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Συνταγµατικό ∆ίκαιο

Κωδικός Μαθήµατος Τύπος Μαθήµατος ECTS   ΕCTS 
LAWG 120G Κορµού  6  3 
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική 

Προαπαιτούµενα

Κανένα 
Χώρος ∆ιδασκαλίας
Αίθουσες ∆ιδασκαλίας του 
Πανεπιστηµίου 

Σκοπός τουΜαθήµατος: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναλύσει τις βασικές έννοιες του Συνταγµατικού ∆ικαίου, όπως το 
Κράτος, το Σύνταγµα, το πολίτευµα, η συντακτική εξουσία, η αναθεωρητική λειτουργία και η τήρηση 
του Συντάγµατος. Εξετάζει ακόµη τις θεµελιώδεις αρχές αυτού, όπως η δηµοκρατική αρχή, η 
κοινοβουλευτική αρχή, η αρχή του κράτους δικαίου και η αρχή του κοινωνικού κράτους. Έπειτα 
αναλύονται η διάκριση των εξουσιών, τα συστήµατα κυβερνήσεως και οι βασικές αρχές αυτών και 
ειδικότερα το κοινοβουλευτικό πολίτευµα σύµφωνα µε το άρθρο 1 Συντάγµατος, όπως και η προστασία 
αυτού. Συζητούνται ακόµη η άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας και ο σχηµατισµός, οι αρµοδιότητες και η 
λειτουργία της Βουλής. Εξετάζεται παράλληλα η εκτελεστική εξουσία, ήτοι ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, η Κυβέρνηση και η ∆ιοίκηση, συµπεριλαµβάνοντας την οργάνωση, λειτουργία και τις 
αρµοδιότητες αυτών και ιδιαίτερα την ευθύνη Υπουργών. Τέλος, αναλύεται η δικαστική εξουσία, ήτοι 
τα είδη των ∆ικαστηρίων, οι κατηγορίες και οι αρµοδιότητες αυτών, και οι συνταγµατικές εγγυήσεις 
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα: 

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας& Τρόποι Εκµάθησης: 

∆ιαλέξεις, διαδραστικός διάλογος µε ανάλυση νοµολογίας και νοµοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μέθοδος Αξιολόγησης: 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/Συµµετοχή:10% 

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες του Συνταγµατικού ∆ικαίου,
2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρµογής του Συνταγµατικού ∆ικαίου,
3. Γνωρίζουν τις θεµελιώδεις αρχές που διέπουν τοΣυνταγµατικό ∆ίκαιο,
4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήµατα του Συνταγµατικού ∆ικαίου και
5. Επιλύουν πρακτικά ζητήµατα τουΣυνταγµατικού ∆ικαίου.



 2

Εγχειρίδια ∆ιδασκαλίας:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 
ΜανιτάκηςΑντώνης Ελληνικό Συνταγµατικό 

∆ίκαιο Ι, Γενικό Μέρος 
(Θεµελιώδεις έννοιες) 

Σάκκουλα Ε.Ε. 2004  

Χρυσόγονος Κώστας 
 

Συνταγµατικό ∆ίκαιο Σάκκουλα Ε.Ε. 2003  

 

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 
Βενιζέλος Ευάγγελος Μαθήµατα Συνταγµατικού 

∆ικαίου 
Αντ. Ν. 
Σάκκουλα 

2008  

Μανιτάκης Αντώνης Συνταγµατική οργάνωση του 
κράτους 

Σάκκουλα Ε.Ε. 2009  

Μαυριάς 
Κωνσταντίνος 

Συνταγµατικό ∆ίκαιο Νικ. Α. 
Σάκκουλα& 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

2005  

 




