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Εγώ, ο Χαληώηες Πέηρος, βεβαηώλω όηη ηο έργο ποσ εθπολήζεθε θαη 

παροσζηάδεηαη ζηελ σποβαιιόκελε δηπιωκαηηθή εργαζία είλαη αποθιεηζηηθά 

αηοκηθό δηθό κοσ. Όποηες πιεροθορίες θαη σιηθό ποσ περηέτοληαη έτοσλ αληιεζεί 

από άιιες πεγές, έτοσλ θαηαιιήιως αλαθερζεί ζηελ παρούζα δηπιωκαηηθή 

εργαζία. Επηπιέολ ηειώ ελ γλώζεη όηη ζε περίπηωζε δηαπίζηωζες όηη δελ 

ζσληρέτοσλ όζα βεβαηώλοληαη από κέροσς κοσ, κοσ αθαηρείηαη αλά πάζα ζηηγκή 

ακέζως ο ηίηιος.   
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Πξόινγνο  

 

 
Ζ  παξνχζα  δηπισκαηηθή  εξγαζία  κε  ζέκα  «Δηθαηνδνηηθνί 

κεραληζκνί γηα ηηο δηαθνξέο ηνπ Δηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο. Ζεηήκαηα 

αξκνδηόηεηαο, όζνλ αθνξά ηηο επηθπιάμεηο θαη εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ππό ην πξίζκα ηεο απόθαζεο ηνπ Δηεζλνύο 

Δηθαζηεξίνπ γηα ηε Νόηηα Σηληθή Θάιαζζα» έρεη σο ζηφρν ηελ 

ελδειερή κειέηε ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ 2016 απφ ην 

Γηεζλέο Κφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο γηα ηε Λφηηα 

ηληθή Θάιαζζα ζηελ ππφζεζε Φηιηππίλσλ ελαληίνλ Θίλαο.  

Κέζσ ηεο έξεπλαο γηα ηε λνκηθή θχζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, 

ηνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξψλ ππφ ην δηθαηνδνηηθφ ζχζηεκα 

πνπ πξνβιέπεη ε χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηνπ 1982, 

θαζψο θαη ησλ θπξηφηεξσλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

εξκελεία πνπ απνδίδνπλ ηα θξάηε – κέιε ζε δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο, πξνζπαζνχκε λα απνζαθελίζνπκε ην λνκηθφ πιαίζην 

ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε πξνθείκελε απφθαζε, ηηο θαηλνηνκίεο πνπ 

εηζήγαγε, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δεδηθαζκέλνπ ηεο απφ εδψ 

θαη πέξα. 

Ζ Λφηηα ηληθή Θάιαζζα απνηειεί θχξην ζέκα ζπδήηεζεο, 

ηφζν γηα ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο, φζν θαη γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα, 

ιφγσ ησλ νξπθηψλ πινχησλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηή.  Σν δήηεκα 

ησλ δηεθδηθήζεσλ θαη ησλ νξηνζεηήζεσλ ηεο, θαζψο θαη ηεο 

ειεχζεξεο λαπζηπινΐαο, αιηείαο, πξνο ηα λεζηά ηεο πεξηνρήο, 

θαζψο θαη νη επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα θέξεη ε ζπλέρηζε ή θαη ε 

θνξχθσζε ηεο ελ ιφγσ δηέλεμεο κεηαμχ Φηιηππίλσλ θαη Θίλαο ζα 

είλαη ην θχξην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο.  
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Έπεηηα  ζην ηξίην κέξνο  ηεο  κειέηεο  καο παξνπζηάδεηαη ην 

δηθαηνδνηηθφ ζχζηεκα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ζην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο, πνπ πξνβιέπεη ε χκβαζε UNLOSC, φπσο απηφ 

ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ην εάλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξέο ζε ζρέζε κε 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο εθηφο ηνπ Γηεζλνχο Βπζνχ ή δηαθνξέο ζε ζρέζε 

κε ηνλ Γηεζλή Βπζφ. Αλαιχνπκε ηνπο δηθαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο, 

πνπ πξνβιέπνληαη, κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηνπ 

Γηθαίνπ Θαιάζζεο, ηεο πλδηαιιαγήο, ησλ Γηαηηεηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο Βπζνχ. 

Αλαθεξφκαζηε ζην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, φπσο απηφ 

εμειίρζεθε απφ ην 2013 πνπ θαηαηέζεθε ε αίηεζε έσο θαη ην 2016 

πνπ εθδφζεθε ε απφθαζή ηνπ.  
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Δηζαγωγηθά 

 

o α) Ζ Νόηηα ηληθή Θάιαζζα θαη νη δηεθδηθήζεηο ηωλ ρωξώλ 

επ’ απηήο 

 

Σν δήηεκα ηεο Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο απνηειεί αληηθείκελν 

αλάιπζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ απφ ηε Γηεζλή Θνηλφηεηα θαη ην Γηεζλέο 

Γίθαην ηφζν γηα ηηο Γηεζλείο ρέζεηο φζν θαη γηα ηελ παγθφζκηα 

λαπηηιία. 

Ζ Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο είλαη κηα εκη-θιεηζηή ζάιαζζα ζηνλ 

δπηηθφ Δηξεληθφ Ωθεαλφ, πνπ εθηείλεηαη ζε κηα πεξηνρή ζρεδφλ 3,5 

εθαηνκκπξίσλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. Βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηεο 

Θίλαο, ζηα δπηηθά ησλ Φηιηππίλσλ, ζηα αλαηνιηθά ηνπ Βηεηλάκ θαη ζηα 

βφξεηα ηεο Καιαηζίαο, ηνπ Κπξνπλέη, ηεο ηγθαπνχξεο θαη ηεο 

Ηλδνλεζίαο. 

 

 

Δηθφλα 1 http://analitis.gr/wp-content/uploads/2015/05/South_china_sea.jpg 

 

Απνηειεί κία θαζνξηζηηθή ισξίδα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, έλα 

πινχζην αιηεπηηθφ πεδίν, ην νπνίν θηινμελεί έλα νηθνζχζηεκα 

θνξαιηθψλ πθάισλ κε κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα, θαη πηζηεχεηαη φηη 

http://analitis.gr/wp-content/uploads/2015/05/South_china_sea.jpg
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θαηέρεη ζεκαληηθνχο πφξνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Οη 

θνξαιιηνγελείο χθαινη απνηεινχλ δσηηθήο ζεκαζίαο έδαθνο 

αλαπαξαγσγήο γηα ηα απνζέκαηα ςαξηψλ. πλεπψο, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πνζφηεηαο ςαξηψλ, ππάξρνπλ κεγάινη πιεζπζκνί αλζξψπσλ πνπ 

εμαξηψληαη άκεζα θαη έκκεζα, απφ ηελ αιηεία, ζε κία απφ ηηο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε βηνπνηθηιφηεηα ζηνλ θφζκν. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο ζηε ζάιαζζα απηή, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα πην ζεκαληηθά είλαη ηα λεζηά ηα νπνία ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζην ζέκα ησλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ απφθαζε γηα ηε Λφηηα 

ηληθή Θάιαζζα, ην ζχκπιεγκα λεζηψλ Spratly θαη ην ζχκπιεγκα 

λεζηψλ Paracel. Σν λφηην ηκήκα ηεο Θάιαζζαο ηεο Λφηηαο Θίλαο είλαη ε 

ηνπνζεζία ησλ λεζηψλ Spratly, έλαο αζηεξηζκφο κηθξψλ λεζηψλ θαη 

θνξαιιηνγελψλ πθάισλ, πνπ ππάξρνπλ αθξηβψο πάλσ ή θάησ απφ ην 

λεξφ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο θνξπθέο ησλ ππνζαιάζζησλ βνπλψλ, 

πνπ αλεβαίλνπλ ην βαζχ σθεάλην πάησκα. Δίλαη γλσζηφο θπξίσο σο 

θίλδπλνο γηα ηελ λαπζηπινΐα θαη εληνπίδεηαη ζηνπο λαπηηθνχο ράξηεο σο 

ην "επηθίλδπλν έδαθνο". Σα λεζηά Spratly έρνπλ απνηειέζεη, 

κάιηζηαηνλ ηφπν ησλ καθξφρξνλσλ εδαθηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

νξηζκέλσλ απφ ηα παξάθηηα θξάηε ηεο Θάιαζζαο ηεο Λφηηαο Θίλαο 

(PCA Case Nº 2013-19, 2016). 

Σν ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ Paracel είλαη πην ζηξαηεγηθά 

ζεκαληηθφ γηα ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή, θαζψο είλαη έλαο 

λαπηηθφο δξφκνο πνπ ζπλδέεη ηελ ηγθαπνχξε κε ην Υφλγθ Θφλγθ, 

αιιά είλαη θαη πην κεγάιν απφ ην ζχκπιεγκα Spratly. 

Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ ε δηακάρε γηα ηα δηθαηψκαηα ζηελ 

πεξηνρή είλαη έληνλε, είλαη ηφζν ε γεσζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία, φζν θαη 

ν πινχζηνο ζε θνίηαζκα νξπθηφο πινχηνο πνπ βξίζθεηαη 

αλεθκεηάιιεπηνο ζε απηήλ. Οη πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ απφιπηε ζηάζε ησλ εκπιαθφκελσλ ρσξψλ, ιεηηνχξγεζαλ σο «ιάδη 

ζηε θσηηά» ζηελ θιηκάθσζε ηνπ δεηήκαηνο. 

 



9 | Σ ε λ ί δ α  

 

  

Δηθφλα 2 Σα ακθηζβεηνχκελα λεζηά Spratly & Paracel 

https://socioecohistory.files.wordpress.com/2014/05/paracel_islands_spratly_islands_disputed_

claims_by_china_philippines_vietnam_malaysia_brunei.jpg?w=500&h=418 

 

Κάιηζηα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε (United Nations Conference 

on Trade and Development, UNCTAD), ην 2016 εθηηκάηαη πσο ην 80% 

ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ θνξηίνπ ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ θαη ην 55% ζε 

αμία, κεηαθέξεηαη κέζσ ζαιάζζεο. Απφ απηφ, πεξίπνπ ην 60% πεξλάεη 

απφ ηελ Αζία, θαη ζπγθεθξηκέλα, ην 1/3 ηνπ παγθφζκηνπ ζαιαζζίνπ 

εκπνξίνπ πεξλάεη απφ ηελ Λφηηα ηληθή Θάιαζζα. 

Ζ Θίλα δηεθδηθεί ηφζν ηα λεζηά Paracel ζηα βφξεηα φζν θαη ηα 

λεζηά Spratly ζην λφηην ηκήκα ηεο Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο. Κε ηελ 

γξακκή ησλ 9 ζεκείσλ δηεθδηθεί πεξηνρέο πνπ ζπκπίπηνπλ ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή, πξνβάιινληαο  

ιφγνπο ηζηνξηθφηεηαο. Ζ δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ κηθξφηεξε ηζρχ ησλ άιισλ ρσξψλ, αιιά θαη κε ηελ άξλεζε ηεο 

ίδηαο λα δερηεί ιχζεηο θαη δηαηηεζίεο, έρεη θέξεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Λφηηα ηληθή Θάιαζζα ζε έλα ηέικα. 

 

https://socioecohistory.files.wordpress.com/2014/05/paracel_islands_spratly_islands_disputed_claims_by_china_philippines_vietnam_malaysia_brunei.jpg?w=500&h=418
https://socioecohistory.files.wordpress.com/2014/05/paracel_islands_spratly_islands_disputed_claims_by_china_philippines_vietnam_malaysia_brunei.jpg?w=500&h=418
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o β) Ζ Νόηηα ηληθή Θάιαζζα θαη ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο 

 

Σν Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο αθνξά ηνπο ππνρξεσηηθνχο 

θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο εμνπζίεο ησλ θξαηψλ ζην ζαιάζζην ρψξν 

θαη αθνξνχλ φια ηα θξάηε. Γεκηνπξγείηαη απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή, 

δηέπνληαο ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη γεληθά απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα θαη πην δσληαλά ηκήκαηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ 

(Αιεμνπνχινπ θ. αι., 2015˙ Παπαζηαπξίδεο, 2015). 

Σα θπξίαξρα θξάηε επηζπκνχλ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ 

ησλ ζαιάζζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη παξαθείκελα ζε απηά, αιιά θαη 

έρνπλ αμηψζεηο γηα ειεχζεξε πξφζβαζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

σθεαλψλ (Γίπια, & Ρνδάθεο, 2004˙ Παπαζηαπξίδεο, 2015). Σν Γίθαην 

ηεο Θάιαζζαο ινηπφλ θαιείηαη λα ξπζκίζεη ηηο ζαιάζζηεο δψλεο 

δηθαηνδνζίαο ησλ θξαηψλ θαη ζπλάκα ηελ παξαρψξεζε ειεπζεξηψλ ζηα 

ππφινηπα κέιε ηεο Γηεζλνχο Θνηλφηεηαο (Θξαηεξφο, & ηξαηή, 2013˙ 

Ιπθνχδε, 2014). 

Ζ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επίιπζε 

δεηεκάησλ θαη δηαθνξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο έγηλε κεηά απφ 

αξθεηέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαζψο ζε δηάθνξα δεηήκαηα, ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ρσξψλ δελ κπνξνχζαλ λα δηεπζεηεζνχλ. Κε ηελ 

ηξίηε ζπλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ εζλψλ (1973-1982), ππεγξάθε ζηηο 

10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1982, ζην Montego Bay ηεο Σδακάηθα, ε χκβαζε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNLOSC), κε ηελ 

νπνία δεκηνπξγήζεθαλ λέα δεδνκέλα (Θξαηεξφο, & ηξαηή, 2013˙ 

Καπξηιάθνο, ρ.ε.˙ Σζνππάθεο, 2005). Σέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 16 

Λνεκβξίνπ 1994 θαη επηθπξψζεθε απφ 157 ρψξεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2008, κεηαμχ απηψλ ε Θχπξνο (12 Γεθεκβξίνπ 1988) θαη ε Διιάδα 

(Ιπθνχδε, 2014˙ ηπιηαλίδεο, 2014). Κέρξη ζήκεξα ζεσξείηαη πσο ε 

ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ είλαη νηθνπκεληθή, θαζψο ήδε απφ ην 2013 ηα 

θξάηε – κέιε αλέξρνληαλ ζε εθαηφλ εμήληα έμη (Θξαηεξφο, & ηξαηή, 
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2013˙ Quoc,  & Dailler, & Pellet, 1991). Σφζν νη Φηιηππίλεο, φζν θαη ε 

Θίλα έρνπλ επηθπξψζεη ηε χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ζηηο 8 

Καΐνπ 1984 θαη 7 Ηνπλίνπ 1996. 

Οη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο είλαη θπξίσο βαζηζκέλεο ζην εζηκηθφ δίθαην θαη ηελ πάγηα 

πξαθηηθή ησλ θξαηψλ, δεζκεχνληαο θαη ρψξεο κε κέιε ζηε χκβαζε, 

ελψ πεξηιακβάλεη θαη λέεο, θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο (Παπαζηαπξίδεο, 

2015˙ Σζνππάθεο, 2005).  

Κε απηήλ νξίζηεθαλ νη ζαιάζζηεο δψλεο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ επ‟ απηψλ, νξηνζεηήζεθαλ εθ λένπ νη έλλνηεο 

ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο θαη ησλ ρσξηθψλ πδάησλ, ηεο ζπλνξεχνπζαο ή 

παξαθείκελεο δψλεο θαη ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ). 

ηελ νπζία επηδηψρζεθε λα ζπκβηβαζηνχλ ηα θξάηε, κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, θαη λα θαηαιήμνπλ λα ππνρσξήζνπλ γηα ηελ εχξεζε 

θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο 

λαπζηπινΐαο (Καπξηιάθνο, ρ.ε.˙ Κπισλφπνπινο, 2012). Απνηειεί έλα 

ηχπν πληάγκαηνο ησλ Ωθεαλψλ θαη κάιηζηα πνιιάθηο κπνξεί λα 

αλαηξέρεη θαη λα παξαπέκπεη ζε απνθάζεηο ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε. 
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o γ) Θεκειηώδεηο θαλόλεο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο ηεο 

ύκβαζεο 

 

Οη ζεκειηψδεηο θαλφλεο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο ηεο χκβαζεο 

είλαη ε αξρή ηεο ηζφξξνπεο άζθεζεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

(άξζξν 56§2, 58§3 θαη 87§2), ε νπνία θαη δηαπλέεη νιφθιεξν ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο, ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ππνινίπσλ.  

