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 ایرانیو  فرانسویملیت: 

    فارسیو  انگلیسی، فرانسویها: زبان

 نیویورکو  پاریسمحل کار: 

 پاریسدفتر: 

 

 و/یاداوری نهادی اعم از  داوریپرونده  250در بیش از  وکیلبه عنوان داور یا  حمید غرویآقای دکتر 

 تداــگذاری خارجی و/یا معاهسرمایهن ــقوانی تحتگذاری داوری سرمایه 40از جمله افزون بر  ،موردی

موارد  ای از مسائل از جملهطیف گسترده شاملدعاوی مزبور . است داشتهحضور  گذاری دو و چندجانبهسرمایه

، های تجاریشرکت ادغامدن، اشامل نفت و گاز، مع مختلفهای سیاسی و صنایع ها، مصادرهتحریم اند:زیر بوده

 ، توزیع، فروش، ساختنمایندگیهای هوایی، موافقتنامهها، صنایع ، رسانهمخابراتنظامی و امور دفاعی،  تجهیزات

های گمرکی، گردشگری و های مهندسی(، معافیتساز )دربرگیرنده تمامی انواع قراردادهای طراحی و طرح و

های تجاری، ، چوب و صنایع وابسته، صنایع دارویی و نیز اختالفات ورزشی شامل جنبهامالکداری، هتل

 و دوپینگ.انضباطی  هایتنبیه

 

داوران  هیأت: می باشدزیر به فعالیت مشغول بوده یا در نهادهای  های داوریهیأتبه عنوان عضو  وی

تا  LCIA (2008 داوری مؤسسه، عضو (2015از سال  ISTACمرکز داوری استانبول ) دیوانایکسید، عضو 

مرکز داوری  داوری(، ریاست هیأت 2010تا  2005المللی )بین بازرگانی (، عضو کمیسیون داوری اتاق2012

مرکز ، المللی سنگاپورمرکز داوری بیناز جمله  ی داوریهاهیأت( و همچنین دیگر TRACای تهران )منطقه

 ورزش. داوریو دیوان  المللی داوریبین
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-پانتئون 2پاریس  در دانشگاه« المللی اقتصادیحقوق بین» ارشد در دوره کارشناسیآقای دکتر غروی 

که  است« رأی داوری ابطالالمللی اثر بین»مؤلف کتابی با نام  وی. می کند تدریسگذاری س داوری سرمایهااس

به زیور طبع آراسته گشته است. افزون بر این، دکتر غروی ( Kluwer Law Internationalکلور ) توسط انتشارات

ها و سـددی را در کنفرانــهای متعیرانسخنو  اپ رساندهتألیفاتی را در نشریات مهم حقوق داوری به چ

 . ستادهکرهای مختلف ایراد همایش

 

از دانشکده حقوق دانشگاه  لیسانس و فوق 2آقای دکتر غروی دارای مدرک دکتری از دانشگاه پاریس 

 د. باشمیسوربون -پانتئون 1نیویورک و دانشگاه پاریس 

 

بنابر . ندابر شمردهکشور فرانسه  درجه یک وکالءرا در زمره  وی  Legal 500و Chambersهر دو نهاد 

العاده دارد، ارتباط برقرار کردن با وی راحت است و فردی حمید شخصیتی فوق: »Chambers مؤسسه اظهارنظر

را از  مسائلتواند یکند و میها شجاعانه عمل میداورفعال است، در  یداًشد» او نهادبه باور این  «کوشاست

کند که دکتر غروی همچنین به نکته اشاره می Chambers«. کرده و مدنظر قرار دهد یگوناگون بررس یایزوا

بر اساس . «یزدانگیم حد و حصر همگان را بربی ینمهم، تحس یهافعال و کارآمد در پرونده یبه عنوان داور»

را مطرح  یـــمهم نکات یداور استماع در جلسات وی، یدکتر غرو یته در مورد آقاــگرفصورت ینظرخواه

پرونده  یجهکه در نت یدنمایرا مطرح م مناسبی یهاپرسش همواره وی» نظرخواهی، مورد افراد باور به. یندنمایم

مشغله » با «برجستهالعاده فوق» نماید:دکتر غروی را چنین توصیف می Legal 500 «.کننده هستندیینتع

به برای انتخاب شدن  ینحال در جلب نظر طرف یندار است و در عکه وکالت آنها را عهده ییهاپرونده در فراوان

 «. است موفق یاربس هاعنوان داور منتخب در پرونده

 

 Skadden Arpsای در و پس از شروع فعالیت حرفه Derains & Gharaviدکتر غروی پیش از تأسیس 

Slate Meagher & Flom LLP در دانشکده حقوق دانشگاه  دعودر نیویورک و آغاز تدریس به عنوان استاد م

 به فعالیت مشغول بود. شریکبه عنوان در پاریس  Salans در مؤسسهریچموند، 
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 سوابق وکالت

 الملل عمومیداوری دولتی و حقوق بین
 

 از نقض معاهده  یمربوط به خسارت ناش یدر دعوا یعرب یدولت یهعل ایخاورمیانهدولت  یک وکیل

  دوجانبه گذاریسرمایه

 از نقض معاهده  یمربوط به خسارت ناش یدر دعوا آسیایی یدولت یهعل ایخاورمیانهدولت  یک وکیل

  دوجانبه گذاریسرمایه

 مسائل طرح و یدهفروپاش یدولت ینهادها یادولت  طرفیتبا  یهایداوریخوانده در  هایدولت وکیل 

 آنها قانونی تعهدات و حقوق نظیر مربوطه حقوقی

 ماهیت و صالحیت در ینیسرزم دعاویدر رابطه با  هادولتبه  یدهنده نظر حقوق ارائه 

 

 گذاریداوری سرمایه

ه برای ـــچهای مهم ی را در پروندهــهای شایان توجهآقای دکتر غروی در نقش وکیل پیروزی 

: رای داوری ناشی از اختالف معاهده سرمایه گذاری جمله؛ از ستانمودهها کسب گذاران و چه برای دولتسرمایه

میلیون یورو بابت خسارت به نفع بانک های دولتی ایران علیه بحرین  200مصادره سیاسی و بیش از  منجر به

(Bank Melli Iran (Iran) and Bank Saderat Iran (Iran) v. The Kingdom of Bahrain, PCA Case No. 

 .DLP vگذاری دوجانبه )رأی داوری در خصوص خسارات معنوی تحت یک معاهده سرمایه نخستین(؛ 2017-25

Yemen, ICSID Case No. ARB/05/17گذار که طی آن نتیجه رأی داوری به نفع سرمایهگذار؛ ( به نفع سرمایه

 .Joseph Charles Lemire vگذاری دوجانبه تشخیص داده شد )مناقصه دولتی ناقض یک معاهده سرمایه

Ukraine, ICSID Case No. ARB/06/18 گذاران علیه دولت قزاقستان سه رأی داوری ایکسید به نفع سرمایه(؛

توسط قوه قضاییه دولت میزبان به سود یک  خود از سهم شدن برای محروم یهشامل دو رأی به نفع نهادهای ترک

 Rumeli/Telsim v. Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/05/16 and Aktau Petrolثالث خصوصی ) شخص

Ticaret A.Ş. v. Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/15/8گذار اهل ایاالت برای یک سرمایه ی( و رأی دیگر

 .Caratube International Oil Company LLP and Mrبه دلیل مصادره سیاسی توسط قزاقستان )متحده 

Devincci Salah Hourani v. Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/13/13 ع ــه نفـــرأی داوری ب(؛

 .Mr) دکرمی  ملزم یخاصدستور  اجرایرا به گذاری فرانسوی که طی آن برای نخستین بار خوانده سرمایه

Franck Charles Arif v. Republic of Moldova, ICSID Case No. ARB/11/23 ؛ رأی صالحیتی برای)

گذار را جعلی تشخیص داد و بالثر دانست تابعیت خارجی سرمایه دیوانسودان که طی آن برای اولین بار 
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(Michael Dagher v. Sudan, ICSID Case No. ARB/14/2 ؛ رأی)گذاران ایرانی علیه جمهوری به نفع سرمایه

ن نتیجه رسید که یک نهاد دولتی از ظرفیت حاکمیتی خود به ای دیوانمیلیون دالر که طی آن  68کره به ارزش 

های واهی سوءاستفاده نموده است، در حالی دولت بر اساس بهانه یک برای دخالت در تعطیلی و تصاحب دارایی

 Mohammad Rezaهای جمهوری کره در قبال ایران بوده است )که دالیل اصلی به جهت تغییر در سیاست

Dayyani, et al. v. The Republic of Korea, PCA Case No. 2015-38 به نفع جمهوری  صالحیتی رأی(؛

 .Saba Fakes vمیلیارد دالر( علیه یک دولت رد شد ) 19ترکیه که طی آن بزرگترین خواسته تاریخ ایکسید )

Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/07/20 أی سه رأی به نفع جمهوری آلبانی که نخستین ر(؛ و

گذاری رد شد در یک معاهده دوجانبه سرمایه داوریانتخاب مرجع برای اولین بار یک پرونده بر اساس مقرره 

(Pantechniki S.A. Contractors & Engineers v. Republic of Albania, ICSID Case No. ARB/07/21) ،

 حقوقیهای به همراه کلیه هزینه در کلیت خود به دلیل فقدان صالحیت موضوعی و شخصی ، ادعاپرونده دومدر 

 .Burimi S.r.l. & Eagle Games Sh.a. v. Republic of Albania, ICSID Case Noو داوری رد شد )

ARB/11/18ز نظر بوده که ا یمشروع عمومی ( و در پرونده سوم ادعا بر اساس آنکه اقدامات دولتی، اقدامات

 Mamidoil Jetoil Greek Petroleum)د شاند، رد الملل متابعت داشتهحقوق بین موازین شکلی و ماهوی با

Products Société Anonyme S.A. v. Republic of Albania, ICSID Case No. ARB/11/24.) 

