
Verksamhetsberättelse 2012 
 Centret grundades den 20 februari 2012 genom beslut av rektor för Stockholms universitet. I 
samband därmed antogs också om centrets föreskrifter. Den 12 april 2012 utsågs centrets 
styrelse (Hans Corell, Kaj Hobér, Marie Jacobsson, Anna Jardfelt, Said Mahmoudi, Jonas 
Tallberg och Pål Wrange) samt utsågs Pål Wrange till föreståndare. 

Verksamhetsåret har präglats av planering inför framtiden samt av det faktum att centret inte har någon egen budget. Dock 
har ett antal seminarier framgångsrikt kunnat hållas.  

Sedan sin etablering har centret arrangerat sju seminarier, uppdelade i två serier: 
Allmänna folkrättsseminarier, under vilka en inledning av en inbjuden talare följs av en 
diskussion: 

• 26 april, domaren Helmut Türk, Internationella havsrättstribunalen, ”Common 
Heritage of Mankind” 

• 15 maj, advokaten och professorn Kaj Hobér (Uppsala), ”Internationella 
investeringstvister” 

• 31 maj, ambassadören Tiina Intelman (ordförande i ICC:s statspartsförsamling), ”The 
International Criminal Court – current issues and challenges” 

• 18 oktober, docenten David Langlet (Stockholm), ”Submarine pipelines in the Baltic 
and beyond – navigating a troubled sea of overlapping claims and considerations” 

• 22 november, professorn Torbjörn Tännsjö (Stockholm), “Global Democracy: The 
Case for a World Government” 

• 4 december, professorn Claus Kress (Köln), the Crime of Aggression. 
• Rättsfallsseminarier, under vilka samtliga deltagare förutsätts ha läst det aktuella 

rättsfallet och dela ansvaret för seminariet: 
• 11 december, “Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium 

v. Senegal)” (inledare: Marie Jacobsson) 

Centret har arbetat med att uppdatera och utöka inbjudningslistan för seminarierna, vilket 
resulterat i att närvaron gradvis har ökat; under det sista allmänna seminariet deltog 20 
personer. 

Centret har beslutat att arrangera ett halvdagssymposium om förhållandet mellan folkrätt och 
svensk rätt.  Vidare har centret fattat beslut om att arrangera en årlig internationell 
föreläsning. För att hedra grundaren av centrets föregångare, Stockholmsinstitutet för 
forskning i internationell rätt, ska denna föreläsning gå under namnet ”The Hilding Eek 
Memorial Lecture”. Därutöver planeras för en internationell konferens om frågor om 
våldsanvändning och suveränitet i cyberrymden samt ett internationellt doktorandinternat. 
Fellows 

 
Enligt delegationsbeslut har centret bjudit in följande disputerade forskare med anknytning till 
Stockholms universitet att bli fellows vid centret, vilka samtliga tackat ja. 

• Docent Ola Engdahl 
• Professor David Fisher 
• Professor Pär Hallström 
• Jur dr Mark Klamberg 



• Docent David Langlet 
• Jur dr Maria Eriksson 

Centret har kommit överens med Forum for International Criminal and Humanitarian Law (Bryssel) om samarbete.  
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