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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης

δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου, Ειδίκευσης Ειδικών Γνώσεων, Ανάπτυξης 
δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(URL)

https  ://  openeclass  .  panteion  .  gr  /  courses  /  TME  250/   ή την 
πλατφόρμα
και www  .  ekekdaad  .  org  /  moodle     

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στόχοι -Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση και Κατανόηση
Οι  συμμετέχοντες  ολοκληρώνοντας  επιτυχώς  το  μάθημα  αποκτούν  και  μπορούν  να
αποδείξουν γνώση, κατανόηση και εξοικείωση με

http://www.ekekdaad.org/moodle
https://openeclass.panteion.gr/courses/TME250/


Την  μελέτη  βιβλιογραφίας  που  αφορά  την  ιστορία  και  τις  αρχές  της  διεθνούς
δικαιοσύνης.

Τους  στόχους,  προκλήσεις,  ή  και  τα  εμπόδια,  την  κριτική  περί  της  λειτουργίας  των
διεθνών δικαστηρίων, αλλά και του διαλόγου των διεθνών δικαστών.

Την αντίληψη γύρω από κεντρικές έννοιες, μέσα από σε βάθος ανάλυση του κορμού  της
νομολογίας.

Την ανάλυση της διεθνούς πραγματικότητας, μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, που
αναγνωρίζει τις δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα από τον πολλαπλασιασμό διεθνών
δικαιοδοτικών οργάνων.

Την  ιδιαιτερότητα  του  δικαστικού  συστήματος  της  ΕΕ  και  τη  θεσμική  επικοινωνία
μεταξύ ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων, με πρακτικά παραδείγματα.

Επίσης, μέσα από τη συγκριτική μέθοδο (ανάμεσα σε πολιτικές και  νομικές  μεθόδους,
αλλά  και  ανάμεσα  σε  διαιτησία  και  διεθνή  δικαστήρια,  οι  φοιτητές  μπορούν  να
καταλάβουν  καλύτερα  τα  ιδιαίτερα  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  της  διεθνούς
δικαιοσύνης καθώς τις λειτουργικές και οργανικές διαφορές μεταξύ τους που καθιστούν
επιβεβλημένη την ταξινόμηση και διάκριση. 

Συνοπτικά
Στο μάθημα οι φοιτητές μαθαίνουν και κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας και τα
κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος της διεθνούς δικαιοσύνης μέσα από την ιστορική
διαδρομή και την εξελικτική πορεία ανάπτυξής της στον 21ο αιώνα. 

Στο πλαίσιο αυτό γνωρίζουν σε βάθος την ανάδυση και διάδραση διεθνών δικαιοδοτικών
οργάνων καθώς και το θεσμό της διαιτησίας. 

Επίσης,  μέσα  από  την  εφαρμογή  συγκριτικής  προσέγγισης,  κατανοούν  μια  από  τις
σημαντικότερες  λειτουργίες  της  κρατικής  συναίνεσης  μέσα  από  την  ανάλυση  των
διαφορετικών μορφών, εκδήλωσης συναίνεσης, αλλά και τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα
των δικαστηρίων, τις προδικαστικές ενστάσεις, τα προσωρινά μέτρα,  και την ισχύ κι
εκτέλεση  των  αποφάσεων  των  εν  λόγω  δικαιοδοτικών  οργάνων.  Ιδιαίτερη  έμφαση
δίνεται στο έργο των δικαστηρίων, μέσα από ειδικά σεμινάρια που αναλαμβάνουν οι
φοιτητές, στα οποία περιλαμβάνονται και υποθέσεις με διάδικο την Ελλάδα, ή υποθέσεις
ελληνικού ενδιαφέροντος.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης
……
Άλλες…
…….

Γενικές Ικανότητες

Συνοπτικά: Έχοντας επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα, οι φοιτητές μπορούν να :

οικοδομούν επιχειρήματα μέσα από ανάλυση συγκεκριμένων κειμένων, Συνθηκών,



νομολογίας και θεωρίας και να  εφαρμόζουν νομικές έννοιες, αρχές και κανόνες

που έχουν μελετήσει προηγούμενα εξάμηνο, π.χ. στο Διεθνές δίκαιο αλλά και στο

τρέχον μάθημα- σε πραγματικά σενάρια και υποθέσεις νομολογίας.
Να αναλύουν κριτικά βιβλιογραφία διεθνούς και ενωσιακού δικαίου.
Να  τοποθετούν  το  επιχείρημά  τους  σε  σχέση  με  αντίστοιχα  επιχειρήματα  που
παρουσιάζονται σε διδάγματα διεθνολόγων ή τη νομολογία.

