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τάσεις

αντεγκληματικής πολιτικής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως
καταγράφονται μέσα από τις αλληλοδράσεις φορέων εξουσίας που ανήκουν σε
εθνικά, διεθνικά και υπερεθνικά επίπεδα διακυβέρνησης.
Στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα όπως:


η αντεγκληματική πολιτική ως «πεδίο» (με την έννοια του Ρ. Bourdieu) και
τα ανθρώπινα δικαιώματα ως όριο της ποινικής εξουσίας·



η πολλαπλότητα φορέων αντεγκληματικής πολιτικής ως συνέπεια της κρίσης
της κανονιστικής ηγεμονίας του εθνικού κράτους·



η διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής μέσω της προσχώρησης των
κρατών σε διεθνείς οργανισμούς.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι δραστηριότητες διεθνών
οργανισμών στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής και της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο (Ο.Η.Ε.) και ευρωπαϊκό επίπεδο
(Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Ένωση).
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις μεταβολές που επιφέρει στον παραδοσιακό
τρόπο άσκησης του κοινωνικού ελέγχου η εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. στο
εθνικό επίπεδο («εξευρωπαϊσμός») σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων («αποεδαφοποίηση» των ελέγχων και «εξ αποστάσεως αστυνόμευση»),
καθώς και η οργάνωση ενός συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης του «Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» και της
πρόβλεψης της Συνθήκης της Λισαβόνας για την προσχώρηση της Ε.Ε. στην Ε.Σ.Δ.Α.
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