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Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με βασικά προβλήματα της φιλοσοφίας του δικαίου (τι είναι το δίκαιο, ποια η διαφο-
ρά του κανόνα δικαίου από τα άλλα είδη κανόνων, πώς θεμελιώνεται η υποχρέωσή μας υπακοής στο δίκαιο, ποια πρέ-
πει να είναι η σχέση δικαίου και ηθικής, κλπ.). Όμως θα προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά συζητώντας κυρίως δύο προ-
βλήματα: τη σύγκρουση της δημοκρατικής με τη φιλελεύθερη αρχή στο σύγχρονο κράτος δικαίου και την προσπάθεια 
επιβολής της κοινωνικής ηθικής με όργανο το δίκαιο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του σώ-
ματός μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν συζητώντας για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον φιλελευθερισμό και τα δι-
καιώματα, θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση για την επιβολή της ηθικής μέσω του δικαίου και το δικαίωμα να ελέγχεις το 
σώμα σου και θα ασχοληθούμε με ειδικότερα θέματα όπως η παρένθετη μητρότητα, η Δίκη της Νυρεμβέργης, ο λόγος 
μίσους, το κάψιμο της σημαίας, η πολυπολιτισμικότητα, η ελευθερία του τύπου και τα δικαιώματα των τρομοκρατών. 
Θα αναφερθούμε στους μεγάλους πολιτικούς φιλοσόφους του 20ου αιώνα (Rawls και Nozick) και θα χρησιμοποιήσουμε 
εκτεταμένα κείμενα από τη λογοτεχνία και το θέατρο αλλά και κινηματογραφικές ταινίες. 
 
Διδακτικά εγχειρίδια: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο διδακτικών εγχειριδίων: (α) Brian Bix, Φιλοσοφία 
του Δικαίου: Θεωρία και Ερμηνευτικό Πλαίσιο (Αθήνα: Κριτική, 2007) και (β) Γιάννης Τασόπουλος, Το Ηθι-
κοπολιτικό Θεμέλιο του Συντάγματος (Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001). Το πρώτο καλύπτει 
πληρέστερα την ύλη του μαθήματος. 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Κάθε μάθημα θα καλύπτει μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Λόγω απουσίας μου 
στο εξωτερικό το μάθημα της 8/10 θα γίνει στις 3/10 και τα μαθήματα της 15/10 και της 22/10 θα αναπλη-
ρωθούν στη διάρκεια του εξαμήνου. Τα μαθήματα δηλαδή θα ξεκινήσουν κανονικά στις 29/10. Το πρώτο 
μάθημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση των επομένων, γι’ αυτό συνίσταται ιδιαίτερα η παρα-
κολούθησή του. Τα επόμενα μαθήματα θα συνεχίσουν και θα διευρύνουν τη συζήτηση των σχετικών θεμά-
των που θα παρουσιαστούν στο πρώτο μάθημα. 
 
Αξιολόγηση: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν δύο επιλογές: 
 
(α) Να μην παρακολουθήσουν συστηματικά το μάθημα και να εξεταστούν στο τέλος του εξαμήνου. Οι 
εξετάσεις θα είναι γραπτές και θα έχουν διάρκεια δύο ωρών. Θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις κρίσεως που 
θα αναφέρονται στην ύλη που θα δοθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Στη διάρκεια των εξετάσεων οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διδακτικό εγχειρίδιο και τις σημειώσεις τους. 
 
(β) Να παρακολουθήσουν συστηματικά το μάθημα (δηλ. να είναι παρόντες/ούσες σε όλα τα μαθήματα και 
να συμμετέχουν ενεργά). Όσοι/ες το επιλέξουν και παρακολουθήσουν συστηματικά δεν θα εξεταστούν στο 
τέλος αλλά θα αξιολογηθούν από την ενεργό συμμετοχή στις διαλέξεις και από τα κείμενα που θα μου 
στείλουν στη διάρκεια του εξαμήνου. Ειδικότερα: 

i. Θα πρέπει να συμμετέχετε ενεργά στη συζήτηση εκφράζοντας τις απόψεις σας. Η συμμετοχή στο σύνολο των 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μπορεί όμως να γίνει δεκτή μία απουσία για σοβαρούς λόγους. Στον κανόνα αυ-
τό δεν θα γίνει καμία εξαίρεση για κανένα λόγο. 
ii. Στο τέλος κάθε μαθήματος θα σας δίνεται ένα πρακτικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε σύντο-
μα μέσα σε 5 ημέρες. Θα γίνονται δεκτές μόνο οι απαντήσεις όσων παρακολούθησαν το συγκεκριμένο μάθημα. 
iii. Η βαθμολογία θα γίνει συγκριτικά. Δηλαδή οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα καταταγούν ανάλογα με την επί-
δοσή τους σε ομάδες στις οποίες θα αντιστοιχεί ένας βαθμός από το 10 έως το 4. 

 
Blog μαθήματος: http://www.philosophyoflaw.org (Μπορείτε να κάνετε FOLLOW/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 

Email μαθήματος: legaltheory@phs.uoa.gr 
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