 

 هاوکالت دولت

 قبرسی در ارتباط با مصادره ادعایی  گذاریک سرمایه که با دادخواستسید رومانی در داوری ایک وکالت

 .EP Wind Project (Rom) Six Ltd. v) شد اقامه های تجدیدپذیرگذاری وی در بخش انرژیسرمایه

Romania, ICSID Case No. ARB/20/15.) 

 گذار هلندی در ارتباط با فعل و یک سرمایه که با دادخواستایکسید  داوریجمهوری عربی مصر در  وکالت

-پروژه استفاده در مورد های بازار مصر برای لوله مقرراتترک فعل ادعایی وزارت مسکن مصر در خصوص 

 .Future Pipe International B.V. v) شد اقامه برداری برای فاضالب و آب آشامیدنیهای مهندسی بهره

The Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/17/31.) 

 گذار هلندی در ارتباط با مصادره ادعایی یک سرمایه دادخواست که با ایکسید داوریرومانی در  وکالت

 .The Nova Group Investments, B.V. v) شد اقامه های بیمه و رسانهگذاری وی در بخشسرمایه

Romania, ICSID Case No. ARB/16/19.) 
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 گذار به ظاهر آمریکایی/لبنانی در یک سرمایه که با دادخواستایکسید  داوریودان در جمهوری س وکالت

 Mr. Michael) شد اقامه گذاری وی در بخش مخابرات سودانارتباط با رفتار غیرمنصفانه ادعایی با سرمایه

Dagher v. Republic of Sudan, ICSID Case No. ARB/14/2.) 

 یک تبعه هلندی در  که با دادخواستمیلیارد دالر  19به ارزش  ایکسید داوریجمهوری ترکیه در  وکالت

 Saba Fakes v. Republic of) شد اقامه گذاری در صنعت مخابراتارتباط با مصادره ادعایی یک سرمایه

Turkey, ICSID Case No. ARB/07/20.) 

 ی یونانی در ارتباط با سرمایهگذاریک سرمایه که با دادخواستایکسید  داوریجمهوری آلبانی در  وکالت-

 Mamidoil Jetoilگردید ) تماهی دعوی در که منجر به رد شد اقامه گذاری ادعایی در صنعت نفت و گاز

Greek Petroleum Products Société Anonyme S.A. v. Republic of Albania, ICSID Case No. 

ARB/11/24.) 

 گذار ایتالیایی در ارتباط با سرمایهیک سرمایه با دادخواستکه ایکسید  داوریجمهوری آلبانی در  وکالت-

به پرداخت و محکومیت  که منجر به رد دعوی در صالحیت شد اقامهقمار گذاری ادعایی در صنعت 

 Burimi SRL and Eagle Games SH.A v. Republic of Albania, ICSIDهای دادرسی گردید )هزینه

Case No. ARB/11/18.) 

 در ارتباط با سرمایه یونانیگذار یک سرمایه که با دادخواستایکسید  داوریهوری آلبانی در جم وکالت-

ها در مرحله صالحیتی ذیل ترتیبات که منجر به رد برخی خواسته شد اقامه در صنایع عمرانی گذاری

ماهوی  یداورها ضمن گذاری دوجانبه و دیگر خواستهدر معاهده سرمایه داوریمربوط به گزینش مرجع 

 Pantechniki S.A. Contractors & Engineers v. Republic of Albania, ICSID Case No) یدگرد

ARB/07/21.) 

 یک تولیدکننده  که با دادخواستسازی خصوصی گذاری پساجمهوری آلبانی در یک اختالف سرمایه وکالت

در ارتباط با  (ICCالمللی )بین بازرگانیاتاق داوری آنسیترال و  قواعد تحتبرق اهل جمهوری چک 

  )مختومه(. شد اقامهالکتریکی آلبانی -های تنظیم مقررات قابل اعمال بر شرکت اصلی توزیع انرژیچارچوب

 رأی  ابطال )نه داوری اصلی که منجر بهایکسید  صادره از داوری درخواست ابطال رای توگو در وکالت

 .Togo Electricité and GDF-Suez Energie Services v) رد شد دیوانکه توسط  شده بود( داوری

Republic of Togo, ICSID Case No. ARB/06/7 (annulment)).  
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 گذارانسرمایه وکالت

 یک  به موجبیک دولت عربی که  در برابر آنسیترال قواعد تحت داورییک در  یرانا یبانک مرکز وکالت

 برای خسارت شد و اقامه خاورمیانههای گذاری در بانکبا سرمایهارتباط  گذاری دوجانبه درمعاهده سرمایه

 .صادر شدمیلیارد دالر رای  7بیش از 

  یک  به موجبکه یک دولت آسیایی  در برابروکالت بانک مرکزی ایران در یک داوری تحت قواعد آنسیترال

برای  شد و اقامههای آسیای شرقی گذاری در بانکگذاری دوجانبه در ارتباط با سرمایهمعاهده سرمایه

  رای صادر شد.میلیارد دالر  2بیش از  خسارت

 که موردی داوریدولت آفریقای شمالی در  یک در برابرگذار اهل امارات متحده عربی یک سرمایه وکالت 

گذاری میان دول عضو سازمان کنفرانس به موجب موافقتنامه راجع به ترویج، حمایت و تضمین سرمایه

 .شد اقامه المی در ارتباط با یک پاالیشگاه نفتاس

 لیبی در  در برابرگذار ترک، آقایان مصطفی اورهان اوذر و نورالدین مندوست دیرلیک دو سرمایه وکالت

های گذاری دوجانبه در ارتباط با مصادره طرحبه موجب یک معاهده سرمایه که گذاریسرمایه داوری

 .شد اقامه ساز ایشان در لیبیوساخت

 شرکت آمریکایی به نام  وکالتMetal Commodities Trade Corp. بریتانیایی به نام ، یک شرکت

Altberg Developments LP های و دو شرکت آلبانیایی به نامDurres Kurum Shipping Sh.A و 

Durres Container Terminal Sh.A موجب دو  که به گذاریجمهوری آلبانی در اختالف سرمایه در برابر

رانی در های ایشان در یک پایانه کشتیگذاریگذاری دوجانبه در ارتباط با مصادره سرمایهمعاهده سرمایه

 .شد اقامه دوراس در آلبانی

 یک معاهده که به موجب آنسیترال  تحت قواعد داوریپادشاهی بحرین در  در برابر دو بانک ایرانی  وکالت

و منجر به صدور  شد اقامه گذاری ایشان در یک بانک بحرینیارتباط با سرمایهگذاری دوجانبه در سرمایه

 (PCA Case No. 2017-25) .میلیون یورویی و مصادره سیاسی شد 200 موافق رای

 یک  که به موجبآنسیترال  تحت قواعد داوریپادشاهی بحرین در  در برابر شرکت بیمه ایران وکالت

 شد.  اقامه بحرین در بانک محلیشعبه یک گذاری در در ارتباط با سرمایهگذاری دوجانبه معاهده سرمایه

 وکالت Muhammet Cap & Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti.  داوریترکمنستان در در برابر 

پروژه عمرانی محل اختالف در  31گذاری دوجانبه در ارتباط با یک معاهده سرمایه به موجب که ایکسید

 .Muhammet Cap & Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. v)شد  اقامهستان ترکمن

Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/12/6.) 



7 

 

 شرکت تونسی وکالت KCI  به موجب  که آنسیترال تحت قواعد داوریدر برابر جمهوری گابن در

 شد اقامه واحد مسکونی در حومه لیبرویل 5000موافقتنامه سازمان کنفرانس اسالمی در ارتباط با ساخت 

 (.PCA Case No. 2015-25گردید ) 2016دسامبر  23در تاریخ  موافقکه منجر به رأی 

 یک  به موجبکه آنسیترال  تحت قواعد داوریجمهوری کره در  در برابرگذاران ایرانی سرمایه وکالت

 اقامه گذاری در یک شرکت صنعت لوازم خانگیگذاری دوجانبه در ارتباط با مصادره سرمایهمعاهده سرمایه

گردید  2018ژوئن  5میلیون دالر علیه جمهوری کره در تاریخ  68به مبلغ  موافقکه منجر به رأی  شد

(Mohammad Reza Dayyani, et al. v. The Republic of Korea, PCA Case No. 2015-38.) 

 دو شرکت ترک  وکالتAktau Petrol Ticaret و Som Petrol Ticaret جمهوری قزاقستان در یک  در برابر

با مصادره گذاری دوجانبه در ارتباط اختالف داوری مطروح نزد ایکسید به موجب یک معاهده سرمایه

 30که منجر به رأی موافق به مبلغ  داقامه ش گذاری در صنعت حمل و نقل نفتیغیرقانونی یک سرمایه

 .Aktau Petrol Ticaret A.Sگردید ) 2017نوامبر  13 خمیلیون دالر به همراه سود علیه قزاقستان در تاری

v. Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/15/8.) 

 گذاران آمریکایی سرمایه وکالتCaratube International Oil Company LLP  صالح ی چدوینآقای و

که منجر  اقامه شد امتیاز نفتیایکسید علیه جمهوری قزاقستان در ارتباط با مصادره یک  داوریدر هورانی 

 2017سپتامبر  27 خمیلیون دالر به همراه سود علیه کشور نامبرده در تاری 50به رأی موافق به مبلغ 

 Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic) یدگرد

of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/13/13.) 

 به  که ایکسید داوریگذار فرانسوی، آقای فرانک شارل آریف در برابر جمهوری مولداوی در سرمایه وکالت

رأی  صدور که منجر بهاقامه شد های گمرکی گذاری دوجانبه در زمینه معافیتموجب یک معاهده سرمایه

 .Frank Charles Arif vموافق در خصوص احراز مسئولیت از جمله الزام به اتخاذ اقدامات خاص گردید )

Republic of Moldova, ICSID Case No. ARB/11/23 .) 

