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About the Conference
Countries in the Gulf region and beyond have established “international” courts, primarily to
deal with commercial law matters. These are hybrid courts in that they are domestic, on the
one side, but English is used as the default language of proceedings, their bench is composed
of judges from different countries around the world, on the other, while they invariably apply
some version of the common law.
Prominent examples are the Qatar International Court and Dispute Resolution Centre
(QICDRC), the Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts, the Abu Dhabi Global Market
(ADGM) Courts, and the Singapore International Commercial Court (SICC). The Astana
International Financial Centre (AIFC) Court was also recently established by the Government of
Kazakhstan within the Astana International Financial Centre. China also established the China
International Commercial Court (CICC) within the Supreme People’s Court of China (SPC) with
a seat in Shenzhen and in Xi’an.
A more recent trend is also starting to emerge, namely the creation of similar courts, or
chambers, within existing court structures in Europe; these include the Brussels International
Business Court (BIBC), the Netherlands Commercial Court and the International Chamber of
the Paris Court of Appeal.
The purpose of this conference is to discuss the rationale behind the creation of domestic
“international” courts, and to analyse the relationship between these new fora and more
established forms of dispute resolution, such as ordinary domestic courts, arbitration and
mediation. The nature, purpose, applicable law, enforcement of judgments of the courts, and
the various interplays among these diverse dispute resolution fora raise novel legal questions
that remain unresolved.

clpp.hbku.edu.qa

Sunday, November 18, 2018
8:30 am – 5:00 pm

Agenda
8:30 am – 9:00 am

Registration

9:00 am – 9:15 am Welcome Address and Introduction to the Conference
Yousef Haik, Professor and Associate Provost for Academic Affairs,
HBKU
Faisal Rashid Al-Sahouti, CEO, Qatar International Court and Dispute
Resolution Centre
Abdellahi Hussein, Program Manager, SAH, Qatar National Research Fund
Georgios Dimitropoulos, Assistant Professor of Law, College of Law
and Public Policy, HBKU
Stavros Brekoulakis, Professor of International Arbitration and
Commercial Law, Queen Mary University London School of Law, and
Associate Member, 3VB
9:15 am – 9:30 am Keynote Speech
Lord Thomas of Cwmgiedd, President, Qatar International Court and
Dispute Resolution Centre
9:30 am – 11:15 am Panel 1: A Historical and Contextual Perspective to Hybrid Dispute
Resolution
Chair
Panel

Amira Sonbol, Professor of History, Georgetown University – School of
Foreign Affairs, Qatar
Christopher Vajda, Court of Justice of the European Union, Towards a
Re-Definition of Dispute Resolution Fora? Insights from the Law and
Case Law of the EU
Ali Malek QC, 3VB, Competition of Dispute Resolution Fora in
Commercial Cases
Mikael Rask Madsen, Director, Danish National Research Foundation’s
Centre of Excellence for International Courts (iCourts), Hybridity in
International Adjudication and Hybrid Dispute Resolution Fora
Julien Chaisse, Professor of Law, Chinese University of Hong Kong,
International Bench and the Common Law – The Hong Kong Experience

11:15 am – 11:30 am Coffee break

Sunday, November 18, 2018
8:30 am – 5:00 pm

Agenda
11:30 am – 1:30 pm Panel 2: Hybrid Dispute Resolution Fora: Jurisdiction, Applicable Law
and Enforcement of Judgments
Chair
Panel

1:30 pm – 3:00 pm

Stavros Brekoulakis, Professor of International Arbitration and
Commercial Law, QMUL School of Law, and Associate Member, 3VB
Sir William Blair, QICDRC, and Associate Member, 3VB, The Qatar
International Court, and its Role in Commercial Dispute Resolution
Sir Rupert Jackson, AIFC Court, A Comparative Perspective to Hybrid
Dispute Resolution Fora: Jurisdiction, Applicable Law and Enforcement
of Judgments
Christopher Grout, Registrar, QICDRC, Jurisdiction, Applicable Law and
Enforcement of Judgments at the QICDRC
Una Khng, District Judge and Assistant Registrar, Supreme Court of
Singapore, Jurisdiction, Applicable Law and Enforcement of Judgments
of the Singapore International Commercial Court
Claudia El Hage, Founding and Managing Partner, Al Marri & El Hage
Law Office, The Application of Common Law by Civil Lawyers in Hybrid
Dispute Resolution
Lunch break

