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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου: Θεωρίες – Αρχές – Πηγές 
(313) 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(URL) 

Το περίγραμμα είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα σπουδών. 
https://deps.panteion.gr/mathimata-proptychiakou/ 
Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, είναι διαθέσιμες 
μέσω του eclass. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 Εμβαθύνουν σε ζητήματα διεθνούς δικαίου που έχουν διδαχθεί στις Γενικές Αρχές Διεθνούς 
Δικαίου (313).

 Κατανοούν ειδικά θέματα διεθνούς δικαίου όπως οι αρμοδιότητες και η διεθνής ευθύνη. 
 Γνωρίζουν και κατανοούν τη σημασία και το ρόλο του διεθνούς δικαίου στο κοινωνικοπολιτικό 

περιβάλλον και την ιστορία και στην φύση και τις θεωρητικές προσεγγίσεις και την κατανόησή 
τους μέσα από τις εφαρμογές τους στην πράξη.

 Κατανοούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εφαρμογές τους στην πράξη.
 Αναλύουν νομολογία διεθνών δικαστηρίων. 
 Αναλύουν τη σχέση ανάμεσα στο διεθνές και το εσωτερικό δίκαιο, την σημασία των σχετικών 

κανόνων για την Ελλάδα και την δική της πρακτική με πεποίθηση δικαίου, συγκριτικά με άλλες 
χώρες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Έχοντας επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 Οικοδομούν  επιχειρήματα  μέσα  από  ανάλυση  συγκεκριμένων  κειμένων,  Συνθηκών,
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νομολογίας, και θεωρίας.
 Εφαρμόζουν την θεωρία που μαθαίνουν σε πρατικά σενάρια και να βρίσκουν τις απαντήσεις

σε δύσκολα ερωτήματα.
 Αναπτύσσουν  κριτική  σκέψη  ως  προς  τις  ειδήσεις  που  παρουσιάζονται  και  να

αντιλαμβάνονται την διαφορά επιστημονικής και δημοσιογραφικής ανάλυσης.
 Αποτιμούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. 
 Αναλύουν  κριτικά  ακαδημαϊκή  λογοτεχνία  διεθνούς  δικαίου  και  να  τοποθετούν  το

επιχείρημά σας σε σχέση με αντίστοιχα επιχειρήματα που παρουσιάζονται  σε διδάγματα
διεθνολόγων ή τη νομολογία.

 Διατυπώνουν  ακόμη  κριτική  πάνω  σε  ζητήματα  διεθνούς  επικαιρότητας,  θεωρία  που
μελετούν, νομολογία αλλά και διεθνή κείμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Το Κράτος και η κυριαρχία του στο σύγχρονο κόσμο: Κυριαρχία και territorium // Η εδαφική
κυριαρχία // Η εδαφική ακεραιότητα // Τα σύνορα και το απαραβίαστό τους 

2. Ζητήματα  εδαφικής  κυριαχίας:  Η κτήση  εδάφους  //  Η  διεθνής  νομολογία  (Palmas,  Δυτ.
Σαχάρα,  Minquiers  Ecrehous  κλπ)  //  Το  καθεστώς  της  Αρκτικής  /Ανταρκτικής  //  Η
συγκυριαρχία // Το καθεστώς εντολών

3. Περιορισμοί της κυριαρχίας: Άσκηση δικαιοδοσίας σε τρίτα εδάφη // Η στρατιωτική κατοχή //
Προτεκτοράτα  //  Η  διεθνής  διοίκηση  εδαφών  από  τα  Η.Ε.  (Αν.  Τιμόρ,  Κόσοβο)  //  Ειδικά
ζητήματα // Εκμίσθωση βάσεων (Guantanamo) // Εκχώρηση δικαιωμάτων (Διώρυγα Παναμά)
Αποστρατικοποίηση  (Η  ελληνική  περίπτωση)  //  Στρατιωτικές  βάσεις  //  Οι  «κυρίαρχες»
βρετανικές στην Κύπρο // Το ζήτημα των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ

4. Η προστασία της κυριαρχίας του κράτους:  Η δικαστική ασυλία - ετεροδικία του κράτους //
Πρακτική // Εθνική νομολογία (Ιταλία: υπόθεση Ferrini, Ελλάδα: γερμανικές επανορθώσεις) //
Διεθνής νομολογία (ΔΔ: Υπόθεση Γερμανία /Ιταλία, Ελλάδα παρεμβαίνουσα)

5. Περί  αρμοδιοτήτων  στο  διεθνές  δίκαιο:  Έννοιες  αρμοδιότητα  //  δικαιοδοσία  //  διεθνής
δικαιοδοσία και κυριαρχία // από την υπόθεση Lotus στις θεωρίες περί αρμοδιοτήτων και στις
σύγχρονες  προσεγγίσεις    //   Βάσεις  κρατικής  δικαιοδοσίας:  το  έδαφος,  η  ιθαγένεια,  η
οικουμενική δικαιοδοσία // το ζήτημα των ζωτικών συμφερόντων του κράτους // το ζήτημα των
πλοίων/αεροσκαφών Μορφές διεθνούς δικαιοδοσίας του κράτους

6. Αρμοδιότητες  στο θαλάσσιο  χώρο:  Εσωτερικά  ύδατα  –  Αιγιαλίτιδα  ζώνη –  Συνορεύουσα
ζώνη – Ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ – Ανοικτή θάλασσα – Διεθνής βυθός

