
 
 

Τίτλος Μαθήματος 
Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MIS103 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (Μάστερ) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Πρώτο Έτος/ Ά Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Στεφάνου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Τμήμα 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Μαρούδα Μαρία – Ντανιέλλα, Επίκ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Βουδούρης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Frederick 

Κουρούπης Κωνσταντίνος, Λέκτορας Νομικής, Πανεπιστήμιο Frederick 

ECTS Επτά (7) Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Δεκατρείς 
(13) 

Διδακτικές Ώρες Τριαντα-
εννέα (39) 

Στόχος Μαθήματος Στο γνωστικό αντικείμενο αναπτύσσονται και αναλύονται ερμηνευτικά οι όροι 
Δημόσιο Διεθνές και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Κοινοτικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο με έμφαση στην ιστορική εξελικτική διαδικασία και στις αφετηριακές 
στιγμές του σύγχρονου Διεθνούς Δικαίου (Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφαλίας, 
δημιουργία εθνών κρατών, περίοδος μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου κ.ά.). Επεξηγούνται κριτικά  η κυριαρχία του μοντέρνου κράτους και 
η έννοια της δημοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης, η ανεξαρτησία του 
κράτους, η έννοια της αυτοδιάθεσης των λαών, η αρχή της ισότητας των 
κρατών, οι διεθνείς οργανισμοί, τα άτομα, οι ιδιώτες, οι σχέσεις διεθνούς και 
εσωτερικού δικαίου, η διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου και το ζήτημα των 
πηγών, το καθεστώς και η διαμόρφωση του διεθνούς εθίμου, οι διεθνείς 
συνθήκες και τα αποτελέσματα για τα συμβαλλόμενα μέρη, η διεθνής 
κοινότητα, η κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου, η διαμόρφωσή του,  ο 
σύγχρονος ρόλος του, τα υποκείμενα και οι χρήστες του διεθνούς δικαίου κ.ά. 
Ειδικότερα, η φύση των υποκειμένων Διεθνούς Δικαίου ως μελών της 
Διεθνούς Κοινότητας, η δράση, τα δικαιώματα και η διεθνής ευθύνη τους σε 
περίπτωση παράβασης των σχετικών κανόνων, όπως επίσης και τα διεθνή 
και ευρωπαϊκά όργανα προαγωγής δικαίου επεξηγούνται αναλυτικά στο 
πλαίσιο του μαθήματος. Παρουσιάζεται η πορεία της θέσπισης κανόνων 
δικαίου ανάμεσα στα κράτη με αναφορές σε διεθνείς συμβάσεις, διεθνή έθιμα 
(εθιμικό δίκαιο), γενικές αρχές δικαίου και πηγές του διεθνούς δικαίου, όπως 
κείμενα που περιέχουν διεθνείς κανόνες, διαδικασίες, κατά τις οποίες 
διαμορφώνονται διεθνείς κανόνες δικαίου, τρόποι εκδήλωσης διεθνούς 
δικαίου κ.α. Ως προς τις πηγές του διεθνούς δικαίου προσδιορίζεται η 
διάκρισή τους σε συμβατικές και εθιμικές. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή 
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται η διάκριση σε πρωτογενές 
και παράγωγο και επιχειρείται η ανάλυση συγκεκριμένων πτυχών του 
κοινοτικού κεκτημένου ή κεκτημένου της ΕΕ, ο δεσμευτικός χαρακτήρας για 
τα κράτη-μέλη, το κατά πόσον υπερισχύει του εθνικού ή/και του 
συνταγματικού δικαίου, των νομικών μέσων, των θεσμικών οργάνων, της 
έννοια του κανονισμού, της οδηγίας, της απόφασης, των μη δεσμευτικών 
ενεργειών, της σύστασης, της γνώμης, του ψηφίσματος. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι εις θέση να: 

- Κατανοούν και να αναλύουν τους όρους Διεθνές, Δημόσιο Διεθνές, 



 
 

Ιδιωτικό Διεθνές, Κοινοτικό, Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

- Προσδιορίζουν και να περιγράφουν την ιστορική διαδρομή της 
διαμόρφωσης του σύγχρονου διεθνούς δικαίου με αναφορά σε 
συγκεκριμένους σταθμούς και ημερομηνίες. 

