTC) Hạn nộp Đệ trình cho Bị đơn 
Ngày 8/11/2018 Vòng quốc tế 
 

Phí đăng ký 

Mỗi đội phải nộp một khoản phí đăng ký để trả chi phí vận hành cuộc thi. Các đội đến từ 
nước có chỉ số HDI cao nộp EUR600; các đội đến từ nước có chỉ số HDI trung bình (trong đó 
có Việt Nam) nộp EUR400; các đội đến từ nước có chỉ số HDI thấp nộp EUR200. 



Đội thi 

Thành phần đội thi 

Bất kỳ cơ sở đào tạo nào ngang với bậc đại học có chương trình đào tạo liên quan đến luật 
đều có thể tham gia cuộc thi. Số lượng các đội đến từ một quốc gia là không hạn chế. 

Điều kiện tham gia  

1. Những thí sinh đã từng tham gia cuộc thi vẫn có thể thành lập đội thi tiếp. 

2. Thành viên của đội thi phải là sinh viên đang học bậc cử nhân hoặc cao học về luật khi 
người đó gia nhập đội, hoặc dự kiến sẽ kết thúc chương trình học trong vòng 6 tháng trước 
hạn nộp đệ trình. Sinh viên đến trao đổi tại trường, sinh viên ngoại trú hoặc học nghề cũng có 
thể là thành viên đội thi. Các sinh viên đang theo học chương trình không phải luật có thể 
được chấp thuận bằng văn bản bởi Đơn vị tổ chức. 

3. Sinh viên đã hoặc sẽ được nhận vào liên đoàn luật sư hoặc hành nghề luật tại bất kỳ phạm 
vi lãnh thổ nào trước 6 tháng so với hạn nộp bản đệ trình chỉ có thể tham dự khi được chấp 
thuận bằng văn bản bởi Đơn vị tổ chức. 

Cách thức tham gia 

1. Trong mỗi trận đấu trong vòng thi nói, mỗi đội được đại diện bởi đúng 02 thành viên. Giữa 
các trận đấu người đại diện có thể giống nhau hoặc khác nau. 

Trong trường hợp đặc biệt như vấn đề sức khoẻ hay visa bị từ chối mà một đội thi không đủ 
02 người đại diện trong trận đấu, Đơn vị tổ chức có thể cho phép đội đó đại diện bởi một 
người, trình bày một nửa vấn đề/ một nửa thời gian; hoặc tất cả vấn đề trong toàn bộ thời gian 
cho phép.  

2. Các đội thi tự chịu trách nhiệm cho việc di chuyển, visa và chỗ ở trong các vòng thi nói. 


