Τίτλος Μαθήματος: Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Κωδικός μαθήματος:
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 Τύπος μαθήματος:
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Εξάμηνο σπουδών:



Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):



Αριθμός διδακτικών μονάδων:



Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :



Περιεχόμενο μαθήματος:
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Ιωάννης Σακκάς

Στο μάθημα αυτό γίνεται συστηματική συζήτηση όλων των διαστάσεων της διεθνούς προστασίας δικαιωμάτων του
ανθρώπου με ανάλυση των θεσμικών και ουσιαστικών ρυθμίσεων. Εξετάζονται η προαγωγή και προστασία των
δικαιωμάτων του ανθρώπου σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο. Πρώτα το σύστημα του ΟΗΕ και των
ειδικευμένων οργανώσεών του (Οικουμενική Διακήρυξη 1948, Σύμφωνο 1966 κλπ.). Στη συνέχεια η περιφερειακή
προσέγγιση στην Ευρώπη (Συμβούλιο της Ευρώπης, σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου με έμφαση στη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.), την Αμερική
(Αμερικανική Σύμβαση ΔΑ), την Αφρική (Αφρικανικός Χάρτης). Επίσης εξετάζονται θέματα μειονοτήτων,
προσφύγων και ασύλου και ειδικά ζητήματα (οι σχέσεις με Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Δικαιώματα του Ανθρώπου και
Διεθνής Πολιτική).



Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί:
- να γνωρίζει πτυχές της διεθνούς και περιφερειακής νομολογίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
- να κατανοεί τους μηχανισμούς και τις πολιτικές προώθησης και προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου
στην Ευρώπη και σε άλλες περιφέρειες.



Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Νάσκου-Περράκη, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς Πράξεις, Θεωρία και
Πρακτική, εκδ. Σάκκουλα, 2009.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

 Στέλιος Περράκης, Διαστάσεις της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ι. Σιδέρης,
2013.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:



Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
Η βαθμολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις είναι με τη
μορφή ερωτήσεων και ανάπτυξης θέματος. Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι
απαντήσεις των φοιτητών σε ερωτήσεις μέσα από την πλατφόρμα eclass του πανεπιστημίου και η
εν γένει συμμετοχή τους στο μάθημα.



Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική



Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων και σεμινάρια
εμβάθυνσης στη διεθνή πρακτική και νομολογία.