 به موجب یک  کهایکسید  داوریگذار آمریکایی آقای چارلز جوزف لمیر در برابر اوکراین در سرمایه وکالت

گذاری در به دلیل رفتار ناعادالنه و غیرمنصفانه و تبعیض علیه سرمایهذاری دوجانبه گمعاهده سرمایه

های قانونی که منجر به رأی موافق در احراز مسئولیت با پرداخت بخشی از هزینه شد اقامه صنعت رادیو

الملل در المللی بود که در قالب آن یک دولت به دلیل نقض حقوق بینگردید. این نخستین رأی بین

 برای دیوان ارتباط با مناقصات مسئول شناخته شد و مسئولیت اوکراین برای رفتار ناعادالنه و غیرمنصفانه

رأی  طیو  با موفقیت انجام شد رأی ابطالمربوط به  پروندهآقای لمیر در  وکالت همچنین گردید. محرز

 Joseph C. Lemire v. Ukraine, ICSID Case Noرد شد ) دیواناز سوی  2013ژوئیه  8مورخ 

ARB/06/18.) 
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 گذار ترک، یعنی سرمایه وکالتAttila Dogan Construction and Installation Co. Inc.  در برابر

گذاری دوجانبه در نشین عمان در اختالف داوری مطروح نزد ایکسید به موجب یک معاهده سرمایهسلطان

 Attila Doğan) اقامه شد قرارداد تحویل خارج از محلگذاری شامل ارتباط با مصادره سرمایه

Construction & Installation Co. Inc. v. Sultanate of Oman, ICSID Case No. ARB/16/7.) 

 شرکت سهامی عام بریتانیایی  وکالتOxus Gold plc  تحت قواعد داوریدر برابر جمهوری ازبکستان در 

گذاری در صنعت معدن گذاری دوجانبه در ارتباط با یک سرمایهمایهیک معاهده سر که به موجبآنسیترال 

در مرحله صالحیت، احراز مسئولیت و تقویم خسارت علیه ازبکستان در  موافقکه منجر به رأی اقامه شد 

 گردید.  2015دسامبر  17

 های ترک شرکت وکالتRumeli Telekom  وTelsim Mobil  داوریدر در برابر جمهوری قزاقستان 

گذاری در صنعت مصادره سرمایه گذاری دوجانبه به دلیلبه موجب یک معاهده سرمایه کهایکسید 

میلیون دالر از جمله سود علیه قزاقستان در  175که منجر به اخذ رأی موافق به مبلغ  اقامه شد مخابرات

که داوری رأی  ابطاله مربوط ب رسیدگیها در گردید و دفاع موفق از همان شرکت 2008ژوئن  29تاریخ 

 Rumeli Telekom A.S. and Telsim)رد شد  دیواناز سوی  2010مارس  25به موجب رأی مورخ 

Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S v. Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. 

ARB/05/16.) 

 شرکت  وکالتBelmont Resources Inc  به موجب یک که ایکسید  وریدادر برابر جمهوری اسلواکی در

 Gemerskaکاری آن شرکت در معدن گذاری دوجانبه در ارتباط با مصادره حقوق معدنمعاهده سرمایه

Poloma مربوط  رسیدگی. الزم به ذکر است که اقامه شد از بزرگترین معادن تالک در جهان است که یکی

 EuroGas Inc. & Belmont Resources Inc. v. Slovak) همچنان در جریان است داوری رأی ابطالبه 

Republic, ICSID Case No. ARB/14/14.) 

 شرکت عمانی  وکالتDesert Line Projects LLC  به موجب  کهایکسید  داوریدر برابر جمهوری یمن در

به دلیل مداخالت دولتی، مصادره و ممانعت از دسترسی به مراجع  گذاری دوجانبهیک معاهده سرمایه

 25که منجر به رأی موافق به مبلغ اقامه شد وساز گذاری در صنعت ساختقضایی در خصوص سرمایه

 Desert Line Projects LLC v. Republic ofهای معنوی گردید )میلیون دالر از جمله شامل زیان

Yemen, ICSID Case No. ARB/05/1.) 

 قانون  که به موجبایکسید  داورییک خانواده لبنانی در برابر جمهوری دمکراتیک کنگو در  وکالت

 گذاری در صنعت چوب و عمرانالملل در رابطه با سرمایهگذاری خارجی به دلیل نقض حقوق بینسرمایه

 Antoine Abou Lahoud and Leilaبه اخذ رأی موافق در خصوص مسئولیت شد ) منجرکه  اقامه شد

Bounafeh-Abou Lahoud v. Democratic Republic of the Congo, ICSID Case No. ARB/10/4.) 



9 

 

 

 داوری تجاری

 یک برابر  درالمللی گانی بینزراتاق با داوریدر انرژی  فعال در بخش یک شرکت مهم اماراتی وکالت

 نفت خام.نامه تأمین آفریقای شمالی در ارتباط با موافقتدولت 

 یک در برابر المللی گانی بینزراتاق با داوریدر انرژی  فعال در بخش یک شرکت مهم اماراتی وکالت

 داران.موافقتنامه سهامآفریقای شمالی در ارتباط با دولت 

 توسط یک که المللی بینگانی زربااتاق  داوریکننده تجهیزات مخابراتی فرانسوی در یک تأمین وکالت

 .شد اقامه ی در ارتباط با یک اختالف در بخش ارتباطات از دورشرکت امارات

 متمول دیگر در پاریس در برابر یک لبنانی  المللیگانی بینزراتاق با داوریافراد متمول لبنانی در  وکالت

 های خانوادگی.داراییو تغییر ساختار به دلیل اختالف در موافقتنامه بازآرایی 

 در پاریس در برابر یک المللی گانی بینزراتاق با داورییک نهاد دولتیِ جمهوری سودان در  وکالت

-های ساخت و توسعه آبیاری و آبشرکت اهل کرواسی به موجب اجرای یک قرارداد در خصوص پروژه

 رسانی در سودان.

 داوریمؤسسه دو شرکت ایتالیایی در  وکالت SCAI های و شرکت در زوریخ علیه یک شرکت آلمانی

بعه لوکزامبورگی و آمریکایی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان چوب که ناشی از اجرای قراردادهایی ات

 برای ساخت دو کارخانه در لوکزامبورگ و ایاالت متحده آمریکا بود.

 در پاریس علیه شرکت آسیایی ناشی از طراحی و المللی گانی بینزراتاق با داوریدولت قطر در  وکالت

 ساخت یک تأسیسات مدیریت پسماند جامد. 

 در پاریس علیه یکی از بزرگترین المللی گانی بینزراتاق با داورییک شرکت قطری در  وکالت

 خودروسازان جهان در رابطه با فسخ چندین قرارداد توزیع.

 آنسیترال علیه یک پیمانکار ترک، ناشی از  تحت قواعد داوری درالمللی برجسته یک سازمان بین وکالت

 یک پروژه ساخت فرودگاه در آفریقا. 

 در پاریس علیه یک نهاد دولتی المللی گانی بینزراتاق با داورییک شرکت عمرانی فرانسوی در  وکالت

 وساز.مربوط به یک دولت در شرق اروپا به دلیل نقض مفاد یک قرارداد ساخت

 در پاریس علیه یک شرکت ایتالیایی المللی گانی بینزراتاق با داوریای در هیک شرکت خاورمیان وکالت

 اف.دیبه دلیل نقض یک قرارداد طراحی و تأمین یک کارخانه ام

 ناشی از یک پروژه ساخت مترو در یک کشور عربی. داورییک شرکت عمرانی یونانی در  وکالت 
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 ای به دلیل نقض ی علیه یک نهاد خاورمیانهداور هایرسیدگییک شرکت مهم مدیریت آب در  وکالت

 وساز و کمیسیون مربوط به یک تأسیسات تصفیه آب. یک قرارداد ساخت

 در پاریس علیه عمان در اختالفی ناشی از المللی گانی بینزراتاق با داورییک شرکت عمانی در  وکالت

 سازی.یک قرارداد راه

 در پاریس علیه عمان در اختالفی مربوط به المللی گانی بینزراتاق با داورییک شرکت عمانی در  وکالت

 فعالیت عمرانی در یک بخش از یک قرارداد توسعه فرودگاهی بزرگ.

 در ژنو علیه یک شرکت المللی گانی بینزراتاق با داورییک شرکت مخابراتی فرانسوی در  وکالت

 ای.در آن دولت خاورمیانهای به دلیل نقض قرارداد ساخت یک شبکه تلفن همراه خاورمیانه

 در المللی گانی بینزراتاق با داوریتابعه آفریقایی آن در  یک شرکت مخابراتی فرانسوی و شرکت وکالت

ای به دلیل نقض یک قرارداد تأمین و پاریس علیه یک شرکت آفریقایی و نیز یک شرکت خاورمیانه

 ام در یک کشور آفریقایی.اسساخت یک شبکه جی

 در ژنو علیه یک نهاد دولتی ناشی المللی گانی بینزراتاق با داوریشرکت عمرانی کانادایی در  یک وکالت

 از ساخت یک کارخانه در خاورمیانه.

 دهنده خدمات آنسیترال علیه یک ارائه تحت قواعد داوریالمللی برجسته در یک سازمان بین وکالت

 ترابری و لجستیکی آفریقایی.

 علیه یک شرکت غربی به دلیل فریب و عدم پرداخت کمیسیون در  داوری یک فرد متمول در وکالت

 ای در خاورمیانه.برای ساخت یک نیروگاه هسته نمایندگیارتباط با قرارداد 

 یک تبعه متمول عربستانی و یکی از پنج فرد ثروتمند در خاورمیانه و نیز چندین شرکت  وکالت

در پاریس ناشی از یک قرارداد مشاوره با المللی بین بازرگانیاتاق  داوریانگلیسی و عربستانی دیگر در 

 یک تبعه دیگر سعودی.