Παράλληλα οι  φοιτητές  καλούνται  να   αναλύσουν και  να  παρουσιάσουν στο
ακροατήριο νομολογία διεθνών δικαστηρίων.
Δεξιότητες που αναπτύσσονται

Έχοντας επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να :
Δείχνει τις ικανότητές του/της να δαμάζει το υλικό, κυρίως θεωρία και πρακτική, να
αναπτύσσει κριτική σκέψη ως προς τις εφαρμογές του στην πράξη, αλλά και να κρίνει
την ποιότητα της δικής σας εργασίας μέσα κυρίως από τα φροντιστηριακά μαθήματα.
Διατυπώνει κριτική πάνω σε ζητήματα διεθνούς επικαιρότητας, θεωρίας και νομολογίας
Να  εφαρμόσει  τις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητές  του  στην  ανάλυση  και  παρουσίαση
νομολογίας  που  θα  αναλάβει  Θα  έχει  διευρύνει  περαιτέρω  τις  ερευνητικές  του
ικανότητες,  την  συγγραφή  αλλά  και  τις  επικοινωνιακές  του  δεξιότητες  κατά  την
παρουσίαση του θέματος που έχει αναλάβει. 
Ως προς την γνωριμία με την έρευνα και τη μεθοδολογία της διεθνούς δικαιοσύνης
Και  στο  τρέχον  μάθημα,  οι  φοιτητές  εμπεδώνουν  την  μεθοδολογία  έρευνας  και
συγκεκριμένα πως να εντοπίζουν, ν’ αξιολογούν, ν’ αναλύουν και να αξιοποιούν την
νομολογία διεθνών δικαστηρίων.
Αξιοποιούν  και  αναλύουν  όλα  τα  δεδομένα,  με  γνώσεις  θεωρίας,  και  ανάλυσης
πρωτογενών πηγών, νομολογίας και μάλιστα με κριτική σκέψη (αφού δεν μελετάνε μόνο
την απόφαση π.χ. ενός διεθνούς δικαστηρίου, αλλά καθοδηγούνται στο μάθημα ώστε να
μελετάνε  και  μάλιστα  πρωτίστως,  τις  διιστάμενες  ή  χωριστές  απόψεις  επιμέρους
φωτισμένων δικαστών  (πολλών  εκ των οποίων  μάλιστα Ελλήνων)  που βοήθησαν  το
διεθνές δίκαιο να εξελιχθεί).
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σεμινάρια προσομοίωσης
Οι  φοιτητές,  ενθαρρύνονται  (με  υποστήριξη,  peer to peer tutoring από  φοιτητές  ή
alumni, αλλά και  με αναγνώριση βαθμών προόδου) να λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς
διαγωνισμούς διεθνούς δικαίου όπως είναι ο Διεθνής Διαγωνισμός  Moot Court Jessup,
Διαγωνισμός Telders, Rene Cassin κ.α. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΥΛΗ

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας και τα κύρια χαρακτηριστικά του
συστήματος  της  διεθνούς  δικαιοσύνης  μέσα  από  την  ιστορική  διαδρομή  και  την
εξελικτική πορεία ανάπτυξής της στον 21ο αιώνα. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται, διεθνή
δικαιοδοτικά όργανα και ο θεσμός της διαιτησίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η θεσμική
και λειτουργική ταυτότητα και η νομολογία του Διεθνές Δικαστηρίου των Ηνωμένων
Εθνών, οι θεσμοί της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου
Θαλάσσης  και   Περιφερειακά  Δικαστήρια  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  (ευρωπαϊκό,
αμερικανικό, αφρικανικό), τα Δικαστήρια Ε.Ε. και η διάδρασή τους με τα εθνικά, αλλά
και άλλα διεθνή (π.χ. ΕΔΔΑ) αλλά και το σύστημα ΠΟΕ κ.α. Επίσης, μέσα από μια
συγκριτική προσέγγιση, εξετάζονται, οι μορφές εκδήλωσης συναίνεσης, η γνωμοδοτική
αρμοδιότητα των δικαστηρίων, οι προδικαστικές ενστάσεις, τα προσωρινά μέτρα,  και η
ισχύς  κι  εκτέλεση  των  αποφάσεων  των  εν  λόγω  δικαιοδοτικών  οργάνων.  Ιδιαίτερη
έμφαση  δίνεται  στο  έργο  των  δικαστηρίων,  μέσα  από  ειδικά  σεμινάρια  που
αναλαμβάνουν οι φοιτητές, στα οποία περιλαμβάνονται και υποθέσεις με διάδικο την
Ελλάδα, ή υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος.

