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Avrupa Birliği (AB)’nin üzerine inşa edildiği 
bazı temel değerler olan hukukun üstün-
lüğü, demokrasi ve temel haklar, şu anda 
başta Orta ve Doğu Avrupa olmak üzere 
AB genelinde ve komşu ülkelerde tehdit 
altındadır. Yargının bağımsızlığına yönelik 
tehditlerden, hükümetleri eleştiren yargı 
mensuplarını susturmaya ve disipline 
etmeye çalışan yasalara, güçler ayrılığının 
erozyonundan ifade özgürlüğünü sınırla-
maya kadar, liberal demokrasilerin temel 
unsurları tehlikeye atılıyor. 
Mevcut pandemi, hukukun üstünlüğü ve 
onun olağanüstü hal tedbirlerine uygun-
luğuna ve eşitlik, demokrasi, bireysel haklar 
ve aktif vatandaşlık gibi Avrupa değerleri 
ve ilkelerinin bozulmasına ilişkin endişeleri 
ön plana çıkarmaktadır. 

CRoLEV, Jean Monnet Eylemleri 
kapsamında, 2022-2025 yılları için Avrupa 
Birliği tarafından Erasmus+ programı 
2021-27 altında finanse edilen yeni bir 
Jean Monnet Mükemmellik Merkezidir. 
CRoLEV, (i) ampirik araştırmayı kullanarak 
AB içinde ve komşu ülkelerde hukukun 
üstünlüğü durumunu araştırmayı; (ii) kriz 
zamanlarında hukukun üstünlüğü ve AB 
değerlerinin gerilemesini araştırmayı; (iii) 
Avrupa değerlerini ve hukukun üstün-
lüğünün korunmasının güvence altına 
almak için AB düzeyinde mevcut mekaniz-
maları değerlendirmeyi; ve (iv) akademi-
syenlere, öğrencilere ve profesyonellere, 
ayrıca Kıbrıs'taki ve Avrupa'daki gençlere 
ve sivil topluma ulaşmak için özel olarak 
tasarlanmış araştırma temelli eğitim 
sunmayı hedeflemektedir. CRoLEV, kriz 
zamanlarında hukukun üstünlüğü ve 
değerlerin kırılganlığı hakkında farkın-
dalık yaratmayı ve böylece onları korumak 
için harekete geçmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında hukukun üstünlüğü 
konusunda dünya lideri uzmanlar 
tarafından halka açık konferanslar ve 
yoğun kurslar gibi bir dizi etkinlik düzen-
lenecek. Buna ek olarak, CRoLEV, Kıbrıs 
ve diğer ülkelerde hukukun üstünlüğü ve 
Avrupa değerlerini izleyen etkileşimli bir 
gösterge panosu ve indeks oluşturacak 
ve sürdürecektir.
Merkez, projenin araştırma çıktılarını 
Kıbrıs, komşu ülkeler ve diğer ortak 
kurumlara yayarak Doğu Akdeniz bölgesi 
ve ötesinde Avrupa çalışmalarını güçlen-
direcektir. Projenin sunacağı öneriler, 
devlet ve AB yetkilileri ile AB içindeki ve 
dışındaki uluslararası aktörler için de 
değerli olacaktır.

Jean Monnet Mükemmellik Merkezi şu kişiler  tarafından yönetilmektedir:

CRoLEV ekibi ayrıca şu kişileri içerir: 

Profesör Stéphanie Laulhé Shaelou
Avrupa Hukuku ve Reform Profesörü ve UCLan Kıbrıs Hukuk Fakültesi Dekanı.

Dr Andreas Marcou
AB Hukuku ve Teorisi Öğretim Üyesi, Hukuk Fakültesi, UCLan Kıbrıs ve CROLEV Baş Araştırmacısı ve Proje Yöneticisi. 

Dr Katerina Kalaitzaki 
AB İş Hukuku Öğretim Üyesi, Hukuk Fakültesi, UCLan Kıbrıs ve CROLEV Kıdemli Araştırmacısı.

CRoLEV hakkında daha fazla bilgi edinmek ve faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında sürekli güncellemeler için www.crolev.eu adresindeki web sitemizi ziyaret 
edebilir ve mail listemize abone olabilirsiniz. Bizi Twitter'da @CRoLEV_Centre ve Facebook'ta Centre for the Rule of Law and European Values – CRoLEV 
sayfalarından takip edin. 

Ayrıca bize crolev@uclancyprus.ac.cy adresinden ulaşabilirsiniz. Proje Numarası:  101047752 

Sorumluluk Reddi
Avrupa Birliği tarafından ortak olarak finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüşler ve değerlendirmeler 
yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Komisyonu'nun görüşlerini yansıtmayabilir. Ne Avrupa 

Birliği ne de hibe veren makam bunlardan sorumlu tutulamaz.
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