- Αντιληφθούν την διασύνδεση της δημοκρατίας, της αρχής της 
αυτοδιάθεσης των λαών, της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας του κράτους, της 
παγκοσμιοποίησης σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. 

- Ερμηνεύουν έννοιες όπως Διεθνής Κοινότητα, πηγές και διάκρισή 
τους, υποκείμενα και χρήστες δικαίου, καθεστώς και διαμόρφωση διεθνούς 
εθίμου. 

- Εξηγούν την φύση των υποκειμένων Διεθνούς Δικαίου, τη δράση, τα 
δικαιώματα και τη διεθνή ευθύνη τους σε περίπτωση παράβασης των 
σχετικών κανόνων. 

- Γνωρίζουν διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα προαγωγής δικαίου. 

- Περιγράφουν σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τον δεσμευτικό 
χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη, το κατά πόσον υπερισχύει του εθνικού ή/και 
του συνταγματικού δικαίου, τα νομικά μέσα, τα θεσμικά όργανα. 

- Αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ κανονισμού, οδηγίας, απόφασης, 
μη δεσμευτικών ενεργειών, σύστασης, γνώμης, ψηφίσματος. 

- Αναπτύξουν κριτική σκέψη ως προς τον χαρακτήρα και την τήρηση 
των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη 
σύγχρονες διεθνείς πρακτικές κρατών, όπως επίσης και την διασύνδεση του 
δικαίου, της οικονομίας και της ρεαλιστικής προσέγγισης της πολιτικής 
(δίκαιο της ισχύος – ισχύς του δικαίου). 

Προαπαιτούμενα Γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 

Προϋποθέσεις  Πλήρης παρακολούθηση 
μαθημάτων 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Διεθνές Δίκαιο (Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφαλίας, δημιουργία εθνών κρατών, 
περίοδος μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κ.ά.). Διάκριση σε 
Διεθνές και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Κοινοτικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκό Δίκαιο – 
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κράτος, Δημοκρατία, Παγκοσμιοποίηση, 
Ανεξαρτησία, Κυριαρχία, Αυτοδιάθεση των λαών, Αρχή Ισότητας των 
Κρατών, Διεθνείς Οργανισμοί. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. 
Πηγές, καθεστώς, διαμόρφωση διεθνούς εθίμου. Διεθνείς Συνθήκες, 
Αποτελέσματα για τα συμβαλλόμενα μέρη, Διεθνής Κοινότητα, Κωδικοποίηση 
Διεθνούς Δικαίου, Σύγχρονος ρόλος του, Υποκείμενα και Χρήστες του 
Διεθνούς Δικαίου κ.ά. Φύση των υποκειμένων Διεθνούς Δικαίου ως μελών της 
Διεθνούς Κοινότητας, δράση, δικαιώματα και διεθνής ευθύνη τους σε 
περίπτωση παράβασης των σχετικών κανόνων. Διεθνή και Ευρωπαϊκά 
όργανα προαγωγής δικαίου. Διεθνείς συμβάσεις, διεθνή έθιμα (εθιμικό 
δίκαιο), γενικές αρχές δικαίου και πηγές  διεθνούς δικαίου. Πηγές διεθνούς 
δικαίου: διάκρισή τους σε συμβατικές και εθιμικές. Ευρωπαϊκό Δίκαιο: 
διάκριση σε πρωτογενές και παράγωγο. Κεκτημένο της ΕΕ, δεσμευτικός 
χαρακτήρας για τα κράτη-μέλη, υπερισχύει του εθνικού ή/και του 
συνταγματικού δικαίου, νομικά μέσα, θεσμικά όργανα. Έννοια κανονισμού, 
οδηγίας, απόφασης, μη δεσμευτικών ενεργειών, σύστασης, γνώμης, 
ψηφίσματος. Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας (όπου μελετώνται ΑΟΖ, 
υφαλοκρηπίδα και διεθνείς σχέσεις στον συγκεκριμένο τομέα). Ρόλος ΟΗΕ 
στην διακρατική επίλυση διαφορών, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
αρχές που διέπουν την λειτουργία του ΟΗΕ και στην πρακτική εφαρμογή 
τους σήμερα. Ζητήματα Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, όπου γίνεται 
αναφορά και κριτική εξέταση των σύγχρονων διεθνών κρίσεων υπό το φως 
του διεθνούς δικαίου. Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Οργάνων στην 
αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων κρατών μελών ΕΕ. 