Ζ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαηάρξεζεο 

δηθαηψκαηνο (άξζξν 300), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέξε 

εθπιεξψλνπλ κε θαιή πίζηε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη κε 

ηελ ζχκβαζε θαη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα, ηε δηθαηνδνζία θαη ηηο 

ειεπζεξίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ απηήλ θαηά ηξφπν πνπ δελ 

απνηειεί θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο.  

Δπίζεο ε αξρή ηεο ρξήζεο ησλ ζαιαζζψλ θαηά ηξφπν εηξεληθφ θαη 

ζπκβαηφ κε ηνλ Υάξηε ησλ Ζ.Δ., νξίδεηαη ζην άξζξν 301, ην νπνίν 

νξίδεη πσο «Καηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο δπλάκεη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

ηα θξάηε κέξε απέρνπλ από θάζε απεηιή ή ρξήζε βίαο θαηά ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ή πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο, ή (από άιιεο πξάμεηο) θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν 

αζπκβίβαζην πξνο ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

ράξηε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ.» 

Σέινο ε αξρή φηη ην έδαθνο δεζπφδεη ηελ ζάιαζζα, πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, αιιά βξίζθεηαη ζην πλεχκα ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηε λνκηθή πεγή εμνπζίαο ηνπ 

θξάηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αζθεί αξκνδηφηεηεο πξνο ηε ζάιαζζα 

(Θξαηεξφο, & ηξαηή, 2013˙ Παπαζηαπξίδεο, 2015). 
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o δ) Γηαθνξέο πνπ αλαθύπηνπλ κεηαμύ ηωλ θξαηώλ από ηελ 

εξκελεία ηωλ δηαηάμεωλ ηεο ύκβαζεο 

 

 

Σν Γίθαην ηεο Θάιαζζαο έθεξε ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηε λαπηηιία θαη 

ζηε ζαιάζζηα πνιηηηθή ησλ ρσξψλ. Ζ χκβαζε γηα πξψηε θνξά 

πξνρψξεζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ νξίνπ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ, θαζψο κέρξη 

ηφηε αξθεηέο ρψξεο δελ ζπκθσλνχζαλ κε ηνλ νξηζκφ ησλ λαπηηθψλ 

κηιίσλ. Κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο Λέαο χκβαζεο είλαη ε 

ζεζκνζέηεζε ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ), ε νπνία 

εθηείλεηαη σο ηα δηαθφζηα λαπηηθά κίιηα, φπνπ ην θξάηνο αζθεί 

εθηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θχζεσο αξκνδηφηεηεο θαη απνηειεί έλα «sui 

generis» δηθαίσκά ηνπ (Καπξηιάθνο, ρ.ε.). 

Δπίζεο φξηζε πσο ε νξηνζέηεζε πθαινθξεπίδαο θαη Α.Ο.Ε. είλαη 

ππνρξεσηηθή απφ ηηο ρψξεο πνπ ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο 

πινχηνπο ησλ βπζψλ ηνπο θαη ηπρφλ εμφξπμε νξπθηψλ πινχησλ ζην 

ππέδαθνο. Κία ρψξα ρσξίο νξηζκέλε θαη νξηνζεηεκέλε ΑΟΕ δελ κπνξεί 

λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα πεξηέρνληαη δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην εζηκηθφ δίθαην, 

πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε θαη αθνξά ην θαζεζηψο ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο, 

ηελ αλνηρηή ζάιαζζα, ην θαζεζηψο ηεο πθαινθξεπίδαο αιιά 

παξάιιεια εηζάγνληαη θαη λένη ζεζκνί, φπσο ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

θξαηψλ ηνπ αξρηπειάγνπο, ν δηεζλήο βπζφο θαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηνπ Γίθαηνπ ηεο Θάιαζζαο (Καπξηιάθνο, ρ.ε.). 

Θάπνηεο απφ ηηο αξρέο απηέο είλαη ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

αλνηθηήο ζαιάζζεο, ή άιισο ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο κέζα απφ ηε 

ρσξηθή ζάιαζζα,  ε νπνία νξίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο, 

δειαδή απηήο πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο γηα φια ηα 

θξάηε (Innocent Passage) θαη ε αξρή ηεο πιήξνπο θπξηαξρίαο ησλ 

θξαηψλ ζηελ αηγηαιίηηδα ηνπο δψλε, πνπ βξίζθεηαη ζε κηα νξηζκέλε 
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ισξίδα ζάιαζζαο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπο, θπξίσο γηα ιφγνπο 

άκπλαο  (Γθνξέδεο, ρ.ε.˙ Σζνππάθεο, 2015). 

Ζ νξηνζέηεζε ζαιαζζίσλ δσλψλ απνηειεί πνιχ ζπρλά απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

ηεο ζάιαζζαο, ηδίσο γηα θξάηε κε αληηθείκελεο ή παξαθείκελεο αθηέο, 

φπνπ δελ ρσξεί ε εμάληιεζε ηνπ αλψηαηνπ εχξνπο ησλ αληίζηνηρσλ 

δσλψλ, π.ρ. ηεο ΑΟΕ ησλ 200 λαπηηθά κίιηα (λ.κ.), απφ ηηο γξακκέο 

βάζεο.  

Ζ θχξηα δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο ζαιάζζησλ δσλψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θξαηψλ, ή έζησ ε απνδνρή κηαο γεσγξαθηθήο γξακκήο σο de facto 

νξηνζέηεζεο κεηαμχ ηνπο. Ζ έιιεηςε ζπκθσλίαο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

δηεζλψλ, λνκηθψλ δηαθνξψλ, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε δηθαηνδνηηθφ 

κεραληζκφ (Ησάλλνπ & ηξαηή, 2013).  

Σν δήηεκα ησλ δηεθδηθήζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ησλ θξαηψλ - 

κειψλ πεξηπιέθεηαη, ηφζν απφ ηελ ηζηνξία ηεο απνηθηνθξαηίαο ζηελ 

πεξηνρή, αιιά θαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο 

ησλ λεζηψλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην, ην νπνίν είλαη αξθεηά 

πνιπδηάζηαην θαη πεξίπινθν. 

Οη πεξηζζφηεξεο νξηνζεηήζεηο νινθιεξψλνληαλ κε ηε ζχλαςε 

δηεζλψλ ζπλζεθψλ, σζηφζν ππάξρνπλ πνιιέο απνθάζεηο δηεζλψλ 

δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, νη νπνίεο ζέηνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νξηνζέηεζεο ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ησλ θξαηψλ.  

Κε ηε χκβαζε, νη ζαιάζζηεο δψλεο νξίζηεθαλ θαη ηα θξάηε 

πξνέβεζαλ ζε δηεθδηθήζεηο, ραξάδνληαο ηε δηθαηνδνζία ηνπο πην 

μεθάζαξα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο Αλνηρηήο Οηθνλνκηθήο 

Εψλεο θαη ηεο πθαινθξεπίδαο, θαη ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ζε φ, 

ηη ππάξρεη κέζα ζε απηέο. 

Πξάγκαηη, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ππνζέζεσλ 

ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απφ ην 1969 κέρξη 

ζήκεξα αθνξά ζε νξηνζεηήζεηο, ελψ πινχζηα είλαη θαη ε λνκνινγία 
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δηεζλψλ δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ ζρεηηθά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν 

απφ ην 2012 έσο ζήκεξα είρακε ηέζζεξηο απνθάζεηο νξηνζέηεζεο 

ζαιαζζίσλ δσλψλ, ελψ εθθξεκνχλ άιιεο ηέζζεξηο ππνζέζεηο ελψπηνλ 

δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ (Ησάλλνπ & ηξαηή, 2013˙ Κπισλφπνπινο, 

2012). 

Κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ πνπ δχλαληαη λα αλαθχςνπλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κεξψλ ηεο χκβαζεο θαη λα ππνβιεζνχλ ζε έλα απφ ηα 

αξκφδηα δηθαηνδνηηθά fora είλαη πξνδήισο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο 

νξηνζεηήζεηο ζαιαζζίσλ δσλψλ (Παπαζηαπξίδεο, ρ.ε.). Άιισζηε ε 

νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ απηψλ απνηειεί κηα καθξά, επίπνλε, 

απξφβιεπηε θαη θαηλνχξηα, ζρεηηθά, δηαδηθαζία θαη έξγν, ην νπνίν 

εκθαλίδεη πνιιέο άγλσζηεο πηπρέο θαη δχζβαηνπο δξφκνπο.  
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Η. Ζ πξνζθπγή ηωλ Φηιηππίλωλ ελαληίνλ ηεο 

Θίλαο ζην Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην ηεο Χάγεο 

γηα ηε Νόηηα ηληθή Θάιαζζα - Ηζηνξηθό ηεο 

ππόζεζεο 

 

o α)Δλεκέξωζε από ηηο Φηιηππίλεο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο 

 

ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2013, νη Φηιηππίλεο ελεκέξσζαλ ηελ 

Θπβέξλεζε ηεο Θηλέδηθεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

απεπζπλζνχλ ζην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα VII ηεο UNCLOS γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ζρεηηθά κε 

ηελ δηεθδίθεζε ηεο Θίλαο ηεο γξακκήο ησλ 9 ζεκείσλ, ιφγσ ηζηνξηθήο 

ρξήζεο. Αθνξκή γηα ηε δηακαξηπξία ηνπο απνηέιεζε ε θαηάιεςε ελφο 

πθάινπ αλνηθηά ησλ Φηιηππίλσλ απφ ηελ Θίλα (Perlez, 2016). 

Σν αίηεκα δηακαξηπξίαο ηνπο αλαθεξφηαλ ζηελ δηεθδίθεζε ηεο 

Θίλαο γηα ηε γξακκή ησλ 9 ζεκείσλ, ιφγσ ηζηνξηθήο ρξήζεο, δειαδή 

θπξηαξρίαο επί ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο 

θηλεδηθνχο ράξηεο ζην 90% ηεο Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο, κία πεξηνρή 

ίζεο έθηαζεο κε ηελ πνιηηεία ηνπ Κεμηθνχ. Ζ πεξηνρή απηή είλαη 

ηδηαίηεξα θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ην παγθφζκην εκπφξην, ελψ επίζεο 

δηαθξίλεηαη γηα ηνπο πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη πηζαλά πεηξειατθά θνηηάζκαηα (Κπαδίλεο, 

2016).  
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o β) Οη ζηόρνη ηωλ Φηιηππίλωλ  

 
Ο ζηφρνο ησλ Φηιηππίλσλ ήηαλ λα απνθαλζεί ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ νπζηαζηηθά γηα ηέζζεξηο  

ιφγνπο: 

Θαη‟ αξράο ζρεηηθά κε ηελ πεγή ησλ ζαιάζζησλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο θαη γηα ηηο αμηψζεηο 

ιφγσ ηζηνξηθφηεηαο απφ ηελ Θίλα, θαζψο δελ ππήξρε πεξίπησζε 

επίιπζεο κε δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ λα βξεζεί ιχζε θαη 

δηκεξνχο επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ δηεθδηθήζεσλ, κε ηελ Θίλα λα 

δηαηεξεί αλέλδνηε ζηηο απφςεηο ηεο. 

ηελ ππνζηεξηθηηθή ηνπο γξακκή αλαθέξνπλ πσο ην Γηθαζηήξην 

ζα πξέπεη λα δειψζεη φηη ηα δηθαηψκαηα ζηε ζάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο 

πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε χκβαζε θαη φρη ζε νπνηαδήπνηε αμίσζε κε 

βάζε ηζηνξηθά δηθαηψκαηα, νπφηε θαη επηδηψθνπλ λα δεισζεί επίζεκα 

πσο νη αμηψζεηο ηεο Θίλαο ζηα δηθαηψκαηα εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

πεξηνρήο, πνπ επηζεκαίλνληαη ζηνπο θηλεδηθνχο ράξηεο δελ έρνπλ 

λφκηκεο επηπηψζεηο ζην βαζκφ πνπ απηέο λα ππεξβαίλνπλ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. Οη Φηιηππίλεο ζεσξνχλ 

πσο ε Θίλα δελ έρεη βάζηκα επηρεηξήκαηα γηα ηελ αμίσζε ηεο γξακκήο 

ησλ 9 ζεκείσλ, θαη, εθφζνλ δελ κπνξεί λα βξεζεί κία ιχζε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ, πεξηκέλεη απφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην λα απνθαλζεί. 

Δπίζεο, νη Φηιηππίλεο θαηεγφξεζαλ ηελ Θίλα γηα παξαβίαζε ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ, παξεκπνδίδνληαο ηελ αιηεία, κεηαθέξνληαο άκκν, 

θαηαζθεπάδνληαο ηερλεηά λεζηά ζε πνιινχο απφ ηνπο πθάινπο ηεο 

Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηε δηεζλή λαπζηπινΐα, 

θαη αδξαλψληαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο (Perlez, 2016˙ Σξηαληαθπιιίδεο, 2017). 
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Δηθφλα 3 Ζ «γξακκή κε ηηο 9 παχιεο» θαη ακθηζβεηνχκελα λεζηά (UNCLOS) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηερλεηά λεζηά, ηα νπνία θαηαζθεπάδεη ε 

Θηλέδηθε Γεκνθξαηία ζηα ζπκπιέγκαηα Spratly, νδεγνχλ ζε αμηψζεηο 

ηεο Θίλαο ιφγσ ησλ ζαιάζζησλ δσλψλ πνπ αλαπφθεπθηα 

δεκηνπξγνχληαη. Οη Φηιηππίλεο θάλνπλ απνδεθηά ηα λεζηά απηά σο 

βξαρνλεζίδεο, κε απνηέιεζκα λα κελ επηθέξνπλ δηαθνξέο ζηελ έθηαζε 

ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Θίλαο.  

ηφρνο ηεο είλαη ε ζέζπηζε ΑΟΕ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο 

αθηέο ηεο, ηελ απνθαινχκελε «first island chain», θαζψο θαη κηαο 

δεχηεξεο, ηεο «second island chain», κε ηε δεκηνπξγία κηθξψλ  

ιηκαληψλ, «ηερλεηψλ λεζηψλ» επί ησλ ππαξρφλησλ πθάισλ, ηα νπνία 

θαη θαζηζηά ζηξαηησηηθέο βάζεηο, δεκηνπξγψληαο αθφκα θαη κηθξά 

αεξνδξφκηα πάλσ ζε απηά, πιαηθφξκεο, ξαληάξ, έρεη εγθαηαζηήζεη 

land-based missiles ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη έλα αεξνδηάδξνκν πνπ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηηο κνλάδεο ηεο πνιεκηθήο ηεο αεξνπνξίαο 

(Θαξαληθνινχ, 2018). 

Δπηπξφζζεηα νη χθαινη πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε λεζηά απφ ηελ 

Θίλα,  δελ βξίζθνληαη ζπλερψο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη 
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άξα ε γεσγξαθηθή ηνπο θχζε δελ επηδέρεηαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο ζε 

λεζηά, θαζψο ελίνηε βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. 

Ηζρπξίδνληαη ινηπφλ πσο ζα έπξεπε λα απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

πθαινθξεπίδαο ηνπο. 

Εεηήζεθε ινηπφλ απφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην λα επηιπζεί ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ, φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ζηηο ζαιάζζηεο 

δψλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Scarborough Shoal θαη ηα λεζηά 

Spratly. Ζ χκβαζε πξνβιέπεη φηη νη βπζηζκέλνη χθαινη θαη νη απμήζεηο 

ηεο παιίξξνηαο δελ είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ δηθαηψκαηα ζε 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη φηη βξάρνη πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ αλζξψπηλε θαηνίθεζε ή απηφλνκε νηθνλνκηθή δσή, δελ παξάγνπλ 

δηθαίσκα ζε απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε 200 λαπηηθψλ κηιίσλ ή ζε 

πθαινθξεπίδα. 

