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Περίληψη
Η εισήγηση αφορά την έννοια της ενοχής σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Heidegger και τις συνέπειές της
για την κατανόηση της νομικής και ειδικότερα της ποινικής ενοχής. Ο Heidegger θεωρεί ότι η νομική ευθύνη
είναι ένας τρόπος έκπτωσης της οντολογικής ενοχής, μια μορφή αναυθεντικότητας της ύπαρξης (Dasein).
Αυτό που το Dasein θα «όφειλε» να κάνει είναι μόνον η συναρμογή του με την αλήθεια του Είναι, η αντοχή
του μπροστά στην άβυσσο του Μηδενός. Τούτο συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει υπεύθυνο υποκείμενο δικαίου.
Όσο το Dasein εμπλέκεται στις τροπές και τις περιπέτειες της ιστορίας του Είναι η όποια οντική του ευθύνη
μπορεί να κατανοείται ως «πλάνη» που, όντας αναπότρεπτη, καθιστά άνευ σημασίας κάθε είδος απόδοσης
νομικής μομφής. Ενώπιον της κατά Heidegger «Αδικίας», που είναι μόνον η αποσυναρμογή της τάξης του
Είναι, δεν υφίσταται οντολογικά καταλογιστό «νομικό» έγκλημα. Υπάρχει μόνον η συμβαντική προβολή
του Dasein προς το μέλλον μέσα στο πλαίσιο της πλάνης, όπου η ηθική μομφή είναι άνευ νοήματος. Το
κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει ενόψει αυτών είναι μήπως τελικά η έννοια του «Είναι» συνιστά μια ακόμη
«μεταφυσική αρχή» που η φιλοσοφική σκέψη για τη δικαιοσύνη πρέπει να υπερβεί.

Βιογραφία Ομιλητή
Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου & Φιλοσοφίας Δικαίου (Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου), διδάκτωρ ποινικού δικαίου και θεωρίας δικαίου του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης,
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, στο παρελθόν, στην Ελλάδα, ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στον Υπουργό
της Δικαιοσύνης και μετέπειτα ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη. Συγγραφέας μιας
διδακτορικής διατριβής για το πολιτικό έγκλημα, τριών μονογραφιών θεωρίας και δογματικής ποινικού
δικαίου, ενός δίτομου εγχειριδίου κυπριακού ποινικού δικαίου (2015, 2017), πληθώρας συμβολών (περί τις
90) σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις, σχολίων στην ποινική νομολογία Ελλάδας και Κύπρου και
συστηματικής ερμηνείας άρθρων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. Είναι (συν)εκδότης πολλών συλλογικών
τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου, ιδίως της νεωτερικής (μεταξύ άλλων για τους
Deleuze, Derrida, Levinas, Schmitt). Εντός του έτους θα εκδοθεί μια μείζων μονογραφία του για τον
‘Heidegger και το δίκαιο’. Συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος
πολλών επιστημονικών ενώσεων. Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: θεωρίες καταλογισμού,
αντεγκληματική πολιτική, διεθνές ποινικό δίκαιο, κριτικές νομικές σπουδές και ποινικό δίκαιο, θεωρίες
δικαιοσύνης.

Λεπτομέρειες
Αίθουσα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, ΧΩΔ 02 - Β208.
Συμμετοχή: Δεν απαιτείται εγγραφή.
Γλώσσα: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.
Για τυχόν απορίες σχετικά με τη σειρά σεμιναρίων παρακαλώ επικοινωνήστε με τη συντονίστρια των
σεμιναρίων, Δρ. Ιωάννα Χατζηγιάννη (hadjiyianni.ioanna@ucy.ac.cy).

