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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-122 Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Δ/Υ Νομική  Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Δημόσιο δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Έλενα Λ. Δρυμιώτου  1ο 
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Α Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Γενικότερα,  στόχος είναι το μάθημα να επικεντρωθεί σε κύρια σημεία της γενικής θεωρίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ανάλυση επιμέρους δικαιωμάτων, ως συγκεκριμένα 
παραδείγματα προς εκμάθηση νομικού τρόπους σκέψης, στο πλαίσιο του Μέρος ΙΙ του 
Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΣΔΑ).  Στα πλαίσια του μαθήματος, μελετώνται ζητήματα όπως η αποτελεσματική εφαρμογή 
των δικαιωμάτων, ερμηνευτικές μέθοδοι, φορείς δικαιώματος, τριτενέργεια, περιορισμοί 
δικαιωμάτων στη δημοκρατική κοινωνία, αρχή της αναλογικότητας, θετικές υποχρεώσεις, 
δεσμευτική ισχύς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτόνομες έννοιες και περιθώριο εκτίμησης στο 
πλαίσιο της ΕΣΔΑ, η εξέλιξη και οι διακρίσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και επιμέρους 
δικαιώματα. Το Μέρος ΙΙ του Συντάγματος βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον κατάλογο 
δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ, ενώ η ΕΣΔΑ αποτελεί πλέον μέρος του εσωτερικού μας δικαίου και γι’ 
αυτό η ανάλυση των δικαιωμάτων του ΙΙ του Συντάγματος πρέπει να αναλύεται και να 
διαμορφώνεται  και υπό το φως του κειμένου της ΕΣΔΑ  και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα, στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσει 
ο φοιτητής 

 βασικές γνώσεις γενικής θεωρίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
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 βασικές γνώσεις  θεωρίας  και νομολογίας επιμέρους  ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
 λειτουργικές νομικές γνώσεις, απαιτούμενη μεθοδολογία,  αναλυτική τεχνική  
 την ερευνητική ικανότητα και μεθοδολογία να αναλύει οποιοδήποτε υπόθεση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις βασικές πτυχές της και να εντοπίζει τα θέματα που χρήζουν περαιτέρω 
έρευνας 

 βασικές ικανότητες ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων αποφάσεων κυρίως σε εμπειρικό 
επίπεδο  

και να αρχίσει να κρίνει τις δικαστικές αποφάσεις σε δεοντολογικό επίπεδο 
Επίσης στους στόχους του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

 Ανάπτυξη νομικής σκέψης και ορολογίας 
 Επεξήγηση και εφαρμογή ερμηνευτικών μεθόδων νομικών κειμένων 
 Ανάλυση αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου της Κύπρου, του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου της Κύπρου  και του ΕΔΑΔ ή ΕΔΔΑ  
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις γενικής θεωρίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων  
2. Ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ς βασικές γνώσεις  θεωρίας  και νομολογίας επιμέρους  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
3. Ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει εργαλειακές νομικές γνώσεις, απαιτούμενη μεθοδολογία,  

αναλυτική τεχνική  
4. Ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει την ερευνητική ικανότητα και μεθολογία να αναλύει 

οποιοδήποτε υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις βασικές πτυχές της και να εντοπίζει 
τα θέματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας 

5. Ο φοιτητής θα αρχίσει να αναπτύσσει τη νομική του σκέψη και ορολογία 
6. Ο φοιτητής θα μπορεί να εφαρμόζει ερμηνευτικές μεθόδους νομικών κειμένων 
7. Ο φοιτητής θα μπορεί να αναλύει αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου της Κύπρου, 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου  και του ΕΔΑΔ ή ΕΔΔΑ  
8. Ο φοιτητής θα αποκτήσει βασικές ικανότητες ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων 

αποφάσεων κυρίως σε εμπειρικό επίπεδο  
9. Ο φοιτητής θα αρχίσει να κρίνει τις δικαστικές αποφάσεις σε δεοντολογικό επίπεδο.  
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Μέρος ΙΙ 
του Συντάγματος.  

2. Το δικαίωμα της ζωής σύμφωνα με τα Άρθρα 7Σ και 2 ΕΣΔΑ. 
3. Δεσμευτική ισχύς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τριτενέργεια και το δικαίωμα της 

ιδιωτικής ζωής κατά τα Άρθρα 15 Σ και 8 ΕΣΔΑ.  
4. Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων, προσδιορισμός και περιορισμός δικαιώματος, 

άσυλο κατοικίας (Άρθρα 16 Σ και 8 ΕΣΔΑ) και απαραβίαστο αλληλογραφίας (Άρθρα 
17Σ και 8 ΕΣΔΑ).  

5. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σύνταγμα,  το δικαίωμα στην προσωπική 
ελευθερία σύμφωνα με τα Άρθρα 11 Σ και 5 ΕΣΔΑ. 

6. Ενδιάμεση εξέταση 
7. Α. Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές Β. Συζήτηση απαντήσεων φοιτητών 

στην ενδιάμεση εξέταση  
8. Α. Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές Β. Αναλογικότητα και το δικαίωμα 

στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, σύμφωνα με το Άρθρα 18 Σ και 9 
ΕΣΔΑ. 

9. Δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων σύμφωνα με τα 
Άρθρα 28Σ, 14ΣΕΔΑ και 12ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.  

10. Α. Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές Β. Το δικαίωμα στην ελευθερία 
σκέψης, σύμφωνα με το Άρθρα 19 Σ και 10 ΕΣΔΑ.  

11. Εισαγωγή στο δικαίωμα στη δίκαιη δίκη σύμφωνα με το Άρθρο 30 Σ και Άρθρο 6 
ΕΣΔΑ και και δικαίωμα στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα Άρθρα 20Σ και 2, Πρώτου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.  

12.  Επανάληψη/Ασκήσεις 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Ενδιάμεση εξέταση, συγγραφή δύο εργασιών, παρουσίαση εργασιών, συμμετοχή κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος, διαδραστική μέθοδος, θεωρητική ανάπτυξη εννοιολογικών θεμάτων και 
επεξήγηση με παραδείγματα μέσω νομολογίας κυπριακών δικαστηρίων, Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαστηρίων 
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άλλων δικαιοδοσιών π.χ. Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Ενδιάμεση εξέταση, ανάθεση δύο εργασιών, παρουσίαση εργασιών, συμμετοχή κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Κυπριακό 
Συνταγματικό 
Δίκαιο,Θεμελιώδη 
Δικαιώματα & 
Ελευθερίες,  

Παρασκευάς, Κ.  Εκδόσεις: 
Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2015  

Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

Σισιλιάνος, Α.Λ. 
και άλλοι 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2013  

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Σύνταγμα 
Κυπριακής 
Δημοκρατίας, 
Λευκωσία  

Λοϊζου, Α.Ν.  2001  

 
  