 

Σέινο πξνζέθπγαλ γηαηί ζηελ πεξηνρή ησλ Spratly, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Scarborough Shoal θαη ζηνλ χθαιν Johnson, ε Θίλα 

δελ επηηξέπεη ζηα πινία ησλ Φηιηππίλσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα 

απνζέκαηα ηρζχσλ. Εεηήζεθε απφ ην Γηθαζηήξην λα απνθαλζεί γηα ηελ 

λνκηκφηεηα ηέηνησλ επεκβάζεσλ θαη λα ηεο επηβιεζνχλ ζπζηάζεηο γηα 

κε επαλάιεςε παξφκνησλ πξάμεσλ κειινληηθά.  

 

Θιήζεθε ινηπφλ ην Γηθαζηήξην λα επηιχζεη κηα ζεηξά δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο Θίλαο 

ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο. Οη Φηιηππίλεο πην ζπγθεθξηκέλα 

επηδηψθνπλ λα δεισζεί επίζεκα πσο ε Θίλα παξαβηάδεη ηε χκβαζε 

παξεκβαίλνληαο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Φηιηππίλσλ βάζεη 

ηεο χκβαζεο, φζνλ αθνξά ηελ αιηεία, ηελ εμεξεχλεζε πεηξειαίνπ, 

ηελ λαπζηπινΐα θαη ηελ θαηαζθεπή ηερλεηψλ λεζηψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, αδπλαηψληαο λα πξνζηαηεχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ ηνπο θηλέδνπο αιηείο ζηε ζπγθνκηδή εηδψλ 

πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε θαη ηε ρξήζε επηβιαβψλ κεζφδσλ 
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αιηείαο πνπ βιάπηνπλ ην εχζξαπζην νηθνζχζηεκα θνξαιιηνγελψλ 

πθάισλ ζηε Λφηηα Θίλα Θάιαζζα θαη πξνθαιψληαο ζνβαξή βιάβε ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε ηελ θαηαζθεπή ηερλεηψλ λεζηψλ θαη 

αζθψληαο εθηεηακέλε απνθαηάζηαζε γεο ζε επηά πθάινπο ζηα λεζηά 

Spratly. 
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o γ) Ζ ζέζε ηεο Θίλαο 

 
Ζ Θίλα απέξξηςε κε κηα δηαθνίλσζε ηεο πξνο ηηο Φηιηππίλεο ζηηο 

19 Φεβξνπαξίνπ 2013 ηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, πεξηγξάθνληαο ηε 

«ζέζε ηεο Θίλαο» γηα ηα δεηήκαηα ηεο Θάιαζζαο ηεο Λφηηαο Θίλαο θαη 

απέξξηςε ηε δήισζε ησλ Φηιηππίλσλ γηα ηελ αμίσζε, επηζηξέθνληαο 

ηελ εηδνπνίεζε (Contribution of the Permanent, 2015). 

Ζ βαζηθή ηεο ζέζε βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξηθή ρξήζε, θαζψο φπσο 

ππνζηεξίδεη ππάξρνπλ ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα ηαμίδηα ζηελ πεξηνρή 

πξηλ απφ 2000 ρξφληα, θαη πσο ε Γπλαζηεία ησλ Υαλ (206-220 κ.Υ.) 

ρξεζηκνπνίεζε ηε ζάιαζζα γηα ηηο ηαθηηθέο ηεο. Πξνζπαζεί ινηπφλ, 

ηνλίδνληαο ζπλερψο ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο ζηελ πεξηνρή, λα 

δηεθδηθήζεη ηελ πεξηνρή πνπ νξίδεη ε γξακκή ησλ 9 ζεκείσλ. 

Απφ ηελ άιιε, ππνζηήξημε πσο ε θηλεδηθή πιεπξά είρε απνξξίςεη 

ηε δηαηηεζία ήδε απφ ην 1996, θαζψο κε επίζεκε δήισζή ηεο ηφηε, 

αλέθεξε πσο δελ δέρεηαη ην ζχζηεκα ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ θαηαιήγνπλ ζε δεζκεπηηθέο απνθάζεηο ζην δεχηεξν θνκκάηη ηνπ 

Σκήκαηνο XV ηεο UNCLOS, γηα θακία απφ ηηο θαηεγνξίεο δηακαρψλ ζην 

Άξζξν 298 (3) θαη φρη κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνξηθψλ θφιπσλ. 

Κάιηζηα κε δεκφζηεο δειψζεηο ηεο, αιιά θαη ζε πνιιέο 

δηπισκαηηθέο επαθέο ηεο, απέξξηςε πιήξσο ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαηηεζία απφ ηηο Φηιηππίλεο θαη δε δέρηεθε νχηε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο θαη αξλήζεθε λα νξίζεη δηθαζηή πνπ ζα παξνπζίαδε 

ηελ πνιηηηθή ηεο. 

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε πσο ε κε ζπκκεηνρή ηεο Θίλαο δελ 

εκπνδίδεη ηελ δηαηηεζία λα ζπλερηζηεί, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Πξνέβε ζε πξψην βαζκφ ηελ θξίζε πεξί αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη έπεηηα 

κπήθε ζηελ νπζία. 

Ζ Θίλα δελ δέρηεθε πνηέ ηελ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, θαζψο δελ αλαγλσξίδεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. Κάιηζηα  

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο, έζπεπζε λα ηελ θαηαδηθάζεη κε 
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δειψζεηο ηεο θαη λα ηνλίζεη φηη δελ ζα ηελ εθαξκφζεη ραξαθηεξίδνληάο 

ηελ σο «ηππηθή πεξίπησζε γεκάηε πνιηηηθή κεξνιεςία» θαη 

ππνζηεξίδνληαο πσο «ε εδαθηθή θπξηαξρία, ηα ζαιάζζηα δηθαηώκαηα 

θαη ζπκθέξνληα ηεο ζηελ Νόηηα Κηλεδηθή Θάιαζζα δελ ζα επεξεαζηνύλ 

από ηελ απόθαζε». Κέρξη ζηηγκήο ε Θίλα, δηαθεξπγκέλα θαη 

εκπξάθησο, δελ εθαξκφδεη ηελ απφθαζε ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2016 

(Θαξαληθνινχ, 2018). 
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o δ) Ζ απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

 

χκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1982 γηα ην 

Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο, 

πνπ αθνξνχζε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεξψλ, ζρεηηθά κε ηε λνκηθή 

βάζε ησλ δηθαησκάησλ ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο, ην θαζεζηψο 

νξηζκέλσλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ Θάιαζζα ηεο Λφηηαο 

Θίλαο θαη ηε λνκηκφηεηα νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ πξνέβε ε Θίλα ζηε 

Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο. 

Κε νκφθσλε απφθαζή ηνπ, ζηηο 12 Ηνπιίνπ ηνπ 2016, ην 

ππνζηεξηδφκελν απφ ηνλ ΟΖΔ Κφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, 

εμέδσζε ηελ απφθαζή ηνπ, απνδερφκελν ηελ πξνζθπγή ησλ 

Φηιηππίλσλ, δηθαηψλνληάο ηεο ζρεδφλ απφιπηα. 

ε πξψηε θάζε απφ άπνςε αξκνδηφηεηαο θαηέιεμε πσο δελ έρεη 

ηε δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ηελ UNCLOS λα επηιχζεη ηελ εδαθηθή 

δηαθσλία, παξά κφλν ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο, 

θαζψο νη απνθάζεηο ηνπ, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δηαθνξψλ, είλαη κφλν 

γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη φρη γηα εδαθηθή θπξηφηεηα. 

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νχηε ηνπ δεηήζεθε, αιιά νχηε θαη ην 

ίδην ζα πξνβεί ζε νξηνζέηεζε νπνηαδήπνηε ζαιάζζησλ ζπλφξσλ κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο πνπ 

ζπλνξεχεη κε ηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο, νπφηε ζεψξεζε πσο είλαη 

αξκφδην λα πξνβεί ζηελ θξίζε ηεο πξνζθπγήο ελψπηφλ ηνπ. 

ε δεχηεξν ζηάδην, ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο, κε ηελ απφθαζή ηνπ  

έθξηλε ζρεδφλ φια ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ κε ηελ πξνζθπγή ησλ 

Φηιηππίλσλ. 

πγθεθξηκέλα, δηέςεπζε ηελ γξακκή ησλ 9 ζεκείσλ θαη ηελ 

ηζηνξηθή ρξήζε ηεο πεξηνρήο ηεο Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο, ρσξίο λα 

αλαγλσξίδεη ην επηρείξεκα ηεο Θίλαο, αλαθέξνληαο πσο νη φπνηεο 

δηεθδηθήζεηο ράζεθαλ κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ Θαιάζζησλ Εσλψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ UNCLOS. 
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Δπίζεο απεθάλζε φηη θαλέλα απφ ηα ηερλεηά λεζηά ηεο Θίλαο, 

φπσο ηα επνλνκαδφκελα Λεζηά πάξηιη δελ δηθαηνχηαη λα νξίζεη 

εθηεηακέλεο ζαιάζζηεο δψλεο, πέξα ησλ 12 λαπηηθψλ κηιίσλ, ιφγσ ηεο 

επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ ππνζηεί, θαζψο ρσξίο απηή δελ ζα ήηαλ 

ζπλερψο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Όζνλ αθνξά ην βξάρν Scaroborough Shoal, δελ επελέβε ζην 

δήηεκα ηεο ακθηζβεηνχκελεο θπξηαξρίαο ηνπ, δειψλνληαο φηη ε 

επίιπζε δεηεκάησλ θπξηαξρίαο δελ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. Ωζηφζν, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε πξνεμνρή 

(Lαnd feature) σο βξάρν, ηεο απέδσζε κφλν ρσξηθά χδαηα θαη φρη 

δηθαίσκα ζε Α.Ο.Ε..  

ηελ ζπλέρεηα, έγηλε αλαθνξά ζηελ λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ 

ηεο Θίλαο απέλαληη ζηηο Φηιηππίλεο, φπνπ ε Θίλα ζεσξήζεθε παξάλνκε 

θαζψο έρεη παξαβηάζεη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ησλ Φηιηππίλσλ ζηελ 

ΑΟΕ ηνπ αξρηπειαγηθνχ θξάηνπο, αθνχ παξεκπφδηζε ηηο Φηιηππίλεο απφ 

ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη ην ςάξεκα ζηελ πεξηνρή, έρηηζε παξάλνκα 

λεζηά, δελ ζηακάηεζε Θηλέδνπο ςαξάδεο απφ ην λα ςαξέςνπλ ζηελ 

ΑΟΕ ησλ Φηιηππίλσλ. Έηζη, ε απφθαζε είρε ζηφρν ηελ αλάζρεζε ησλ 

δηεθδεθήζεσλ ηεο Θίλαο ζηελ Λφηηα ηληθή Θάιαζζα θαη αλαγλψξηζε 

πξψηε θνξά ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ησλ 

δεηεκάησλ απηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην έθξηλε πσο ε 

Ιατθή Γεκνθξαηία ηεο Θίλαο έθαλε δεκηέο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κε 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ρηίζεη ηερλεηά λεζηά, πνπ είλαη κε 

αλαζηξέςηκεο, θαζψο επίζεο θαη φηη νη θηλέδηθεο αξρέο ήμεξαλ πσο νη 

ςαξάδεο είραλ παξελνριήζεη ηα ζπάληα είδε ηεο πεξηνρήο (πρ 

ζαιάζζηεο ρειψλεο) αιιά δελ κεξίκλεζαλ ζην λα ηνπο απνηξέςνπλ. 
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ΗΗ. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε δηαηάμεωλ ηεο  

UNLOSC  

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

θαη θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο πξνθείκελεο απφθαζεο ηνπ Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ γηα ηε Λφηηα ηληθή Θάιαζζα, ζεσξήζακε ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν λα πξνρσξήζνπκε ζε θσδηθνπνίεζε θαη επαθφινπζε 

ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε φξσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηε χκβαζε UNLOSC, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί αζάθεηεο 

ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Σα θξάηε – κέιε πξνρσξνχλ ζε 

πνηθίιεο εξκελείεο απηψλ, πξνο εμππεξέηεζε ησλ εγρψξησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. 

Αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην γηα ηελ ππφζεζε Φηιηππίλσλ 

ελάληηα ζηελ Θίλα, γηα ηηο νπνίεο γελληψληαη δηαθνξέο ζην Γίθαην 

ηεο Θάιαζζαο, θαζψο θαη ζε πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο 

Γηθαζηεξίσλ απφ ηηο νπνίεο απνπλέεη ε θνηλή δηεζλήο δηεπζέηεζε 

ηνπο. 
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Α. Σν Γηθαηνδνηηθό ύζηεκα επίιπζεο ηωλ δηεζλώλ 

δηαθνξώλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

 

o α)  Δηξεληθόο δηαθαλνληζκόο 

 

 Πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο πεξί εηξεληθνχ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ δηαθνξψλ κε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ δηθαζηηθψλ 

νξγάλσλ, ζε ελαξκφληζε κε ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 ηεο Υάξηαο ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ 

αλαθέξεη πσο 

«Όια ηα Μέιε ζα ξπζκίδνπλ ηηο δηεζλείο δηαθνξέο ηνπο κε εηξεληθά κέζ

α, έηζη ώζηε λα  κελ  κπαίλνπλ  ζε  θίλδπλν  ε  δηεζλήο  εηξήλε  θαη  

αζθάιεηα,  θαζώο  θαη  ε  δηθαηνζύλε.». 

Κάιηζηα ζην άξζξν 279 νξίδεηαη πσο ζα πξέπεη απνθιεηζηηθά κε 

ηε ρξήζε εηξεληθψλ κέζσλ λα πξνζπαζνχλ λα επηδηψθνπλ ιχζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 33§1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, πνπ νξίδεη πσο «Τα ελδηαθεξόκελα κέξε εηο πάζαλ δηαθνξάλ 

ήηηο δηα ηεο παξαηάζεσο ηεο δύλαηαη λα ζέζε ελ θηλδύλσ ηελ 

δηαηήξεζηλ ηεο δηεζλνύο εηξήλεο θαη αζθαιείαο, ζα επηδεηνύλ 

πξσηίζησο ηελ ιύζηλ ηεο δηαθνξάο δηα δηαπξαγκαηεύζεσο, εξεύλεο, 

κεζνιαβήζεσο, ζπλδηαιιαγήο, δηαηηεζίαο, δηθαζηηθνύ δηαθαλνληζκνύ, 

πξνζθπγήο εηο ηνπηθάο νξγαλώζεηο ή δηεπζεηήζεηο ή άιισλ εηξεληθώλ 

κέζσλ ηεο εθινγήο ησλ. 2. Τν Σπκβνύιηνλ Αζθαιείαο, ζα θαιή ηα 

δηαθσλνύληα κέξε, νπόηαλ θξίλε ηνύην αλαγθαίνλ, λα ιύσζη ηαο 

δηαθνξάο ησλ δηα ηνηνύησλ κέζσλ.». Δμάιινπ ζχκθσλα θαη κε ην 

άξζξν 2§3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ Υάξηε, αλαθέξεηαη ξεηά πσο ηα θξάηε – 

κέιε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα 

πάληα θαιή ηε πίζηεη.  

Κέζα ζηε χκβαζε ππάξρνπλ επίζεο δηάζπαξηεο θαη κε πνιιέο 

παξαπνκπέο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ πξνρσξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ 

ξχζκηζε ησλ εηξεληθψλ δηαθαλνληζκψλ, νη νπνίεο αθνινπζνχλ φκσο 



27 | Σ ε λ ί δ α  

 

βαζηθνχο θαλφλεο (Ησάλλνπ, & ηξαηή, 2013˙ Υαηδεθσλζηαληίλνπ, 

1996).  