 اتاق  صادره از ارائه مشاوره به یک فرد متمول کویتی در ارتباط با حقوق و تکالیف وی در خصوص رأی

  .(partial award) که به قسمتی از خواسته حکم داده بود. المللیبین بازرگانی

 داوریمؤسسه یک تبعه لوکزامبورگ در  وکالت SCAI های چندملیتی در ژنو علیه یک گروه شرکت

 .تجاری نمایندگیناشی از یک قرارداد  یاختالف درفعال در بخش انرژی 

 در پاریس علیه یک شرکت چندملیتی المللی رگانی بینزاتاق با داوریدو شرکت فرانسوی در  وکالت

  گری.ارائه خدمات البیو  نمایندگیقرارداد  یک فرانسوی به دلیل

 در پاریس علیه یک شرکت المللی بینگانی زربااتاق  داورییک فدارسیون ورزشی فرانسوی در  وکالت

 حق پخش یک رویداد ورزشی مهم.خارجی به دلیل نقض 
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 در المللی بینگانی زربااتاق  داورییک شرکت مخابراتی فرانسوی و شرکت تابعه آسیایی وی در  وکالت

 و ارتباطات از دور. فناوری اطالعاتای در ارتباط با تأمین تجهیزات پاریس علیه یک شرکت خاورمیانه

 در پاریس علیه یک شرکت المللی بینگانی زربااتاق  داورییک شرکت انرژی آسیایی در  وکالت

 موریتانیایی به دلیل نقض یک قرارداد مربوط به انرژی.

 در پاریس علیه یک شرکت  المللیبینگانی زربااتاق  داوریستاره در فرانسه در 4مالک یک هتل  وکالت

 مدیریت هتل به دلیل نقض یک قرارداد مربوط به مدیریت یک هتل در فرانسه.

 در لندن علیه یک شرکت المللی بینگانی زربااتاق  داوریستاره در لبنان در 4مالک یک هتل  وکالت

 دلیل نقض قرارداد مدیریت هتل در لبنان. مدیریت هتل به

 

 تجارب داوری

 گذاریداوری سرمایه

  آنسیترال تحت نظارت دیوان دائمی داوری، بین یک شرکت  تحت قواعد داورییک در  دیوانرئیس

-گذاری دوجانبه و در ارتباط با سرمایهای که پیرو یک قرارداد سرمایهاسترالیایی و یک دولت خاورمیانه

 (PCA Case No. 2016-22)های خواهان در دولت یادشده طرح شده بود. گذاری

 یک  شرکت آگم و دولت مالی مربوط به مالیات بر سهام ینب ایکسید یخواهان در داور یاختصاص داور

 (ICSID Case No. ARB/21/62)  شرکت بهره برداری از معدن طال.

  داور اختصاصی خواهان در داوری تحت قواعد آنسیترال بین آقای مارتین گارنیه تبعه فرانسه و دولت

 PCA)پسماند.  دومینیکن مربوط به ادعای مصادره سیاسی سرمایه گذاری خواهان در صنعت مدیریت

Case No. 2022-01 
  حمایت و تضمین بین  قرارداد ترویج، 17داور اختصاصی خواهان ها در داوری موردی تحت ماده

 مخابراتی. اختالفنهادهای اردنی و اماراتی و جمهوری عراق در یک 

 دولت آسیای مرکزی در خصوص یک موردی بین یک تبعه ایران و  داوریدر  داور اختصاصی خواهان

 های خواهان در صنعت فراوری مواد غذایی.گذاریمصادره ادعایی سرمایه

 در داوری ایکسید بین شرکت  داور اختصاصی خواهانAfrican Petroleum Senegal Limited،  شرکت

مربوط به اجرای دو موافقتنامه  اختالفشده در جزایر کِیمن و جمهوری سنگال، در ارتباط با ثبت

 .ICSID Case No)گذار و دولت مذکور اکتشاف نفت و تولید مشترک منعقده میان سرمایه

ARB/18/24). 
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 مجارستان در  دولت تبعه اردن و الرماحیدر داوری ایکسید بین آقای ماذن  خواهان داور اختصاصی

ای از اقدامات اتخاذی توسط دولت مجارستان در رابطه با یک ارتباط با اختالف مربوط به مجموعه

 (.ICSID Case No. ARB/17/45ای در مجارستان )های زنجیرهکننده هتلشرکت اداره

  در داوری نزد ایکسید بین خواهان هاداور اختصاصی Menzies Middle East ،Africa S.A.  و

Aviation Handling Services International Ltd  از یک سو و جمهوری سنگال از سوی دیگر در

  (.ICSID Case No. ARB/15/21شده در فرودگاه داکار )خصوص خدمات ارائه

 بین طارق بشیر و خواهان در داوری ایکسید  داور اختصاصیSA Interpétrol Burundi  از یک سو و

 ICSID Caseجمهوری بروندی از سوی دیگر، در ارتباط با یک اختالف ناشی از ارائه محصوالت نفتی )

No. ARB/14/31.) 

 اربیل سرتر یک تبعه ترک و جمهوری فرانسه در ارتباط  خواهان در داوری ایکسید بین داور اختصاصی

 .(ICSID Case No. ARB/13/22) بدنه کشتی راجع به یک طراحی با یک اختالف

 قای حسن اودی، شرکت آدر داوری نزد ایکسید بین  ها خواهان داور اختصاصیEnterprise Business 

onsultants, Inc.  وAlfa El Corporation  و رومانی به دلیل مصادره ادعایی یک قرارداد امتیاز در

 (.ICSID Case No. ARB/10/13رابطه با صنعت چاپ )

 در داوری ایکسید بین خوانده داور اختصاصیH&H Enterprise Investments  و جمهوری عربی مصر به

 (.ICSID Case No. ARB/09/15دلیل مصادره ادعایی یک مجموعه گردشگری و هتلی )

 در داوری ایکسید بین  خوانده داور اختصاصیShell  و جمهوری فدرال نیجریه به دلیل مصادره ادعایی

 (.ICSID Case No. ARB/07/18میادین نفتی )

 

 داوری تجاری

 در داوری موردی تحت قانون سوئیس و قاعده انصاف بین اتباع سوئیسی در رابطه با ادعای  سرداور

 نقض قرارداد مشارکت

 دادگاه داوری بین داوری در سرداور( المللی لندنLCIA بین دو شرکت آلمانی و نیجریه ای به دلیل )

 قرارداد استخدام و عملیات تجهیزات حفاری زمین و قرارداد تأمین پرسنل شایسته توجه به مفادعدم 

 بین دو شرکت اماراتی در ارتباط با یک پروژه عظیم المللی دبی داوری بین مرکزدر داوری  سرداور

 لند.عمرانی در دبی

 المللی سنگاپورداوری بینمرکز در داوری  سرداور (SIAC)  بین چندین خواهان هندی و یک شرکت

 داران.ژاپنی در ارتباط با تفسیر و اجرای موافقتنامه سهام
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 و تحت قانون عمان بین یک پاالیشگاه دولتی عمان و یک المللی بینگانی زربااتاق  داوریدر  سرداور

 در پاالیشگاه. گازشوی آبیپیمانکار نروژی در ارتباط با خسارات ادعایی ایجادشده طی نصب یک 

 کننده کاالهای و تحت قانون امارات بین یک تأمینالمللی گانی بینزراتاق با داوریدر  سرداور

به جهت نقض ، مستقر در اماراتدر آفریقای غربی کننده وزیعالکترونیکی مستقر در امارات و یک ت

 ادعایی یک قرارداد توزیع.

 بین یک شرکت با تابعیت کنگو از یک سو و یک شرکت  المللیاتاق بارزگانی بین داوریدر  سرداور

از سوی دیگر به دلیل  آیلندویرجین  بریتیشکنگویی دیگر، یک شرکت چینی و یک شرکت با تابعیت 

 های معدنی.ها و عملیاتنامه برای تشکیل شرکت مسئول کاوشهای ادعایی موافقتنقض

 ایی در ارتباط با زیبین یک شرکت آلمانی و یک شرکت مالالمللی اتاق بارزگانی بین داوریدر  سرداور

 اجرای قرارداد تأمین، تولید و ساخت یک سامانه ترابری واگنی برای یک فرودگاه واقع در قطر.

 ن یک شرکت عمرانی اروپایی و وزارت ترابری، فناوری بیالمللی اتاق بارزگانی بین داوریدر  ورسردا

 های ادعایی مفاد یک قرارداد.اطالعات و ارتباطات یک دولت اروپای شرقی به جهت نقض

 داوری مؤسسه  در سرداور GCCIS ( بین یک شرکت آلمانی و یک شرکت  واعد داوریقتحت )سوئیس

 نامه توزیع.های ادعایی یک موافقتدلیل نقضهندی به 

 مرکز داوری بین المللی دبی داوریدر  سرداور (DIAC)  بین یک شرکت سنگاپوری و یک شرکت

 های ادعایی یک قرارداد مشاوره.اماراتی به دلیل نقض

 دو شرکت خواهان تبعه تحت قوانین انگلستان بین لندن  یالمللنیب یدادگاه داور داوریدر  سرداور

های دیگر، در ارتباط با نقض یک موافقتنامه و کیمن و شش خوانده هندی و دارای تابعیت موریس

  در یک گروه عمده هندی. نویسیپذیرهداران و سهام

 ای و انگلیسی در خصوص نقض های نیجریهبین شرکت لندن المللیبین داوری دادگاه داوریدر  سرداور

 افقتنامه امتیاز در ارتباط با یک قرارداد دولیت در صنعت فوالد.ادعایی یک مو

 های های انگلیسی و هندی راجع به نقضبین شرکتلندن  یالمللنیب یدادگاه داور داوریدر  سرداور

  ادعایی راجع به یک قرارداد فروش فوالد.

  شرکت ترک ناشی از سرداور در داوری مرکز منطقه ای داوری تهران بین یک شرکت ایرانی و یک

 قرارداد خرید و فروش محصوالت پتروشیمی.

