


TỔNG QUAN



Phiên tòa giả định (Mooting)

là hoạt động ngoại khóa tại nhiều trường luật,  

trong đó, thí sinh tham gia vào các vụ án giả định,

bằng cách chuẩn bị bài viết và trình bày bài nói.

TẠI SAO ?



Phiên tòa giả định (Mooting) v. Diễn án

Phiên tòa giả định (Mooting) v. NCKH sinh viên

TẠI SAO ?



Kiến thức luật quốc tế

Kỹ năng

Kinh nghiệm quốc tế

TẠI SAO ?



LawAsia International 

Moot Competition 2011

(Seoul, Hàn Quốc)

Chủ đề: 

CISG + trọng tài

TẠI SAO ?



Red Cross Regional 

Moot Competition 2014

(Hong Kong, Trung Quốc)

Chủ đề: 

IHL + Tòa án ICC

TẠI SAO ?



FDI Regional 

Moot Competition 2016

(Seoul, Hàn Quốc)

Chủ đề: 

IIL + trọng tài

TẠI SAO ?



1. Vòng thi viết

2. Vòng thi nói

Ví dụ: HCMULaw MCC 2016

NHƯ THẾ NÀO ?



NHƯ THẾ NÀO ?

HCMULAW MCC 2016

Chủ đề: CISG + trọng tài



CÁI GÌ ?

Attitude Skills Knowledge

Thái độ (70%) – Kỹ năng (26%) – Kiến thức (4%)



Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng viết

Kỹ năng nói

CÁI GÌ ?



Kỹ năng nghiên cứu

- Chuẩn bị kiến thức cơ bản

- Đọc tình huống giả định

- Nhận diện vấn đề pháp lý

- Nghiên cứu vấn đề pháp lý

- Xây dựng lập luận

CÁI GÌ ?



* Các vấn đề pháp lý điển hình

- Thẩm quyền của cơ quan tài phán

- Luật áp dụng

- Yêu cầu của các bên

CÁI GÌ ?



Kỹ năng viết

- Xây dựng dàn bài

- Phương pháp IRAC

- Trích dẫn

- Tuân thủ thể lệ

- Loại bỏ lỗi kỹ thuật

CÁI GÌ ?



* Phương pháp IRAC

- Vấn đề pháp lý (Issue)

- Quy định của pháp luật (Rule)

- Áp dụng vào tình huống giả định (Application)

- Kết luận (Conclusion)

CÁI GÌ ?



Kỹ năng nói

- Xây dựng dàn bài

- Phương pháp IRAC

- Luyện tập

- Trả lời câu hỏi

CÁI GÌ ?



* Trả lời câu hỏi

- Chuẩn bị các câu hỏi thường gặp

- Trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, đúng trọng tâm

- Thảo luận vấn đề pháp lý với giám khảo

- Trở lại phần đang trình bày

- Quản lý thời gian

CÁI GÌ ?



Trưởng nhóm Vietnamese Young Jurists

- Website: vietnamesejurisprudence.com

- Facebook: facebook.com/vietnamesejurisprudence

- Twitter: twitter.com/adr_vn



Thành viên nhóm CISGVN

- Website: cisgvn.net

- Facebook: facebook.com/cisgvn