Βέβαηα αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί πσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

281 ηεο χκβαζεο κε ηίηιν «Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε κε επίιπζεο 

δηαθνξάο απφ ηα κέξε», νξίδεηαη πσο «1. Αλ θξάηε κέξε ηα νπνία είλαη 

κέξε ζε δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο ζπκθώλεζαλ λα επηδηώμνπλ επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

κε εηξεληθά κέζα ηεο επηινγήο ηνπο, νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην παξόλ κέξνο εθαξκόδνληαη κόλν εθόζνλ δελ επηηεπρζεί επίιπζε κε 

ηελ πξνζθπγή ζηα κέζα απηά θαη ε κεηαμύ ησλ κεξώλ ζπκθσλία δελ 

απνθιείεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 2. Αλ ηα κέξε έρνπλ 

επίζεο ζπκθσλήζεη ζε θάπνηα πξνζεζκία, ε παξάγξαθνο 1 

εθαξκόδεηαη κόλν από ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο.». 

Άξα πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο είλαη θαη‟ αξράο 

ηα αληηκαρφκελα κέξε λα είλαη θξάηε – κέιε ηεο χκβαζεο θαη ζπλάκα 

λα έρνπλ πηνζεηήζεη ζπλζήθε κεηαμχ ηνπο, ε νπνία λα πξνβιέπεη φηη 

ζα επηιχζνπλ ηε δηαθνξά ηνπο κε κέζα δηθήο ηνπο επηινγήο. Δπίζεο 

πξέπεη ξεηά λα νξίδνπλ πσο απνθιείνπλ ηελ πξνζθπγή ζηα κέζα 

επίιπζεο ηνπ Κέξνπο XV. 

Γίλεηαη βέβαηα ε δπλαηφηεηα – ελαιιαθηηθή ζηηο ρψξεο λα 

πξνζθχγνπλ ζε δηθαζηήξην γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ ηηο 

απαζρνιεί, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε «ηζρπξφηεξε» πνιηηηθά ή 

νηθνλνκηθά ρψξα, ζα επέιεγε λα πξνβεί ζε πηέζεηο πξνο ηελ πην 

αδχλακε, κέρξη λα ηελ αλαγθάζεη λα δερηεί ηηο πξνηάζεηο ηεο. 

Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 283 πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

αληαιιαγήο απφςεσλ („exchange  of  views‟),  ε  νπνία  ιεηηνπξγεί  σο  

πξνεγνχκελν  ζηάδην δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ πξνυπφζεζή απηή 

απνζθνπεί ζην λα απνθεχγεηαη ε θαθφπηζηε θαη αηθληδηαζηηθή 

πξνζθπγή ζηελ ππνρξεσηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ απφ έλα κέξνο ελ 

πιήξεη αγλνία ηνπ θαζ‟ νπ ε πξνζθπγή. Γελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ γίλεη 

εμαληιεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απιά ηα κέξε λα έρνπλ ακνηβαία 
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ςειαθίζεη ηηο δπλαηφηεηεο επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο θαη 

λα έρνπλ αληαιιάμεη πξνθαηαξθηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάιιειε κέζνδν επίιπζεο ηεο.  

Ζ ππνρξέσζε ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ δελ 

ζπλεπάγεηαη βέβαηα θαη ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα 

δηεπζεηήζνπλ νπσζδήπνηε ηε κεηαμχ ηνπο δηέλεμε. Έρνπλ φκσο ηελ 

ππνρξέσζε λα κε ζέζνπλ εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο ηνπο ζε θίλδπλν ηε 

δηεζλή εηξήλε, αζθάιεηα θαη δηθαηνζχλε, απνηέιεζκα πνπ ηεθκαίξεηαη , 

αλ ζεκεησζεί πξνζθπγή ζε βία. Έηζη ε ππνρξέσζε ηνπ εηξεληθνχ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ δηαθνξψλ απνηειεί ινγηθφ επαθφινπζν ηεο 

απαγφξεπζεο ρξήζεο βίαο, πνπ ζεζπίδεηαη απφ ηνλ Υάξηε, θαλφλα 

απφιπηνπ ραξαθηήξα ζηε δηεζλή δηθαηνηαμία. 
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o β) Σν ζύζηεκα επίιπζεο ηωλ δηαθνξώλ 

 

Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο δελ 

αθνινπζεί έλα εληαίν ζχζηεκα, θαζψο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο 

νκάδεο ζπζηεκάησλ κε ππνρξεσηηθέο φκσο δηθαηνδνζίεο, ηα φξηα ησλ 

νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δπζδηάθξηηα 

(Αιεμνπνχινπ, & Φνπξλαξάθε, 2015˙ Ησάλλνπ, & ηξαηή, 2013). 

Δηδηθφηεξα ην κέξνο XV ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κεξψλ, ζχζηεκα δειαδή ππνρξεσηηθήο επίιπζεο 

ησλ δηαθνξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε.  

Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πηνζεηείηαη είλαη φηη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο έλλνκεο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

δηαηάμεηο ηεο. 

Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο φκσο ησλ έλλνκσλ ζρέζεσλ είλαη κεηαμχ 

α) ησλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ εθαξκνγή θαη εξκελεία ηεο χκβαζεο 

γηα φιεο ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, εθηφο ηεο Πεξηνρήο θαη β) ησλ 

δηαθνξψλ πνπ αλάγνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο θαζεζηψηνο ηνπ 

Γηεζλνχο Βπζνχ. 

 

Ι)Διαφορέσ για όλεσ τισ θαλάςςιεσ περιοχέσ, εκτόσ τησ 

Περιοχήσ 

 

Η αρχή τησ ελεύθερησ επιλογήσ τησ μεθόδου διακανονιςμού 

 

Αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο δηακάρεο δελ κπνξέζνπλ, κε 

εηξεληθά κέζα, λα δηεπζεηήζνπλ ην δήηεκα, επηθξαηεί ε βαζηθή αξρή 

ηνπ δηθαηνδνηηθνχ δηαθαλνληζκνχ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 286, κε ηίηιν 
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«Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο». Δθεί 

νξίδεηαη πσο «Επηθπιαζζνκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο 3, θάζε δηαθνξά 

ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο, ζύκβαζεο, όηαλ 

δελ έρεη επηηεπρζεί επίιπζε θαηόπηλ πξνζθπγήο ζην ηκήκα 1 ζα 

ππνβάιιεηαη κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ζηε δηαθνξά ζην 

δηθαζηήξην πνπ έρεη δηθαηνδνζία δπλάκεη ηνπ παξόληνο ηκήκαηνο.».  

Σν ηκήκα 3 πνπ αλαθέξεηαη ην άξζξν έρεη ηνλ ηίηιν «Πεξηνξηζκνί 

θαη εμαηξέζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηκήκαηνο», ελψ ην ηκήκα 1 αθνξά 

ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Άξα νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο δηακάρεο λα 

πξνζθχγεη ζε δηθαζηήξην ή ζε δηαηηεηηθά κέζα πνπ έρνπλ ηελ 

δηθαηνδνζία λα βγάινπλ απφθαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. 

Κάιηζηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 287 ηεο χκβαζεο, θάζε θξάηνο 

– κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ειεχζεξα κε γξαπηή δήισζή ηνπ, 

έλα ή πεξηζζφηεξα κέζα πνπ ζα αθνινπζεί γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπο. Κάιηζηα 

πξνηείλεη ηέζζεξηο επηινγέο πξνζθπγήο ζηα αληηκαρφκελα κέιε 

(Evans, 2006˙ Παπαζηαπξίδεο, 2015). 

Δπηπξνζζέησο ηα θξάηε κπνξεί λα έρνπλ πξνβιέςεη ηελ 

πξνζθπγή ζε δηεζλή δηθαηνδνηηθά φξγαλα σο ηελ κέζνδν γηα ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία θαη ηελ 

εθαξκνγή δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλάπηνπλ 

γηα δηάθνξα δεηήκαηα.  

Απηά είλαη α) ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο 

(International Tribunal for the Law Of the Sea: ITLOS), β) ην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο (International Court of Justice: ICJ), γ) έλα 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην, πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 

VII ηεο χκβαζεο ή δ) έλα εηδηθφ δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην Γηθαζηήξην,  

πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII ηεο UNCLOS. 

Σα παξαπάλσ αθνξνχλ ηηο δηαθνξέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

ππνρξέσζε ελφο θξάηνπο κέξνπο λα δερζεί ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

ηκήκαηνο δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ ζαιάζζηνπ βπζνχ ηνπ Γηεζλνχο 
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Γηθαζηεξίνπ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, αιιά θαη πνπ δελ ππάγνληαη 

ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο. 

Τηνζεηείηαη ινηπφλ έλα ζχζηεκα «a la carte», ζχκθσλα θαη κε 

ηνλ Ησάλλνπ, (2013), ην νπνίν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε 

θαηά ηελ πξνζρψξεζή ηνπο ζηελ ζχκβαζε, λα απνθαζίζνπλ γηα ην 

ζχζηεκα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ επηζπκνχλ. Ωζηφζν ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ αζθήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ επηινγήο, νξίδεηαη πσο 

επηιέγεηαη ε δηεζλήο δηαηηεζία, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηεο 

χκβαζεο. 

 

Προώποθέςεισ Ενεργοποίηςησ του Μηχανιςμού Επίλυςησ του 

Μέρουσ XV 

 

ην ηκήκα 3 ηεο χκβαζεο αλαθέξεηαη πσο ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

κέξε δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ή 

δελ έρνπλ απνθιείζεη ην Κέξνο XV, ηφηε ελεξγνπνηνχληαη νη εηδηθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ Σκήκαηνο 2 «Τπνρξεσηηθέο Γηαδηθαζίεο πλεπαγφκελεο 

Γεζκεπηηθέο Απνθάζεηο». 

Αλάινγα ηελ έλλνκε ζρέζε πνπ βξίζθεηαη ππφ θξίζε ζα πξέπεη 

λα εμεηάδνπκε θαη ηε δηθαηνδνζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά 

πεξίπησζε. Οη βαζηθέο έλλνκεο ζρέζεηο πνπ ζεζπίδνληαη κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε απηέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην πψο εξκελεχεηαη θαη 

εθαξκφδεηαη ε χκβαζε θαη αθνξνχλ φιεο ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο 

εθηφο ηνπ Γηεζλνχο Βπζνχ θαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ην δηεζλέο 

θαζεζηψο γηα απηφλ (Ησάλλνπ, & ηξαηή, 2013). 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ εξκελεία 

θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο δχλαηαη λα ππνβιεζεί απφ νπνηνδήπνηε 

κέξνο ηεο δηαθνξάο ζε έλα απφ ηα αθφινπζα δηθαζηήξηα πνπ έρνπλ 

δηθαηνδνζία θαηά ηελ ελ ιφγσ χκβαζε: ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην, ην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (ITLOS) κε έδξα ην 
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Ακβνχξγν, ηε δηαηηεζία ππφ ην Παξάξηεκα VII ηεο χκβαζεο θαη ηέινο 

ηελ εηδηθή δηαηηεζία ππφ ην Παξάξηεκα VIII. 

Κε ηα άξζξα 297 θαη 298 ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ θαλφλα πεξί ππνρξεσηηθνχ δηθαηνδνηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ησλ 

δηαθνξψλ, ελψ ζην άξζξν 298, πξναηξεηηθέο εμαηξέζεηο ζε απηφλ, νη 

νπνίεο φκσο δηαθξίλνληαη γηα ηελ αζάθεηά ηνπο, θαζψο πξνρσξνχλ 

ζηελ παξαρψξεζε πξνο ηα θξάηε θάπνηνπ είδνπο επηθπιάμεσλ σο πξνο 

ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ κεραληζκψλ.  

Αμηνζεκείσηεο λα αλαθεξζνχλ είλαη θαη θάπνηεο γεληθέο 

δηαηάμεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο έλλνκεο ζρέζεηο πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ ηελ πξνθείκελε ζχκβαζε. Δθηφο απφ ηελ ξχζκηζε ηνπ 

άξζξνπ 279 γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, επίζεο ζην άξζξν 

282 νξίδεηαη ε αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ παξάιιεισλ ξπζκίζεσλ 

ππνρξεσηηθνχ δηθαηνδνηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, θαζψο νξίδεηαη πσο «Αλ 

θξάηε κέξε ηα νπνία είλαη κέξε ζε δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή 

εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ ζπκθσλήζεη, κέζσ γεληθήο 

πεξηθεξεηαθήο ή δηκεξνύο ζπκθσλίαο ή άιισο όηη κηα ηέηνηα δηαθνξά, 

ζα ππνβάιιεηαη κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ζηε δηαθνξά ζε 

δηαδηθαζία ε νπνία ζπλεπάγεηαη δεζκεπηηθή απόθαζε, ε δηαδηθαζία 

απηή ζα εθαξκόδεηαη αληί ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

παξόλ κέξνο εθηόο αλ ηα κέξε ζπκθσλνύλ δηαθνξεηηθά.» θαη άξα ε 

ηπρφλ ζπκθσλία κεηαμχ δχν θξαηψλ πξνάγεηαη θαη επηιέγεηαη ζε ζρέζε 

κε ηα φζα νξίδνληαη ζηε χκβαζε. 

Θαη άμην κλείαο είλαη θαη ην άξζξν 283, κε ην νπνίν ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε ππνρξεψλνληαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, φηαλ 

πξνθχςεη θάπνηα δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ηεο 

ζχκβαζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαπξαγκαηεχζεηο ή άιια εηξεληθά κέζα ή 

φηαλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε κηαο δηαθνξάο, 

ρσξίο φκσο λα έρεη επηηεπρζεί ε επίιπζή ηεο ή επηηαθηηθή θξίλεηαη ε 

αλάγθε δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο 

επίιπζεο ηεο δηαθνξάο (Quoc et al., 1991˙ Κπισλφπνπινο, 2012). 
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Επιφυλάξεισ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 309 ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ηνλ ηίηιν 

«Δπηθπιάμεηο θαη εμαηξέζεηο», νξίδεηαη πσο «Κακηά επηθύιαμε ή 

εμαίξεζε δελ κπνξεί λα γίλεη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε εθηόο αλ απηή 

επηηξέπεηαη ξεηά από άιια άξζξα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.». Άξα 

θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ κπνξεί λα δειψζεη ξήηξα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία λα νξίδεηαη πσο δελ δεζκεχεηαη απφ νξηζκέλεο 

δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ ππνγξαθή ή επηθχξσζή ηεο. 