 کی از یناش ترک شرکت کی و یرانیا شرکت کی نیبتهران  یداور یا منطقه مرکز یداوردر  سرداور 

 . یمرکز یایوساز در آسساخت پروژه کی با ارتباط در مشاوره موافقتنامه
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 یک تبعه سوئیس و دو شرکت ثبت شده در  نیلندن ب یالمللنیب یدادگاه داور یدر داور داور واحد

 سیشل ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد ارائه خدمات به یک ویالی لوکس در سیشل.

  دو شرکت اسپانیایی از یک سو و یک شرکت  نیلندن ب یالمللنیب یدادگاه داور یداورداور واحد در

 عربستانی از سوی دیگر، در ارتباط با ادعای نقض قرارداد سرمایه گذاری مشترک. 

  تحت قانون نیویورک بین یک شرکت آمریکایی و لندن  یالمللنیب یدادگاه داور یداورداور واحد در

 یک بانک اروپایی ناشی از ادعای نقض یک قرارداد مالی.

  داوری واحد درداور SIAC به  یشرکت امارات کیو  یسیشرکت انگل کی انیقانون انگلستان م تحت

 .عینامه مجوز و توزموافقت کی ییادعا یهانقض لیدل

  یک شرکت عربستان سعودی و یک  بیندر پاریس المللی بین بازرگانیاتاق نزد  داوریداور واحد در

 نامه بیع مشترک.موافقتهای ادعایی یک شرکت اماراتی به دلیل نقض

  میان یک شرکت اماراتی، یک شرکت آذربایجانی و  المللیبین بازرگانیاتاق نزد  داوریداور واحد در

 های ادعایی یک قرارداد ساخت یک هتل. یک شرکت اتریشی به دلیل نقض

 داوری داور واحد در DIAC ساز. و بین دو شرکت اماراتی به دلیل نقض یک قرارداد ساخت 

 داوری داور واحد در DIAC ساز. و بین دو شرکت اماراتی به دلیل نقض یک قرارداد ساخت 

 داوری داور واحد در DIAC .بین دو شرکت اماراتی به دلیل نقض یک قرارداد ارائه خدمات 

  در پاریس بین یک شرکت سوئیسی و یک دولت  المللیبین بازرگانیاتاق نزد  داوریداور واحد در

 به دلیل نقض ادعایی یک قرارداد اصالح و مدیریت نهاد واردات و گمرک آن کشور آفریقایی.آفریقایی 

  در میالن بین یک شرکت اروپایی و یک شرکت المللی بین بازرگانیاتاق نزد  داوریداور واحد در

در رابطه با  اینقاله هایکنآمریکای شمالی به دلیل نقض ادعایی یک قرارداد تأمین برای خشک

 ساخت یک پروژه در آسیا.

  ای در آنسیترال بین یک شرکت اروپایی و یک نهاد دولتی خاورمیانهداوری تحت قواعد داور واحد در

 المللی واقع در پایتخت آن کشور.بین خصوص ساخت یک سامانه مدیریت چمدان در فرودگاه

 داوری مؤسسه داور اختصاصی در داوری DIFC-LCIA های سعودی قانون انگلستان بین شرکت تحت

نامه کنسرسیوم عملیاتی موافقترسیده در کره جنوبی به دلیل نقض ادعایی یک و یک شرکت به ثبت

 در رابطه با ساخت یک نیروگاه برق.

 داوری مؤسسه داور اختصاصی در داوری ADCCAC  بین یک شرکت اماراتی و یک شرکت کویتی به

استمالک چند قطعه زمین برای ساخت یک نامه خرید و فروش مرتبط با فقتدلیل نقض ادعایی دو موا

 تجاری. امالک پروژه
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 داور اختصاصی در داوری DIAC  بین یک تبعه اماراتی و یک شرکت اماراتی به دلیل نقض ادعایی یک

 نامه ساخت پروژه در ارتباط با ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی.موافقت

 داوری داور اختصاصی در DIAC  بین دو شرکت اماراتی به دلیل نقض ترتیبات قراردادی در ارتباط با

 یک قرارداد تأمین خدمات امنیتی.

 داوری داور اختصاصی در DIAC  های نامهدو شرکت اماراتی در خصوص نقض ادعایی موافقتبین

 .امالک در بخش توسعه فرعی

  بین یک خواهان فرانسوی و دو خوانده فرانسوی و  لیالملگانی بینزرداوری اتاق باداور اختصاصی در

 آلمانی در رابطه با توسعه پلتفرم دیجیتال.

  شرکت ثبت شده در جرسی و یک دولت  بین یک المللیگانی بینزرداوری اتاق باداور اختصاصی در

 آفریقایی در ارتباط با مقررات مالیاتی.

  شرکت ثبت شده در بریتیش ویرجین آیلند  بین یک المللیبینگانی زرداوری اتاق باداور اختصاصی در

 فروش سهام شرکت مصری فعال در ساخت لوله های زیردریایی.و یک تبعه مصر در رابطه با 

  خواهان فرانسوی و دو خوانده فرانسوی در  بین یک المللیگانی بینزرداوری اتاق باداور اختصاصی در

 ارتباط با اختالف تجاری دریایی.

 دو شرکت بین  و قواعد سوئیس المللیگانی بینزراتاق با تحت قواعد داوریچهار  داور اختصاصی در

اماراتی و یک دولت آفریقایی و شرکت دولتی آن تحت قراردادهای زنجیره ای توسعه منطقه انحصاری 

 اقتصادی آن دولت.

   و کنسرسیوم متشکل از  یک شرکت ترک بین المللیگانی بینزرداوری اتاق باداور اختصاصی در

 شرکت های فرانسوی و بلژیکی در رابطه با ادعای نقض قرارداد ساخت خط تولید شیشه.

 رسیده در موریس و یک بین یک شرکت به ثبتالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 برای استخراج منابع معدنی در کنگو. مشارکتقرارداد شرکت با تابعیت کنگو در خصوص یک 

 های بین یک شرکت لبنانی از یک سو و شرکتالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 نامه مشاوره در صنعت مخابرات.لبنانی و فرانسوی از سوی دیگر راجع به یک موافقت

 بین یک شرکت توگویی از یک سو یک شرکت  المللیبین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 .موریسی از سوی دیگر در خصوص اکتساب یک شرکت مخابراتی بزرگ در سنگال-فرانسوی

 رکت بین یک شرکت تبعه ساحل عاج و یک شالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 فعال در صنعت نفت در چندین کشور آفریقایی. قرارداد مشارکت ای در خصوص عملیات یکنیجریه
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  یک شرکت فرانسوی و یک شرکت آلمانی در  بین المللیبین بازرگانیاتاق  داوریدر داور اختصاصی

 برداری از یک خط لوله نفت خام.خصوص بهره

 بین یک شرکت ترک از یک سو و چند شرکت المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

نامه خرید و فروش راجع به ایی، آمریکایی و ترک از سوی دیگر در خصوص نقض ادعایی موافقتاروپ

 فود. ای فستاز چندین رستوران زنجیره یبردارتحصیل یک شرکت بهره

 نفتی فرانسوی و یک شرکت نفتی  بین یک شرکتالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 ازبینی قیمت گاز.آفریقای شمالی در خصوص ب

 تجهیزات گاز فرانسوی و یک شرکت  بین یک شرکتالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 گاز ایرانی در ارتباط با ساخت یک تأسیسات ذخیره گاز زیرزمینی.

 بین یک فرد فرانسوی از یک سو و یک فرد فرانسوی المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

نامه خرید و فروش و همکاری و یک شرکت اماراتی از سوی دیگر در خصوص نقض ادعایی یک موافقت

 تعهدکننده بیمه ماهواره.در خصوص یک شرکت 

 و یک شرکت الجزایری از  شرکت ایتالیایی بین یک المللیبین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

یک سو و یک شرکت الجزایری دیگر و یک شرکت آمریکایی از سوی دیگر در مورد یک پروژه برای 

 ساخت یک واحد تولید نفت و گاز.

 شرکت ایتالیایی و یک شرکت چینی از یک  بین یکالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

فروش  نمایندگینامه های ادعایی موافقتدر خصوص نقض سو و یک شرکت کویتی از سوی دیگر

 مابین. منعقده فی

 های اماراتی در اتباع ایرانی و ژاپنی، شرکت بینالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 راجع به خرید و فروش اقالم الکترونیک. قرارداد مشارکتخصوص یک 

 بین یک شرکت لبنانی و یک شرکت آمریکایی در المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 داری.خصوص فسخ غیرقانونی قراردادهای مربوط به صنعت هتل

 بین دو شرکت اماراتی در خصوص عدم پرداخت  المللیبین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

گرفته به موجب یک قرارداد در ارتباط با طراحی وجوه معوقه برای ارائه خدمات مشاوره طراحی صورت

 و ساخت یک تأسیسات در امارات متحده عربی. 

 در منطقه آمریکای التین در خصوص نقض ادعایی المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر   داور اختصاصی

 نامه خرید سهام در صنعت نفت و گاز.یک موافقت
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 بین یک شرکت فرانسوی و یک شرکت کلمبیایی در المللی ینب بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 صنعت نفت در ارتباط با نقض تعهدات قراردادی.

 در مادرید بین یک شرکت ترک و یک شرکت برزیلی المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 و شرکت اسپانیایی تابع آن در خصوص فسخ غیرقانونی ادعایی قراردادهای توزیع.

 بین یک شرکت انگلیسی و یک دولت آفریقایی در المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 خصوص فسخ غیرقانونی یک قرارداد در ارتباط با توسعه بخش انرژی دولت مذکور.

 بین یک شرکت تبعه گینه استوایی و یک شرکت المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

افزار در قلمرو در خصوص اجرای یک موافقتنامه خرید و ارائه خدمات برای تأمین و نصب سختلبنانی 

 گینه استوایی.