7. Αρμοδιότητες στον Εναέριο Χώρο: FIR
8. Η Διεθνής  Ευθύνη:  Εισαγωγικές  έννοιες  -Φύση και  θεσμικές  εκφάνσεις  του  θεσμού  //  Το

κωδικοποιητικό έργο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου (ΕΔΔ) // Τα Άρθρα περί της ευθύνης του
κράτους για διεθνώς παράνομες πράξεις // Συμβατικά καθεστώτα ευθύνης (π.χ. Σύμβαση για την
χρήση πυρηνικής ενέργειας) II. Διεθνής ευθύνη και ο καταλογισμός της // Υποκείμενα Κράτη-
Μη Κρατικοί δρώντες- Διεθνείς οργανισμοί

9. Παράνομη πράξη –σύννομη ενέργεια (υπόθεση Trail Smelter, Άρθρο 106 Σύμβασης Montego
Bay για  την πειρατεία  -  κατάσχεση χωρίς  επαρκή στοιχεία)  //  Υποκειμενική –αντικειμενική
ευθύνη (υπόθεση Στενά Κέρκυρας, Home Missionary Society) // Ζημία [υλική, ηθική, άμεση,
έμμεση (υποθέσεις Lusitania, Alabama)] μη σύμπραξη στο ζημιογόνο γεγονός (clean hands)

10. Όργανα  του  Κράτους:  άρθρο  4  //  πράξεις  εκτελεστικής  εξουσίας,  ενόπλων  δυνάμεων,
ενωόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων, μυστικών υπηρεσιών // πράξεςι δικαστικής εξουσίας 

11. Πράξεις Ιδιωτών: άρθρα 5,8,9,10,11 ΕΔΔ 
12. Λόγοι  αποκλεισμού  της  ευθύνης  //  Αποτελέσματα  Διεθνούς  ευθύνης  //  Διεθνής  Αξίωση –

Διπλωματική  προστασία  //  Μορφές  επανόρθωσης  (αποκατάσταση  στην  προηγούμενη
κατάσταση [restitution in intergrum] αποζημίωση, ικανοποίηση [I am alone]) // Κυρώσεις

*Η λίστα των θεμάτων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του

2



εξαμήνου. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά και 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσα από πλατφόρμες. 

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σεμινάρια 
προσομοίωσης και peer tutoring. 

 Συμμετοχής σε έρευνα που διεξάγεται σε Ερευνητικά
Κέντρα συνδεδεμένα με το διεθνές δίκαιο, αφού η 
προετοιμασία και εκγύμναση των ομάδων φοιτητών 
αναλαμβάνεται μέσα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης 
(ΕΚΕΚΔΑΑΔ).

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση οπτικοακουστικών μέσων ( παρουσιάσεις power 
point, προβολή & σχολιασμός video) 

 Διαμοιρασμός open access ψηφιακών πηγών μελέτης 
 Eνημέρωση και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσα από 

eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 h

Μελέτη Βασικής 
Βιβλιογραφίας 

90 h

Μελέτη 
Συμπληρωματικής 
Βιβλιογραφίας 

30h

Προετοιμασία 
διαλέξεων 

20h

Σύνολο Μαθήματος 180h

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Όλοι οι φοιτητές παίρνουν μέρος σε τελικές γραπτές εξετάσεις, 
στις οποίες περιλαμβάνονται υποχρεωτικά θέματα τόσο θεωρίας 
(ανάπτυξης), όσο και πρακτικά (επίλυσης προβλημάτων), ενώ για
μεγαλύτερη κάλυψη ύλης μέσα από ερωτήσεις κατανόησης, 
περιλαμβάνονται και 4 τουλάχιστον ερωτήσεις πολλαπλών 
απαντήσεων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διδακτικά Εγχειρίδια που έχουν ενταχθεί στο σύστημα Εύδοξος: 
Περράκης Στ, Μαρούδα Μ.Ντ, Δίκαιο Διεθνούς Δικαιοταξίας, Εκδ. Ι. Σιδέρη, 2016 (Β έ́ κδοση, 
Οκτωβρίου 2016)
Ρούκουνα Ε., Διεθνές Δίκαιο, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021
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Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Αντωνόπουλος Κ, Μαγκλιβέρας Κ (επιμέλεια), Το δίκαιο διεθνούς κοινωνίας, Εκ .Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2017

Μαρούδα Μ.Ντ., Διεθνής ευθύνη από παραβιάσεις διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, Η κρατική 
και ατομική ευθύνη σε κίνηση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, (κεφάλαιο περί διεθνούς ευθύνης).

Σαράντη Β., Η ετεροδικία του κράτους στο διεθνές δίκαιο: Σύγχρονο καθεστώς και νέες τάσεις στο πεδίο 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 2008 

Περράκης Στ., Η Ελλάδα και το Διεθνές Δικαστήριο, Υφαλοκρηπίδα, Κυπριακό, Σκόπια και γερμανικές 
αποζημιώσεις, Foreign Affairs, Νοέμβριος 2012. 74-95 

SUGGESTED READING 

CASSESSE, A. International law, Oxford : Oxford University Press, 2005 (available in the 
library).

CRAWFORD, J., Brownlie’s principles of public international law, Oxford, Oxford University 
Press, 2019 (available in the library).

HIGGINS, R. Problems and Process: International Law and How We Use It, Clarendon Press, 
Oxford, 1994 (available in the library).

EVANS, MD. (ed.), International law, Oxford: Oxford University Press, 2018 

ROUCOUNAS, E. A Landscape of Contemporary Theories of International Law, 2019, Brill 
(available in the library). 

SHAW, M. International law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 (available in the 
library).
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