Κε ηνλ φξν εμαίξεζε αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2981, φπνπ 

αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ γηα πξναηξεηηθέο εμαηξέζεηο ζηελ 

εθαξκνγή ζηελ ππνγξαθή ηεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 

                                                           
1
 1. Όηαλ ππνγξάθεη, επηθπξώλεη ή πξνζρσξεί ζηελ παξνύζα ζύκβαζε ή νπνηεδήπνηε 

κεηαγελέζηεξα, έλα θξάηνο κπνξεί ρσξίο λα βιάπηνληαη νη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ δπλάκεη ηνπ 

ηκήκαηνο 1, λα δειώζεη γξαπηώο όηη δελ απνδέρεηαη κηα νπνηαδήπνηε ή πεξηζζόηεξεο από ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπεη ην ηκήκα 2 ζρεηηθά κε κηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο δηαθνξώλ. α) i) 

Δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 15, 74 θαη 83 ζρεηηθά κε ζαιάζζηεο 

νξηνζεηήζεηο ή εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηζηνξηθνύο θόιπνπο ή ηίηινπο εμππαθνπνκέλνπ έλα θξάηνο πνπ έρεη 

θάλεη ηέηνηα δήισζε νθείιεη, όηαλ κηα ηέηνηα δηαθνξά αλαθύςεη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύσο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο θαη όηαλ θακηά ζπκθσλία δελ έρεη επηηεπρζεί κέζα ζε εύινγε ρξνληθή πεξίνδν ζε 

δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ησλ κεξώλ, κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ζηε δηαθνξά απνδερζεί ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζέκαηνο, ζε ζπλδπαιιαγή δπλάκεη ηνπ παξαξηήκαηνο V ηκήκα 2 θαη ππό ηνλ πεξαηηέξσ όξν 

όηη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ε νπνία αλαγθαζηηθά ζπλεπάγεηαη ηελ ηαπηόρξνλε εμέηαζε νπνηαζδήπνηε 

αλεπίιπηεο δηαθνξάο ζρεηηθά κε θπξηαξρία ή άιια δηθαηώκαηα πάλσ ζε εκπεηξσηηθό ή λεζησηηθό ρεξζαίν 

έδαθνο ζα εμαηξείηαη από ηελ ππνβνιή απηή, ii) κεηά ηελ παξνπζίαζε από ηελ επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο ηεο 

έθζεζήο ηεο, ε νπνία πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο απηή βαζίδεηαη, ηα κέξε ζα 

δηαπξαγκαηεύνληαη κηα ζπκθσλία κε βάζε ηελ έθζεζε απηή. Αλ απηέο νη δηαπξαγκαηεύεηο δελ θαηαιήμνπλ 

ζε ζπκθσλία, ηα κέξε νθείινπλ, κε ακνηβαία ζπλαίλεζε λα ππνβάιινπλ ην ζέκα ζε κηα από ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπεη ην ηκήκα 2, εθηόο αλ ηα κέξε ζπκθσλνύλ δηαθνξεηηθά, iii) ε παξνύζα ππνπαξάγξαθνο δελ 

εθαξκόδεηαη ζε νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζαιάζζηαο νξηνζέηεζεο πνπ έρεη νξηζηηθά επηιπζεί κε δηεπζέηεζε 

κεηαμύ ησλ κεξώλ, ή ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα δηαθνξά πνπ πξόθεηηαη λα επηιπζεί ζύκθσλα κε δηκεξή ή 

πνιπκεξή ζπκθσλία δεζκεπηηθή γηα ηα κέξε απηά. β) Δηαθνξέο ζρεηηθά κε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ζηξαηησηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ από θξαηηθά πινία θαη αεξνζθάθε, πνπ βξίζθνληαη ζε 

κε εκπνξηθή ππεξεζία θαζώο θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λόκσλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ή δηθαηνδνζίαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηθαηνδνζία ελόο δηθαζηεξίνπ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 297 παξάγξαθνο 2 ή 3  γ) Δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο ην ζπκβνύιην αζθαιείαο 

ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ από ην ράξηε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, 

εθηόο αλ ην ζπκβνύιην αζθαιείαο απνθαζίζεη λα αθαηξέζεη ην ζέκα από ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηνπ ή 

θαιέζεη ηα κέξε λα επηιύζνπλ απηέο κε ηα κέζα πνπ πξνβιέπεη ε παξνύζα ζύκβαζε. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 310, ελ αληηζέζεη νξίδεη ε χκβαζε πσο  

δελ απαγνξεχεη ζ' έλα θξάηνο θαηά ηελ ππνγξαθή, επηθχξσζε ή 

πξνζρψξεζε ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, λα πξνβεί ζε δηαθεξχμεηο ή 

δειψζεηο, φπσο θαη λα δηαηππψλεηαη ή νλνκάδεηαη κε ζθνπφ, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ ελαξκφληζε ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηαθεξχμεηο ή 

δειψζεηο απηέο δελ απνζθνπνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ ή ζηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο λνκηθήο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζην θξάηνο απηφ. 

θνπφο ηεο κε απνδνρήο επηθπιάμεσλ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο 

ελφηεηαο ησλ δηαηάμεψλ ηεο. Ωο επηθχιαμε ελλνείηαη ε ξήηξα, κε ηελ 

νπνία έλα θξάηνο δειψλεη επίζεκα θαηά ηελ ππνγξαθή ή επηθχξσζε 

φηη δε δεζκεχεηαη απφ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο (Αιεμφπνπινπ 

& Φνπξλαξάθε, 2015) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Διιάδα επηθχξσζε ηε χκβαζε κε ην Λφκν 

ππ‟ αξηζκ. 2321/1995, κε ηίηιν «Θχξσζε ηεο χκβαζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη ηεο πκθσλίαο πνπ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέξνπο ΥΗ ηεο χκβαζεο» (ΦΔΘ Α' 136), θαη 

πξνέβε θαη ζηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ εξκελεπηηθψλ δειψζεσλ, 

δίλνληάο ηεο δηθαίσκα γηα κνλνκεξή επέθηαζε ησλ ρσξηθψλ ηεο 

πδάησλ απφ έμη ζε δψδεθα λαπηηθά κίιηα (Γίπια, & Ρνδάθεο, 2004˙ 

Παπαζηαπξίδεο, 2015). 

Γίλεηαη ινηπφλ θαη ε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο εμαίξεζεο ησλ 

δηαθνξψλ νξηνζεηήζεσο ζαιαζζίσλ δσλψλ απφ ην ζχζηεκα 

ππνρξεσηηθήο επίιπζεο ηεο χκβαζεο ΓΘ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 298 ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο. Βέβαηα ε σο άλσ πξναηξεηηθή 

εμαίξεζε δελ ζπληζηά αλππέξβιεην δηθνλνκηθφ εκπφδην, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ ζηελ αλάιπζε ηεο απφθαζεο γηα ηε Λφηηα ηληθή Θάιαζζα.  
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ΙΙ)Διαφορέσ για την Περιοχή 

 

Οη δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Γηεζλή Βπζφ ή ηελ Πεξηνρή, 

φπσο ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη, δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Δίλαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

θξαηψλ, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνπλ θαη 

εξκελεχνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο. Οη δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ θαη ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε χκβαζε. Θαη ηέινο νη δηαθνξέο, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηδησηηθέο θαη θξίλνπλ ηηο 

ζπκβαηηθέο θαη εμσζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ηδησηψλ 

(Ησάλλνπ, & ηξαηή, 2013˙ Καπξηιάθνο, ρ.ε.˙ Κπισλφπνπινο, 2012). 

Όζνλ αθνξά ινηπφλ απηέο ηηο δηαθνξέο νξίδεηαη ην Σκήκα 

Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Θαιάζζηνπ Βπζνχ απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, σο ν ππνρξεσηηθφο δηθαηνδνηηθφο κεραληζκφο 

πνπ ηα αλαιακβάλεη, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 187 ηεο χκβαζεο, 

πνπ νξίδεη πσο «Τν ηκήκα δηεπζέηεζεο δηαθνξώλ ζαιαζζίνπ βπζνύ 

έρεη δηθαηνδνζία, ζύκθσλα κε ην παξόλ κέξνο θαη ηα παξαξηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κ' απηό, ζηηο δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ δηεμάγνληαη ζηελ πεξηνρή…». 

χκθσλα κε ην άξζξν 189, ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο, θαζψο δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηελ αξρή ηεο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο ηεο 

Γηεζλνχο Αξρήο ηνπ Θαιάζζηνπ Βπζνχ (άξζξν 156). Δπίζεο δελ έρεη 

δηθαηνδνζία λα απνθαλζεί γηα ην ζέκα ηνπ θαηά πφζν νη θαλφλεο, 

θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο ηεο αξρήο είλαη λφκηκνη θαη νχηε κπνξεί λα 

θεξχμεη άθπξνπο ηέηνηνπο θαλφλεο, θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο. 

Δπίζεο κε ην άξζξν 188 νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο γηα 

ηελ ππαγσγή δηαθνξψλ ζε εηδηθφ ηκήκα ηνπ δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ γηα 

ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε 

δχλαληαη είηε αλ ζπκθσλήζνπλ, είηε κε αίηεζε κνλνκεξή, λα 
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ππαρζνχλ ζε εηδηθφ ηκήκα ηνπ δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ ηεο ζάιαζζαο. 

Δπίζεο φζνλ αθνξά δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εξκελεία ή ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπκβνιαίνπ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 187 

ηεο χκβαζεο, δχλαληαη λα ππαρζνχλ κε κνλνκεξή αίηεζε ζε 

ππνρξεσηηθή εκπνξηθή δηαηηεζία. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

εθαξκνζηέα δηάηαμε γηα κία δηαθνξά, ε δηαηηεζία δηεμάγεηαη ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο δηαηηεζίαο ηεο Uncitral. 
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o γ) Ο ζεζκόο ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ζηελ 

πξνζθπγή ηωλ Φηιηππίλωλ ελαληίνλ Θίλαο 

 

ε κηα αληαλάθιαζε ηεο αλάγθεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ 

νπδέηεξσλ αιιά θαη απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ επίιπζεο δηαθνξψλ 

ηα δηαηηεηηθά φξγαλα δεκηνπξγνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε ζε θάζε ήπεηξν. 

Κάιηζηα κεξηθά απφ απηά είλαη θαιά νξγαλσκέλα θαη έρνπλ κηα 

θαζηεξσκέλε πνξεία, φπσο ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην ζην Παξίζη, 

φπνπ ζεσξείηαη πσο ε ζχγρξνλε δηεζλή πξαθηηθή δηαηηεζία ηδξχζεθε 

απφ απηφ. Δπίζεο ην Γ.Π.Γ., ζην νπνίν παξαζθεπάδεηαη ην πξψην 

ζρέδην ηεο χκβαζεο ηεο Λέαο Τφξθεο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ζε 154 ρψξεο, θαη ζπρλά αλαθέξεηαη σο ε 

“Ρνιο ξφηο” ηεο Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο γηα ην θχξνο ηεο, ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ ηζηνξία ηνπ (Γηεζλέο Γίθηπν Δηζαγγειέα Γηαηηεζίαο, ρ.ε.). 

Σν Κφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην (PCA), ζην νπνίν απεπζχλζεθαλ 

νη Φηιηππίλεο απνηειεί έλαλ δηαθπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ, κε απνζηνιή 

λα δηεπθνιχλεη ηε δηαηηεζία θαη λα εμεχξεη άιινπο ηξφπνπο επίιπζεο 

δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ, θξαηηθψλ θνξέσλ, δηαθπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ηδησηψλ. Απνηειεί έλα απηφλνκν, ζεζκηθφ, 

θπβεξλεηηθφ φξγαλν, απφ ηα 117 θξάηε πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζηηο ηδξπηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ, ήηνη ε χκβαζε ηνπ 1899 γηα ηνλ 

Δηξεληθφ Γηεπζέηεζε Γηεζλψλ Γηαθνξψλ θαη ην αληίζηνηρν ηνπ 1907. 

Παξέρεη πνηθηιία ππεξεζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα. Κάιηζηα απνηέιεζε ηνλ πξψην κφληκν δηαθπβεξλεηηθφ 

νξγαληζκφ, πνπ παξείρε έλα θφξνπκ γηα ηελ επίιπζε δηεζλψλ 

δηαθνξψλ κέζσ δηαηηεζίαο θαη άιισλ εηξεληθψλ κέζσλ θαη έρεη 

εμειηρζεί ζε έλα ζχγρξνλν, πνιχπιεπξν δηαηηεηηθφ ίδξπκα πνπ 

εμειίρζεθε κε ηηο αλάγθεο επίιπζεο δηαθνξψλ ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο. 

πζηάζεθε απφ ηε χκβαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ Γηεζλψλ 

Γηαθνξψλ ηνπ Δηξεληθνχ, ε νπνία ζπλήθζε ζηε Υάγε ην 1899, θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο πξψηεο Γηάζθεςεο Δηξήλεο ηεο Υάγεο. Ζ Γηάζθεςε είρε 

ζπγθιεζεί κε πξσηνβνπιία ηνπ Σζάξνπ Ληθνιάνπ Β ηεο Ρσζίαο, κε 

ζθνπφ λα αλαδεηήζεη ηα πην αληηθεηκεληθά κέζα γηα λα εμαζθαιίζεη ζε 

φινπο ηνπο ιανχο ηα νθέιε κηαο πξαγκαηηθήο θαη δηαξθνχο εηξήλεο θαη 

πάλσ απ' φια λα πεξηνξίζεη ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ησλ 

πθηζηάκελσλ εμνπιηζκψλ. Γηαηεξεί ηελ έδξα ηνπ ζηε Υάγε ηεο 

Οιιαλδίαο. 

Κάιηζηα κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο δηάζθεςεο ππήξμε ε ελίζρπζε 

ησλ ζπζηεκάησλ δηεζλνχο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ε 

Γηεζλήο Γηαηηεζία. Οη εθπξφζσπνη ηεο Γηάζθεςεο είραλ επίγλσζε φηη 

θαηά ηα πξνεγνχκελα 100 ρξφληα ππήξμαλ αξθεηέο επηηπρεκέλεο 

δηεζλείο δηαηηεζίεο, μεθηλψληαο κε ηηο κηθηέο επηηξνπέο «πλζήθε Σδέη» 

ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα θαη θηάλνληαο ζε έλα απνθνξχθσκα ηεο 

δηαηηεζίαο ηεο Αιακπάκα ην 1871-1872. Δπηπιένλ, ην Institut de Droit 

International ελέθξηλε ηνλ θψδηθα δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαηηεζία ην 

1875. 

Απηφ ην θίλεκα ππέξ ηεο δηαηηεζίαο, σο κέζνπ δηεζλνχο επίιπζεο 

δηαθνξψλ ζπλερίζηεθε ην 1899 θαη ην πην ζπγθεθξηκέλν επίηεπγκα ηεο 

Γηάζθεςεο ηνπ 1899 ήηαλ ε θαζηέξσζε ηνπ Κφληκνπ Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ (PCA), σο ν πξψηνο παγθφζκηνο κεραληζκφο επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Σν άξζξν 16 ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1899 

αλαγλψξηζε φηη "ζε ζέκαηα λνκηθήο θχζεσο, θαη ηδίσο ζηελ εξκελεία ή 

εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ", ε δηαηηεζία είλαη "ην πην 

απνηειεζκαηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ην πην δίθαην κέζν γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ έρεη ε δηπισκαηία δελ θαηάθεξε λα εγθαηαζηαζεί" 

(Permanent Court of Arbitration, 2018). 

Σν κέγεζνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ PCA έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα. Πεξηιακβάλεη δηαθπβεξλεηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ βάζεη ζπλζεθψλ ή εηδηθψλ ζπκθσληψλ, επελδπηηθέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ 

επελδπηηθέο ζπλζήθεο θαη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο 
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κεηαμχ ηδησηψλ θαη θξαηψλ, άιισλ θξαηψλ πνπ ειέγρνπλ νληφηεηεο ή 

δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Δθηφο απφ ηε δηαηηεζία, ην PCA επίζεο 

δηαρεηξίδεηαη έλα επξχ θάζκα κεραληζκψλ επίιπζεο δηαθνξψλ. 

Πεξηιακβάλεη δηακάρεο εδαθηθψλ, ζαιάζζησλ θαη ζπκβαηηθψλ 

κεηαμχ θξαηψλ, θαζψο θαη δηεζλείο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ θξαηψλ θαη ηδησηψλ. Σα PCA Ζ Γξακκαηεία είλαη επίζεο 

δηαζέζηκε γηα λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ δηαηηεηψλ θαη κπνξεί λα 

θιεζεί λα νξίζεη ή λα ελεξγεί σο αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή.  

Σν ζπγθεθξηκέλν Γηαηηεηηθφ φξγαλν θαηέρεη απαξάκηιιε εκπεηξία 

ζηε δηαρείξηζε δηαθξαηηθψλ δηαηηεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο σθεαλνχο 

θαη ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. Κέρξη ζήκεξα, έρεη ελεξγήζεη έληεθα ad 

hoc δηαηηεζίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII ηνπ 

1982 ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. Έρεη επίζεο 

αλαιάβεη δηάθνξεο δηαηηεζίεο πνπ αθνξνχλ ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, 

αιιά δελ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο. 

