Kursplan med föreskrifter för kompletteringskursen
Theory and Policy of International Economic Law, 7,5 högskolepoäng, 7,5 ECTS
credits

Fastställd av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott med stöd av 2 kap. 5 a §
högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen.
Allmänt
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credits) och är en kompletteringskurs i
forskarutbildningen för juris doktorsexamen fastställd den 9 februari 2015 av Juridiska
fakultetsnämndens forskningsutskott vid Uppsala universitet.
Kursen kan läsas som fristående forskarutbildningskurs.
Kursen ges på engelska eller, om det bara finns skandinaviska kursdeltagare, på
svenska.
Förkunskapskrav och antagning
Som allmänt förkunskapskrav till kursen krävs behörighet att antas till forskarutbildning
i juridik, rättsvetenskap eller ekonomiska vetenskaper.
Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren.
Övergripande målsättning och innehåll
Kursen behandlar rättsvetenskaplig och rättspolitisk teoribildning med tyngdpunkt på
internationell investerings-och handelsrätt.
Kursens övergripande målsättning är att ge fördjupade kunskaper och ökad skicklighet
inom ovannämnda forskningsområde.
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Kursen omfattar:
1. Teoribildning rörande olika policy – överväganden vid ingående av
internationella investerings- och handelsavtal.
2. Kopplingen mellan internationell ekonomisk rätt och utrikespolitik.
3. Samspelet mellan internationell handelsrätt och internationell investeringsrätt –
bakomliggande drivkrafter samt metodfrågor.
4. Rättsutveckling inom internationell ekonomisk rätt genom Internationella
domstolen samt internationella skiljedomstolar och tribunaler.
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Undervisning
Undervisningen består av seminarier (om minst 20 h) och pm-seminarier samt
författandet av en pm. Vid pm-seminarierna åläggs opponentuppgifter.
All undervisning samt författande av pm och genomförande av opponentuppgift är
obligatoriskt. Beslut om dispens fattas av kursföreståndaren.
Undervisningen genomförs i två koncentrationsperioder (internatform), preliminärt i
april och juni 2015.
Examination
Kursen examineras genom vid dess slut ingiven pm.
De betyg som ges på kursen är underkänd (U) och godkänd (G).
Kursföreståndaren, eller den som utses av kursföreståndaren, är examinator.
Kurslitteratur
 Wellens, Economic Conflicts and Disputes Before the World Court (19221995), a Functional Analysis (1996)
 Broude, Bosch, Porges (eds.), The Politics of International Economic Law
(2011)
 Sacerdoti (ed.), General Interests of Host States in International Investment Law,
(2014)
samt eventuell ytterligare litteratur som beslutas av kursföreståndaren.
Kursföreståndare
Kaj Hobér, professor i internationell investerings- och handelsrätt

