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Στόχοι του Μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ορισμένες θεματικές του δημοσίου δικαίου οι οποίες είναι
επίκαιρες λόγω της χρονικής συγκυρίας [π.χ τα ζητήματα που σχετίζονται με την «μετάλλαξη του δημοσίου
δικαίου λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα εξεταστούν η σχέση
ανάμεσα στα εθνικά συντάγματα, την ΕΣΔΑ και το δίκαιο της Ε.Ε, καθώς η οικονομική κρίση ανέδειξε μια
σειρά από προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη ύπαρξη τριών παράλληλων μηχανισμών προστασίας
δικαιωμάτων [εθνικά συντάγματα, ΕΣΔΑ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Σε μια ξεχωριστή
ενότητα θα εξεταστούν ειδικότερα θεματικές σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων υπό το πρίσμα
της ΕΣΔΑ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ειδικότερα θα εξεταστούν οι θεματικές που αφορούν
το πεδίο εφαρμογής της ΕΣΔΑ και του ΧΘΔ, το δικαίωμα της χρηστής διοίκησης και πρόσβασης στα
έγγραφα υπό το πρίσμα του Χ.Θ.Δ, η αρχή ne bis in idem σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και τον Χ.Θ.Δ, το
δικαίωμα στο άσυλο υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ και του Χ.Θ.Δ και τα δικαιώματα των μεταναστών σύμφωνα
με το δίκαιο της Ε.Ε και τη νομολογία του Δ.Ε.Ε, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε σχετικά με την Ο.Ν.Ε και τους νέους
μηχανισμούς που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό.
 Γνωρίζουν τη νομολογία των βασικών δικαιοδοτικών οργάνων του Ευρωπαϊκού Δημόσιου
Χώρου [ΔΕΕ, ΕΣΔΑ, Ανώτατα Δικαστήρια κρατών μελών] σχετικά με τους μηχανισμούς
δημοσιονομικής σταθερότητας που επιβλήθηκαν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
 Να κατανοούν έννοιες που αφορούν τους περιορισμούς, τη σύγκρουση και συρροή των
δικαιωμάτων εντός των διαφορετικών συστημάτων προστασίας των δικαιωμάτων που υπάρχουν
στην Ευρώπη [ Εθνικά Συντάγματα, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε, ΕΣΔΑ]
 Προσφεύγουν στη νομολογία των Δικαστηρίων των κρατών μελών της Ε.Ε αλλά και
υπερεθνικών δικαιοδοτικών οργάνων, προκειμένου να αντλήσουν λύσεις για σύνθετα ζητήματα

που αφορούν την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
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2.
3.
4.
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12.

Το πεδίο εφαρμογής του Χ.Θ.Δ και της ΕΣΔΑ
Η αρχή ne bis in idem σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και τον Χ.Θ.Δ
Η αρχή της χρηστής διοίκησης σύμφωνα με τον Χ.Θ.Δ
Η πρόσβαση των πολιτών σε έγγραφα σύμφωνα με τον Χ.Θ.Δ και την ΕΣΔΑ.
Το δικαίωμα στο άσυλο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την ΕΣΔΑ και το Χ.Θ.Δ
Τα δικαιώματα των μεταναστών σύμφωνα με την ΕΣΔΑ
Τα δικαιώματα των μεταναστών σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε
Το νομολογία για το δίκαιο της ανάγκης στην Κύπρο και η συμβατότητα της με το δίκαιο της Ε.Ε .
και την ΕΣΔΑ
Η σχέση εθνικού Συντάγματος και Δικαίου της Ε.Ε, οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις των
κρατών μελών, η προστασία της συνταγματικής ταυτότητας των κρατών μελών στο Δίκαιο της
Ε.Ε και τη νομολογία του ΔΕΕ.
Η σχέση εθνικού συντάγματος και ΕΣΔΑ, η υποχρέωση εφαρμογής της ΕΣΔΑ από τα δικαστήρια,
η δέσμευση τους από ερμηνευτικό δεδικασμένο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Η έννοια του συνταγματικού πλουραλισμού και η σχέση του εθνικού συντάγματος με το δίκαιο
της Ε.Ε και την ΕΣΔΑ.
Οικονομική Κρίση και Δικαιάμτα στη νομολογία του ΕΔΑΔ και του ΔΕΕ.

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:
Διάλεξη, συζητήσεις, πρακτικά παραδείγματα, ατομική εργασία, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών
περίπτωσης
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τελική εργασία
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία:
Τίτλος
Ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων: Ερμηνεία
κατ’ αρθρον

Συγγραφέας
Βασίλης Τζέμος (επιμ)

Εκδόσεις

Έτος

Νομική Βιβλιοθήκη

ISBN
968-962-562-479-8

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
Τίτλος
Εγχειρίδιο σχετικά με
την ευρωπαϊκή
νομοθεσία σε θέματα
ασύλου, συνόρων και
μετανάστευσης

Συγγραφέας
Οργανισμός Θεμελιωδών
Διακιωμάτων της Ε.Ε

Εκδόσεις

Έτος

ISBN

2014
978-92-9239-360-1

