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Α. Διάγραμμα παραδόσεων
Επιστήμη, φιλοσοφία και μεθοδολογία του δικαίου-Νομική δογματική και νομικός
σκεπτικισμός-Η νομική ως πνευματική, κοινωνική και πρακτική επιστήμη-Νομική
θεωρία και πράξη-Η δικαιοδοτική πράξη-Ερμηνεία (και εφαρμογή) του δικαίου-Η
παραδοσιακή διδασκαλία: η προτεραιότητα της γραμματικής ερμηνείας και η ιστορική
(υποκειμενική) ερμηνεία-Δίκαιο, γλώσσα και σημειολογία-Το πρόβλημα του νοήματοςΟι θεωρίες της απεικονίσεως-Θεωρίες του νοήματος ως χρήσεως-Το πρόβλημα του
νοήματος στη γλώσσα του δικαίου-Το πρόβλημα των ασαφειών στα νομοθετικά κείμεναΟ χαρακτήρας της γλώσσας του δικαίου-Διατάξεις και κανόνες δικαίουΠραγματολογικά, σημασιολογικά και συντακτικά προβλήματα των κανόνων-Γλωσσικά
γνωρίσματα των κανόνων δικαίου-Συστηματική και τελολογική (αντικειμενική)
ερμηνεία- Τα κενά του δικαίου-Αρχές του δικαίου-Η ενότητα της ερμηνείαςΑναστοχαστική ισορροπία (reflective equilibrium)-Εφαρμογή του δικαίου-Ο δικανικός
συλλογισμός-Το πρόβλημα της τελέσεως συλλογισμών με κανόνες δικαίου-Γνώση και
κρίση κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου
Β. Θέματα εργασιών, βιβλιογραφία κ. λπ.
Γενική θεματική: Ερμηνεία του δικαίου και μέθοδος της αναστοχαστικής ισορροπίας
Θέματα εργασιών (ενδεικτικά): κανόνες και αρχές δικαίου–το ζήτημα της διακριτικής
ευχέρειας του δικαστή–ερμηνευτισμός (interpretivism) και παραδοσιακή μεθοδολογία–
ερμηνευτικός κύκλος-πράξη και πρακτικοί λόγοι-(αντ)επιχειρηματολογία
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Γιά όσους έχουν επιλέξει το εγχειρίδιο του Καθηγητή κ. Σούρλα: οι σελ. 35-116
από το βιβλίο του Θεμελιώδη ζητήματα της μεθοδολογίας του δικαίου και οι σελ.
103-240 (πλην της § 24 [σελ. 223-234]) από το βιβλίο του Justi atque injusti scientia:
Μιά εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου
Γιά όσους έχουν επιλέξει το εγχειρίδιο του Καθηγητή κ. Παπανικολάου: οι σελ. 1298 από το βιβλίο του Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου
Γιά όσους έχουν επιλέξει το εγχειρίδιο του Καθηγητή κ. Σταμάτη: ολόκληρο το
βιβλίο του Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων

