Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε ερευνητικό σεμινάριο με θέμα

Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και το ΔΕΕ
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00
Ομιλήτρια: Διδακτορική Φοιτήτρια Σταματίνα Στεργίου
Συντονιστής Σεμιναρίου: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

Περίληψη
Η αρχή της αποτελεσματικής/πραγματικής δικαστικής προστασίας ή αλλιώς το δικαίωμα της αποτελεσματικής
δικαστικής προστασίας, αποτελεί μια γενική αρχή ευρωπαϊκού δικαίου η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική
ως προς την εξέλιξη της μέσα στο χρόνο. Η πολυσχιδής φύση της αρχής και τα πολλαπλά συστατικά της στοιχεία
τα οποία στην πλειονότητα τους συνδέονται -όπως προκύπτει από την νομολογία του Δικαστηρίου (ΔΕΕ)- με
τις επιταγές τους Κράτους Δικαίου, καθιστούν τη μελέτη της εν λόγω αρχής ιδιαιτέρως απαιτητική και τον
ακριβή ορισμό της πιθανόν αδύνατο. Ωστόσο η σημασία της μελέτης της εν λόγω αρχής είναι ιδιαιτέρως
βαρύνουσα κυρίως λόγω της αλληλεπίδρασης της με σωρεία άλλων νομικών αρχών, μεταξύ άλλων της αρχής
της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, της διαδικαστικής αυτονομίας των κρατών μελών, της
αποτελεσματικότητας, της ειλικρινούς συνεργασίας, εκάστη εξ αυτών έχουσα σημαντικό ρόλο για τις εθνικές
έννομες τάξεις. Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας επομένως βρίσκει τη ‘θέση’ της μεταξύ
αυτών των αρχών ενώ έχουσα ισχύ πρωτογενούς δικαίου πλέον- μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας, διεκδικεί
ολοένα και σημαντικότερη θέση στην νομολογία του Δικαστηρίου. Στα στενά πλαίσια της παρουσίασης μας,
θα γίνει αρχικά προσπάθεια να απαριθμήσουμε κάποια από τα βασικά συστατικά της αρχής όπως αυτά
προκύπτουν από το δίκαιο της Ένωσης κι όπως έχουν επιβεβαιωθεί από την νομολογία του ΔΕΕ. Παράλληλα
θα διευκρινιστεί ως αναφέρθηκε κι ανωτέρω, η αλληλεπίδραση της εν λόγω αρχής με άλλες αρχές του
ενωσιακού δικαίου και συγκεκριμένα με αυτήν της διαδικαστικής αυτονομίας των κρατών μελών της Ένωσης
καθώς και των αρχών του ισοδύναμου αποτελέσματος και της αποτελεσματικότητας, -αρχή με την οποία έχει
συσχετιστεί ιδιαιτέρως- στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Τέλος, θα θέσουμε κάποια ερωτήματα σχετικά με τις
συζητήσεις που εγείρει η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, ως προς την ικανοποίηση της κατά
την πρόσβαση του ιδιώτη ενώπιον του ΔΕΕ.

Βιογραφία Ομιλήτριας
Η Σταματίνα Στεργίου είναι υπότροφος- υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Κόμπου. Η διδακτορική της διατριβή
αφορά την αρχή της Αποτελεσματικής Δικαστικής Προστασίας του ιδιώτη και την ικανοποίηση αυτής στα
πλαίσια του ενωσιακού συστήματος δικαιοδοσίας. Κατέχει πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών), πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου- Γαλλία),
Εξειδίκευση (Master 1) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου) καθώς και LLM
στο Διεθνές Δίκαιο (Uclan Cyprus - University of Central Lancashire). Έχει εργασθεί ως εκπαιδευόμενη νομικός
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στην Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο
της Ευρώπης στο Στρασβούργο, ενώ έχει συνεργαστεί με την Ελληνική Αστυνομία και τις δικαστικές αρχές της
Λέσβου ως διερμηνέας στα πλαίσια διεξαγωγής αυτόφωρης διαδικασίας με γαλλόφωνους πρόσφυγες και
μετανάστες. Η Σταματίνα είναι δικηγόρος Κύπρου κι έχει εργαστεί σε δικηγορικά γραφεία σε Κύπρο και
Ελλάδα για περίοδο τριών ετών. Είναι γνώστης της Γαλλικής, της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Λεπτομέρειες
Γλώσσα: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.
Συμμετοχή: Είναι απαραίτητο να γίνει ατομική εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο ώστε να είναι δυνατή η
σύνδεση στο Zoom meeting του σεμιναρίου.

