
     Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματος:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος : 
 

 Το μάθημα αυτό απαρτίζεται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  

1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

2.  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΡΑΤΗ 

3. ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΡΑΤΗ, ΑΤΟΜΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, 

ΜΚΟ, ΑΛΛΟΙ ΔΡΩΝΤΕΣ) 

4. ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΛΑΟΣ, ΕΔΑΦΟΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ)  

5.  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΠΟΥΜΕΡΕΙΣ 

ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ)  

6. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΚΑΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ) 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα : 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 
-να κατανοεί το πώς λειτουργεί η διεθνής κοινότητα, ποια είναι η θέση των κρατών, των διεθνών οργανισμών, και 
των άλλων δρώντων στο διεθνές γίγνεσθαι.   
- να κατανοεί την έννοια ενός συστήματος δικαίου το οποίο εκφεύγει από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών και έχει 
ως αντικείμενο την ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των διεθνών δρώντων κατά τρόπο υποχρεωτικό. 
- να γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους οι διεθνείς δρώντες  επικοινωνούν μεταξύ τους και ρυθμίζουν τις 
σχέσεις τους (δίκαιο των διεθνών συνθηκών)  
- να γνωρίζει τους τρόπους και τις μεθόδους για την επίλυση των προβλημάτων και των διενέξεων που μπορούν να 
εμφανιστούν μεταξύ των διεθνών δρώντων και κυρίως μεταξύ των κρατών (ειρηνική επίλυση των διαφορών) 
- να κατανοεί ποια είναι η έννοια του κράτους και ποια είναι τα στοιχεία που το αποτελούν 
- με βάση τις παραπάνω γνώσεις να αποκτήσει δεξιότητες ώστε να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις στο διεθνές 
στερέωμα αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.   
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Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας  
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ (ΕΠΙΜ.), ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2011. 

 

Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ, Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2013 

 

Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2011. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 

Β. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ, ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 

2007 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης : 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του μαθήματος. Προαιρετικές εργασίες ατομικές – ομαδικές με 
παρουσίαση κατά την διάρκεια του μαθήματος  
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  
 
Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις με την προαιρετική συμμετοχή των φοιτητών μέσω της 
συγγραφής και παρουσιάσεως εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος  
 