Κάιηζηα πξνσζεί ηελ εηξεληθή επίιπζε δηεζλψλ δηαθνξψλ θαη 

κέζσ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο δηακεζνιάβεζε, ζπλδηαιιαγέο, 

επηηξνπέο δηαπίζησζεο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, δηαπηζηψζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη επηηξνπέο αμηνιφγεζεο, κεηαμχ άιισλ θαη ζην 

πιαίζην ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο. Γηαηεξεί επίζεο έλα Σακείν 

Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο γηα λα κπνξνχλ φια ηα Θξάηε κέιε λα 

θαιχςνπλ ην θφζηνο ηεο επίιπζεο δηαθνξψλ. Απηή ε δηεπθφιπλζε έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα δηαθξαηηθή δηαηηεζία ζρεηηθά κε ην δίθαην ηεο 

ζάιαζζαο.  
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Β. Θαιάζζηεο θαη ππνζαιάζζηεο δώλεο 

 

Κε βάζε ην ηζρχνλ Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, δηαθξίλνπκε 

έλαλ αξηζκφ ζαιάζζησλ θαη ππνζαιάζζησλ δσλψλ, θαζεκία απφ ηηο 

νπνίεο δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο. Πξφθεηηαη γηα: 

1. Σα εζσηεξηθά – ρσξηθά χδαηα καδί κε ην βπζφ ηνπο, 2. Σα 

αξρηπειαγηθά χδαηα θαη ν βπζφο ηνπο (αλ ηα θξάηε είλαη 

αξρηπειαγηθφ), 3. Ζ αηγηαιίηηδα δψλε θαη ν βπζφο ηεο, 4. Ζ 

ζπλνξεχνπζα δψλε, 5. Ζ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη ν 

βπζφο ηεο θαη 6. Ζ πθαινθξεπίδα 

 

Εικόνα 4 (Αλεξόπουλου & Φουρναράκη, 2015) 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα επηθεληξσζνχκε ζε βαζηθά ζέκαηα θαη 

δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, ηα νπνία έρνπλ απαζρνιήζεη ηε λνκνινγία 

ησλ Γηεζλψλ θαη Γηαηηεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ε 

απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε Λφηηα ηληθή Θάιαζζα. ε 

απηά ηα αληηκαρφκελα θξάηε πξνρσξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο, 

ππνζηεξίδνληαο ηηο εδαθηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο.  
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Θάπνηα απφ απηά είλαη ε νξηνζέηεζε ησλ εζσηεξηθψλ – ρσξηθψλ 

πδάησλ θαη ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

αβιαβνχο δηέιεπζεο θαη ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο δηέιεπζεο, ε 

νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο 

Εψλεο. Θα αλαθεξζνχκε επίζεο ζηνλ νξηζκφ ησλ λήζσλ θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ θφιπσλ, ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιηεία θαη 

ηε δηαρείξηζε Άβησλ Πφξσλ ζχκθσλα κε ηελ UNCLOS. 

 

o α) Δζωηεξηθά ύδαηα  

 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ράξαμε ηεο 

γξακκήο βάζεο θαη εθηείλεηαη κεηαμχ ηεο θπζηθήο αθηνγξακκήο θαη 

ηεο γξακκήο βάζεο ραξαθηεξίδεηαη σο Internal Waters – εζσηεξηθά 

χδαηα. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο νξίδεηαη πσο «Η 

θπξηαξρία ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο εθηείλεηαη, πέξα από ηελ 

επεηξσηηθή ηνπ επηθξάηεηα θαη ηα εζσηεξηθά ηνπ ύδαηα θαη, ζηελ 

πεξίπησζε αξρηπειαγηθνύ θξάηνπο, πεξά από ηα αξρηπειαγηθά ηνπ 

ύδαηα, ζηελ παξαθείκελε ζαιάζζηα δώλε πνπ νξίδεηαη σο ρσξηθή 

ζάιαζζα.». Άξα ην λνκηθφ θαζεζηψο ζηα εζσηεξηθά χδαηα δηέπεηαη 

απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο. 

Απνηεινχλ ινηπφλ επέθηαζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο κηαο ρψξαο 

πέξα απφ ηηο αθηέο ηεο. Απηή εθηείλεηαη θαη ζηνλ ελαέξην ρψξν 

πάλσ απφ ηελ ρσξηθή ζάιαζζα θαζψο θαη ζην βπζφ θαη ππέδαθφο 

ηεο. Θεσξνχληαη κέξνο ηνπ εζληθνχ εδάθνπο θαη επ‟ απηψλ 

αζθείηαη πιήξεο εμνπζία απφ ηελ παξάθηηα ρψξα. Πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηα ιηκάληα πνπ αλήθνπλ ζε απηφ, θαζψο θαη ηα αγθπξνβφιηα θαη 

ηα ιηκεληθά έξγα. Κέζα ζηα φξηα ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ην 

παξάθηην θξάηνο έρεη δηθαηνδνζία γηα φια ηα πινία πνπ δξνπλ 

εληφο ηεο, θαζψο ε θπξηαξρία ηεο ζεσξείηαη πιήξεο θαη θαζνιηθή 

(Αιεμφπνπινο, & Φνπξλαξάθεο, 2015˙ Παπαζηαπξίδεο, 2015). 
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Δμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο πινίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ιφγσ θαθνθαηξίαο ή κεραληθήο βιάβεο θαη 

κπνξνχλ λα θαηαπιεχζνπλ ζην πιεζηέζηεξν ιηκάλη, αθφκε θαη εάλ 

ππάξρεη απαγφξεπζε. 

ηε δηεζλή ζεσξία έρεη δηαηππσζεί θαη ε άπνςε φηη ην παξάθηην 

θξάηνο «νθείιεη» λα έρεη αλνηρηνχο ηνπο ιηκέλεο ηνπ ζηα αιινδαπά 

πινία. Κάιηζηα κε ηελ απφθαζε ηεο 23εο Απγνχζηνπ 1958 γηα ηελ 

ππφζεζε ανπδηθήο Αξαβίαο θαηά Arabian – American Oil, 

ππνζηεξίρζεθε πσο ηα θξάηε νθείινπλ λα έρνπλ αλνηρηνχο ηνπο 

ιηκέλεο ηνπο θαη λα ηνπο θιείλνπλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ηίζεληαη 

ζε θίλδπλν δσηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Θαηά ηελ δηεζλή πξαθηηθή 

εθαξκνγή βέβαηα, ε ζεσξεηηθή απηή αληίιεςε θαηέζηε άλεπ 

αληηθεηκέλνπ (Aramco-Award, 1963). 

ηε ρψξα καο ηζρχεη ν Γεληθφο Θαλνληζκφο Ιηκέλα θαη ν Δηδηθφο 

Θαλνληζκφο Ιηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη 

ελεκέξσζε ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ, αιιά θαη άδεηα θαηάπινπ θαη 

απφπινπ γηα θάζε εηζεξρφκελν πινίν. 

 

o β) Αηγηαιίηηδα δώλε 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 αλαθέξεηαη πσο «θάζε θξάηνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ην εύξνο ηεο ρσξηθήο ηνπ ζάιαζζαο. Τν 

εύξνο απηό δελ ππεξβαίλεη ηα δώδεθα λαπηηθά κίιηα, κεηξνύκελα 

από γξακκέο βάζεσο θαζνξηδόκελεο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 

ζύκβαζε.». Θαζνξίδεηαη ινηπφλ ην αλψηαην φξην ηεο ρσξηθήο 

ζάιαζζαο ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαλέλα θξάηνο. Ζ 

θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο εληφο ηεο είλαη παξφκνηα κε ην ρεξζαίν 

ρψξν ηνπ, θαη αζθεί πιήξε, απφιπην θαη απνθιεηζηηθφ έιεγρν. Ζ 
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θπξηαξρία απηή εθηείλεηαη θαη ζηνλ ελαέξην ρψξν πάλσ απφ απηήλ, 

θαζψο θαη ζην βπζφ θαη ην ππέδαθνο. 

Δπίζεο ην άξζξν 15 νξίδεη πεξηνξηζκφ, θαζψο αλαθέξεη πσο 

«Σηελ πεξίπησζε πνπ νη αθηέο δύν θξαηώλ θείληαη έλαληη αιιήισλ 

ή ζπλνξεύνπλ, θαλέλα από ηα δύν θξάηε δελ δηθαηνύηαη, ειιείςεη 

αληηζέηνπ ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο, λα εθηείλεη ηελ ρσξηθή ηνπ 

ζάιαζζα πέξαλ ηεο κέζεο γξακκήο ηεο νπνίαο όια ηα ζεκεία 

βξίζθνληαη ζε ίζε απόζηαζε από ηα εγγύηεξα ζεκεία ησλ γξακκώλ 

βάζεσο από ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην εύξνο ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο 

θαζελόο από ηα δύν θξάηε. Η παξαπάλσ δηάηαμε δελ εθαξκόδεηαη 

όκσο όπνπ ιόγσ ηζηνξηθνύ ηίηινπ ή άιισλ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ 

παξίζηαηαη αλάγθε λα νξηνζεηεζνύλ νη ρσξηθέο ζάιαζζεο ησλ δύν 

θξαηώλ θαηά δηαθνξεηηθό ηξόπν.». 

Άξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δχν θξάηε κε ηηο αθηέο ηνπο 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 24 λαπηηθψλ κηιίσλ, γηα 

ηελ νξηνζέηεζε ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο θάζε θξάηνπο, εθαξκφδεηαη 

ε αξρή ηεο ίζεο απφζηαζεο, εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε πεξίπησζε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ (Κπισλφπνπινο, 2012). 

 

Η περίπτωςη τησ Ελλάδασ 

 

ηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ, ηα θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε 

χκβαζε, ήηνη ε Αίγππηνο, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε 

Θξναηία, ε Θχπξνο, ε Ιίβαλνο, ε Κάιηα, ην Καξφθν, ην Κνλαθφ, ε 

ινβελία θαη ε Σπλεζία, έρνπλ αηγηαιίηηδα δψλε 12 λαπηηθψλ 

κηιίσλ, εθηφο απφ ηελ Διιάδα πνπ έρεη 6 λαπηηθά κίιηα. 

Ζ Διιάδα έρεη νξίζεη ηα φξηα ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ηεο ζηα 6 

λαπηηθά κίιηα απφ ηηο γξακκέο βάζεσο ηεο (Α.Λ. 230/1936), φπσο 
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φξηδε θαη ε χκβαζε, ε νπνία αλαθέξεη πσο θαζε θξάηνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ην εχξνο ηεο ρσξηθήο ηνπ ζάιαζζαο, ρσξίο 

απηφ λα δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα δψδεθα λαπηηθά κίιηα 

(Ιπθνχδεο, 2014˙ Παπαζηαπξίδεο, 2015). 

Ζ Σνπξθία απφ ην 1964 έρεη επεθηείλεη ηελ αηγηαιίηηδα δψλε ηεο 

έσο ηα 12 λαπηηθά κίιηα ζηελ πεξηνρή ηεο Καχξεο Θάιαζζαο θαη 

ζηε Κεζφγεην πξνο ηελ πιεπξά ηεο Θχπξνπ, ελψ γηα ιφγνπο 

ζθνπηκφηεηαο δηαηεξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, αηγηαιίηηδα δψλε 

6 λαπηηθψλ κηιίσλ (Ιπθνχδε, 2014). 

Ζ Διιάδα φπσο θαη φια ηα θξάηε έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

επεθηείλνπλ ηελ αηγηαιίηηδα δψλε ηνπο κέρξη θαη ηα 12 λαπηηθά 

κίιηα κε ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

(άξζξν 3). Αλ θαη ε Σνπξθία θαηαςήθηζε ηε χκβαζε απηφ δελ 

ζεκαίλεη πσο ε επέθηαζε δελ ζα είλαη δεζκεπηηθή έλαληί ηεο, 

θαζψο ζεσξείηαη φηη απνηειεί δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην (Αιεμφπνπινο, 

& Φνπξλαξάθεο, 2015). 

Θαηά ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο, ε Διιάδα δήισζε ξεηά πσο 

ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επέθηαζεο ηεο 

αηγηαιίηηδαο δψλεο είλαη δήηεκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εζληθή ηεο 

ζηξαηεγηθή, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη νχηε θαη‟ ειάρηζηνλ 

απεκπφιεζε εθ κέξνπο ηεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

Ζ Διιάδα κε ηελ Σνπξθία γεηηληάδνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ 

Πειάγνπο θαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ε ζαιάζζηα 

απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηηο δχν ρψξεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηα είθνζη 

ηέζζεξα κίιηα (12 λ.κ. γηα ηελ Διιάδα θαη 12 λ.κ. γηα ηελ 

Σνπξθία). ε απηά ινηπφλ δελ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ε 

επέθηαζε ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο απφ έλα απφ ηα δχν θξάηε ζηα 

δψδεθα λαπηηθά κίιηα (Γίπια, & Ρνδάθεο, 2004˙ Ιπθνχδεο, 2014). 
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Βέβαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο νξίδεηαη πσο 

«Κάζε θξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ην εύξνο ηεο ρσξηθήο 

ηνπ ζάιαζζαο. Τν εύξνο απηό δελ ππεξβαίλεη ηα δώδεθα λαπηηθά 

κίιηα, κεηξνύκελα από γξακκέο βάζεσο θαζνξηδόκελεο ζύκθσλα κε 

ηελ παξνύζα ζύκβαζε.» ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε νη 

αληηπαξαζέζεηο κε ηελ Σνπξθία ζπλερίδνληαη εδψ θαη πνιιά έηε, 

νπφηε ζε πεξίπησζε εγγχηεηαο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ν εζηκηθφο 

θαλφλαο ηεο κέζεο γξακκήο, άιισο ε Διιάδα δχλαηαη κε ηελ 

έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο φπνηε ην επηζπκήζεη λα επεθηείλεη 

ηελ Α.Ε. έλαληη γεηηνληθψλ θξαηψλ. Κάιηζηα ζεκεησηένλ λα 

αλαθεξζεί πσο άζρεηα πνπ ε Σνπξθία δελ απνηειεί κέινο ηεο 

χκβαζεο, ε επέθηαζε θαη πάιη ζα είρε έλλνκα απνηειέζκαηα, 

θαζψο ζεσξείηαη πξάμε πνπ εληάζζεηαη ζην Γηεζλέο Δζηκηθφ Γίθαην 

(Αιεμφπνπινο, & Φνπξλαξάθεο, 2015). 

 

Η αρχή τησ αβλαβούσ διέλευςησ 

 

Σα πινία φισλ ησλ θξαηψλ παξαθηίσλ ή άλεπ αθηψλ 

απνιακβάλνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο κέζσ ηεο 

ρσξηθήο ζάιαζζαο. Θάκπηεηαη ινηπφλ ε απφιπηε θπξηαξρία ηνπ 

παξάθηηνπ θξάηνπο ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε ηνπ. Απνηειεί ην 

δηθαίσκα απηφ κηα έθθξαζε ζπκβηβαζκνχ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ κε 

ηελ αλάγθε δηεζλνχο λαπζηπινΐαο. 

Ζ δηέιεπζε είλαη αβιαβήο εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεη ηελ 

εηξήλε, ηελ ηάμε ή ηελ αζθάιεηα ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο. Πξέπεη 

λα είλαη ζπλερήο θαη ηαρεία. Σν παξάθηην θξάηνο έρεη δηθαίσκα λα 

πξνβεί ζε κέηξα εάλ ην μέλν πινίν πξνβεί ζε θάζε απεηιή ή ρξήζε 

βίαο θαηά ηεο θπξηαξρίαο, ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ή ηεο 

πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαηά 
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παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

ράξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,  ζε θάζε άζθεζε ή γπκλάζηα κε φπια 

νπνηνπδήπνηε είδνπο, ζε θάζε πξάμε πνπ απνζθνπεί ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ πξνο βιάβε ηεο άκπλαο ή ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

παξάθηηνπ θξάηνπο, ζε νπνηαδήπνηε πξνπαγαλδηζηηθή ελέξγεηα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ πξνζβνιή ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

παξάθηηνπ θξάηνπο,  ζηελ απνλήσζε, πξνζλήσζε ή θφξησζε ζε 

πινίν αεξνζθαθψλ, ζηελ εθηφμεπζε, εθθφξησζε ή θφξησζε 

νπνηαζδήπνηε πνιεκηθήο ζπζθεπήο, ζηελ θφξησζε ή εθθφξησζε 

νπνηνπδήπνηε εκπνξεχκαηνο, ρξεκάησλ ή πξνζψπσλ θαηά 

παξάβαζε ησλ ηεισλεηαθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ, κεηαλαζηεπηηθψλ ή 

πγεηνλνκηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο, ζε 

νπνηαδήπνηε εθ πξνζέζεσο ζνβαξή ξχπαλζε θαηά παξάβαζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ζε νπνηεζδήπνηε αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζε δηεμαγσγή έξεπλαο ή πδξνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, ζε θάζε πξάμε 

πνπ απνζθνπεί ζηελ παξεκβνιή ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο ή νπνηεζδήπνηε δηεπθνιχλζεηο ή εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

παξάθηηνπ θξάηνπο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πνπ δελ έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηε δηέιεπζε. Ζ ειεπζεξία απηή ινηπφλ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ απιή πιεχζε θαη φρη πεξαηηέξσ ζε άιιε δξαζηεξηφηεηα 

(Αιεμφπνπινο, & Φνπξλαξάθεο, 2015). 