Συνοπτικά αναλύονται όλες οι μέθοδοι  μέσω των οποίων τα κράτη είναι ενδεχόμενο να 
λύσουν τις διαφορές τους ή στις οποίες μπορούν να προστρέξουν αυτοτελώς ως εξής: 
α) Διαπραγμάτευση
β) Έρευνα
γ) Διαμεσολάβηση
δ) Συνδιαλλαγή
ε) Διαιτησία
στ) Δικαστικός διακανονισμός
ζ) Προσφυγή σε περιφερειακές οργανώσεις
η) αλλα ειρηνικά μέσα της επιλογής των ενδιαφερομένων μερών. 
Ειδικότερη αναφορά γίνεται στην  τυπολογία των διεθνών δικαστηρίων, την ανάλυση 
των αρχών και λειτουργιών της διεθνούς δικαιοσύνης, και επιμέρους παρουσίαση της 
θεσμικής και λειτουργικής ταυτότητας διεθνών δικαστηρίων, αλλά και του έργου τους. 

Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές του μαθήματος περιλαμβάνουν: 

Η Διεθνής Δικαιοσύνη τον 21ο αιώνα. 
Α. Τυπολογία, Β. Αρχές, χαρακτηριστικά, λειτουργία, ρόλοι /Θεωρίες Διεθνούς Δικαιοσύνης 
Γ. Διεθνής δικαιοσύνη ως νομική μέθοδος επίλυσης διεθνών διαφορών (Η υποχρέωση της 
ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών - Οι διεθνείς διαφορές και οι διακρίσεις τους 
- Διακρίσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά πολιτικών και νομικών μεθόδων)

Θεσμικές εκφάνσεις της διεθνούς δικαιοσύνης
Α. Διεθνής Διαιτησία 
i .Αξιώσεις Ιδιωτών: Από την διαιτησία Jay σε σύγχρονες Επιτροπές Αξιώσεων / Επανορθώσεων 
(Ιραν / ΗΠΑ, Ερυθραία /Αιθιοπία)
ii. Διακρατική διαιτησία: Από την Alabama στη διαιτησία Γαλλίας /ΗΠΑ (Air Services) ή Γαλλία
/Νέα Ζηλανδία (Rainbow Warrior) 
iii. Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο: Διαιτησία Abyei) 

Δικαστήρια που δημιουργούνται μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Α. ΔΔΔΔ /Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 
Θεσμική /Λειτουργική ταυτότητα, Δικαιοδοσία, Μορφές Εκδήλωσης Συναίνεσης (με ειδική 
έμφαση στο συνυποσχετικό) - Το έργο –συνοπτικά (νομολογία -Σεμινάρια φοιτητών)
ii. Παρεμπίπτουσες διαδικασίες 
Προδικαστικές ενστάσεις / Προσωρινή προστασία / Παρέμβαση
iii. Γνωμοδότηση 
iv. Απόφαση (εκτέλεση απόφασης και επιδίκαση αποζημίωσης)



B.  Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη : Από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο 
Από τα ad hoc στο μόνιμο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
ii. Ειδικά Μικτά Ποινικά Δικαστήρια (Σιέρα Λεόνε, Βοσνία, Καμπότζη, Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, Κόσοβο, Λίβανο κ.α.) –(Σεμινάρια φοιτητών)

Γ. Περιφερειακά όργανα που δημιουργήθηκαν μετά το 1945 (Σεμινάρια φοιτητών)
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ii. ΔιαΑμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
iii. Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών 

Δ. Δικαστήρια Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Θεσμική και λειτουργική ταυτότητα 
ii. Θεσμικός διάλογος με εθνικά δικαστήρια
iii. Διάδραση ΔΕΕ με διεθνή δικαστήρια 
iv. Το έργο -Σεμινάρια φοιτητών

4. . Ειδικά δικαιοδοτικά συστήματα –Σεμινάρια Φοιτητών
Α. Σύστημα Ειρηνικής Επίλυσης Δικαίου Θαλάσσης 
Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου Θαλάσσης
ii. Διαιτησία, 
iii. Συνδιαλλαγή) 

