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Konferens om rättspositivism

13-15 november kommer flera världsledande forskare om rättspositivism till Stockholm för tala om
olika aspekter av och frågor om rättspositivism. De texter som föredragen vid de två konferenserna
baseras på kommer att publiceras i Cambridge University Press’ bokserie Cambridge Companions och
kommer att heta The Cambridge Companion to Legal Positivism. Torben Spaak är huvudredaktör för
boken och Patricia Mindus är biträdande redaktör.

Det är inte tänkt att konferenserna skall ägnas åt diskussion av detaljfrågor rörande de texter som
föredragen kommer att baseras på. Det är här fråga om vetenskapliga konferenser i vanlig mening, där
deltagarna diskuterar de teorier och analyser som presenteras av talarna. Det fina med symposier och
konferenser är att deltagarna får träffas och bekanta sig med varandra och att de kan utbyta tankar
och idéer såväl med avseende på de olika temana och föredragen som mera spontant, kanske om
andra ämnen, och det finns därför all anledning att tro att konferenserna inte bara kommer att leda
till att deltagarna (såväl talare som åhörare) knyter nya eller fördjupar redan existerande kontakter,
utan också kommer att ge upphov till ny forskning. Det är sagt fråga om en exklusiv grupp talare, vars
forskning verkligen ligger vid den internationella forskningsfronten, och i detta ligger förstås också att
symposiet i allra högsta grad är internationellt – bara arrangörerna och en talare (tillika arrangör) är
svenskar – och att det kommer att ge yngre svenska forskare en utmärkt möjlighet att se och höra,
samtala och knyta kontakt med internationellt framstående forskare på området.

Konferensens preliminära schema set ur så här:
13 NOV, TISDAG
Leslie Green, Oxford University, “Legal Positivism: Are there any Essentials?”
Frederick Schauer, University of Virginia, “Normative Legal Positivism”
Wil Waluchow, McMaster University, “Exclusive vs. Inclusive Legal Positivism”
Stefano Bertea, University of Leicester, “Conventionalism vs. Law as a Shared Activity”

14 NOV, ONSDAG
Torben Spaak, Stockholm University, “Validity and Interpretation of Law”
Andrei Marmor, Cornell University, “The Separation Thesis”
Tomaz Gizbert-Studnicki, University of Cracow, “Legal Facts as Social Facts: Hume’s Guillotine”
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Brian Tamanaha, Washington University School of Law, ”The Thesis of Social Efficacy”

15 NOV, TORSDAG
Michael Steven Green, William & Mary Law School, “The Semantic Thesis”
Kevin Toh, University College, London, “Metaethics“
Brian Bix, University of Minnesota, “The Normativity of Law”
Juan José Moreso, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, “Garantismo”

