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Στόχοι του Μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η επεξεργασία και παρουσίαση διαφόρων ζητημάτων σχετικά με τις εφαρμογές
του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσω των Συνθηκών, των θεσμικών οργάνων και των διαφόρων κανόνων. Γίνεται εις βάθος
ανάλυση της αρχής του άμεσου αποτελέσματος καθώς και το ζήτημα επίκλησης ενός ενωσιακού κανόνα.
Εξετάζεται το θέμα των προδικαστικών ερωτημάτων και η εφαρμογή τους από τα Κυπριακά Δικαστήρια.
Αναλύεται το ζήτημα της εσωτερικής αγοράς με εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών σε διάφορες
υποθέσεις και αναπτύσσεται σχετικός προβληματισμός αναφορικά με τις βασικές απαιτήσεις. Εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη θεμελιώδη αρχή της μη διάκρισης και γίνεται ανάλυση της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται προς συζήτηση διάφορα
θέματα σχετικά με τις εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ο
οποίος θα συνδυάζει αρμονικά το τρίπτυχο Εντοπισμός – Ανάλυση – Εφαρμογή του δικαίου.
2. Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστά δομημένο ερευνητικό προσανατολισμό αναφορικά με την
αναζήτηση και την κριτική αξιολόγηση νομολογίας/νομοθεσίας, αλλά και βιβλιογραφίας.
3. Θα έχουν εργασθεί τόσο σε ατομικό αλλά κυρίως σε ομαδικό επίπεδο και θα έχουν εκφρασθεί και
ειδικότερα επιχειρηματολογήσει μέσα στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού (ακαδημαϊκού)
διαλόγου.
4. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για προβολή και παρουσίαση σωστά
δομημένων νομικών επιχειρημάτων, με ταυτόχρονη παραπομπή σε πλούσια νομολογία και
θεωρητικές προσεγγίσεις.
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5. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εντοπίζουν κενά και
παραλείψεις, ακόμα και να απορρίπτουν (με τεκμηριωμένο τρόπο) θέσεις και απόψεις που τυχόν
να τους υποβληθούν.
6. Θα έχουν εξοικειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αναγκαιότητα παροχής άμεσων,
εξειδικευμένων και επαρκώς τεκμηριωμένων νομικών γνωματεύσεων σε σειρά ζητημάτων
Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ΕΕ – Θεσμικά και Επικουρικά όργανα – Η αρχή του άμεσου
αποτελέσματος και το δικαίωμα επίκλησης ενός ενωσιακού κανόνα.
2. Η έννοια του προδικαστικού ερωτήματος και η εφαρμογή του άρθρου 267 ΣΛΕΕ από τα Κυπριακά
Δικαστήρια.
3. Οι τέσσερις ελευθερίες - Ζητήματα εφαρμογής (Σκάνδαλο από κρέας αλόγου, Συζήτηση των
Κυπριακών αποφάσεων αναφορικά με την επιβολή δασμών σε εισαγόμενα αυτοκίνητα, Συζήτηση
αναφορικά με την απόφαση των εταιρειών τυχερών παιγνίων να καταγγείλουν την Κυπριακή
Δημοκρατία για παράβαση της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών).
4. Ο κανονισμός 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Ανάλυση του
Κανονισμού και σχολιασμός της Υπόθεσης Αποστολίδης κατά Όραμς.
5. Δίκαιο της ΕΣΔΑ: Εισαγωγικά
6. Ειδικότερα, το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.
7. Η αρχή της μη διάκρισης – Ανάλυση Νομολογίας
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:
Διαλέξεις, ατομική και ομαδική εργασία, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης,
οπτικογραφημένα μαθήματα, φόρουμ, εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Ενδιάμεσες ατομικές μελέτες, τελική εργασία/τελική εξέταση
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Μετά τη
Συνθήκη της
Λισαβόνας)

Βασίλειος
Χριστιανός Μανώλης Περάκης

Εκδόσεις

Νομική
Βιβλιοθήκη

Έτος

ISBN

2010

Σελίδα 2|3

Το Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσα από
τη νομολογία

Βασίλειος
Χριστιανός Μανώλης Περάκης

Αντ. Ν.
Σάκκουλας

2010
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between Domestic
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European Court of
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with a Case Study
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Turkey

Κώστας Παρασκευά

Antwerp:
Intersentia

2010

Μια προστιθέμενη
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Χρήστος Ροζάκης

Παπαζήση

2010
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Oxford
University
Press

2011
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Bernard Catherine

Oxford
University
Press

2010
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2011
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