3:00 pm – 5:00 pm Panel 3: Hybrid Dispute Resolution Fora: Procedure, Function,
Organization
Chair
Panel

Georgios Dimitropoulos, Assistant Professor of Law, College of Law
and Public Policy, HBKU
Francis Botchway, Professor of Law and Sir William Blair Chair in
Alternative Dispute Resolution, College of Law, Qatar University &
Andrew Dahdal, Assistant Professor, College of Law, Qatar University,
A Comparative Perspective to Hybrid Dispute Resolution Fora:
Organizational and Procedural Aspects
Marieke Witkamp, K&L Gates, Doha, Internationalizing Domestic Courts
in Europe: Procedure, Function, Organization
Catherine A. Rogers, Professor of Law, Penn State Law, and Professor
of Ethics, Regulation and the Rule of Law, QMUL School of Law, The
Ethics of Adjudicators of Hybrid Dispute Resolution Fora
Zachary Calo, Professor of Law, College of Law and Public Policy,
HBKU, Legal Representation and Counsel Ethics before Hybrid Dispute
Resolution Fora
Søren Skibsted, Partner, Kromann Reumert, New Technologies and
Hybrid Dispute Resolution Fora

Monday, November 19, 2018
9:00 am – 3:30 pm

Agenda
9:00 am – 11:00 am Panel 4: The Interplay between Hybrid and other Dispute Resolution Fora
Chair
Panel

Damilola Olawuyi, Associate Professor of Law, College of Law and
Public Policy, HBKU
Julian Bailey, Partner, White & Case, Doha, The Interplay between Hybrid
Dispute Resolution Fora and Ordinary Courts
Zain Al Abdin Sharar, Senior Counsel, QICDRC, The Qatar International
Court and Domestic Courts
Thomas Schultz, Professor of Law, King’s College London, and
SNF Research Professor of International Law, Graduate Institute of
International and Development Studies, Geneva, The Recourse to Private
Autonomy: International Commercial Arbitration and Hybrid Dispute
Resolution Fora
Daniel Behn, Lecturer, Liverpool Law School, The Recourse to
International Law: International Investment Arbitration and Hybrid
Dispute Resolution Fora
William Cattan, Senior Partner, Sultan Al-Abdulla & Partners, Forum
Selection between the Qatar International Court, Domestic Courts, and
Arbitration Fora

11:00 am – 11:15 am Coffee break
11:15 am – 1:15 pm Panel 5: Global Governance and Hybrid Dispute Resolution Fora
Chair
Panel

Christopher Vajda, Court of Justice of the European Union
Geert Van Calster, Professor of Law, Chair of the Department of
International and European Law, and Head of the Institute of Private
International Law, KU Leuven; Barrister (practicing), Brexit and the
Competition of Dispute Resolution Fora in Europe
Ilias Bantekas, Professor of Law, College of Law and Public Policy, HBKU,
Lessons for Hybrid Dispute Resolution Fora from the Experience of the
Proliferation of International Criminal Tribunals
Paschalis Paschalidis, Référendaire, Court of Justice of the European
Union, Courts or Tribunals? The Internationalization of Dispute Resolution
in Europe and the Case Law of the ECJ
Georgios Dimitropoulos, Assistant Professor of Law, College of Law and
Public Policy, HBKU, The Place of Hybrid Dispute Resolution Fora in
Global Governance
Yarik Kryvoi, Senior Research Fellow in International Economic Law and
Director of the Investment Treaty Forum, British Institute of International
and Comparative Law (BIICL), Hybrid Dispute Resolution Fora and the
Rule of Law

Monday, November 19, 2018
9:00 am – 3:30 pm

Agenda
1:15 pm – 2:30 pm

Lunch break

2:30 pm – 3:30 pm Conclusions and General Discussion
Chair
Panel

Susan Karamanian, Dean, College of Law and Public Policy, HBKU
Sir William Blair, QICDRC, and Associate Member, 3VB
Christopher Grout, Registrar, QICDRC
Stavros Brekoulakis, Professor of International Arbitration and
Commercial Law, QMUL School of Law, and Associate Member, 3VB
Julian Bailey, Partner, White & Case, Doha
Georgios Dimitropoulos, Assistant Professor of Law, College of Law and
Public Policy, HBKU