 بین دو شرکت مصری در خصوص موارد نقض یک المللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 نامه مدیریت در ارتباط با یک هتل در دست ساخت.موافقت

 بین یک شرکت هلندی و یک دولت آفریقایی در  المللیبین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 های گازی و تولید نیرو.خصوص اجرای یک پروژه در زمینه کاوش

 بین یک گروه دفاعی دولتی فرانسوی علیه یک دولت  المللیبین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 روش تجهیزات نظامی. آسیایی به جهت نقض ادعایی یک قرارداد برای ف

 ای به جهت نقض بین دو شرکت نفتی خاورمیانهالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی

 نفت. های حفاریمتهادعایی یک قرارداد اجاره و کاربری 

 ای و دولت میان یک شرکت خاورمیانهالمللی بین بازرگانیاتاق  داوریدر چندین  داور اختصاصی

 شرقی به دلیل نقض ادعایی قراردادهای عمرانی.اروپای 

 بین یک تولیدکننده اروپایی مواد غذایی و توزیع المللیبین بازرگانیاتاق  داوریدر  داور اختصاصی-

 کننده وی در خاورمیانه به جهت نقض ادعایی قرارداد توزیع.

  شرکت ثبت شده در داور اختصاصی در داوری تحت قواعد آنسیترال بین یک شرکت انگلیسی و یک

 مالکیت سهام یک کارخانه پتروشیمی در فیلیپین.بریتیش ویرجین آیلند در رابطه با 

 آنسیترال بین یک شرکت لوکزامبورگی و یک تبعه ترک در تحت قواعد در داوری  داور اختصاصی

 خصوص نقض ادعایی یک قرارداد منع رقابت.

 های مطرح آمریکایی و عرب به دلیل نقض آنسیترال بین شرکت تحت قواعد در داوری داور اختصاصی

 برای اکتشافات نفتی. قرارداد مشارکتادعایی یک 
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 های فرانسوی و ترک به دلیل نقض آنسیترال در ژنو بین شرکت تحت قواعد در داوری داور اختصاصی

 افزار رایانه.ادعایی یک قرارداد برای تأمین نرم

 آنسیترال بین دو نهاد دولتی الجزایری در بخش نفت و گاز و یک  تحت قواعد در داوری داور اختصاصی

 شرکت نفتی آمریکای شمالی در ارتباط با یک نقض ادعایی یک قرارداد اکتشاف. 

 ستاره 5در اختالفی مربوط به مدیریت یک هتل  قاهرهداوری ای در داوری مرکز منطقه داور اختصاصی

  ای.هاد دولتی متعلق به یک دولت خاورمیانهبین مالک اروپایی هتل و یک ن

 

 داوری ورزشی

 ( سرداور در رسیدگی تجدیدنظر دادگاه داوری ورزشیCAS بین کارشناسان تنیس حرفه ای و یک )

 (CAS 2020/A/7596)تنیسور حرف های در رابطه با ادعای تبانی و عدم رعایت مقررات ارتشاء تنیس. 

  سرداور در رسیدگی تجدیدنظرCAS  بین یک فوتبالیست، یکی از باشگاه های سابقش و باشگاه فعلی

 (CAS 2020/A/7421)وی در خصوص فسخ قراردادهای استخدامی. 

 تجدیدنظر  رسیدگیدر دو  سرداورCAS بین فدراسیون بین( المللی موتورسواریFIM آژانس ،) جهانی

پی در خصوص نقض یک قانون ضددوپینگ ادعایی از ( و یک ورزشکار موتوجیWADAضددوپینگ )

 (.CAS 2020/A/6978, CAS 2020/A/7068)سوی ورزشکار 

  داوریداور واحد در CAS  بین یک شهروند آلمانی و یک باشگاه فوتبال چینی در خصوص فسخ

 (.CAS 2019/O/6178)شهروند مزبور  استخدامقرارداد 

  تجدیدنظر نزد  رسیدگیداور واحد درCAS بوکسینگ های کیکبین دو عضو مجمع جهانی سازمان

(WAKO و )WAKO  در خصوص تصمیم صادره از سوی کمیته داوریWAKO  راجع به رد این

 (. CAS 2019/A/6395)اختالف 

  داور واحد در داوریCAS  عربی در خصوص  دولتبین یک شرکت یونانی و یک باشگاه فوتبال از یک

 فوتبال. داللینامه حق اجرای موافقت

  داور اختصاصی در رسیدگی هایCAS بین یک باشگاه فوتبال الجزایری و یک بازیکن فرانسوی-

الجزایری علیه باشگاه فوتبال به دنبال جریمه سنگین و تعلیق بازیکن از شرکت در بازی ها به دنبال 

 (CAS 2021/O/8410)عملکرد ضعیف وی. 

 اختصاصی در رسیدگی های تجدیدنظر  داورCAS  ،بین یک باشگاه فوتبال ایتالیایی، لیگ کالچو، و فیفا

 (CAS 2022/A/8594)فیفا در خصوص ممنوعیت طوالنی نقل و انتقاالت بازیکنان. علیه تصمیم 
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 اختصاصی در داوری  داورCAS  بین یک رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال منطقه ای و فیفا درخصوص

 (CAS 2021/A/8256)ادعای نقض قوانین اخالقی فیفا.  

 ختصاصی در داوری ا داورCAS المللی موتورسواری و یک موتورسوار درخصوص ادعای بین اتحادیه بین

 (CAS 2021/A/7628)نقض مقررات دوپینگ. 

 ختصاصی در داوری داور اCAS المللی فوتبال بین یک فدراسیون فوتبال در خاورمیانه و یک مربی بین

 (CAS 2020/A/7532)درخصوص فسخ قرارداد استخدام. 

 ختصاصی در داوری داور اCAS بین فدراسیون های بین المللی ورزشکاران و ورزشکاران رشته پرش 

 (CAS 2019/A/6168 and CAS 2019/A/6166)درخصوص ادعای نقض مقررات دوپینگ.   بلند

  داور اختصاصی در داوریCAS المللی ورزشکاران و ورزشکاران بین فدراسیون های بین

 CAS 2019/A/6167 and). درخصوص ادعای نقض مقررات دوپینگ از مانعرشته پرش 

CAS 2019/A/6165) 
  عضو هیأت داوران در داوری نزدCAS ضددوپینگ  جهانی بین آژانس(WADA و آژانس ضددوپینگ )

المللی برای متابعت از بیندر خصوص عدم متابعت آژانس روسی از استاندارد ( RUSADA)روسیه 

رویکرد تلویحی آژانس روسی مبنی بر آنکه وی قواعد به شرح مصوب توسط امضاءکنندگان و به ویژه 

 :(CAS 2020/O/6689این تصمیم مبنی بر عدم متابعت را به دادگاه خواهد برد )

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/02/27/dopage-la-russie-devant-le-tribunal-

arbitral-du-sport-a-huis-clos-pas-avant-le-mois-de-mai_6031084_3242.html 

 تجدیدنظر  داور اختصاصی در رسیدگیCAS المللی بین فدراسیون ورزشکاران روس وانجمن بین

 (.CAS 2018/A/5921( ناشی از اقدامات انضباطی )IAAFهای ورزشکاران )فدراسیون

 داوریدر  داور اختصاصی CAS  یک ورزشکار قایقرانی پارویی از یک کشور اروپای شرقی از یک سو بین

( و FISAهای قایقرانی پارویی )المللی شرکت(، فدراسیون بینWADAو آژانس جهانی ضددوپینگ )

نس ضددوپینگ یک کشور اروپای شرقی از سوی دیگر، در خصوص نقض ادعایی یک قانون دوپینگ آژا

 (.CAS 2018/O/5754از سوی آن ورزشکار )

 تجدیدنظر  رسیدگیدر  داور اختصاصیCAS بردار تایلندی و فدراسیون بینبین یک ورزشکار وزنه-

در خصوص برقراری ترتیبات انضباطی بر آن  IWF( علیه یک تصمیم IWF)برداری المللی وزنه

 .(CAS 2019/A/6122)ورزشکار 

 داوریدر  داور اختصاصی CAS کشور عربی و عضو سابق هیأت مدیره آن  بین یک باشگاه فوتبال یک

 (.CAS2014/A/3570ناشی از لغو اختیارات آن عضو سابق در نتیجه مداخله دولت عربی )

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/02/27/dopage-la-russie-devant-le-tribunal-arbitral-du-sport-a-huis-clos-pas-avant-le-mois-de-mai_6031084_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/02/27/dopage-la-russie-devant-le-tribunal-arbitral-du-sport-a-huis-clos-pas-avant-le-mois-de-mai_6031084_3242.html
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 داوریدر  داور اختصاصی CAS  های انتخابی برای یک و یک لیگ ملی فوتبال ناشی از تاریخ فیفابین

 (.CAS 2015/A/4021رقابت عمده )

 داوریدر  داور اختصاصی CAS  بین یک باشگاه فوتبال فرانسوی و یک نهاد فوتبالی اروپایی ناشی از

 (.CAS 2017/A/5299اقدامات انضباطی )

  تجدیدنظر  رسیدگی 22داور اختصاصی درCAS  بین ورزشکاران المپیک زمستانی روسی در رشته

در خصوص تصمیم المللی المپیک کانتری و بابسلد )سورتمه( و کمیته بین-اسکی سرعت، اسکی کراس

العمر ورزشکاران به دلیل اتهامات مربوط به دوپینگ گسترده کمیته مذکور در رابطه با ممنوعیت مادام

 athletes on the basis of a mass covert doping scheme allegations (CASیافته )و سازمان

2017/A/5502, CAS 2017/A/5440, CAS 2017/A/5441, CAS 2017/A/5505, CAS 

2017/A/5506, CAS 2017/A/5504, CAS 2017/A/5503, CAS 2017/A/5380, CAS 

2017/A/5436, CAS 2017/A/5439, CAS 2017/A/5423, CAS 2017/A/5428, CAS 

2017/A/5424, CAS 2017/A/5437, CAS 2017/A/5379, CAS 2017/A/5427, CAS 

2017/A/5446, CAS 2017/A/5438, CAS 2017/A/5426, CAS 2017/A/5425, CAS 

2017/A/5445, CAS 2017/A/5422) 

 تجدیدنظر  رسیدگی مستقل 7در  داور اختصاصیCAS کانتری و -باز کراسبین ورزشکاران اسکی

 CASالمللی اسکی در خصوص تصمیم این فدراسیون برای تعلیق موقت این ورزشکاران )فدراسیون بین

2018/A/5526, CAS 2018/A/5527, CAS 2018/A/5528, CAS2018/A/5529, CAS 

2018/A/5530, CAS 2018/A/5531, CAS 2018/A/5532). 

