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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
Συμμετείχαν ομάδες από 17 πανεπιστήμια
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στις 2-4 Μαρτίου
2018 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Κύπρου οι ευρωπαϊκοί φιλικοί αγώνες εικονικής
δίκης διεθνούς δικαίου, με τη συμμετοχή ομάδων
φοιτητών Νομικής από 17 πανεπιστήμια, στο
πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την τελική
φάση του διαγωνισμού ‘Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition’ που θα
διεξαχθεί τον Απρίλιο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ,
Washington DC. Είναι η πρώτη φορά που αγώνες εικονικής δίκης διεθνούς εμβέλειας
πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.
Πρόκειται για τον παλαιότερο, δυσκολότερο και πλέον φημισμένο παγκόσμιο διαγωνισμό εικονικής
δίκης, με αντικείμενο το διεθνές δίκαιο. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν περισσότερα από 600
πανεπιστήμια ανά το παγκόσμιο, ενώ στην
τελική φάση του διαγωνισμού στην Washington
μεταβαίνουν ομάδες από περίπου 130
Πανεπιστήμια.
Οι φοιτητές που συμμετέχουν υποβάλλονται σε
ιδιαίτερα απαιτητικές γραπτές και προφορικές
δοκιμασίες στην αγγλική γλώσσα, μετά από
πολύμηνη προετοιμασία και εξάσκηση,
εκπροσωπώντας δύο υποθετικά κράτη σε
προσομοίωση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σε μία υπόθεση που εμπλέκει επίκαιρα,

σύνθετα και εξειδικευμένα ζητήματα διεθνούς δικαίου, ετοιμάζοντας σε πρώτο στάδιο τα
δικόγραφα και στη συνέχεια αγορεύοντας ενώπιον δικαστών/κριτών και αποκομίζοντας πολλαπλές
δεξιότητες για τη μελλοντική άσκηση της δικηγορίας.
Στο πλαίσιο του φιλικού διαγωνισμού πραγματοποιήθηκαν στην
πανεπιστημιούπολη 34 αγώνες. Στην τελική φάση προκρίθηκαν οι
ομάδες της Πορτογαλίας και Αυστρίας, με νικήτρια την τελευταία. Η
Κυπριακή ομάδα κατετάγη 7η, σημειώνοντας δύο νίκες (με Ρουμανία
και Ιορδανία) και δύο ήττες (με Ουγγαρία και Λουξεμβούργο). Την
ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν οι φοιτητές Νομικής
Άννα Κιτέου, Γιούλη Στυλιανίδου, Χριστίνα-Ιωάννα Τζαλαβρέττα και
Ζήνωνας Χατζηκώστας. Την ομάδα εκπαιδεύουν ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στο Τμήμα Νομικής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, στον οποίο
απονεμήθηκε, το 2017, το βραβείο ποιοτικής διδασκαλίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Δικηγόρος Αθηνά Ηροδότου.
Μέγας χορηγός των αγώνων ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
και υποστηρικτές τα δικηγορικά γραφεία Κούσιος, Κορφιώτης, Παπαχαραλάμπους ΔΕΠΕ και Χάρης
Κυριακίδης ΔΕΠΕ.