االثنين ١٩ ،نوفمبر 2018
ً
ً
 ٩:٠٠صباحا –  ٣:٣٠عصرا

الجدول
ً
ً
 1:15ظهرا  2:30 -عصرا
ً
ً
 2:30عصرا  3:30 -عصرا
رئيس الجلسة
جلسة النقاش

استراحة لتناول الغداء
االستنتاجات ومناقشة عامة
سوزان كارامانيان ،عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة
السير ويليام بلير ،محكمة قطر الدولية ،والعضو المشارك في غرفة  3VBللمحامين
كريستوفر جراوت ،أمين سجل ،محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
ستافروس بريكوالكيس ،أستاذ التحكيم الدولي والقانون التجاري بكلية لندن
للقانون في جامعة كوين ماري ،والعضو المشارك في غرفة  3VBللمحامين
جوليان بايلي ،شريك بشركة وايت آند كيس للمحاماة ،الدوحة
جورجيوس ديميتروبولوس ،األستاذ المساعد في كلية القانون والسياسة العامة
بجامعة حمد بن خليفة

االثنين ١٩ ،نوفمبر 2018
ً
ً
 ٩:٠٠صباحا –  ٣:٣٠عصرا

الجدول
ً
ً
 9:00صباحا  11:00 -صباحا

جلسة النقاش الرابعة :التداخل بين محافل تسوية المنازعات المختلطة وغيرها من
محافل تسوية المنازعات

رئيس الجلسة

الدكتور داميلوال أوالوي ،أستاذ القانون المشارك في كلية القانون والسياسة العامة
بجامعة حمد بن خليفة.
جوليان بايلي ،شريك بشركة وايت آند كيس للمحاماة ،الدوحة ،التداخل بين
محافل تسوية المنازعات المختلطة والمحاكم العادية
زين العابدين شرار ،مستشار قانوني أول بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية
المنازعات ،محكمة قطر الدولية والمحاكم المحلية
توماس شولتز ،أستاذ القانون بجامعة كينجز كوليدج في لندن ،وأستاذ
القانون الدولي في مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية لألبحاث ،والمعهد
العالي للدراسات الدولية والتنمية ،جنيف ،اللجوء إلى االستقالل الذاتي:
التحكيم التجاري الدولي ومحافل تسوية المنازعات المختلطة
دانيال بين ،محاضر بكلية ليفربول للقانون ،اللجوء إلى القانون الدولي:
التحكيم االستثماري الدولي ومحافل تسوية المنازعات المختلطة
ويليام كاتان ،شريك أول ،مكتب سلطان العبد هللا وشركاؤه لالستشارات
القانونية ،اختيار المحافل من بين محكمة قطر الدولية ،والمحاكم المحلية،
ومحافل التحكيم

رئيس الجلسة
جلسة النقاش

كريستوفر فاجدا ،محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي
جيرت فان كالستر ،أستاذ القانون ،ورئيس قسم القانون الدولي واألوروبي،
ومحام
ورئيس معهد القانون الدولي الخاص بجامعة لوفين الكاثوليكية،
ٍ
(ممارس) لدى المحكمة العليا ،بريكسيت ومنافسة محافل تسوية المنازعات في أوروبا
إلياس بانتيكاس ،أستاذ القانون بكلية القانون والسياسة العامة في جامعة
حمد بن خليفة ،الدروس المستفادة لمحافل تسوية المنازعات المختلطة من
تجربة انتشار المحاكم الجنائية الدولية
باسكاليس باسكاليديس ،مقرر محكم العدل التابعة لالتحاد األوروبي،
المحاكم أم هيئات التحكيم؟ تدويل تسوية المنازعات في أوروبا وقانون
الدعاوى في محكمة العدل الدولية
جورجيوس ديميتروبولوس ،األستاذ المساعد في كلية القانون والسياسة
العامة بجامعة حمد بن خليفة ،موقع محافل في الحوكمة العالمية
ياريك كريوفي ،زميل أبحاث بارز في القانون االقتصادي الدولي ،ومدير منتدى
معاهدة االستثمار بالمعهد القانوني للقانون الدولي والمقارن ،محافل
تسوية المنازعات المختلطة وحكم القانون

جلسة النقاش

ً
ً
 11:00صباحا  11:15 -صباحا استراحة لتناول الغداء
ً
ً
 11:15صباحا  1:15 -ظهرا جلسة النقاش الخامسة :الحوكمة العالمية ومحافل تسوية المنازعات المختلطة