 

 ایتجارب حرفه

 و غروی زنتا کنون، عضو مؤسس دری 2009سال  از (Drains & Gharavi)؛ 

  ساالنز، پاریس؛شریک، 2008تا  2000از سال ، 

 1999 المللی تطبیقی و دعاوی( استاد مدعو در دانشکده حقوق دانشگاه ریچموند )حقوق بین– 

 ویرجینیا

 1996 – 1998 ،عضو وابسته ،Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP – نیویورک 

 

 سوابق تحصیلی

 2000 (2، دکتری )دانشگاه پاریس 

 1996 )فوق لیسانس حقوق تطبیقی )دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک 

 1995 DEA (1)دانشگاه پاریس  ، حقوق تجاری آمریکای شمالی و انگلستان 
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 1994 ،DESS (5الملی )دانشگاه پاریس وکیل تجاری بین 

 1993 ، (2فوق لیسانس )دانشگاه پاریس 

 

  انتصابات

  تا کنون( 2018ژوئیه  11تهران )از داوری ای مرکز منطقه المللیداوری بینرئیس هیأت 

  کنون(تا  2015استانبول )از سال المللی بینعضو دیوان مرکز داوری 

 (2012تا  2008المللی لندن )بین دادگاه داوری عضو دیوان 

  تاکنون( 2005) کسیدیادر  پادشاهی کامبوجکشور  یو میانجیگر یداور هیأتعضو 

 المللی دبیمرکز داوری بین داور 

 المللی داوری سنگاپورمرکز بین داور 

 کواالالمپور داوری ایمنطقهمرکز  داور 

 دیوان داوری ورزش داور 

 المللی پاسیفیکمرکز داوری بین داور 

  المللی اتاق بارزگانی بینعضو کمیسیون فرانسوی داوری 

 عضو انجمن داوری سوییس 

  داوری بین مؤسسهعضو( المللیIAI) 

 

 تألیفات

 «لیبر امیکوموم برای ایو  -« داوری و فراتر ... شکلی از زندگی»در « باید راه دیگری وجود داشته باشد

 67، صفحه 2021ایش الف. پدون، درینز، ویر

  گذاری را به دلیل تشکیل نامنظم دادگاه ترویج، حمایت و تضمین سرمایهدادگاه استیناف پاریس رای

دولت  هیعل DS Construction FZCO -داوری از طریق رسیدگی شرط دول کامله وداد ابطال نمود  

 نگارش به همراه ندا صادر، 2021/04/14 –انگلستان  LexisNexis انتشارات – یبیل

 « !رهیافت فرانسوی به معاهده  -پیروزیOIC داردشما را به واکنش وا می» ،GAR, 21/02/2020 

 «انتشارات سنگلج «های یک داور ایرانیگذاری، تجربهمجموعه مقاالتی پیرامون داوری سرمایه ،

 (، )به فارسی(.2019)

 «آر تی فرانسه:2018ژوئیه  26، «کندایاالت متحده در ایران به ضرر خود عمل می ، 

https://francais.rt.com/opinions/52894-hamid-gharavi-etats-unis-tire-balle-dans-pied-iran 

 «مجله ایکسید، «عدم همگرایی در خصوص مصادره قضایی ،FILJ (2018، )33، دوره 

https://francais.rt.com/opinions/52894-hamid-gharavi-etats-unis-tire-balle-dans-pied-iran


22 

 

 «67، ص. 1/2017، مجله بلژیکی داوری، «گذاریتأمین سرمایه از سوی ثالثین در داوری سرمایه. 

 «نامه انجمن داوری ویژه« ابتکار داوری: زمان، چرایی و چگونگی استفاده؟»در: « کارآمدی وابتکار داور

 .31، ص. 2016، 45س، شماره سوئی

 «شودفرانسه چه زمانی با ایران همسو می» ،Esprit  ،)2016آوریل  22)اخبار. 

 « المللی گذاری، داوری بینهای سرمایهدر مقایسه با ایکسید در داوری المللیبین بازرگانیاتاق مزایای

، المللیبین بازرگانیاتاق ت ، مجموعه مقاالت در گرامیداشت جان بیچلی، انتشارا«در دست بازنگری

 .2015ای،  772شماره 

 «سازی حقوق بینکوشری: از جهان عرب تا جهانییادنامه احمد صادق ال»در: « ایکسید و پادشاه آن-

 .2015ژوئن  30، (Kluwer Arbitration)، نشر کلور«الملل و داوری

 «دعاوی مربوط به کاوش »، در «کنندهمصادره غیرمستقیم در اختالفات بین پیمانکاران استخراج

 لویی بیزو.-، تألیف مشترک با مری2015، ژوئن المللیبینگانی زربااتاق ، انتشارات «واستخراج

 «1، شماره 10، مجله داوری جهانی، دوره «های لغو ایکسید: حقیقتی عمداً نادیده انگاشتهکمیته ،

2015. 

 « 23، ص. 99المللی، شماره در: تبادالت بین« گذاریواختالفات سرمایه المللیگانی بینراتاق بازداوری ،

 تألیف مشترک با الوییز اوبادیا.

 «در: پول در داوری، انتشارات«لثتأمین مالی ثا ،Lextenso  ،2013. 

 « دادگاه در  سازی رویّه: ابتکارات و رسمیالمللیبینگانی زربااتاق جدید  داوریمجموعه قوانین  10ماده

، 1، شماره 2012المللی، های داوری/ژورنال پاریسی داوری بین، در یادداشت«هایزمینه تجمیع داور

 ، تألیف مشترک با الوییز اوبادیا.51ص. 

 «مارس  4روز مطالعه ، «المللیگذاری: تعامالت جدید بینداوری سرمایه»، در: «های شورابیم ها ولذت

2011 ،Dossier d’Orientation, Convention/s. 

 «سال بعد، راندمان یک سازوکار 45ایکسید، »، در: «ل ایکسیددبیرک» ،Editions A. Pedone ،2011. 

 «2010فوریه  22، فیگارو، «ایران: انقالب ناتمام. 

 «گذاری در معضل ترکیههای داوری سرمایهمزایا و کاستی»، Uluslararasi Özel Hukuk 

Sempozyumu ،14  2009فوریه. 

 «2002، انتشارات جهانی حقوقی کالور، «لغو آرای داوریالمللی کارآمدی بین. 

 «(، تألیف مشترک با الرا کَرَم.2، شماره 17، )دوره المللیبینگانی زربااتاق  41، بولتن «داوری در یمن 
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 «هایی در خصوص رسانی، نظرات و دیدگاهروزبهCEFAREA  مرکز فرانسوی داوری بیمه اتکایی و

 .2005المللی، های بینمیلی در خصوص داوریهای ، گزارش20.3، «بیمه

 «(.2002) 621المللی ژورنال داوری بین 19.6، «لندهای داوری در نفتها و ناکامیماجراجویی 

 «المللیبینگانی زربااتاق ، بولتن «هایی در خصوص رژیم داوری آذربایجانروزرسانی، نظرات و دیدگاهبه ،

 .2، شماره 13دوره 

  «بولتن داوری سوئیس، «المللی ایرانهایی راجع به رژیم داوری بینروزرسانی، نظرات و دیدگاهبه ،

 .2000، 4شماره 

 « داوری «المللی: قانون الگوی آنسیترال در ایرانایران در خصوص داوری تجاری بین 1997قانون سال ،

 .1999-1المللی، بین

 «1999-1، مجله داوری، «المللیقانون جدید ایران در زمینه داوری تجاری بین. 

 «های میلی در گزارش، 13.5، «ابزاری اغلب مغفول –گذاری دوجانبه داوری ذیل معاهدات سرمایه

 .1998المللی، های بینخصوص داوری

 « 13.1، «تا اجرای آراء لغوشده «مجوز مضاعف»مختومه بودن و قابلیت اجرای آراء داوری خارجی: از ،

 .FILJ 101 ،1998 -مجله ایکسید 

 «1997المللی، های بینهای میلی در خصوص داوری، گزارش12.9، «مارتونکابوسی به نام هیل. 

 «1997المللی، های بینهای میلی در خصوص داوری، گزارش12.1، «کرومالوی: دیدگاهی متفاوت. 