Δπίζεο ην παξάθηην θξάηνο δχλαηαη, φπνπ παξίζηαηαη 

αλαγθαίν, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, 

λα δεηά απφ ηα μέλα πινία πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο αβιαβνχο 

δηέιεπζεο απφ ηε ρσξηθή ηνπ ζάιαζζα, λα ρξεζηκνπνηνχλ εθείλνπο 

ηνπο ζαιάζζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο δηαρσξηζκνχ ηεο 

ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ηνπο νπνίνπο ηνχην δχλαηαη λα θαζνξίζεη ή 

ππνδείμεη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο δηέιεπζεο ησλ πινίσλ. 

Θέκα εξκελείαο ηίζεηαη γηα ην θαηά πφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εμαληιεηηθή – πεξηνξηζηηθή ή ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ησλ 
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απαγνξεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αβιαβή δηέιεπζε. Γίλεηαη 

απνδεθηφ πσο ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ πνπ 

νξίδεη «ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πνπ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηε δηέιεπζε», δίλεηαη ζην παξάθηην θξάηνο ε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα 

εθηηκήζεη εάλ δεδνκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηεξρφκελνπ πινίνπ 

εκπίπηεη ζην θξηηήξην απηφ (Ησάλλνπ & ηξαηή, 2013). 

 

o γ) Ζ πθαινθξεπίδα  

 

Ζ δψλε ηεο πθαινθξεπίδαο είρε ζεζκνζεηεζεί κε ηηο ηέζζεξηο 

ζπκβάζεηο ηεο Γελεχεο ηνπ 1958 απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε χκβαζε γηα ηελ Τθαινθξεπίδα, µε ηελ νπνία 

θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά απηφο ν ζεζκφο φξηδε λνκηθά ηελ 

νξηνζέηεζή ηεο. χκθσλα κε απηήλ εθηείλεηαη θαη ζην βπζφ θαη ζην 

ππέδαθνο ηνπ κέρξη ην βάζνο ησλ 200 κέηξσλ θαη κέρξη φπνπ κπνξεί 

λα είλαη εθκεηαιιεχζηκνο (Γθνξέδεο, ρ.ε.˙ Θξαηεξφο, & ηξαηή, 2013) 

Κε ηε χκβαζε ηνπ 1982 νξίζηεθε επίζεο πσο απνηειείηαη απφ ην 

ζαιάζζην βπζφ θαη ην ππέδαθφο ηνπ πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο ρσξηθήο 

ζάιαζζαο ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο, θαζ' φιε ηελ έθηαζε ηεο θπζηθήο 

πξνέθηαζεο ηνπ ρεξζαίνπ ηνπ εδάθνπο κέρξη ηνπ εμσηεξηθνχ νξίνπ ηνπ 

πθαινπιαηζίνπ ή ζε κηα απφζηαζε 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο 

γξακκέο βάζεο απφ ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην πιάηνο ηεο ρσξηθήο 

ζάιαζζαο φπνπ ην εμσηεξηθφ φξην ηνπ πθαινπιαηζίνπ δελ εθηείλεηαη 

κέρξη απηή ηελ απφζηαζε (άξζξν 76). 

χκθσλα κε ην άξζξν 77, ην παξάθηην θξάηνο αζθεί ζηελ 

πθαινθξεπίδα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα πξνο ην ζθνπφ ηεο εμεξεχλεζεο 

θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ απηήο, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ απηφ δελ εμεξεπλά ηελ πθαινθξεπίδα ή δελ εθκεηαιιεχεηαη ηνπο 

θπζηθνχο ηεο πφξνπο, θαλείο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο. Δπίζεο 
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ηα δηθαηψκαηά ηνπ απηά δελ πξέπεη λα ζίγνπλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

ππεξθείκελσλ πδάησλ ή ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ πάλσ απφ απηά ηα χδαηα, 

αιιά νχηε θαη λα παξαβηάδνπλ ή λα παξελνρινχλ αδηθαηνιφγεηα ηε 

λαπζηπινΐα ή άιια δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ησλ άιισλ θξαηψλ.  

 

 

Δικόνα 5 

Τθαλοκρηπίδα 

(Λσκούδη, 2014). 

 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 νξίδεηαη πσο ζε πεξίπησζε πνπ ε 

πθαινθξεπίδα εθηείλεηαη πέξαλ ησλ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο 

γξακκέο βάζεο απφ ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην πιάηνο ηεο ρσξηθήο 

ζάιαζζαο, ηφηε ην παξάθηην θξάηνο θαζνξίδεη ηα εμσηεξηθά φξηα ηεο κε 

επζείεο γξακκέο πνπ δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ζε κήθνο ηα 60 

λαπηηθά κίιηα θαη πνπ ζπλδένπλ ζηαζεξά ζεκεία, νξηδφκελα απφ 

ζπληεηαγκέλεο πιάηνπο θαη κήθνπο. Κάιηζηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 

ηεο χκβαζεο νξίδεηαη πσο «Τν παξάθηην θξάηνο έρεη ην απνθιεηζηηθό 

δηθαίσκα λα επηηξέπεη θαη λα ξπζκίδεη ηηο γεσηξήζεηο ζηελ 

πθαινθξεπίδα γηα όινπο ηνπο ζθνπνύο.».  

Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ έλαο αξθεηά πεξίπινθνο λνκηθφο νξηζκφο 

γηα ηελ πθαινθξεπίδα. Θεσξείηαη πσο ε πθαινθξεπίδα έρεη απνθηήζεη 

εζηκηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη δεζκεπηηθή γηα φια ηα θξάηε 

(Αιεμφπνπινο, & Φνπξλαξάθεο, 2015). 
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o δ) Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε 

 

Κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο Λέαο χκβαζεο είλαη ε 

ζεζκνζέηεζε ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ). Σν Κέξνο 

V ηνπ πληάγκαηνο ησλ Ωθεαλψλ είλαη αθηεξσκέλν ζε απηήλ θαη 

απαξηίδεηαη απφ ηα άξζξα 55 έσο θαη 75. Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ πξέπεη 

λα νξηζηεί απφ ην παξάθηην θξάηνο, φπσο θαη ε πθαινθξεπίδα, 

εθηείλεηαη πέξα ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο κέρξη θαη 

ηα 200 λαπηηθά κίιηα, θαη ζηελ νπνία ηζρχνπλ νη λφκνη ηνπ παξάθηηνπ 

θξάηνπο, θαη ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

χκθσλα κε ηα άξζξα 56 θαη 57 απηήο, θαζνξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ παξάθηηνπ 

θξάηνπο (ηπιηαλίδεο, 2014). Σν θξάηνο αζθεί εθηεηακέλεο 

νηθνλνκηθήο θχζεσο αξκνδηφηεηεο θαη απνηειεί έλα «sui generis» 

δηθαίσκά ηνπ (Καπξηιάθνο, ρ.ε.). ε ζρέζε κε ηελ πξνγελέζηεξε 

έλλνηα ηεο «πθαινθξεπίδαο», ε Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε, 

ζεζκνζεηεί ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζην βπζφ, ζην 

ππέδαθνο αιιά θαη ζηα ππεξθείκελα χδαηα. Άξα ε δηαθνξά ηεο απφ 

ηελ πθαινθξεπίδα είλαη πσο παξέρεη δηθαηψκαηα θαη επί ησλ κε 

δψλησλ πφξσλ (αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) φρη κφλν ζην βπζφ, αιιά 

θαη ζηα ππεξθείκελα χδαηα απηνχ θαη ζην ππέδαθνο. Δπίζεο λα 

αλαθεξζεί πσο γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο Α.Ο.Ε. απαξαίηεηε είλαη θαη ε 

αλαθήξπμή ηεο, ελ αληηζέζεη κε ηελ πθαινθξεπίδα πνπ πθίζηαηαη 

νχησο ή άιισο (Γθνξέδεο, ρ.ε.˙ Ιπθνχδεο, 2014). 

Έρεη ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηελ 

αιηεία, ηελ ελέξγεηα απφ αέξα ή χδαηα, ην ππέδαθνο, θ.ά., ελψ 

παξάιιεια δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο δηέιεπζεο γηα φια ηα 

θξάηε, αξθεί θπζηθά λα πξνέρεη ε αζθάιεηα ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο 

(ηπιηαλίδεο, 2014). 

Γηαηεξεί επίζεο θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα κε ζθνπφ ηελ εμεξεχλεζε 

θαη εθκεηάιιεπζε, ηε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 
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είηε έκβησλ ή κε, ησλ πδάησλ πνπ επξίζθνληαη παξαπιεχξσο ηνπ 

ζαιάζζηνπ ππζκέλα θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνχ 

θαη ηνπ ππεδάθνπο ηνπ, θαζψο θαη φζνλ αθνξά άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηελ εμεξεχλεζε ηεο δψλεο, φπσο 

ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ην λεξφ, ηα ξεχκαηα θαη ηνπο αλέκνπο. 

Δπίζεο αζθεί δηθαηνδνζία γηα i) ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε 

ηερλεηψλ λήζσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ii) ηε ζαιάζζηα 

επηζηεκνληθή έξεπλα, iii) ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Όια απηά ηα δηθαηψκαηα είλαη ιεηηνπξγηθά, δελ ζπληζηνχλ εδαθηθή 

θπξηαξρία, θαη πξέπεη λα αζθνχληαη κε ηξφπν πνπ φκσο ζα πξέπεη λα 

ηα αζθνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

παξάθηηνπ θξάηνπο θαη είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο 

ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ην παξάθηην 

θξάηνο. Θα πξέπεη λα ζέβνληαη ην δηθαίσκά ηεο ειεχζεξεο  

λαπζηπινΐαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ έλα πινίν ζέιεη λα πεξάζεη απφ ηηο 

ζαιάζζηεο δψλεο ελφο άιινπ θξάηνπο, ρσξίο λα δηαηαξάζζεη ηελ εηξήλε 

θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ θαη δελ θάλεη ηίπνηα πνπ λα πξνθαιέζεη 

δηαηαξαρή ζην παξάθηην θξάηνο.  

ε αληίζεζε κε ηελ πθαινθξεπίδα, ε νπνία πθίζηαηαη σο 

«θπζηθφ δηθαίσκα», αλεμάξηεηα απφ ηελ έθθξαζε βνχιεζεο ηνπ 

παξάθηηνπ θξάηνπο λα ηελ απνθηήζεη, ζηελ πεξίπησζε ηεο ΑΟΕ ην 

θξάηνο πξέπεη λα εθδειψζεη ηε βνχιεζή ηνπ λα απνθηήζεη ηε δψλε, 

κέζα απφ κηα εζληθή πξάμε θήξπμεο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην θξάηνο 

εθθξάδεη απηήλ ηελ βνχιεζε απνθηά φια ηα δηθαηψκαηα  πνπ ην 

Γηεζλέο Γίθαην ηνπ απνλέκεη ζε κηα πεξηνρή, ε νπνία εθηείλεηαη σο ηα 

δηαθφζηα λαπηηθά κίιηα απφ ηελ αθηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εχξνο 

ηεο ζάιαζζαο ζηελ πεξηνρή ηνπ παξέρεη κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε, φκσο πνπ ππάξρεη γεσγξαθηθή ζηελφηεηα θαη ππάξρνπλ 

παξαθείκελα θξάηε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ηα ηεηξαθφζηα λαπηηθά 
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κίιηα, ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξμεη νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ ζχκθσλα κε 

χκβαζε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 74 ηεο χκβαζεο νξίδεη ε νξηνζέηεζε ηεο 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπκθσλία ζηε βάζε ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηα δίθαηεο ιχζεο. Κάιηζηα νξίδεηαη 

πσο αλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε πξνζθεχγνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπεη ην Σκήκα XV ηεο χκβαζεο.  

Αλ ινηπφλ ηα αληηκαρφκελα κέξε πνπ επηδηψθνπλ νξηνζέηεζε, 

έρνπλ επηθπξψζεη ηε χκβαζε, ηφηε νη δηαδηθαζίεο απηέο 

αθνινπζνχληαη ππνρξεσηηθά. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη ε 

ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ αλαθέξακε αλσηέξσ. Παξακέλεη 

φκσο ε κέζνδνο νξηνζέηεζεο ηνπ άξζξνπ 74, θαζψο φπσο αλαθέξεηαη 

«σο ππνρξέσζε γηα θάζε θξάηνο, αλεμαξηήησο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 

Σύκβαζε, ιόγσ ηνπ όηη ε δηάηαμε απηή έρεη κέζα από καθξά πξαθηηθή 

νξηνζεηήζεσλ απνθηήζεη εζηκηθό ραξαθηήξα θαη δεζκεύεη σο έζηκν».  

Δίλαη πξνθαλέο πσο νη δηαηάμεηο ηεο νξηνζέηεζεο ηφζν ηεο ΑΟΕ 

φζν θαη ηεο πθαινθξεπίδαο πνπ πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε  

δηαθξίλνληαη απφ αζάθεηεο. Σα θξάηε είλαη ειεχζεξα λα αλαδεηήζνπλ 

ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο ηνπο, κε κνλαδηθφ πεξηνξηζκφ φηη ε 

νξηνζέηεζε πνπ πξαγκαηψλεηαη κε απηήλ ηελ ζπκθσλία ζα πξέπεη λα 

νδεγεί ζε κία δίθαηε ιχζε, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ζπκθσλίαο 

κεηαμχ δχν θξαηψλ πξνζθεχγνπλ ζε δηεζλέο δηθαηνδνηηθφ φξγαλν. 

Αμηνζεκείσην λα αλαθεξζνχκε ζηελ απφθαζε ηεο 3εο Ηνπλίνπ 

1985 ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ, ζηελ ππφζεζε Τθαινθξεπίδαο 

Ιηβχεο-Κάιηαο, ε νπνία θαηέιεμε πσο ηα ζηνηρεία ησλ δχν ζεζκψλ, 

πθαινθξεπίδαο θαη Α.Ο.Ε., κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ σο ζηνηρεία ηνπ 

εζηκηθνχ δηθαίνπ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Μνινλόηη νη ζεζκνί 

ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Ζώλεο είλαη 

δηαθνξεηηθνί θαη ρσξηζηνί, ηα δηθαηώκαηα ζην ζαιάζζην βπζό θαη ην 

ππέδαθνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Ζώλε νξίδνληαη 
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ζε αλαθνξά κε ην θαζεζηώο ηεο πθαινθξεπίδαο. Αλ θαη είλαη δπλαηόλ 

λα ππάξρεη πθαινθξεπίδα όπνπ δελ ππάξρεη Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή 

Ζώλε, δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δώλε 

ρσξίο αληίζηνηρε Υθαινθξεπίδα» (Case Concerning the continental 

shelf, 1985). 

ηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ, ΑΟΕ έρνπλ ε Θχπξνο, ε Γαιιία, ην 

Καξφθν θαη ε Ηζπαλία ζηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ, ελψ ε Διιάδα δελ έρεη 

θεξχμεη Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε. 

 

Δηθφλα 6 Α.Ο.Ε. ηεο Κεζνγείνπ. 

