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Verksamhetsberättelse för 2014 för Stockholm Center for International 
Law and Justice 

Ledning 

Under året har styrelsen bestått av Hans Corell (ordförande), Kaj Hobér, Marie Jacobsson, 
Anna Jardfelt, Said Mahmoudi, Jonas Tallberg och Pål Wrange, tillika föreståndare. Anna 
Jardfelt avgick inför hösten p g a att hon flyttade till Bryssel. Rektor utsåg genom beslut den 
13 november de kvarvarande ledamöterna samt Agneta Johansson att ingå i styrelsen för 
perioden 2015-2017. Corell, Mahmoudi och Wrange har utgjort styrelsens arbetsutskott. 

Under året har styrelsen haft två sammanträden (28 januari och 11 september).  

Verksamhet 

Under året har verksamheten konsoliderats på samma nivå som föregående år. Förutom åtta 
seminarier har två större paneldebatter arrangerats. 

4 mars, Pål Wrange, “International Law and Intervention in the Cybersphere” 

17 mars, Sandra Atler (konsult), “Human Rights and Business: the State’s Responsibility” 

21 mars, Kristian Gerner (Lund), Neil Melvin (Sipri) och Pål Wrange, "’Anschluss’ in Our 
Time? Russia, Ukraine and Crimea”, i samarbete med Utrikespolitiska institutet  

2 juni, Dr. Maria Fogdestam Agius (Uppsala), “International Law, Semi-Automatic? Treaty 
regimes, judicial interaction and legitimacy”  

4 juni, 2014, Said Mahmoudi och Pål Wrange, ”Fallet Sedelmayer och frågan om 
statsimmunitet i svensk rättspraxis”, i samarbete med svenska ILA  

18 september, David Fisher och Aung Htoo (advokat), “Prospects of Peace and the Rule of 
Law in Burma's Ethnic States”  

6 oktober, Rhodri Williams (ILAC), “Did the 1990s right to post-conflict property restitution 
survive the 2000s?” 
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11 november, Maria Nääv (Stockholm Commercial Law Center; SCCL), “Intersektionalitet 
och diskriminering i ett nationellt och internationellt normkomplex”, i samarbete med SCCL. 

26 November, Martin Hagström (FOI), Annika Thunborg (UD), Magnus Sandbu 
(Försvarsmakten) och Cecilia Tengroth (Svenska Röda korset), "Kan roboter tillämpa 
Genèvekonventionerna? Autonoma vapen och folkrätten”, i samarbete med Svenska 
föreningen för internationell humanitär rätt (SFIHR) 

17 december, Thomas Jonter (SU), ”Nuclear Renaissance in Asia and its Safety and Security 
Risks. A Regionally Based Comparison with European Union” 

Vidare har centret den 15-16 oktober genomfört två slutna arrangemang: Dels en nationell 
folkrättsdag då andra lärosäten inbjudits och deltagit (Försvarshögskolan, Uppsala, Lund, 
Göteborg), dels ett möte med det internationella vetenskapliga rådet (se nedan).  

Under samtliga arrangemang har närvaron varit god.  

Forskning 

Angående forskningen vid centret, se fliken ”Research” på centrets hemsida 
(http://www.scilj.se/research/).  

Fellows 

Följande forskare är ”fellows” vid centret:  Ola Engdahl, David Fisher, Pär Hallström, Mark 
Klamberg, David Langlet och Maria Sjöholm. Ett möte med centrets fellows hölls den 
27 januari. 

Forskning 

Angående den forskning som bedrivits av de till centret anslutna forskarna hänvisa till 
centrets hemsida, www.scilj.se. 

Vetenskapligt råd 

I det vetenskapliga rådet har ingått Morten Bergsmo, Ove Bring, Ellen Hey, Abdul Koroma, 
Martti Koskenniemi, Said Mahmoudi (koordinator), Susan Marks, Djamchid Momtaz, 
Phoebe Okowa och Dinah Shelton. Den 16 oktober sammanträdde det vetenskapliga rådet 
(Bring, Hey, Mahmoudi, Okowa, Shelton) med styrelsen och lämnade då ett flertal 
användbara förslag för centrets fortsatta verksamhet.  

Samverkan  

På det nationella planet samarbetar centret regelmässigt med Svenska avdelningen av 
International Law Association, samt med andra institut och ämnen vid Juridiska 

http://www.scilj.se/research/
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institutionen, såsom Stockholm Center for Commercial Law, liksom med andra aktörer, 
såsom Utrikespolitiska institutet och Svenska föreningen för internationell humanitär rätt. 

Centret har ett samarbete med Forum for International Criminal and Humanitarian Law 
(Bryssel).  Centret samarbetar också med Center for International Law and Justice i 
Köpenhamn samt med Erik Castréninstitutet i Helsingfors och två samarrangemang med 
dessa respektive institut har planerats för 2015 (gästföreläsningar med professorerna 
Fernando Tesón respektive Balakrishnan Rajagopal). Diskussioner om samverkan med 
Folkrättsinstitutet vid Pekinguniversitetet har fortsatt under året.  

Styrelsen har fastslagit riktlinjer för externa samarbeten. 

Finansiering och ekonomi 

Under år 2014 hade centret inga egna inkomster eller utgifter och det har vid årets utgång 
heller inga tillgångar eller skulder. Föreståndaren arvoderades ej. Mötet med det 
vetenskapliga rådet finansierades genom ett generöst bidrag från Justitierådet Edvard 
Cassels stiftelse. Eftersom centret inte har något kapital och heller inga säkra inkomster, och 
eftersom styrelsen vid årets början förutsåg att verksamheten till stor del eller huvudsakligen 
skulle finansieras på projektbasis, beslöts att inte fastställa någon budget för året. 

Administration, m m 

Administrationen har under året skötts av föreståndaren med hjälp från kollegor samt från 
institutionen, framförallt kursadministratören i folkrätt. Under året har en webbsajt kunnat 
sjösättas med ekonomiskt bistånd från institutionen (www. scilj.se; www.jurinst.su.se/scilj).  

27 januari 2014 

 

 

Hans Corell    

 

 

Kaj Hobér           Marie Jacobsson   Anna Jardfelt  

 

 

Said Mahmoudi           Jonas Tallberg   Pål Wrange 
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