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Højdepunkter 2016 
Praksis-test af forskningen 

I juni 2016 var iCourts vært og medarrangør af det årlige ” Brandeis Institute for International 
Judges” (BIIJ). BIIJ er et tre-dages refugium for ca. 20 dommere fra internationale domstole med 
det formål at dele erfaringer og ideer. iCourts-BIIJ adskilte sig dog fra tidligere afholdte BIIJ-
arrangementer på grund af beslutningen om at præsentere praktikerne for den nyeste forskning 
inden for internationale domstole. Dette indbefattede præsentationer fremført af centerlederen og 
andre iCourts ansatte, der alle fremlagde centrets seneste empiriske og teoretiske resultater. Det at 
have dommerne som publikum gav en unik mulighed for dialog og vidensdeling mellem centret og 
højtrangerede aktører. Mens arrangementet som sådan var underlagt Chatham-regler, afsluttedes 
arrangementet imidlertid med et offentligt seminar med præsentationer af dommere og forskere.2 

Skabelsen af et globalt forsknings center 

iCourts har siden sin lancering i 2012 søgt en meget høj grad af internationalisering med hensyn til 
personale og forskning. Sammenlignet med de gennemsnitstal der fremgår af 
grundforskningsfondens Standard Agenda 2016-17 (angivet i parentes nedenfor), er andelen af 
ikke-dansk personale på iCourts følgende: fastansatte ved fakultet: 50% ikke-danske (30%), postdoc 
80 % (70%) og ph.d. studerende 70% (45%). Dette er meget atypisk på vores forskningsområde, 
men grundlæggende for iCourts forskningsagenda, som både er universel i sin intellektuelle 
horisont og global i sin geografiske rækkevidde. Hertil kommer, at vores Visiting-Programme og 
Permanent Visiting Professor-Programme yderligere bidrager til at gøre iCourts til et globalt 
forskningscenter. Begge programmer genererer en jævn strøm af internationale gæsteforskere til 
centret hvert år. 

Udvikling af ny big data dreven juridisk forskning 

iCourts huser verdens største database over domstolsafgørelser fra internationale domstole. 
Databasen er både en benyttet in-house ressource som servicerer forskernes behov, og i tiltagende 
grad også en offentlig benyttet ressource gjort tilgængelig på icourts.dk. Databasen og den deraf 
følgende forskning er central for målet om at gøre iCourts til et centralt samlingssted for forskning i 
internationale domstole. Det, der udmærker iCourts databasen i sammenligning med andre lignende 
projekter, er ikke udelukkende dens størrelse, men også den dertilhørende ekspertise i datalogi og 
statistik gjort tilgængelig på centret. Dette har hjulpet med til at placere iCourts i frontlinjen af, 
hvad der meget vel kan være en af de mest betydningsfulde udviklinger inden for dette område af 
juraen, nemlig nye former for automatiseret juridisk forskning, som ikke blot kan bruges til 
forskning ved institutioner såsom iCourts, men nu også ved domstole, advokatkontorer og 
ministerier. iCourts er dedikeret til at fremme denne udvikling af ”robot-ret” i hele dens 
grundvidenskabelige omfang. 

                                                 
 

2 http://www.brandeis.edu/ethics/internationaljustice/biij/2016.html 
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