B. Panels ΠΟΕ 
5. Διεθνή και Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια (Σεμινάρια φοιτητών)

6. Ελλάδα και διεθνής δικαιοσύνη –Σεμινάρια Φοιτητών
Η Ελλάδα ενώπιον του ΔΔΔΔ και του ΔΔ, του ΕυρΔΔΑ και του ΔΕΕ 
Ελλάδα και Διαιτησία 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά και ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση μέσα από πλατφόρμες. Έως το 
2018 χρησιμοποιούνται η πλατφόρμα moodle του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής 
Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ), βλ. 
www  .  ekekdaad  .  org  /  moodle     παράλληλα με το 
open panteion e class 
Από το 2020 χρησιμοποιείται κατά το 20% 
σύγχρονη τηλεκπαίδευση (πλατφόρμα zoom), όταν 
απαιτείται διασύνδεση με καλεσμένους από το 
εξωτερικό, ή αναπλήρωση μαθημάτων λόγω 
αργιών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση audiovisual video *UN Audiovisual Library, 
αλλά και video από MOOC προγράμματα στα οποία 
συμμετέχει η διδάσκουσα. 
Με τα χρόνια γίνεται λιγότερη χρήση Λογισμικού 
Παρουσιάσεων [Power Point] για τη διδασκαλία, λόγω 
πολλαπλών μελετών περί του the death by powerpoint, 
αλλά προτιμώνται εναλλακτικοί τρόπου διάδρασης, 
ώστε να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον των 
φοιτητών, να μαθαίνουν να κρατούν τις σημαντικές 
σημειώσεις, αλλά και να εξοικειωθούν περισσότερο με 

http://www.ekekdaad.org/moodle


α) κάρτες, β) πίνακα, γ) με videos, δ) παιχνίδια κουίζ 
που παρουσιάζονται μέσω projector.  ενσωμάτωση 
πολυμέσων, ώστε η μάθηση να είναι πιο συναρπαστική
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν powerpoint 
για το μάθημα, τα οποία όταν είναι αναγκαίο να 
χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, αλλά με την 
ολοκλήρωσή της, ανεβαίνουν άμεσα στην πλατφόρμα. 
Ορισμένες φορές προηγείται η ανάρτηση, όταν ζητείται 
από τους φοιτητές να την έχουν ήδη μελετήσει, λόγω 
πολυπλοκότητας αντικειμένου (βλ. αρμοδιότητες, 
νομολογία, διεθνής ευθύνη κλπ).
Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής 
πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, σε 
εβδομαδιαία βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό 
υλικό. Μέσω αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας ο 
διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει 
ανάδραση.
Επικοινωνία με φοιτητές/τριες και στα εβδομαδιαία 
ωράρια, αλλά και μέσα από χρήση Τ.Π.Ε. 
Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,  Διαδραστική
διδασκαλία,  Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,
Εκπόνηση  μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα  καθώς  και  οι  ώρες  μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  σύμφωνα με  τις
αρχές του ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις 24 ώρες

Σεμινάρια με 
Παρουσιάσεις 
Νομολογίας, και 
μελέτη & ανάλυση 
πρωτογενών πηγών

20 ώρες

Μελέτη ευρύτερων 
θεμάτων για 
προετοιμασία 
παρουσιάσεων

20

Follow up πλάνων 
και παρουσιάσεων

10

Ολοκλήρωση 
παρουσιάσεων και 
αξιολόγησης 
παρουσιάσεων και 
εργασιών

16

Μελέτη για 
μεθοδολογία 
συγγραφής

20

Προετοιμασία 
διαλέξεων

70

Σύνολο Μαθήματος 180
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία  Πολλαπλής
Επιλογής,  Ερωτήσεις  Σύντομης
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή

Κανονικοί φοιτητές: Υποχρεωτική συμμετοχή σε 
παρουσίαση ομαδικής εργασίας (50%), και 
υποβολή γραπτής εργασίας 6000 λέξεων *50%). 

Γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα- για 
όσους δεν μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα. 



Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική  Εξέταση
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη /
Άλλες

Αναφέρονται  ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και  που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Βαθμοί προόδου (έως 8/10) για συμμετοχή σε 
διεθνείς διαγωνισμούς προσομοίωσης / όπως είναι 
το Jessup Moot Court International Law 
Competition. 
Όσον αφορά τους φοιτητές Erasmus: 
αξιολογούνται με παρουσίαση (50%) στο μάθημα 
και συγγραφή εργασίας 6.000 λέξεων (50%) στ’ 
αγγλικά
Ο/η  φοιτητής/τρια  αξιολογείται  για  τη  συνολική
του  παρουσία,  σε  όλες  τις  συνιστώσες  της
εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  ιδιαίτερα  για  τη
συμμετοχή  του  σε  σεμινάρια,  έρευνα  και  την
πρόοδο.

Η αξιολόγηση γίνεται  μέσα από την παρουσίαση
και  παράδοση  εργασίας  γύρω  από  τις  θεματικές
που  εξετάζονται  στο  μάθημα.  Αξιολογείται  η
παρουσία  και  συμμετοχή  στα  μαθήματα  (10%
βαθμού)  η  προφορική  ανάπτυξη  και  παρουσίαση
της  θεματικής  (40%)  και  η  ερευνητική  και
συγγραφική ικανότητας του φοιτητή μέσα από την
παράδοση  τελικής  εργασίας  (50%).  Προβλέπεται
υποχρεωτική παρουσίαση θεματικής που θα οριστεί
στην  αρχή  του  εξαμήνου,  καθώς  και  γραπτή
εργασία πάνω στο ίδιο θέμα. (βαθμός προόδου). 

Εναλλακτικά,  αντί  για  παρουσίαση  /εργασία  οι
φοιτητές  συμμετέχουν  σε  Προσομοιώσεις  Δίκης
(π.χ.  Jessup Moot Court)  ή  Jean Pictet
Humanitarian Law Competition και ο βαθμός τους
καθορίζεται από την επίδοσή τους στη διάρκεια της
πολύμηνης  προετοιμασίας  (γραπτής  και
προφορικής).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διδακτικά Εγχειρίδια που έχουν ενταχθεί στο σύστημα Εύδοξος:
Στ. Περράκης –ΜΝτ.Μαρούδα, Διεθνής Δικαιοσύνη, Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Θεσσαλονίκη 
Β΄έκδοση, 2018 

Περράκης Στ-Μαρούδα Μ.Ντ., Διεθνής Δικαιοσύνη, Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Θες/κη (δεύτερη 
έκδοση 2018)

Επιλογή ακόμη από:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Χ., (textes ressemblés), Les arrêts de la Cour Internationale de Justice, Editions
Universitaires de Dijon, Dijon, 2005
ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  Β.,  Επανορθωτική  Δικαιοσύνη.  Η  πρόκληση  των  σύγχρονων  δικαιϊκών
συστημάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010.
VAGIAS  M.,  The  territorial  jurisdiction  of  the  International  Criminal  Court,  Bynkers  Hoek
Publishing, 2011
ΔΟΥΣΗ Ε., Intérêt juridique et intervention devant la CIJ, GDIP 2001. Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές
Σπουδές, τ.Α’, ΕΠΕΕΣ, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006
Μαρούδα Μ.-Ντ.,  Η διεθνής  ευθύνη  για  παραβιάσεις  του διεθνούς  ανθρωπιστικού  δικαίου.  Η
κρατική και ατομική ευθύνη σε κίνηση,  Σπουδές Διεθνούς Δικαίου 1, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή, 2006 



Μαρούδα Μ.–Ντ., Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και η Εξέλιξη του
Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001

ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ /ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Fels, E. and Vu, T.-M. (eds.), Power Politics in Asia’s ContestedWaters: Territorial Disputes in 
the South China Sea (2016). ISBN 9783319261508, VII, 546 pp.
Jenner, C.J. and Tran Truong Thuy (eds.) The South China Sea: A Crucible of Regional 
Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims? (2016). ISBN 9781107081420, IX, 370 pp.