 

 هاکنفرانس

 

2020 

و  امریمهم  عدقوا»المللی بینبازرگانی اتاق  مؤسسهچهلمین کنفرانس ساالنه  سخنران در – دسامبر 3-4

ها، پولشویی، تأثیر تخطی از قوانین مهم اجباری )نقض تحریم»با عنوان « المللیدر داوری تجاری بینرعایت آن 

 «ها، محل داوری، داورها و وکالء و آراء(مؤسسهکنترل تبدیل واحدهای پولی( در داوری )

 

2019 

روسیه به عنوان محلی »، روسیهالمللیگانی بینراتاق بازالمللی سخنران در یازدهمین داوری بین – دسامبر 3

 در مسکو.« المللیمعضالت مربوط به فساد در داوری بین»، با موضوع «برای حل و فصل اختالفات
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ماهیت در داوری شکل و »، الیو دبی، با موضوع GARششمین ساالنه مجله داوری در  سخنران – نوامبر 21

 ، در دبی.«هاسازی روندها و رویّهالمللی: جهانیبین

 

-های نوین و راهرهیافت»با موضوع  (IBAء )المللی وکالدر نشست ساالنه انجمن بین سخنران – سپتامبر 24

 ، در سئول.«گذاریفساد در داوری سرمایه اب مبارزههایی برای حل

 

با مؤسسه حقوقی هندی  «گذاری دوجانبهمصادره قضایی در معاهدات سرمایه»ای راجع به مصاحبه – آوریل 4

Nishith Desai  هفته داوری پاریس.به عنوان بخشی از 

 

نهاد حقوق ورزشی سوربن، در دانشگاه سوربن در پاریس، با در نخستین گردهمایی  سخنران – مارس 21

 در پاریس.« ورزشی در داوری رسیدگی»موضوع 

 

نون اق امری، عدورای قانون حاکم: قوا» IBA دومین کنفرانس روز داوری22در  سخنران – مارس 15-14

 های تجاری، در مونترال.با موضوع تحریم «های تجاری و دیگر تعارض قوانینانتظامی، تحریم

 

2018 

 .، در پاریسLJA برگزارکننده مجله « المللی: سرعت به هر قیمت؟داوری بین»در میزگرد  سخنران – فوریه 7

تطبیقی، در  حقوق، برگزارکننده: مؤسسه «المللی در ایرانقانون داوری بین»در کنفرانس  سخنران – فوریه 5

ها و فشارهای آمریکا برای حلی برای تحریمگذاری به عنوان راهمعاهدات دوجانبه سرمایه»پاریس، با موضوع 

 .«گذاران خارجی در ایرانگذاران ایرانی در خارج یا سرمایهسرمایه

 

ای ، برگزارکننده: مرکز داوری منطقهTRAC/ISTAC سخنران اصلی در سومین کنفرانس مشترک – فوریه 1

 در استانبول. Derains & Gharavi(، با همکاری ISTAC( و مرکز داوری استانبول )TRACتهران )

 

2017 

دارایی گذاری، برگزارکننده: وزارت در هفتمین کنفرانس داوری معاهده سرمایه سخنران – اکتبر 27تا  24

 در پراگ. KPMGجمهوری چک و شرکت مشاوره 
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دوستان و دشمنان »ویژه « GIAC روزهای داوری »اصلی در چهارمین کنفرانس  سخنران – اکتبر 3تا  2

 (، در تفلیس.GIACالمللی گرجستان )، برگزارکننده مرکز داوری بین«داوری

 

کنوانسیون  به آیا ایران باید»با موضوع  TRAC/ISTACدر دومین کنفرانس مشترک  سخنران – ژوئیه 5

(، ISTAC( و مرکز داوری استانبول )TRACای تهران )مرکز داوری منطقه، برگزارکننده: «؟ملحق شودایکسید 

 در تهران. Derains & Gharavi با همکاری

 

، برگزارکننده مؤسسه «اعمال ترتیبات قانونیتالقی دیدگاه ایران و فرانسه در »در کنفرانس  سخنران – ژوئیه 12

 حقوق تطبیقی، در پاریس.

 

 در بروکسل.، CEPANI، برگزارکننده کنفرانس «تأمین مالی ثالث در داوری»در  سخنران – مارس 9

 

2016 

(، ISTACبرگزارکننده: مرکز داوری استانبول )، «ISTACقوانین داوری »کنفرانس در  سخنران – دسامبر 19

 در استانبول.

 

ای ، برگزارکننده مرکز داوری منطقهTRAC/ISTAC در کنفرانس و بحث مشترک  سخنران – دسامبر 12

 در پاریس. ،Derains & Gharavi (، با همکاریISTAC)( و مرکز داوری استانبول TRACتهران )

 

« فرانسوی چیست؟-پس از تحریم، رویکرد مناسب برای تبادالت ایرانی»در کارگاه آموزشی  سخنران – اکتبر 12

 های وزارت امور خارجه.در مرکز همایشوزارت امور خارجه فرانسه در پاریس  برگزارکننده:

 

در  «گرایی یا دسترسی به عدالتکنندگان مالی ثالث: مالیتأمین»با موضوع در کنفرانس  سخنران – ژوئیه 1

 پاریس.

 

و مروری بر سالی که  ISTACآشنایی با قوانین »استانبول طی نشست  GAR Liveدر  سخنران – ژوئن 24

 در استانبول.« گذشت
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2015 

وزارت امور خارجه فرانسه با ت مالی یک شرکت، برگزارکنندگان: در کنفرانسی با حمای سخنران – اکتبر 13

موضوعات محل بحث چه هستند، »: سخنران، موضوع «مربوط به نصب داوران ذیل ایکسید بهبود قواعد»موضوع 

 «منشاء آنها و راه چاره چیست؟

 

المللی با حضور طرفین داوری بین»با موضوع « TRAC المللیروز داوری بین»کنفرانس در  سخنران – اکتبر 8

 .در تهران« دولتی

 

 بازرگانیاتاق ، برگزارکننده: «های اقتصادیالمللی و تحریمداوری بین»در کنفرانس  سخنران – سپتامبر 24

 ، در زوریخ.«المللیتحریمی از منظر داوران بین مقرراتقدرت قانونی »، با موضوع المللیبین

 

داوری ، برگزارکننده: مؤسسه «المللیتأمین مالی از سوی ثالث در داوری بین»کنفرانس در  سخنران – ژوئن 18

(، موضوع ARBIT) های اختالف جایگزینروش ایتالیایی داوری و انجمن(، دانشگاه لوییس و AIAایتالیایی )

 ، در رم.«المللی چیست؟بر داوری بین TPFتأثیر » یسخنران

 

، موضوع «و طرفین دولتی داوری»با موضوع المللی گانی بینراتاق بازدر سومین کنفرانس  سخنران – مه 14

 ، در تونس.«با طرفین دولتیالمللی گانی بینراتاق بازتجربه » سخنران

 

نامه گذاری در موافقتلحاظ داوری سرمایه»وزارت امور خارجه فرانسه با موضوع  در کنفرانس سخنران – مه 5

گذاری با توافقات تجارت آزاد منطبق آیا داوری سرمایه»: سخنران، موضوع «هاتجارت آزاد: بازخورد و دیدگاه

 ، در پاریس.«است؟

 

، («IIFCAالمللی مؤسسات داوری تجاری )سیزدهمین دوساالنه فدراسیون بین»در  سخنران – مارس 23

مؤسسات داوری باید چگونه موضوعات مربوط به »و « موضوعات داغ در داوری در جهان عرب»موضوع کنفرانس: 

 ، در بحرین.«ل کنند؟تعارض منافع را حل و فص
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 ساالنه روزبه مناسبت هجدهمین  oAl Tamimi & C.در بحث میزگرد، برگزارکننده  سخنران – فوریه 27

-، در واشنگتن دی«مسائل روزروندها و  –گذاری و خاورمیانه داوری سرمایه»با موضوع  IBAالمللی داوری بین

 سی.

 

اتاق ، برگزارکننده: «المللیگانی بینراتاق بازتجارب  –المللی داوری بین»در کنفرانس  سخنران – فوریه 26

: مطالعه تطبیقی مراجع المللیگانی بینراتاق بازرفقای خوب » سخنران، موضوع  SICANAوالمللی گانی بینزربا

 سی. ، در واشنگتن دی«گذاریدعاوی سرمایه داوری

 

، «ابتکار داوران: کی، چرا و چگونه باید استفاده شود؟»با موضوع  ASA در کنفرانس ساالنه سخنران – فوریه 6

 .، در ژنو«داوریدهنده روند ابتکار داوران: شکل»: سخنرانموضوع 

 

داوری،  دیوانآغاز داوری و تشکیل »با موضوع  ASA/DISدر سمینار رویه داوری  سخنران – ژانویه 18تا  16

 وِیلیر، آلمان.، در بادن«استماع، شهود، جلسات حیطه اختیارات، داوریطرفین 

 

2014 

آیا خاورمیانه به سمت آمریکای التین حرکت  –گذاری داوری سرمایه»در دبی،  GARدر  سخنران – نوامبر 20

 ، در دبی.«کند؟می

 

خواند: داوران به واقع از وکال چه می»با موضوع  MENA در کنفرانس داوران جوان سخنران – نوامبر 19

 ، در دبی.«ها و نبایدها از داوران برجستهبایسته

 

، در «ای چیست؟سوءاستفاده از یک حق معاهده»پاریس با موضوع  GAR Liveدر  سخنران – نوامبر 14

 .پاریس

 

گیل و دانشگاه کوین مری لندن، با موضوع ، برگزارکننده: دانشگاه مکCETA در کنفرانس سخنران – نوامبر 1

موضوعات » سخنران، موضوع «CETAدولت در -گذارگذاری و دعاوی سرمایهاختالفات سرمایهحل و فصل »

 ، در مونترال.«CETAحقوقی فراگیر در استانداردهای حمایتی ماهوی در 
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دانمارکی  سسهمؤالمللی در خصوص اختالفات انرژی، برگزارکننده: در کنفرانس بین سخنران – سپتامبر 2تا  1

 ، در کپنهاگ.«اقدامات موقت و اجرای آنها»داوری، با موضوع 

 

، «برداریبهترین بهره –گذاری و ترکیه داوری سرمایه»استانبول با موضوع  GAR Live در سخنران – ژوئن 26

 در استانبول.

 

، برگزارکننده: دانشکده حقوق «داوری و کسب و کار: داوری در خاورمیانه»در کنفرانس  سخنران – مه 22

ICADE  های حقوقی تحوالت و رویه –داوری در خاورمیانه » سخنران، موضوع داوری اسپانیایی انجمنمادرید و

 ، در مادرید.«جدید

 

المللی در داوری بین»با موضوع  المللیبینگانی راتاق بازدر دومین کنفرانس ساالنه  سخنران – مارس 12

های داوری را داوریتوان المللی: چگونه میاخالق در داوری بین»: سخنران، موضوع «خاورمیانه و شمال آفریقا

  ، در دبی.«شرافتمندانه نگاه داشت؟

 


