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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

LLB-260 Μεθοδολογία του Δικαίου 6 

Προαπαιτούμενα 

Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Δ/Υ Νομικής Εαρινό 

Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλεγόμενο Θεωρία Δικαίου Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Στέργιος Μήτας 2ο 

Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα Μαθήματος 

Διά ζώσης Δ/Υ Δ/Υ 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Το μάθημα εμβαθύνει, κατά πρώτον, στην κατανόηση α. της φύσης της νομικής ως πρακτικής κοινωνικής 

επιστήμης, β. της νομικής κρίσης ως γνωστικού ενεργήματος στο πλαίσιο άσκησης της νομικής επιστήμης 

και γ. στη δυνατότητα/ανάγκη ελέγχου αυτής βάσει κριτηρίων ουσίας και μεθόδου.  

Στη συνέχεια, επιχειρείται εισαγωγή στην έννοια, τη φύση και τα ειδικότερα γνωρίσματα της ερμηνείας του 

δικαίου και στα γνωρίσματα αυτής, με έμφαση στο ζήτημα δ. της πραγματολογικής ολοκλήρωσης της 

ερμηνείας και ε. της μεθοδολογικής ενότητας ως προς την ερμηνεία του δικαίου.  

Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά στ. οι ερμηνευτικές μέθοδοι και ζ. τα ερμηνευτικά επιχειρήματα στη 

νομική επιστήμη, όπως και το ζήτημα η. της ερμηνευτικής κάλυψης κενών δικαίου και θ. ερμηνευτικής 

επίλυσης αντινομιών δικαίου. 

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση της αναγκαίας μεθοδολογικής σκευής που συνοδεύει την επιτυχή 

αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων σε κάθε επιμέρους κλάδο του δικαίου, εξασκώντας στη νομική 

επιχειρηματολογία και προάγοντας τη δημιουργική νομική σκέψη.   

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τη φύση και λειτουργία του δικαίου ως κανονιστικού κοινωνικού φαινομένου και της 



 

Σ ε λ ί δ α  2 | 4 

 

επιστήμης αυτού 

2. Δικαιολογούν τις κρίσεις που εκφέρουν κατά την ερμηνεία των νομικών διατάξεων και την 

εφαρμογή κανόνων δικαίου 

3. Σχολιάζουν με μεθοδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο δικαστικές αποφάσεις. 

4. Εντοπίζουν κενά και ατέλειες σε διατυπωμένα νομικά επιχειρήματα και θεωρητικές τοποθετήσεις 

και να τοποθετούνται κριτικά στην ερμηνευτική προσέγγιση δυσχερών νομικών προβλημάτων 

5. Στοχάζονται δημιουργικά και κριτικά, γενικότερα, πάνω στο νομικό φαινόμενο και, ειδικότερα, 

πάνω σε νομικώς ενδιαφέροντα ζητήματα του κοινωνικού βίου  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία δικαίου:  

Τι είδους  επιστήμη είναι η Νομική – Επιστήμη, μεθοδολογία και φιλοσοφία του δικαίου 

2. Προκριματικά ζητήματα μεθοδολογίας του δικαίου 1:  

Υπάρχει κριτήριο ορθότητας για τη θεμελίωση των νομικών κρίσεων; 

3.  Προκριματικά ζητήματα μεθοδολογίας του δικαίου 2:  

Η ρυθμιστική υφή της νομικής γλώσσας και τα ειδικότερα γνωρίσματά της 

4. Προκριματικά ζητήματα μεθοδολογίας του δικαίου 3:  

Σε τι συνίσταται και πώς τελείται ορθά ο νομικός συλλογισμός 

5. Μέθοδος κατά την ερμηνεία του δικαίου 1:  

Η μεθοδολογική ενότητα της έννομης τάξης – Το «αίτημα του έλλογου νομοθέτη»  

6. Μέθοδος κατά την ερμηνεία του δικαίου 2:  

Ερμηνεία και πραγματολογική εξειδίκευση– Η διάκριση νομικού και πραγματικού ζητήματος – Το 

ζήτημα της διακριτικής ευχέρειας κατά τη νομική ερμηνεία – Υπάρχει contra legem ερμηνεία; 

7. Η ερμηνεία του δικαίου 1:  

Η κλασική τετράδα μεθόδων ερμηνείας του Savigny – Η διαμάχη για την τελολογική ερμηνεία – 

Υπάρχει σειρά προτίμησης μεταξύ των μεθόδων; 

8. Η ερμηνεία του δικαίου 2:   

Η γραμματική ερμηνεία και η περιορισμένη ευρετική της σημασία – Λογική ερμηνεία – Ιστορική 

ερμηνεία και βούληση του ιστορικού νομοθέτη – Συστηματική ερμηνεία – Τελολογική ερμηνεία 

9. Η ερμηνεία του δικαίου 3: 

Επιχειρήματα γενικών αρχών – Επιχειρήματα εκ του Σ. – Επιχειρήματα εκ του αποτελέσματος 

10. Η ερμηνεία του δικαίου 4: 

«Stricto sensu ερμηνεία» και «δικαιοπλασία» – Η έννοια του κενού δικαίου – Αναλογική ερμηνεία 

– Εξ αντιδιαστολής ερμηνεία – Επιχειρήματα κατά μείζονα λόγο 

11. Η ερμηνεία του δικαίου 5: 

Αντινομίες στην έννομη τάξη – Τρεις ερμηνευτικοί τόποι για την άρση των αντινομιών – Η αρχή 

της αναλογικότητας – Η αρχή της πρακτικής εναρμόνισης 
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Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  

 

Διαλέξεις, Ερωταποκρίσεις, Κατευθυνόμενη ελεύθερη συζήτηση, Ομάδες διαλόγου και 

επιχειρηματολογίας, Μελέτη νομοθεσίας και νομολογίας, Πρακτικά θέματα, Οπτικοακουστικό υλικό  

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

 Τελικές Εξετάσεις, Ενδιάμεσες Εξετάσεις, Παρακολούθηση/Συμμετοχή 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Μεθοδολογία του 

Δικαίου, 2η έκδ. 
Κώστας Μ. Σταμάτης Σάκκουλας 2019  

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Δίκαιο και δικανική 

κρίση: Μια φιλοσοφική 

αναθεώρηση της 

Μεθοδολογίας του 

Δικαίου 

Παύλος Σούρλας 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης 
2017 

 

Η θεμελίωση των 

νομικών κρίσεων, 8η 

έκδ. 

Κώστας Μ. Σταμάτης Σάκκουλας 2009 

 

Σχολιασμός δικαστικής 

απόφασης, β’ έκδ. 
Κώστας Μ. Σταμάτης Σάκκουλας 2009  

Εισαγωγή στη 

νομική σκέψη, γ’ 

έκδοση 

 

Karl Engisch 

 

Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τράπεζας 

 

1999 
 

Μεθοδολογία του 

Ιδιωτικού Δικαίου και 

Ερμηνεία των 

Δημήτρης 

Παπανικολάου 
Σάκκουλας 2000  
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Δικαιοπραξιών 

Θεμελιώδη ζητήματα 

της μεθοδολογίας του 

δικαίου. Μέρος Α. 

Θεωρητική στοιχείωση  

Παύλος Σούρλας Αντ. Σάκκουλας 1986  

Methodenlehre der 

Rechtswissenschaft 

Karl Larenz – Claus-

Wilhelm Canaris 
Springer 1999  

Le sens de lois, 3rd ed. Benoit Frydman Bruylant 2011  

 

  


