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Την 37η θέση ανάμεσα σε oμάδες φοιτητών Νομικής 127 

Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην τελική φάση του 

Παγκόσμιου Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Εικονικής 

Δίκης Διεθνούς Δικαίου με την ονομασία “The Philip C. 

Jessup International Law Moot Court Competition”, 

κατέλαβε η ομάδα φοιτητών του Τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 

Την ομάδα αποτελούσαν οι τριτοετείς φοιτητές του 

Τμήματος Νομικής, Κωνσταντίνος Γιώρκας, Χρυστάλλα 

Χατζηγεωργίου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου και Σωτήρης Χριστοφή, υπό την καθοδήγηση του 

Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής, 

Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και των ασκούμενων δικηγόρων, αποφοίτων του Τμήματος, Αθηνάς Ηροδότου 

και Κωνσταντίνου Παντελή.  

 

Ο εν λόγω παγκόσμιος διαγωνισμός διεξήχθη στις 8-15 Απριλίου 2017, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, 

Ουάσινγκτον. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός συνιστά τον σημαντικότερο του είδους του σε παγκόσμιο 

επίπεδο και διεξάγεται κάθε άνοιξη στην Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. από την Ένωση Φοιτητών Διεθνούς 

Δικαίου (International Law Students’ Association - ILSA), με τη συμμετοχή 600 περίπου πανεπιστημίων από 

όλον τον κόσμο. Πρόκειται για τον δυσκολότερο και πλέον φημισμένο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης 

που απαιτεί πολύμηνη προετοιμασία στην αγγλική γλώσσα με υψηλές προδιαγραφές και αυστηρά 

χρονοδιαγράμματα. Οι φοιτητές υποβάλλονται σε πολλαπλές γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, 

εκπροσωπώντας δύο υποθετικά κράτη και αγορεύοντας σε εικονικές δίκες ενώπιον ξένων 

κριτών/δικαστών σε προσομοίωση του Διεθνούς Δικαστηρίου επί συγκεκριμένης υπόθεσης που εμπλέκει 

δύσκολα και εξειδικευμένα θέματα διεθνούς δικαίου. 
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Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου πέτυχε τρεις νίκες (επί της Law Society της Ιρλανδίας, του 

Πανεπιστημίου της Πρίστινα του Κοσόβου και του Πανεπιστημίου An Najah της Παλαιστίνης) ενώ έχασε 

από το Πανεπιστήμιο MGIMO της Ρωσίας και για λίγους βαθμούς δεν κατάφερε να βρίσκεται στις 32 

ομάδες που προκρίνονταν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.  

 

Πρόκειται για την καλύτερη θέση που έχει επιτύχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2010 που συμμετέχει 

στον εν λόγω διαγωνισμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ομάδα του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου κατετάγη υψηλότερα από τις αντίστοιχες ομάδες καταξιωμένων Πανεπιστημίων, όπως το 

Columbia, το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, του Μάαστριχτ κ.ά.  

 

Η υπόθεση της φετινής εικονικής δίκης αφορούσε στη συνεργασία δύο κρατών που μοιράζονται 

υπόγειους υδάτινους πόρους, την υποχρέωση προστασίας μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από τη 

διαβρωτική επίδραση αναπτυξιακών έργων, την επιστροφή κλεμμένων αντικειμένων πολιτιστικής 

κληρονομιάς και την αποζημίωση κρατών που υποδέχονται πρόσφυγες για το οικονομικό κόστος που 

επωμίζονται. 

 

Στο περιθώριο του διαγωνισμού, η ομάδα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου επισκέφτηκε την Πρεσβεία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ και συναντήθηκε με τον 

Πρέσβη της Κύπρου στην Ουάσιγκτον, κ. Λεωνίδα 

Παντελίδη. Τα έξοδα της ομάδας κάλυψε ιδιώτης δωρητής 

που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος και στον οποίο οι 

φοιτητές και το Τμήμα Νομικής εκφράζουν θερμές 

ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους. 
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