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Het Instituut voor Lucht-en Ruimtevaartrecht stelt zich het volgende ten doel : 
 
 
 

1) De volgende generatie Lucht- en Ruimtevaart juristen dienstbaar te maken aan de 
wereldwijde behoefte aan expertise op dit gebied. 

 
 
 Het IASL richt zich op post doctoraal  onderwijs in wereldwijd verband. Sinds het 
totstandkomen van het Verdrag van Warschau in in 1929, het Verdrag van Chicago in 1944 
en het Ruimtevaart Verdrag in 1967 beoogt het private en publieke internationale Lucht- en 
Ruimtevaartrecht een wettelijk kader te scheppen dat kan dienen als een algemene  en 
wereldomvattende standaard . De McGill Universiteit tracht het doel van wereldwijde 
harmonisering op dit rechtsgebied meer in het bijzonder te bevorderen door de studenten van 
het IASL met uiteenlopende nationaliteiten  degelijk onderwijs op dit gebied te bieden. 
 
 
 

2) De IASL studenten een opleiding te bieden op het gebied van Lucht- en 
Ruimtevaartrecht die tot de beste ter wereld behoort. 

 
 
Het IASL geeft al meer dan een halve eeuw onderwijs in Lucht – en Ruimtevaartrecht aan de 
McGill Universiteit. Het Instituut streeft er naar haar onderwijsprogramma steeds te 
verbeteren. Het Instituut tracht daarbij haar studenten een curriculum te verschaffen dat 
aansluit bij hun behoefte bij het behalen van het diploma, een goed  uitgangspunt te  bieden 
voor praktische en theoretische kennisvergaring, alsmede bekwaamheden op het analytische 
en communicatieve vlak en hen aldus in staat te stellen hun professionele werkzaamheden op 
kundige en bekwame wijze uit te voeren. 
 
 

3)  Bevorderen van goede banden met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de McGill    
Universiteit. 
 

Lucht- en Ruimtevaartrecht biedt een klankbord voor mondiale vraagstukken op het gebied 
van Bestuur en  stelt bij uitstek vraagstukken op dit gebied aan de orde. Gegeven het feit dat 
collega’s in de Faculteit der Rechten zich het belang van deze vraagstukken eveneens 
aantrekken acht het IASL het van belang de banden met deze collega’s niet te beperken tot het 
wetenschappelijk  onderwijs doch ook daarbuiten meer in het algemeen aan te halen. 
 
 
     
 



 
 
  4)   Het doen verschijnen van publicaties op het gebied van interdisciplinaire wetenschap  
           ten dienste van overheden en multinationale instellingen, luchtvaart en          
           Luchtvaart industrie alsmede rechtsgeleerden. 
 
Reeds sinds 1976 publiceert het IASL Centrum voor de Ontwikkeling  van het Lucht- en 
Ruimtevaartrecht de zogenaamde “Annalen van Lucht- en Ruimtevaartrecht” evenals diverse 
boeken, rapporten, studies en congres verslagen; het IASL publiceert eveneens in talrijke 
andere wetenschappelijke tijdschriften. Het IASL is voorts behulpzaam bij het bevorderen van 
de kennis op het gebied van Lucht- en Ruimtevaartrecht en politiek door internationale 
organisaties en overheidsinstellingen. 
 
 

5)Voorzien in de behoefte van  de advokatuur op het gebied van professioneel onderwijs       
in het Lucht- en Ruimtevaartrecht. 

 
De werkgroepen, congressen en seminars van het IASL worden bijgewoond door 
praktijkjuristen, overheidsfunctionarissen en bestuurders uit het bedrijfsleven  alsmede 
professoren afkomstig uit alle delen van de wereld. Gedurende haar gehele bestaan wordt het 
Instituut bezocht door delegaties uit vele landen teneinde zich te informeren omtrent de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van het Lucht- en Ruimtevaartrecht. 
 
 

6)   Het scheppen van een wetenschappelijk kader alsmede een wereld netwerk ten 
behoeve van het IASL, haar studenten, afgestudeerden alsmede deskundigen op  het 
gebied van het Lucht- en Ruimtevaartrecht. 

 
 
Het IASL kenmerkt zich door een concentratie van de meest vooraanstaande deskundigen op 
een enkele plaats met als doel een gezamenlijke wetenschapsbeoefening, het organiseren van 
informele gesprekken, colleges, seminars en congressen. 
 
       
 
 