األحد 18 ،نوفمبر 2018
ً
ً
 ٨:٣٠صباحا –  ٥:٠٠مساء

الجدول
ً
ً
 11:30صباحا  1:30 -ظهرا جلسة النقاش الثانية :محافل تسوية المنازعات المختلطة :االختصاص القضائي،
والقانون المعمول به ،وتنفيذ األحكام
رئيس الجلسة
جلسة النقاش

ً
ً
 1:30ظهرا  3:00 -عصرا
ً
ً
 3:00عصرا  5:00 -مساء
رئيس الجلسة
جلسة النقاش

ستافروس بريكوالكيس ،أستاذ التحكيم الدولي والقانون التجاري بكلية لندن للقانون
في جامعة كوين ماري ،والعضو المشارك في غرفة  3VBللمحامين
السير ويليام بلير ،محكمة قطر الدولية ،والعضو المشارك في غرفة  3VBللمحامين،
محكمة قطر الدولية ودورها في تسوية المنازعات التجارية
السير روبرت جاكسون ،محكمة مركز أستانا المالي الدولي ،منظور مقارن لمحافل
تسوية المنازعات المختلطة :االختصاص القضائي ،والقانون المعمول به ،وتنفيذ األحكام
كريستوفر جراوت ،أمين سجل ،محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات،
االختصاص القضائي ،والقانون المعمول به ،وتنفيذ األحكام في محكمة قطر الدولية
ومركز تسوية المنازعات
أونا خنج ،قاضي الصلح ومساعد أمين السجل ،المحكمة العليا في سنغافورة،
االختصاص القضائي ،والقانون المعمول به ،وتنفيذ األحكام في محكمة سنغافورة
التجارية الدولية
كلوديا الحاج ،شريك مؤسس ومدير مكتب المري والحاج للمحاماة ،تطبيق المحامين
المدنيين للقانون العام في محافل تسوية المنازعات المختلطة
استراحة لتناول الغداء
جلسة النقاش الثالثة :محافل تسوية المنازعات المختلطة :اإلجراءات ،والوظيفة ،والتنظيم
جورجيوس ديميتروبولوس ،األستاذ المساعد في كلية القانون والسياسة العامة
بجامعة حمد بن خليفة
فرانسيس بوتشواي ،أستاذ القانون وأستاذ كرسي السير ويليام بلير للحلول البديلة
للمنازعات في كلية القانون بجامعة قطر ،وأندرو داهدال ،أستاذ مساعد بكلية
القانون في جامعة قطر ،منظور مقارن لمحافل تسوية المنازعات المختلطة :جوانب
تنظيمية وإجرائية.
ماريكا فيتكامب ،كي آند إل جيتس ،الدوحة،تدويل المحاكم المحلية في أوروبا:
اإلجراءات ،والوظيفة ،والتنظيم
كاترين إيه روجرز ،أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة والية بنسلفانيا ،وأستاذ
األخالق والتشريع وحكم القانون في كلية القانون بجامعة كوين ماري في لندن،
أخالقيات المحكمين في محافل تسوية المنازعات المختلطة
زخاري كالو ،أستاذ القانون في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن
خليفة ،التمثيل القانوني وأخالقيات المستشارين الذين يمثلون أمام محافل تسوية
المنازعات المختلطة
سورين سكيبستيد ،شريك بشركة كرومان رومرت للمحاماة ،التكنولوجيا الجديدة
وتسوية المنازعات المختلطة

األحد 18 ،نوفمبر 2018
ً
ً
 ٨:٣٠صباحا –  ٥:٠٠مساء

الجدول
ً
ً
 8:30صباحا  9:00 -صباحا
ً
ً
 9:00صباحا  9:15 -صباحا

التسجيل
الكلمة الترحيبية والتعريف بالمؤتمر
يوسف حايك ،الوكيل المشارك للشؤون األكاديمية واألستاذ في جامعة حمد بن خليفة
فيصل راشد السحوتي ،الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
الدكتور عبدهللا حسين ،مدير برنامج بحوث العلوم االجتماعية والفنون واإلنسانيات
جورجيوس ديميتروبولوس ،األستاذ المساعد في كلية القانون والسياسة العامة
بجامعة حمد بن خليفة
ستافروس بريكوالكيس ،أستاذ التحكيم الدولي والقانون التجاري بكلية لندن للقانون
في جامعة كوين ماري ،والعضو المشارك في غرفة  3VBللمحامين

