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Vært for ICON-S 2017 konferencen  
I dagene 5.-7. juli 2017 var iCourts vært for den årlige ICON-S konference under titlen ”Domstole, 

magt og offentlig ret“. Konferencen er en stor international begivenhed forbundet med flagskibs-

tidsskriftet International Journal of Constitutional Law, som dækker alle aspekter, der er relateret til 

transnational offentlig ret. I egenskab af at være vært, formåede vi at præge konferencens generelle 

tema ved at bruge ideer hentet fra iCourts fornyede forskningsplan (2018-22). Med tæt på 1.000 

deltagere var det den største logistiske udfordring i iCourts historie. Udover de mange deltagende 

forskere, indbefattede konferencen også dommere, praktikere og NGO-ledere som hovedtalere, 

hvilket muligjorde en vidtstrakt udbredelse af forskningsresultater. Dette arrangement har utvivlsomt 

yderligere styrket iCourts´ position som et globalt midtpunkt for forskning relateret til domstole, magt 

og offentlig ret.  

 

Markant ny ekstern finansiering  
I 2017 modtog iCourts i alt 38,394.955 kr. fra forskellige finansieringskilder. Udover de 28 mio. kr. 

til forlængelse af iCourts, som DNRF bevilligede, modtog centeret yderligere 10 mio. kr. fra en skare 

af private of offentlige fonde, herunder Danmarks Grundforskningsfond, den danske eliteforskerpris, 

EU´s Marie Curie program, Dreyers fond, Knud Højgaards fond og mange andre. Den totale sum 

indbefatter mindre beløb til hel eller delvis dækning af konferencer (f.eks. ovennævnte ICON-S), 

bevillinger til individuelle projekter. Skønt iCourts selvsagt er et velfinansieret center, er disse 

yderligere midler ikke desto mindre vigtige både for udviklingen af forskningens og individuelle 

karrierer.   

Udbredelse af forskningsresultater  
Som forberedelse til Danmarks overtagelse af formandskabet for Europarådet i november 2017, har 

iCourts været meget aktivt i organiseringen af offentlige arrangementer i forbindelse med spørgsmål 

relateret til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Europarådets nøgleinstitution. Vi afholdt 

således i september 2017 en konference under titlen: The Future of the Human Rights System? Den 

var organiseret i samarbejde med Kammeradvokaten og Justitsministeriet. Blandt talerne var 

justitsministeren og præsidenten for Højesteret, den danske dommer ved Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol såvel som ledende forskere. Denne begivenhed skabte langt den største 

mediebevågenhed i centerets historie, både på selve konferencen og efterfølgende i et utal af 

interviews i danske og internationale dagblade samt radio. Denne tendens har forsat lige siden ved 

andre offentlige konferencer og en stadig strøm af medieoptræden 

 

  




