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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

MLAW-539DL Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θρησκευμάτων 10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Νομικής 2ο Εξάμηνο 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλεγόμενο 
Θεμελιώδη Δικαιώματα και Κοινωνική 
Δικαιοσύνη 

Ελληνική / Αγγλική 

Επίπεδο Σπουδών  Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Καθ. Αχιλλέας Αιμλιανίδης 1ο  

Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Εξ αποστάσεως Δ/Υ Κανένα 

 

Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι όπως οι φοιτητές:  

• Αποκτήσουν μια βαθιά κατανόηση της συγκριτικής μεθόδου ως εργαλείου προσέγγισης του 

Ευρωπαϊκού δικαίου των θρησκευμάτων  

• Αξιολογήσουν τις ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού δικαίου των θρησκευμάτων ως ειδικού θέματος 

στα νομικά συστήματα των κρατών μελών  

• Προσεγγίσουν συγκριτικά το Ευρωπαϊκό δίκαιο των θρηκευμάτων και τις προσπάθειες για 

εναρμόνιση του δικαίου των κρατών μελών και αξιολογήσουν τα προβλήματα και προοπτικές της 

προσπάθειας αυτής 

• Προεκτείνουν την γνώση του κανονιστικού πλαισίου της θρησκείας μέσα από την κατανόηση των 

τυπολογιών των διάφορων συστημάτων σχέσεων θρησκευμάτων και πολιτείας στην Ευρώπη και 

της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, κατά τρόπο που να ενθαρρύνει περαιτέρω 

δομημένη έρευνα  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων στο μάθημα, οι φοιτητές: 

1. Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης του δικαίου των 

θρησκευμάτων σε συγκριτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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2.  Θα έχουν δομήσει ερευνητικό προσανατολισμό αναφορικά με την αναζήτηση και την 

κριτική αξιολόγηση νομολογίας/νομοθεσίας, αλλά και βιβλιογραφίας στο πεδίο του 

ευρωπαϊκού δικαίου των θρησκευμάτων.  

3.  Θα έχουν αποκτήσει ικανότητα αξιολόγησης του ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου που 

αφορά στο δίκαιο των θρησκευμάτων και τις πολιτικές επιλογές που το αφορούν.  

4. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για προβολή και παρουσίαση 

σωστά δομημένων νομικών επιχειρημάτων, με ταυτόχρονη παραπομπή σε νομολογία και 

θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εντοπίζουν και να αξιολογούν 

τις εξελίξεις τόσο της νομοθεσίας όσο και της νομολογίας αναφορικά με διάφορες πτυχές του 

δικαίου του θρησκευμάτων ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσουν εισηγήσεις για 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των βασικών αρχών του δικαίου του  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα καλύψουν τα ακόλουθα θέματα: 

1. Τυπολογίες δικαίου των θρησκευμάτων 

2. Θρησκευτική ελευθερία 

3. Η προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων  

4. Εργατικό δίκαιο και θρησκεύματα 

5. Οικογενειακό δίκαιο και θρησκεύματα 

6. Θρησκεία, δίκαιο και πολιτική 

7. Χρηματοδότηση των θρησκευμάτων 

8. Η θρησκεία και το δίκαιο σε διάλογο 

9. Ποινικό δίκαιο και θρησκεύματα 

10. Μετανάστευση και θρησκεύματα 

11. Θρησκεία και δίκαιο απαγόρευσης των διακρίσεων 

Συγκριτικό διαθρησκευτικό δίκαιο  

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μέθοδοι: 

 

Διαλέξεις, ατομική και ομαδική εργασία, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης, 

φόρουμ, εξέταση 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασίες, τελική εξέταση 

 

Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 
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Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Στοιχεία Ελληνικού 

και Κυπριακού 

Εκκλησιαστικού 

Δικαίου 

Ι. Κονιδάρης και Α. 

Αιμιλιανίδης 
Σάκκουλας 2016  

Law and Religion in 

Europe: A 

Comparative 

Introduction 

N. Doe OUP 2011  

State and Church in 

the European Union 
G. Robbers, (ed) Nomos, 3rd Ed 2019  

Religion and 

Discrimination Law in 

the European Union 

M. Hill, (ed) Nomos 2011  

Religion in Criminal 

Law 
M. Kottiranta, (ed) Peeters 2013  

Religious Freedom in 

the European Union 
A. Emilianides, (ed) Peeters 2011  

The Financing of 

Religious 

Communities in the 

EU 

S. Berlingo, (ed) Peeters 2009  

Law and Religion in 

Cyprus 
A. Emilianides,  Kluwer3rd Ed 2019  

Law and Religion: 

New Horizons 
N. Doe, R. Sandberg, Peeters 2010  

Religion and the 

Public Order of the 

European Union 

R. McCrea OUP 2010  

Law and Religion in 

the 21st Century 

S. Ferrari, R. 

Christofori, (eds) 
Ashgate 2010  

 