ً
ً
 9:15صباحا –  9:30صباحا الكلمة الرئيسية
اللورد توماس أوف كومجيد ،رئيس محكمة قطر الدولية
ومركز تسوية المنازعات
ً
ً
 9:30صباحا  11:15 -صباحا جلسة النقاش األولى :المنظور التاريخي والسياقي لتسوية المنازعات المختلطة
رئيس الجلسة
جلسة النقاش

أميرة سنبل ،أستاذ التاريخ في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر
كريستوفر فاجدا ،محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي ،نحو إعادة تعريف لمحافل
تسوية المنازعات؟ رؤى من القانون والسوابق القضائية في االتحاد األوروبي
محام بالمحكمة العليا ،وعضو غرفة  3VBللمحامين ،منافسة محافل
علي مالك،
ٍ
تسوية المنازعات في الدعاوى التجارية
ميكائيل راسك مادسن ،مدير مركز التميز للمحاكم الدولية التابع لمؤسسة البحوث
الوطنية الدنماركية ،التهجين في القضاء الدولي ومحافل تسوية المنازعات المختلطة
جوليان تشايس ،أستاذ القانون بجامعة هونج كونج الصينية ،الهيئات القضائية
الدولية والقانون العام  -تجربة هونج كونج

ً
ً
 11:15صباحا  11:30 -صباحا استراحة لتناول القهوة

تعريف المؤتمر
أنشأت الدول في منطقة الخليج وخارجها محاكم "دولية" للتعامل مع المسائل القانونية التجارية في المقام
ُ
األول .وتتميز تلك المحاكم المختلطة بأنها هيئات محلية ،من جهة ،ولكن اللغة اإلنجليزية تستخدم بوصفها
اللغة االفتراضية إلجراءات التقاضي ،وتتكون هيئتها من قضاة من دول مختلفة حول العالم ،من جهة أخرى.
وتطبق هذه المحاكم بعض نسخ القانون العام دون تغيير.
ومن أبرز أمثلة تلك المحاكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ،ومحاكم مركز دبي المالي
العالمي ،ومحاكم سوق أبو ظبي العالمي ،ومحكمة سنغافورة التجارية الدولية .كما أنشأت حكومة
ً
كازاخستان ،مؤخرا ،محكمة مركز أستانا المالي الدولي ضمن مركز أستانا المالي الدولي .وأنشأت الصين كذلك
محكمة التجارية الدولية الصينية ،التابعة للمحكمة الشعبية العليا الصينية ،مع وجود فرعين لها في مدينتي
شينزين وجيان.
ً
وهناك اتجاه أكثر حداثة بدأ في الظهور أيضا ،وهو إنشاء محاكم مشابهة ،أو مكاتب قضائية داخل الهياكل
التشريعية القائمة .وفي أوروبا ،تشتمل تلك المحاكم على محكمة بروكسيل التجارية الدولية ومحكمة
هولندا التجارية ،والغرفة الدولية لمحكمة االستئناف في باريس.
ويتمثل الغرض من المؤتمر في مناقشة المنطق من وراء إنشاء المحاكم المحلية "الدولية" ،وتحليل العالقة
ً
بين تلك المحافل الجديدة وبين األشكال األكثر رسوخا لتسوية المنازعات مثل المحاكم وهيئات التحكيم
والوساطة المحلية العادية .وتثير طبيعة هذه المحاكم ،وأغراضها ،والقانون المعمول به فيها ،وطرق
تنفيذ أحكامها القضائية ،والتداخالت المختلفة بين محافل تسوية المنازعات المتنوعة المذكورة مسائل
ُ
قانونية جديدة لم تحسم بعد.

clpp.hbku.edu.qa

مؤتمر

اآلمال المرجوة
من محافل تسوية
المنازعات المختلطة

ً
ً
 18نوفمبر 8:٣0 ،صباحا –  ٥:00مساء
ً
ً
 ١٩نوفمبر ٩:٠٠ ،صباحا –  ٣:٣0عصرا
ذو المنارتين (مبنى كلية الدراسات اإلسالمية)،
المدينة التعليمية ،الدوحة

المنظمون

الرعاة

