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Διάγραμμα  Μαθήματος 
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-190 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6 
Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 
Κανένα Νομικής Εαρινό  
Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Μιχάλης Κοντός 1ο  
Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 
Διά ζώσης Όχι Κανένα 
 
Στόχοι του Μαθήματος: 
 
Το μάθημα αποσκοπεί να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες και θεσμούς του 
δημοσίου διεθνούς δικαίου. Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν τους κανόνες του 
δημοσίου διεθνούς δικαίου, τον τρόπο λειτουργίας του και το ρόλο που διαδραματίζει στα πλαίσια 
της διεθνούς κοινότητας. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν ποια είναι τα υποκείμενα και ποιοι οι 
‘χρήστες’ του διεθνούς δικαίου, καθώς και τη σχέση μεταξύ διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Θα 
παρουσιαστούν οι πηγές του διεθνούς δικαίου, τα ζητήματα ιεραρχίας των κανόνων διεθνούς 
δικαίου και ο νομικός χαρακτήρας των πράξεων των διεθνών οργανισμών. Στη συνέχεια, θα 
μελετηθούν οι έννοιες ‘κράτος’ και ‘έδαφος’ κατά το διεθνές δίκαιο και θα εξεταστούν τα ζητήματα 
της διεθνούς αναγνώρισης κρατών, της ετεροδικίας των κρατών και της διεθνούς ευθύνης του 
κράτους. Τέλος, θα αναλυθεί η οργάνωση της διεθνούς κοινότητας, με έμφαση στη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια. 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 
Με το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:  Αντιλαμβάνεται τις αρχές του δημοσίου διεθνούς δικαίου  Διακρίνει τα υποκείμενα και τους ‘χρήστες’ του διεθνούς δικαίου  Αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μεταξύ διεθνούς και εσωτερικού δικαίου  Κατανοεί τη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου ως προς τις πηγές αυτού  Γνωρίζει τους κανόνες και τη λειτουργία του συστήματος του διεθνούς δικαίου  Κατέχει τα συστατικά στοιχεία του κράτους από την άποψη του διεθνούς δικαίου, καθώς 

τη θέση του κράτους στη διεθνή κοινότητα 
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 Κατανοεί την οργάνωση της διεθνούς κοινότητας 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Το διεθνές δίκαιο και η διεθνής κοινότητα 
2. «Υποκείμενα» και «χρήστες» του διεθνούς δικαίου 
3. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου 
4. Η προβληματική περί των πηγών 
5. Το διεθνές έθιμο 
6. Οι διεθνείς συνθήκες 
7. Ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος του διεθνούς δικαίου 
8. Τα συστατικά στοιχεία του κράτους από την άποψη του διεθνούς δικαίου 
9. Περιορισμοί της εδαφικής ακεραιότητας 
10. Διεθνής αναγνώριση, ετεροδικία και διεθνής ευθύνη του κράτους 
11. Διεθνής οργάνωση και ΟΗΕ 
12. Χρήση βίας και διεθνής ειρήνη και ασφάλεια 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 
Διαλέξεις, συζητήσεις, αλληλεπίδραση, έρευνα 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 
Ενδιάμεση εξέταση, Ερευνητική εργασία, Ενεργός συμμετοχή, Τελική εξέταση 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
  
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος  Έτος 
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ρούκουνας Ε. Νομική 

Βιβλιοθήκη 
2015 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος 
Το Δίκαιο της 
Διεθνούς 
Κοινωνίας 

Αντωνόπουλος Κ., 
Μαγκλιβέρας Κ. (επιμέλεια) 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2014 
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Θεμελιώδεις 
Έννοιες στο 
Διεθνές 
Δημόσιο 
Δίκαιο 

Αποστολίδης Χ.., 
Σαρηγιαννίδης Μ., 
Χατζηκωνσταντίνου Κ. 
(επιμέλεια) 

Σάκκουλας 2014 

Δημόσιο 
Διεθνές 
Δίκαιο: 
Κείμενα και 
Πρακτική 

Γιόκαρης Α., Σισιλιάνος Λ.-
Α., Παζαρτζή Φ., Γαβουνέλη 
Μ., Κυριακόπουλος Γ. 
(επιμέλεια) 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2012 

Διεθνές Δίκαιο Cassese A. (μετάφραση: 
Σαριδάκης Γ., επιμέλεια: 
Παζαρτζή Φ.) 

Gutenberg 2012 

 
 
 


