 הפקולטה למשפטים- האוניברסיטה העברית בירושלים

פורום המשפט הבינלאומי

Meetings' Program – Second Semester, 2014-2015
The meetings of the International Law Forum in the coming semester will take place on
Tuesdays, 14:30-16:00 at the teachers' seminar room (room 119) in the Faculty of Law.
Relevant reading material will be distributed in advance before each meeting. Each meeting
will begin by a short presentation by the speaker, followed by a round-table discussion. The
meetings' program (which is subject to changes – to be announced in advance) is as follows:
All the meetings will be conducted in English.

Date

Lecturers

Topics

3/3/2015

Prof. Andreas Zimmermann
(University of Potsdam)

ICJ case concerning the Application of the
Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)

713/3107/

Prof. Oren Gross
(University of Minnesota)

The New Way of War: Is There a Duty to Use
Drones?

71313107/

Prof. Anne van-Aaken
(University of St. Gallen)

International Legal Theory and Psychology

28/4/2015

Prof. Eugene Kontorovich
(Northwestern University)

Resolution 242 Revisited: New Evidence on the
Required Scope of Israeli Withdrawal

12/5/2015

Dr. Ziv Bohrer
(Bar-Ilan University)

Lawyers in Warfare: Who Needs Them?

16/6/2015

Prof. Joost Pauwelyn (Institute
of International and
Development Studies)

WTO Panelists Are From Mars, ICSID Arbitrators
Are From Venus: Why? And Does it Matter?

1/3/3107/

Update meeting

TBA

We hope to see you all at the meetings!
We thank the following funds:
Dr. Emilio von Hofmannsthal Fund
Hersch Lauterpacht Fund
Bruce W. Wayne Chair Fund

מפגשי פורום המשפט הבינלאומי בסמסטר הבא יתקיימו בימי שלישי בשעה  03:41-00:11בחדר
המורים בפקולטה למשפטים (חדר  .)001לקראת כל מפגש יופץ חומר רקע רלוונטי (בדרך כלל,
המחקר שיוצג או המסמך המשפטי שיידון) .כל מפגש ייפתח בהצגת נושאו על ידי הדובר/ת,
ולאחריו יתקיים דיון בהשתתפות הנוכחים .להלן תכנית המפגשים (הנתונה לשינויים ,שעליהם
תבוא הודעה מראש) .כל המפגשים יתנהלו באנגלית.

תאריך

מרצה

נושא

4/4/110/

פרופ' אנדראס צימרמן
(אוניברסיטת פוטסדאם)

פסק הדין החדש של בית הדין הבינלאומי
לצדק ( :)ICJקרואטיה נ' סרביה (השמדת
עם)

01/4/0/

פרופ' אורן גרוס
(אוניברסיטת מינסוטה)

המלחמות החדשות :האם יש חובה
להשתמש במטוסים ללא טייס?

03/3/0/

פרופ' אן ואן-אקן
(אוניברסיטת סט .גאלן)

התיאוריה של המשפט הבינלאומי
ופסיכולוגיה

12/3/0/

פרופ' יוג'ין קונטורוביץ'
(אוניברסיטת נורת'ווסטרן)

בחינה מחדש של החלטה  :131ראיות
חדשות לעניין היקף הנסיגה הישראלית
הנדרשת

01///110/

ד"ר זיו בורר
(אוניברסיטת בר-אילן)

משפטנים בלחימה :מי צריך אותם בכלל?

00/0/0/

פרופ' יוסט פאולין
( Institute of International and
)Development Studies

פאנליסטים מה WTO-הם ממארס ,ובוררים
של  ICSIDהם מוונוס :למה? והאם זה
משנה?

14/0/0/

מפגש עדכונים

יפורסם בהמשך

נשמח לראותכם במפגשים!
תודתנו נתונה לקרנות הבאות:
קרן ד"ר אמיליו פון הופמנסטל
קרן הרש לאוטרפאכט
קרן הקתדרה ע"ש ברוס וו .ויין

