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Στόχος της παρουσίασης των διαλέξεων για το Νομικό Σύστημα είναι
η εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές δομές της Κυπριακής
Δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης και της δομής των Δικαστηρίων
αλλά και στην ιεράρχηση των κανόνων δικαίου. Η σχέση του
Κυπριακού Συστήματος με την Ευρωπαϊκή έννομη τάξη και ιδιαίτερα η
υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου αλλά πρωτίστως της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

και

του

Κυπριακού

Συντάγματος. Στόχος είναι επίσης η εισαγωγή των φοιτητών στην
ιστορική ανέλιξη του Νομικού Συστήματος της Κύπρου με ιδιαίτερη
έμφαση την περίοδο της Αγγλοκρατίας και τον συσχετισμό των πηγών
Δικαίου με το Αγγλοσαξωνικό, Ελληνικό αλλά Ηπειρώτικο Δίκαιο
ιδιαίτερα στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου. Σκοπός είναι να
αντιληφθεί ο φοιτητής το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η
Κυπριακή Δικαιοσύνη και να κατανοήσει την βασική αρχή του κράτους
δικαίου και την

διάκριση

των λειτουργιών,

της

νομοθετικής,

εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Ο φοιτητής θα εξοπλιστεί με τα
απαραίτητα εχέγγυα με στόχο μέσα από την απόκτηση της
απαραίτητης γνώσης σαν το απαραίτητο υπόβαθρο για ανάπτυξη της
γενικότερης αντίληψης του για το Κυπριακό Νομικό Σύστημα, να
αποκτήσει την απαραίτητη κριτική διάθεση για την δημιουργία των
απαραίτητων θεσμών και προϋποθέσεων,για την κωδικοποίηση και
βελτίωση του Κυπριακού Δικαίου και εν γένει του συστήματος
απονομής της δικαιοσύνης, σε σύγκριση με αυτό της Ελλάδος και της

Αγγλίας από όπου το Κυπριακό Σύστημα αντλεί εμπειρίες και την
θεωρία.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της σειράς διαλέξεων οι φοιτητές
θα είναι σε θέση:


Να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για τις πηγές του
Κυπριακού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων
γνώσεων για την Ποινική Δικονομία, Πολιτική Δικονομία και
Δίκαιο της Απόδειξης.



Να γνωρίζουν την δομή και την βασική οργάνωση των
Κυπριακών Δικαστηρίων



Να γνωρίζουν και αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο σε
σχέση με την ιστορική ανέλιξη του Κυπριακού Δικαίου και την
σχέση του με το Αγγλοσαξωνικό Κοινοδίκαιο, Αρχές της
Επιείκειας αλλά και βασικές αρχές του Ελλαδικού Διοικητικού
Δικαίου και τον συσχετισμό του με το Κυπριακό όπως
εφαρμόστηκε δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.



Να αντιληφθούν την ιεράρχηση των κανόνων δικαίου και την
σχέση του Κυπριακού Νομικού Συστήματος με την Ευρωπαϊκή
έννομη τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Να κατανοήσουν τον ρόλο των Δικηγόρων σαν λειτουργών της
δικαιοσύνης ως επίσης των Δικαστών σαν φορέων της
απονομής δικαιοσύνης, ως επίσης και το σύστημα Διωκτικών
Αρχών.



Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα διαρκούς βελτίωσης και
τροποποίησης του συστήματος με στόχο την απόδοση
δικαιοσύνης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος κα την
σημασία του κράτους δικαίου στην ευημερία της χώρας.

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Μέσα από την σειρά των διαλέξεων οι φοιτητές θα βρεθούν
αντιμέτωποι με την ιστορική εξέλιξη του Κυπριακού Δικαίου από
αρχαιοτάτους χρόνους,

την επιρροή της Αυτοκρατορίας της

Κωνσταντινούπολης,

της

Φραγκοκρατίας,

Ενετοκρατίας,

Τουρκοκρατίας και στην συνέχεια της Αγγλοκρατίας η οποία άφησε και
το στίγμα της στην ανάπτυξη του Κυπριακού Νομικού Συστήματος.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον συσχετισμό του Κοινοδικαίου και
Αρχών της Επιεικείας όπως εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται στην
Αγγλία με το Κυπριακό Δίκαιο στην βάση του άρθρου 29 του περί
Δικαστηρίων Νόμου 14/60. Η οργάνωση των Κυπριακών Δικαστηρίων
από το Ανώτατο μέχρι και τα εξειδικευμένα Δικαστήρια

Ειδικής

Δικαιοδοσίας ως και τα Επαρχιακά αλλά και η βασική δομή δυνάμει
του Συντάγματος θα αποτελέσουν το αντικείμενο των διαλέξεων ως
και η κατανόηση της αρχής του κράτους δικαίου. Η επιρροή της
Ευρωπαϊκής Έννομης Τάξης και εισαγωγής της στο Κυπριακό Νομικό
Σύστημα,

ιδιαίτερα

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

αλλά

και

της

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα
αναπτυχθούν και επεξηγηθούν μέσα από την τροποποίηση του
Συντάγματος αλλά και την Νομολογία του ΔΕΚ ως και του
Δικαστηρίου στο Στρασβούργο σε συνδυασμό πάντοτε με την
δικαιολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο ρόλος των ανθρώπινων
δικαιωμάτων αλλά και η Ποινική και Πολιτική Δικονομία, το Δίκαιο της
Απόδειξης και η επί μέρους πρόνοιες των περί Δικαστηρίων Νόμου
14/60 όπως τροποποιήθηκε, θα εξεταστούν με επάρκεια. Οι εξουσίες
των Δικαστηρίων, ιδιαίτερα για την έκδοση προσωρινών αλλά και
νόμιμων διαταγμάτων κάτω από το φως της πλούσιας νομολογίας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστών
διαλέξεων. Εισαγωγή θα γίνει και στις σχέσεις των Δικηγόρων με τους
Δικαστές αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο για κωδικοποίηση και
τροποποίηση της Κυπριακής Νομοθεσίας με στόχο την καλύτερη και
ταχυτέρα απονομή της δικαιοσύνης.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες
Συζήτηση: 12 ώρες
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