ΑΡΘΡΑ /ΜΕΛΕΤΕΣ .ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Arcari, M., ‘AVetoed International Criminal Justice?: Cursory Remarks on the Current 
Relationship
between the UN Security Council and International Criminal Courts and Tribunals’, (2016) 
10Diritti umani e diritto internazionale 363–374
Askandar, K. and Sukim, C., ‘Making Peace over a Disputed Territory in Southeast Asia: Lessons
from the Batu Puteh’, (2016) 3 The Journal of Territorial andMaritime Studies 65–85
Churchill, R., ‘Dispute Settlement in the Law of the Sea: Survey for 2015’, (2016) 31 The 
International Journal ofMarine and Coastal Law 555–582
Galley, J., ‘L’efficacite´ e´ prouve´ e des de´ cisions de justice internationale’, (2016) 70 Revue 
juridique et politique des e´ tats francophones 11–76
Georgievski, S., ‘The International Court of Justice and Diplomatic Settlement of Disputes: Could
ICJ Judgments Play an Effective Role in the Negotiation of Interstate Disputes?’, inWolfrum, R., 
Sersˇ ic´ , M. and Sˇ osˇ ic´ , T.M. (eds.), Contemporary Developments in International Law: 
Essays in Honour of Budislav Vukas (2016) 709–728
Gibson, M., ‘Military Justice in Operational Settings, Peacekeeping Missions and Situations of 
Transitional Justice’, in Duxbury, A. and Groves, M. (eds.), Military Justice in the Modern Age 
(2016) 381–396
Hegde,V.G., ‘India and international settlement of disputes’, (2016) 56 Indian Journal of 
International Law 1–40
theMaking ofWorld Politics (2015) 140–167
Pinto, M., ‘Asia and Dispute Settlement: The Law of the Sea’, inWolfrum, R., Sersˇ ic´ , M. and 
Sˇ osˇ ic´ ,T.M. (eds.), Contemporary Developments in International Law: Essays in Honour of 
Budislav Vukas (2016) 755–769
Sands, P., ‘Of Courts andCompetition:Dispute Settlement under Part XVofUNCLOS’, 
inWolfrum, R., Sersˇ ic´ , M. and Sˇ osˇ ic´ , T.M. (eds.), Contemporary Developments in 
International Law: Essays in Honour of Budislav Vukas (2016) 789–798
Yee, S., ‘En Route to the Final Shape of the UNCLOS Dispute Settlement System: Some 
PivotalvNegotiating Procedural StepsWorthy of Consideration by Future Treaty-Makers and 
Leadersvin Treaty-Making’, inWolfrum, R., Sersˇ ic´ , M. and Sˇ osˇ ic´ , T.M. (eds.), 
Contemporary Developments in International Law: Essays in Honour of Budislav Vukas (2016) 
369–388
Yoon, S., ‘Is There a Best Practice for a Peaceful Resolution of the South China Sea Disputes? 
(Review)’, (2016) 3 The Journal of Territorial andMaritime Studies 123–128

ΙV. ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Α. Ιστοσελίδες δικαστηρίων

www  .  icj  -  cij  .  org    Διεθνές Δικαστήριο

www  .  pca  -  cpa  .  org   Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο

http  ://  www  .  itlos  .  org   Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου Θαλάσσης

www  .  echr  .  coe  .  int   Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αναζήτηση νομολογίας στο HUDOC http  ://  hudoc  .  echr  .  coe  .  int   

http  ://  curia  .  europa  .  eu  /     ΔΕΕ/ΓΔ

http://curia.europa.eu/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.itlos.org/
http://www.pca-cpa.org/
http://www.icj-cij.org/


www  .  icc  -  cpi  .  int   Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

www  .  un  .  org  /  icty   Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία

www  .  ictr  .  org   Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα

http  ://  www  .  sc  -  sl  .  org  /    Ειδικό Δικαστήριο για την Σιέρα Λεόνε

Β. Χρήσιμες βάσεις δεδομένων και άλλα

www.pict-pcti.org Project on International Courts and Tribunals

www  .  trial  -  ch  .  org     εξελίξεις σε δίκες διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης

www  .  worldcourts  .  com  /   

www  .  worldlii  .  org  /  catalog  /2561.  html  

www1.umn.edu/humanrts/iachr/iachr.html (mirror site του Δι-Αμερ.ΔΔΑ)

www.jstor.org 

www.haguejusticeportal.net 

http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm?
fuseaction_wcd=aktdat&aktdat=100000000000.cfm   World Court Digest (Max Planck Institute) 

http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm?fuseaction_wcd=aktdat&aktdat=100000000000.cfm
http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm?fuseaction_wcd=aktdat&aktdat=100000000000.cfm
http://www.haguejusticeportal.net/
http://www.jstor.org/
http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/iachr.html
http://www.worldlii.org/catalog/2561.html
http://www.worldcourts.com/
http://www.trial-ch.org/
http://www.pict-pcti.org/
http://www.sc-sl.org/
http://www.ictr.org/
http://www.un.org/icty
http://www.icc-cpi.int/
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