 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από επιτόπιες διαλέξεις από 
τον/τους διδάσκοντες και ανά περίπτωση φιλοξενία επισκεπτών ομιλητών 
που ενδιατρίβουν ερευνητικά στο γνωστικό αντικείμενο ή έχουν εξειδικευμένη 
γνώση λόγω εμπειρικής πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Στη 
διδασκαλία χρησιμοποιούνται πέραν των βασικών διδακτικών εγχειριδίων 
και αναλυτικές σημειώσεις εν είδει προβολών. Σε συγκεκριμένα σεμινάρια ει 
δυνατό να γίνει χρήση πέραν των εποπτικών μέσων, ήτοι εικόνων και 
προβολής πολιτικών, νομικών, διπλωματικών εγγράφων και συμφωνιών  και 
σύντομης διάρκειας οπτικοακουστικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα (ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.). Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του 
γνωστικού αντικειμένου ενίοτε γίνονται αναφορές σε σχετικό υλικό 
δημοσιευμένο σε εγνωσμένου κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
στις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεσμών. 
Σε ότι αφορά σε γεγονότα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική 
πραγματικότητα το μάθημα εμπλουτίζεται με έντυπες ή ηλεκτρονικές μορφές 
πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, επί 
παραδείγματι, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, κέντρα παραγωγής 
πολιτικής, ιστοσελίδες μη κυβερνητικών και άλλων οργανισμών. 

Βιβλιογραφία Μαρούδα Μαρία Ντανιέλλα (2015) Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης 

Στέλιος Περράκης, Μαρούδα Μαρία Ντανιέλλα (2016) Διεθνής Δικαιοταξία, 
Θεωρία και Εφαρμογή Διεθνούς Δικαίου, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 

Π.Νάσκου-Περράκη, Κ.Αντωνόπουλος, Μ.Σαρηγιαννίδης (2015) Διεθνείς 
Οργανισμοί, Εκδόσεις Σάκκουλα 

Antonio Cassese (2012) Διεθνές Δίκαιο, Gutenberg 

Ε. Ρούκουνας (2015) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 

Παπαγιάννης Δονάτος (2011) Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σάκουλας 

Ενδεικτική 
Βιβλιογραφία/ 
Αναφορές 

Χατζηκωνσταντίνου Κ. (1999) Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό 
Δίκαιο, , Εκδόσεις Ι.Σιδέρη 

Βασιλακάκης Ευάγγελος, Γραμματικάκη-Αλεξίου Αναστασία, Παπασιώπη-
Πασιά Ζωή (2012) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Σάκουλας 

Μαρούδα Ντανιέλλα – Μαρία (2012) Περί του Ανθρωπιστικού Χώρου στον 21ο 
αιώνα. Ανάδυση, Διαστάσεις, Νομικό πλαίσιο για μια αποτελεσματική και 
νόμιμη ανθρωπιστική δράση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 

Αξιολόγηση Ενδιάμεση Εξέταση: Υποβολή Μικρής Εκτάσεως Ακαδημαϊκών 
Προδιαγραφών Μελέτης (τουλάχιστον 2500 λέξεις): 25% 
Προφορική Παρουσία και Συνεχής Αξιολόγηση: 15% 
Τελική Γραπτή Εξέταση: 60% 

Γλώσσα Ελληνική (σε ειδικές περιπτώσεις μέρος του μαθήματος ει δυνατό να 
διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα) 

 

  




