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Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

Κωδικός
Μαθήματος

LAW 113

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό

Επίπεδο Προπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

1ο / 1ο (Χειμερινό)

ECTS 6 Διαλέξεις /
εβδομάδα

1 Εργαστήρια /
εβδομάδα

Στόχος
Μαθήματος

Ενημέρωση για τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το

δίκαιο και το φιλοσοφικό περιεχόμενό του. Το δίκαιο ως σύνολο

κανόνων, η ισχύς, η υποχρεωτικότητα και η θετικότητα του δικαίου. Η

γνώση του ισχύοντος δικαίου, οι πηγές του δικαίου, η ερμηνεία του

δικαίου, η γλωσσική διατύπωση του νόμου, ο δικανικός συλλογισμός.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

 Ο φοιτητής προϊδεάζεται για το δίκαιο και τη σημασία του, τη

συνάφεια του με την κοινωνική συμβίωση και τις σχέσεις μεταξύ των

ανθρώπων, το δίκαιο και την ηθική και την ειδοποιό διαφορά τους. Η

κατανόηση του εξαναγκαστού χαρακτήρα του δικαίου.

 Η βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του δικαίου μέσα από τις

φιλοσοφικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό. Η

σαφέστερη διάκριση του δικαίου, από άλλες αρχές που διέπουν τις

σχέσεις μέσα σε οργανωμένες κοινωνίες.

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα όπου αναπτύσσονται και κρίνονται

θεωρίες φιλοσοφικού περιεχομένου για το δίκαιο, τις πηγές του και τις

σχέσεις του με την κοινωνία.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες

Συζήτηση: 12 ώρες

Βιβλιογραφία 1. Π. Σούρλα: Μια εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Αντ. Ν.

Σάκκουλα (1995)

2. Αραβαντινός Ιωάννης, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου,



2η έκδοση, Αθήνα – Κομοτηνή, 1982.

3. Σατλάνης Χρήστος, Στοιχεία Δικαίου και Εισαγωγή στη Νομική

Επιστήμη, α΄ τεύχος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή,

2002.

4. Σούρλας Π., Justi atque injusti scientia - Μια εισαγωγή στην

Επιστήμη του Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1995.

5. Φίλιος Παύλος, Εισαγωγή στο Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα –

Θεσσαλονίκη, 2012.

6. Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης, Εισαγωγή στο Δίκαιο, εκδ.

Π.Ν.Σάκκουλας, 1998.

7. Redbruch Gustav, Εισαγωγή εις την επιστήμην του Δικαίου,

μετ. Ν. Ταζεδάκη, Αθήνα, 1962.

Αξιολόγηση  Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)

 Ενδιάμεση Εξέταση και Εργασία (-ες) (30%)

 Τελική Εξέταση (60%)

Γλώσσα Ελληνικά


