
Odlična uvrstitev ekipe PF na tekmovanja Frankfurt Investment Arbitration 

Moot Court 2016 

 

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v sestavi Tea Čebulj, Matija 

Dušak, Tisa Ljubetič in Matija Zupančič, pod mentorstvom doc. dr. Vasilke 

Sancin, se je prvič udeležila tekmovanja Frankfurt Investment Arbitration Moot 

Court na katerem je sodelovalo okoli 70 ekip iz priznanih univerz celega sveta, 

in med  močno konkurenco zasedla odlično 5. mesto. 

 

Tekmovanje Frankfurt Investment Arbitration Moot Court poteka že deveto 

leto in vsako leto pridobiva na ugledu in prepoznavnosti, saj je mednarodno 

investicijsko pravo vse pomembnejše in hitro razvijajoče se področje 

mednarodnega prava. Tekmovanje poteka kakor simulacija arbitražnega 

postopka pred tribunalom, sestavljenim iz treh arbitrov, visoko kvalificiranih 

strokovnjakov z izkušnjami iz resničnih mednarodnih investicijskih sporov. Prav 

to je ena izmed posebnih značilnosti tekmovanja, ki želi tekmovalcem 

poustvariti čim bolj realno simulacijo pravih arbitražnih postopkov.  

 

Tekmovanje je sestavljeno iz priprave okvirnih argumentov v pisni obliki in 

ustnega zagovora argumentov pred tribunalom. Rok za oddajo pisnih skeletov 

argumentov je bil 15. februar, ustni del tekmovanja pa je potekal od 7. do 12. 

marca 2016 v Frankfurtu. 

 

Letošnji primer je temeljil na sporu med državo in investitorjem, ki je izviral iz 

mednarodnih investicijskih pogodb med državo gostiteljico investitorja in 

domačo državo investitorja. Na tekmovanju je ekipa v angleščini zagovarjala 

tako državo kot investitorja, tribunal pa je na podlagi argumentov in celotnega 

nastopa odločil, katera stran je bila v posameznem nastopu dveh ekip bolj 

prepričljiva. 

 

Začetni del tekmovanja (t.i. Preliminary Rounds) je potekal v štirih krogih. 

Vsaka ekipa je dvakrat zagovarjala državo in dvakrat investitorja. Soočili smo se 

z ekipami iz Nizozemske, Grčije ter dvema ekipama iz Indije, med drugim tudi z 

lanskoletnimi zmagovalci tekmovanja. Glede na seštevek iz prvih štirih krogov 

smo se uvrstili med najboljših 16 ekip, na 11. mesto, nato pa nam je žreb za 

nasprotnika določil National Law University Delhi, ki smo jo premagali in se 

uvrstili v četrtfinale, kjer smo se pomerili še z Jindal Global Law School iz 

Indije, kjer pa je tribunal odločil, da v polfinale napreduje indijska ekipa, nam pa 

je na koncu pripadlo odlično 5. mesto. V velikem finalu je ekipa iz Nemčije 

(Bucerius Law School) premagala ekipo iz Singapurja (Singapore National 

University). 

 



Letošnji primer je obsegal devet sklopov vprašanj s področja splošnega 

mednarodnega in mednarodnega investicijskega prava, med njimi: začasna 

uporaba mednarodne pogodbe pred ratifikacijo; zahteve za investicijo in njihovo 

razlikovanje od poslovnih transakcij, problem ravnanja z investicijo, ter 

vprašanje pristojnosti arbitražnega tribunala; razlaga specifičnih investicijskih 

klavzul, značilnih za investicijske pogodbe (npr. umbrella clause, most-

favoured-nation clause, fork in the road provision, fair and equitable treatment, 

full security and protection), ter njihove kršitve in posledično vprašanje 

dopustnosti zahteve za investicijsko arbitražo; vprašanja dopustnosti dokazov in 

ustreznosti zahteve za predložitev dokazov pod IBA arbitražnimi pravili; 

vprašanje upravičenosti do moralne odškodnine investitorju; razmerje med 

diplomatsko zaščito investitorja in arbitražo; zahteva za izločitev arbitra, v 

skladu Arbitražnimi pravili Stockholmske gospodarske zbornice. Poleg 

podrobnega poznavanja mednarodnega investicijskega prava, je za pravno 

argumentacijo nujno potrebno tudi odlično poznavanje temeljev  mednarodnega 

prava ter sodne prakse Meddržavnega sodišča in meddržavnih arbitraž. 

 

Nagrada za četrtfinaliste je bila udeležba na seminarju o arbitraži v praksi in 

tako smo na pripravljenem primeru izvedli zasliševanje izvedencev in prič v 

arbitraži. Seminar je gostila odvetniška pisarna McDermott Will & Emery, ki 

je tudi glavni sponzor tekmovanja, saj se pretežno ukvarja z arbitražnimi 

primeri, predvsem v povezvi z investicijskimi spori. V sklopu tekmovanja pa 

smo bil povabljeni tudi na ICC Young Arbitrators Forum, ki ga je gostila 

odvetniška pisarna Allen&Overy, kjer smo se tudi seznanili z novostmi v 

arbitraži in možnostmi za delo na tem področju. Po koncu tekmovanja smo se 

udeležili tudi konference iz mednarodnega investicijskega prava: ICSID at 50: 

Investment Arbitration as a Motor of General International Law?, ki so ji 

prisostvovali številni ugledni profesorji  iz tega področja. Dr. Schreuer je podal 

začetni slavnostni govor, slišali smo še mnoge druge izjemne raziskovalce in 

praktikante na tem področju. 

 

Letošnje leto se je ekipa Pravna Fakultete tega tekmovanja udeležila prvič in se 

kljub krajšemu času za priprave, saj smo bili na tekmovanje povabljeni šele v 

decembru 2015, med tem, ko so se druge ekipe pripravljale že od poletja 2015 

dalje, enakovredno kosala z najboljšimi univerzami ter na koncu dosegla 

izjemen rezultat. Pomanjkanje časa smo nadomestili z intenzivnimi pripravami, 

poglobljenim študijem, ustnimi vajami za tekmovanje in udeležbo na pre-moot 

tekmovanju, ki ga je gostil ICC v Parizu. Trdo delo in priprave so nam prinesle 

izjemno in celostno poznavanje specifičnega področja mednarodnega 

investicijskega prava zaobseženega v tekmovalnem primeru, neprimerljive 

izkušnje na področju pravne argumentacije in javnega nastopanja, prav tako tudi 

globok vpogled v mednarodno pravo, ter znanje na področju arbitraže v teoriji in 

v praksi. 


