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Το μάθημα Διεθνές Δίκαιο ΙΙ είναι το δεύτερο κατά σειρά μάθημα Διεθνούς Δικαίου με το
οποίο εξετάζονται οι φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και οι αρμοδιότητες
στο διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα εξετάσθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
Οι Φορείς Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων στη Διεθνή Έννομη Τάξη: Tο Κράτος, Οι διεθνείς
οργανισμοί, Το άτομο και τα δικαιώματα του ανθρώπου, Η αντιμετώπιση των διεθνών
κρίσεων, Η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών στο πλαίσιο του Χάρτη των ΗΕ.
Στοιχεία του Κράτους, Έδαφος, Λαός, Εξουσία, Κυριαρχία – κυριαρχική ισότητα, Νομική
φύση των δικαιωμάτων του κράτους ως προς το έδαφός του, Τρόποι κτήσης εδάφους,
Ανεξαρτησία, Ο θεσμός της αυτοδιάθεσης και τα είδη της - Η απόσχιση και η διεθνής
πρακτική, Η Ομοσπονδιακή οργάνωση στη σύγχρονη διεθνή πολιτική, Περιορισμοί της
εδαφικής ακεραιότητας κατά το διεθνές δίκαιο, Ο θεσμός της αναγνώρισης, Τα πολιτειακά
όργανα του κράτους στις διεθνείς σχέσεις – Διπλωματικές αντιπροσωπείες, Ασυλίες και
προνόμια, Η Διπλωματική προστασία, Διεθνείς οργανισμοί: Τύποι, κατηγοριοποιήσεις,
αρμοδιότητες και καθήκοντα των οργάνων.
Τα άτομα ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διεθνούς Δικαίου. Τα δικαιώματα
του ανθρώπου, Το σύστημα έννομης προστασίας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η απαγόρευση της χρήση βίας, Η νόμιμη άμυνα και η συλλογική ασφάλεια στο Διεθνές
Δίκαιο., Ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Μέσα αντιμετώπισης των διεθνών κρίσεων και ειρηνικής επίλυσης διεθνών διενέξεων –
πολιτικά και νομικά: Διαπραγματεύσεις-Μεσολάβηση, προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη,
καθώς και η διεθνής διαιτησία ως ευέλικτο μέσο δικαστικού διακανονισμού.
Σας έχουν διανεμηθεί εκτός από τα εγχειρίδια, τέσσερα πακέτα σημειώσεων, α) για τη
χρήση βίας και νόμιμη άμυνα, β) για την προβληματική της απόσχισης, γ) για τη δημιουργία
νέων κρατών κατά το διεθνές δίκαιο, καθώς και δ) για τις αρχές νομολογίας του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
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