
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία Κύπρου
σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δοθεί από τον Βρετανό

διακεκριμένο Νομικό Desmond Browne QC με τίτλο:

“The current State of the Law of Defamation, Following
the 1996 and 2013 statutory reforms”

χρόνια

ΤΡΙΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΩΡΑ 11:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β108

Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Πανεπιστημιούπολη

Χαιρετισμός:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μετά το πέρας της διάλεξης του κ. Browne 
θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. 

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του
Τμήματος Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νικήτας Χατζημιχαήλ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αγγλική γλώσσα.

Ωρα προσέλευσης: Μέχρι τις 10:45 π.μ.
Π.Α. μέχρι 28/09/15 στο τηλ.: 22894320

Για πληροφορίες στο τηλ.: 22894305

Θα ακολουθήσει δεξίωση



Τη στενή νομική σχέση μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασι-
λείου υπογραμμίζει η επίσκεψη του Βρετανού διακεκριμένου
νομικού Desmond Browne QC στην Κύπρο, η οποία πραγμα-
τοποιείται με αφορμή την επέτειο των 800 χρόνων από την έκ-
δοση της Μάγκνα Κάρτα (Magna Carta). 

Ο κ. Browne είναι πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ από τον Ιανουάριο του 2015
είναι Master Treasurer του Grey’s Inn.  Εξειδικεύεται σε θέματα
δυσφήμησης και έγινε πολύ γνωστός από δικαστικές υποθέσεις
που αφορούσαν διάσημες προσωπικότητες (π.χ. Ναόμι Κάμπελ,
Μάικλ Ντάγκλας κ.ά.).

Το 2015 σηματοδοτεί την 800η επέτειο από την παραχώρηση,
στις 15 Ιουνίου 1215, από τον Άγγλο βασιλέα Ιωάννη τον Ακτή-
μονα ενός καταστατικού Χάρτη δικαιωμάτων προς τους ευγενείς
και τον λαό του. 

Η Magna Carta αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη κείμενα του
Δυτικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής νομικής παράδοσης.
Έθεσε τις βάσεις για την δημιουργία του κράτους δικαίου (rule
of law) στην Αγγλία όπου και εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό
συνταγματικό κείμενο του Ηνωμένου βασιλείου. Αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης για τους μεγάλους στοχαστές της πολιτικής
σκέψης και της συνταγματικής θεωρίας, αλλά και την βάση για
την αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το θεμέλιο του
Συντάγματος των ΗΠΑ φτάνοντας μέχρι την Οικουμενική Δια-
κήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα σύγχρονα συ-
στήματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.


