Τίτλος
Μαθήματος
Κωδικός
Μαθήματος

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
LAW 203

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο

Προπτυχιακό

ο
ο
Έτος / Εξάμηνο 2 / 3 (Χειμερινό)
φοίτησης

ECTS
Στόχος
Μαθήματος

6

Διαλέξεις
εβδομάδα

/ 1

Εργαστήρια
εβδομάδα

/

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις
βασικές αρχές του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και ευρύτερα στις
αρχές και αξίες της διεθνούς έννομης τάξης. Η σύναψη διακρατικών
συνθηκών αλλά και η υπογραφή και εφαρμογή πολυμερών συνθηκών
θα εξεταστούν υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων που αυτές παράγουν
για τα εμπλεκόμενα μέρη, αναλύοντας παράλληλα τις διαδικαστικές
προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τεθεί σε ισχύ μία διεθνής
συνθήκη. Επίσης, αποτελεί σκοπό του μαθήματος η μελέτη των
πηγών του διεθνούς δικαίου καθώς επίσης και η εξέλιξη του διεθνούς
δικαίου ευρύτερα, με έμφαση στην ίδρυση και λειτουργία διεθνών
δικαιοδοτικών οργάνων – δικαστηρίων.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα
είναι σε θέση:


Να περιγράφουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του Διεθνούς
Δικαίου τόσο πριν όσο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο και να αναλύουν τις βασικές επί του θέματος θεωρίες.



Να περιγράφουν τις βασικές παραδοσιακές πηγές διεθνούς
δικαίου και να επεξηγούν τον τρόπο διείσδυσης του διεθνούς
δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις.



Να αναγνωρίζουν τις συνέπειες της θεμελίωσης διεθνούς
νομικής προσωπικότητας για ένα οργανισμό και γενικά τις

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτής της
προσωπικότητας.


Να επεξηγούν το περιεχόμενο της απαγόρευσης επέμβασης
ενός κράτους στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις άλλου
κράτους, καθώς επίσης και το περιεχόμενο της αρχής της
ετεροδικίας των κρατών.



Να κατανοούν βασικές αρχές λειτουργίας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και ειδικότερα του Συμβουλίου
Ασφαλείας.
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Στο μάθημα αυτό τυγχάνουν επεξεργασίας τα ακόλουθα ζητήματα:
Ιστορική εισαγωγή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου.
Έννοια και κλάδοι του δημόσιου διεθνούς δικαίου και συναφείς κλάδοι
δικαίου. Δυνατότητα επιβολής του διεθνούς δικαίου στη διεθνή
κοινότητα.
Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου.
Πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο. Έννοια του
διεθνούς εθίμου, αναγκαστικό εθιμικό διεθνές δίκαιο, έννοια και
παραδείγματα

γενικών

αρχών

του

δικαίου,

ψηφίσματα

του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ιεραρχική σχέση των κανόνων
του διεθνούς δικαίου.
Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών. Γενικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
Επικουρικές Πηγές Διεθνούς Δίκαιου και Εσωτερική έννομη τάξη.
Θεσμικό πλαίσιο του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος / κυπριακού
Συντάγματος.
Θεωρία της διεθνούς κυριαρχίας, των διακρατικών ενώσεων και
συνεργασιών.
Η αναγνώριση ενός κράτους. Γένεση και τέλος κρατών. Σύνδεσμοι
κρατών.
Η εδαφική κυριαρχία – Η κυριαρχική ισότητα των κρατών ως μια από
τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου που διέπουν τις φιλικές

σχέσεις μεταξύ των κρατών.
Η απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής χρήσης ένοπλης βίας για
την επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών και οι εξαιρέσεις από την
αρχή αυτή
Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών – Η απαγόρευση επέμβασης
ενός κράτους στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις άλλου
κράτους
Η ετεροδικία των κρατών, οι διπλωματικές σχέσεις, το προνομιακό
καθεστώς των χώρων της διπλωματικής αποστολής και οι ασυλίες
των διπλωματικών αντιπροσώπων, η διεθνοδικαιική ευθύνη των
κρατών,
Εισαγωγή στην έννομη τάξη του ΟΗΕ. Εισαγωγή στο δίκαιο της
θάλασσας, του αέρα και του διαστήματος. Ο ΟΗΕ, όργανα του ΟΗΕ
και ειδικότερα Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Η Ειρηνική
διευθέτηση διαφορών (διπλωματικά μέσα, Διεθνής Διαιτητική
Διαδικασία και Διεθνή Δικαστήρια).
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