CMI-möten i Genua
Seminarium
Le Comité Maritime International (CMI) hade tillsammans med den italienska
sjörättsföreningen anordnat ett seminarium den 8 september 2017 i Genua. I
seminariet deltog ca 180 företrädare för de nationella sjörättsföreningarna i över
40 länder. Från Svenska sjörättsföreningen deltog föreningens ordförande Paula
Bäckdén och Måns Jacobsson.
Seminariet hade förlagts till Genua för att hedra nestorn inom den
internationella sjörätten, den italienske advokaten Francesco Berlingieri,
mångårig president för CMI, som vid 95 års ålder deltog i seminariet och den
efterföljande galamiddagen,
Vid seminariet höll Måns Jacobsson ett anförande över ämnet The significance of
the Torrey Canyon – 50 years on. Andra ämnen som behandlades var The recent
OW Bunker case, Ship financing and security practices, Offshore activities och
The Hanjin Bancruptcy – cross border insolvency issues. En redogörelse gavs för
de juridiska problem som uppkommer till följd av flyktingsituationen i
Medelhavet ur ett italienskt perspektiv.
I samband med seminariet hölls en särskild session för CMI:s nätverk för unga
sjörättsjurister (Young CMI) vid vilken diskuterades Argentina’s claim to an
outer continental shelf, the Ballast Water Convention och Recognition and
enforcement of foreign judgments and arbitration awards.
CMI Assembly
I samband med seminariet höll CMI:s församling sitt årliga möte för behandling
av budgetfrågor och andra adminstrativa frågor. Svenska sjörättsföreningen
företräddes av Paula Bäckdén och Måns Jacobsson.
Sjörättsföreningarna i Kamerun, Malaysia och Tanzania invaldes som
medlemmar i CMI.
Den danske advokaten Bent Nielsen utnämndes till hedersmedlem i CMI som
erkänsla för hans stora insatser för organisationen under många år.
Till ny generalsekreterare valdes Rosalie Balkin (Australien), tidigare rättschef i
IMO. Hon efterträder professor John Hare (Sydafrika), som har varit
generalsekreterare sedan 2014.
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Efter de val som ägde rum i Genua har CMI:s Executive Council följande
sammansättning:
Stuart Hetherington (Australien), President
Karl Gombrii (Norge), Immediate Past President
Giorgio Berlingieri (Italien), Vice President
Christopher Davis (USA), Vice President
Rosalie Balkin (Australia), Secretary-General
Peter Verstuyft (Belgien), Treasurer
Lawrence Teh (Singapore), Administrator
Aurelio Fernandez-Concheso (Venezuela)
Ann Fenech (Malta)
Tomotaka Fujita (Japan)
Luc Grellet (Frankrike)
John O’Connor (Kanada)
Dieter Schwampe (Tyskland)
Taco Van Der Valk (Nederländerna)
Alexander von Ziegler (Schweiz)

Pågående arbete inom CMI
CMI har ett antal kommittéer och arbetsgrupper som behandlar följande ämnen:
Acts of piracy and maritime violence
Classification societies
Cross border insolvency
Cyber crime
Fair treatment of seafarers
Implementation and promotion of maritime conventions
Judicial decisions on maritime conventions
Liability for wrongful arrest
Marine insurance
Offshore activities – pollution liability and related issues
Polar shipping issues
Restatement of Lex Maritima
Rotterdam Rules
Ship finance security practices
Ship nomenclature
Unmanned ships
Måns Jacobsson är ordförande i CMI:s revisionskommitté. Han är också medlem i
de arbetsgrupper som behandlar Implementation and Promotion of Maritime
Conventions resp. Offshore Activities.
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Kommande möten
Kommande möten inom CMI planeras enligt följande:
2018 London (endast Assembly)
2019 Mexico City (seminarium och Assembly)
2020 Tokyo (konferens)
2021 ej fastställt
2022 Antwerpen (125årsjubileum för CMI, som grundades i
Antwerpen och har sitt säte där)
Paula Bäckdén

Måns Jacobsson

.
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