(Ιπθνχδε, 2014). 

 

Η περίπτωςη τησ Ελλάδασ 

 

Ζ Διιάδα έρεη κφλν κηα ζπκθσλία νξηνζέηεζεο πθαινθξεπίδαο 

ελ ηζρχη, απηή κε ηελ Ηηαιία απφ ην 1977, ελψ γηα δηάθνξνπο 

πνιηηηθνχο θπξίσο ιφγνπο δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπκθσλία κε ηελ 

Αιβαλία (2009), ε νπνία πξνέβιεπε έλα εληαίν φξην πνιιαπιψλ 

ζθνπψλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην φξην απηφ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο δψλεο 

πνπ έρνπλ ήδε ηα θξάηε (αηγηαιίηηδα δψλε θαη πθαινθξεπίδα), αιιά 

θαη φζεο κειινληηθά δχλαληαη λα δηαθεξχμνπλ (ζπλνξεχνπζα δψλε θαη 

ΑOZ) (Ησάλλνπ & ηξαηή, 2000).  
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Κάιηζηα έρεη πξνβεί απφ ην 2004 θαη έπεηηα έρεη πξνβεί ζε 

δηεξεπλεηηθέο ζπλνκηιίεο κε ηελ Αίγππην θαη ηε Ιηβχε γηα ηελ 

νξνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ πθαινθξεπίδαο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε 

ηελ Ηηαιία γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1977 θαη ηελ 

πηνζέηεζε ελφο πνιιαπινχ νξίνπ ζηα πξφηππα ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ 

Αιβαλία (Παπαζηαπξίδεο, ρ.ε.).  

Κε ηελ ηειεπηαία επηρεηξείηαη ηειεπηαία κηα πξνζπάζεηα 

δηεπζέηεζεο φισλ ησλ δηκεξψλ δηαθνξψλ καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο νξηνζεηήζεσο. Κε ηελ Σνπξθία ελ αληηζέζεη, ε θαηάζηαζε 

παξακέλεη ζηάζηκε θαη ε εθθξεκήο δηαθνξά καο ζρεηηθά κε ηελ 

νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Λνηηναλαηνιηθήο 

Κεζνγείνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη νηαδήπνηε 

έξεπλα γηα ελεξγεηαθνχο πφξνπο ζηηο ζρεηηθέο πεξηνρέο, ελψ ζπληζηά 

αλακθηζβήηεηα θαη πνιηηηθφ θψιπκα γηα ηελ θήξπμε ΑΟΕ εθ κέξνπο 

ηεο ρψξαο καο.  

Σν ελδερφκελν δηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ εθθξεκψλ δηαθνξψλ ηεο 

είηε κέζσ κηαο απφ θνηλνχ ππνβνιήο ηεο δηαθνξάο ζε έλα απφ ηα 

δηαζέζηκα δηθαηνδνηηθά φξγαλα είηε κνλνκεξψο είλαη εκθαλέο.  

 

o ε) Αλνηρηή Θάιαζζα θαη ε αξρή ηεο ειεύζεξεο 

δηέιεπζεο 

 

Ζ αλνηθηή ζάιαζζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο 

πνπ είλαη εθηφο ηεο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο, ηεο ρσξηθήο 

ζάιαζζαο ή ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ ελφο θξάηνπο, ή ησλ 

αξρηπειαγηθψλ πδάησλ ελφο αξρηπειαγηθνχ θξάηνπο. Θεσξείηαη φηη 

είλαη είλαη ειεχζεξε γηα φια ηα θξάηε, παξάθηηα ή άλεπ αθηψλ (άξζξα 

86 θαη 87).  

Ζ αλνηρηή ζάιαζζα είλαη ειεχζεξε γηα φια ηα θξάηε, αλεμάξηεηα 

αλ είλαη παξάθηηα ή πεξίθιεηζηα θαη πξννξίδεηαη γηα εηξεληθνχο 
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ζθνπνχο. Θαλέλα θξάηνο δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ ππαγσγή 

νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο ζηελ θπξηαξρία ηνπ. 

Όηαλ ην πινίν βξίζθεηαη ζηελ Αλνηρηή Θάιαζζα, ηζρχεη ε 

ειεπζεξία ηεο λαπζηπινταο, ε ειεπζεξία ππέξπηεζεο θαη ε ειεπζεξία 

ηνπνζέηεζεο ππνβχρησλ θαισδίσλ θαη ζσιελαγσγψλ. Δπίζεο ε 

ειεπζεξία θαηαζθεπήο ηερλεηψλ λήζσλ θαη ε ειεπζεξία αιηείαο. ηελ 

αλνηρηή ζάιαζζα, θάζε πινίν ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, 

ηνπ νπνίνπ θέξεη ηε ζεκαία. 

 

 

Γ. Πεξαηηέξω ζέκαηα 

 

o  α) Ζ πεξίπηωζε ηωλ λήζωλ θαη ηωλ θόιπωλ   

 

Νήςοσ 

 

Ωο λεζί νξίδνπκε νπνηαδήπνηε ζηεξηά πνπ πεξηβάιιεηαη εμ‟ 

νινθιήξνπ απφ λεξφ θαη βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 

θάζε ζηηγκή. Ζ δηαθνξά πνπ μερσξίδεη ην λεζί απφ ηε βξαρνλεζίδα 

είλαη φηη ζε έλα λεζί νθείινπλ λα κπνξνχλ λα δήζνπλ άλζξσπνη θαη λα 

έρνπλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δσή. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

βξαρνλεζίδαο, δελ νξίδεηαη εθ λένπ ΑΟΕ θαη πθαινθξεπίδα. 

χκθσλα κε ην άξζξν 121 ηεο χκβαζεο κε ηίηιν «Θαζεζηψο 

ησλ λήζσλ» άιισζηε νξίδεηαη πσο «Νήζνο είλαη κηα θπζηθά 

δηακνξθσκέλε πεξηνρή μεξάο πνπ πεξηβξέρεηαη από ύδαηα θαη 

βξίζθεηαη πάλσ από ηελ επηθάλεηα ησλ πδάησλ θαηά ηε κέγηζηε 

πιεκκπξίδα. 2. Εθηόο όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, ε ρσξηθή 

ζάιαζζα, ε ζπλνξεύνπζα δώλε, ε απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δώλε θαη ε 

πθαινθξεπίδα κηαο λήζνπ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο άιιεο επεηξσηηθέο 
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πεξηνρέο.». Σα λεζηά έρνπλ θαη δηθαηνχληαη Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή 

Εψλε ζχκθσλα κε ην χληαγκα ησλ Ωθεαλψλ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο χκβαζεο νξίδεηαη επίζεο πσο «Σε 

πεξηνρέο όπνπ ε αθηνγξακκή παξνπζηάδεη βαζηέο θνιπώζεηο θαη 

νδνληώζεηο, ή ππάξρεη θαηά κήθνο ηεο θαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε απηή, 

ζπζηάδα λεζηώλ, ε κέζνδνο ησλ επζεηώλ γξακκώλ πνπ ζπλδένπλ 

θαηάιιεια ζεκεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ράξαμε ηεο 

γξακκήο βάζεσο από ηελ νπνία κεηξηέηαη ην εύξνο ηεο ρσξηθήο 

ζάιαζζαο.» 

Ζ χπαξμε ινηπφλ ζπζηάδαο λήζσλ εγγχο ηεο αθηνγξακκήο 

απνηειεί λνκηκνπνηεηηθφ ιφγν γηα ηελ ράξαμε επζεηψλ γξακκώλ βάζεο 

εθ κέξνπο ηνπ παξάθηηνπ Θξάηνπο θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο δελ 

επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ λεζηνχ. 

Ωζηφζν, εμαηηίαο ηεο γεληθφηεηαο ηεο δηαηχπσζεο ησλ ζρεηηθψλ 

θαλφλσλ θαη ηεο έιιεηςεο απζηεξψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ γξακκψλ βάζεο, ζηελ πξαθηηθή ησλ θξαηψλ 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Γηεζλψο ππάξρνπλ πνιιά 

θξάηε πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηνκνξθία θαη πνιπκνξθία αθηψλ κε πνηθίιεο 

εζνρέο θαη θφιπνπο νπφηε κηα ηππηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

επζεηψλ γξακκψλ βάζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην «θιείζηκν» ησλ θφιπσλ, 

απνηειεί βαζηθφ κέξνο ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπο, θαζψο δχλαηαη λα  

απμήζεη ηελ αηγηαιίηηδα δψλε ηνπο ζε κεγάιν πνζνζηφ, αιιά θαη ην 

εμσηεξηθφ φξην ηεο πθαινθξεπίδαο/ΑΟΕ ηνπο, εθφζνλ ε γξακκή βάζεο 

ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο απνηειεί ηε γξακκή βάζεο γηα ηε κέηξεζε φισλ 

ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ. 

Ζ παξνπζία ησλ λεζηψλ απνηειεί παξάγνληα πνπ ζπρλά 

πεξηπιέθεη ηελ νξηνζέηεζε. Όηαλ πξφθεηηαη γηα νξηνζέηεζε ζαιαζζίσλ 

δσλψλ κεηαμχ ελφο λεζηνχ-θξάηνπο θαη ηνπ επεηξσηηθνχ εδάθνπο-

θξάηνπο θαη νη δηεθδηθήζεηο αιιειεπηθαιχπηνληαη, ε πεξηνρή πνπ 

απνδίδεηαη ζην λεζί εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

αθηψλ, αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηελ απφζηαζε ηνπ 
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λεζηνχ απφ ην άιιν θξάηνο, ην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ, ηνλ πιεζπζκφ 

ηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ απηάξθεηα. Αληίζεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

νξηνζέηεζε κεηαμχ ελφο λεζηνχ ή λεζηψλ ελφο επεηξσηηθνχ θξάηνπο 

θαη ηνπ επεηξσηηθνχ εδάθνπο γεηηνληθνχ θξάηνπο, νη ιχζεηο πνπ 

πηνζεηνχληαη πνηθίιινπλ (Παπαζηαπξίδεο, ρ.ε.˙ Σζηηψλα, ρ.ε.). 

Κάιηζηα ηα δηεζλή δηθαηνδνηηθά φξγαλα αλαγλσξίδνπλ 

αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα φισλ ησλ λεζηψλ ζε αηγηαιίηηδα δψλε 12 

λαπηηθψλ κηιίσλ, θαζψο θαη φηη ππεξηζρχεη απηφ ηνπ δηθαηψκαηνο ζε 

πθαινθξεπίδα. Υαξαθηεξηζηηθή ε απφθαζε ζηε Γηαηηεζία Dubai κε 

Sharjah ην 1981, ην νπνίν έθξηλε πσο ην λεζί Abu Musa δηθαηνχηαη «ex 

principio» αηγηαιίηηδα δψλε αλεμαξηήησλ ησλ πθηζηακέλσλ ή 

κειινληηθψλ δηεθδηθήζεσλ επί ηεο πθαινθξεπίδαο γεηηνληθψλ θξαηψλ 

(The Dubai/Sharjah Boundary Arbitration of 1981) 

Απφ ην 1982 θαη έπεηηα είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ηα λεζηά 

δηθαηνχληαη ειιείςεη αληαγσληζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ δψλεο δηθαηνδνζίαο 

κέρξη ηνπ εμσηεξηθνχ νξίνπ ησλ 200 λ.κ. Απηφ έγηλε prima facie δεθηφ 

απφ ην Γηθαζηήξην θαη κάιηζηα εθαξκφζηεθε αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε εμαξηεκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ λεζηψλ θείκελσλ έλαληη ηνπ 

θχξηνπ επεηξσηηθνχ φγθνπ άιινπ θξάηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα 

λεζηά απηά έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πιεπξηθψο θαη νπηζζίσο δηθαηψκαηα 

πθαινθξεπίδαο πέξα απφ ην φξην ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο (Γακπάια, 

2010). 

Δπηπξφζζεηα λα αλαθέξνπκε πσο φζνλ αθνξά ηνπο βξάρνπο, δελ 

πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ε έλλνηά ηνπο κε θξηηήξην ην κέγεζνο ηνπο, 

σζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Σξίηε πλδηάζθεςε 

ησλ ΖΔ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο νξηζκέλεο αληηπξνζσπείεο 

θαηέζεηαλ πξνηάζεηο κε δηαβαζκίζεηο ησλ δηαθφξσλ λεζησηηθψλ 

κνξθσκάησλ. Σειηθά ε χκβαζε ΓΘ δελ πηνζέηεζε φκσο δηαβαζκίζεηο 

ησλ λεζησηηθψλ κνξθσκάησλ (Ησάλλνπ & ηξαηή, 2013). 

Πνιιά είλαη ηα εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ εγείξνληαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, θαζψο εθηφο απφ ηελ απνπζία ελλνηνινγηθήο 
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δηαζαθήληζεο ηεο έλλνηάο ηνπο, πεξηέρεη θαη αζαθή θξηηήξηα σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ βξάρσλ λα «ζπληεξνχλ» αλζξψπηλε δηαβἰσζε ή λα 

έρνπλ «δηθή ηνπο νηθνλνκηθή δσή». Αλαπφθεπθηα ινηπφλ ππάξρνπλ 

ηζρπξηζκνί απφ ηα θξάηε γηα λεζηά ηνπο κεγάιεο έθηαζεο, φπνπ κπνξεί 

λα κελ θαηνηθνχληαη αιιά δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δελ 

δηθαηνχηαη πθαινθξεπίδαο/ΑΟΕ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απφθαζή ηεο 14εο Ηνπλίνπ 1993 γηα ηελ 

Οξηνζέηεζε ηεο Θαιάζζηαο Πεξηνρήο κεηαμχ ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ηνπ 

Jan Mayen (Γαλία-Λνξβεγία), I.C.J. Rep. 1993, φπνπ ην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε πιήξε δηθαηψκαηα ζαιαζζίσλ δσλψλ ζηε 

λνξβεγηθή λήζν Jan Mayen, ε νπνία βξίζθεηαη ζην Β. Αηιαληηθφ, ζε 

απφζηαζε 540 λ.κ. απφ ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Λνξβεγίαο θαη έρεη 

έθηαζε 373 ηεη. ρηι. Ζ λἠζνο δελ θαηνηθείηαη κφληκα, αιιά δηακέλνπλ 

πξνζσξηλά 25 άηνκα γηα ηηο αλάγθεο ξαδηνθσληθνχ θαη 

κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ (Case Concerning Maritime Delimitation in 

the area between Greenland and Jan Mayen). 

Δπίζεο λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΓΥ ζηελ 

ππφζεζε Ληθαξάγνπα vs Θνινκβία, ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θπξηαξρίαο 

επί λήζσλ ηεο Θαξατβηθήο θαη νξηνζέηεζε ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ κεηαμχ 

ησλ δχν θξαηψλ. Ήηαλ ε πξψηε απφθαζε πνπ δηεζλέο δηθαηνδνηηθφ 

φξγαλν απνθάλζεθε φηη έλαο λεζησηηθφο κεραληζκφο απνηειεί 

«βξάρν», θαζψο δελ κπνξεί λα κπνξεί λα ζπληεξήζεη αλζξψπηλε 

δηαβίσζε (Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). 

 

Κόλποι 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 10 σο θφιπνο νξίδεηαη ε επδηάθξηηε εζνρή 

αθηήο ηεο νπνίαο ε δηείζδπζε ζηελ μεξά ζε ζρέζε κε ην πιάηνο ηνπ 

ζηνκίνπ ηεο είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα χδαηα πνπ πεξηθιείεη λα 

πεξηθπθιψλνληαη απφ ηελ αθηή απνηειψληαο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κία 
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απιή θακππιφηεηα ηεο αθηήο. Δλ ηνχηνηο, κία ηέηνηα εζνρή ηεο αθηήο 

δελ ζεσξείηαη θφιπνο εθηφο αλ ε επηθάλεηά ηεο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε 

απφ εθείλε ελφο εκηθπθιίνπ πνπ έρεη γηα δηάκεηξν ηελ επζεία ηε 

θεξφκελε θαηά πιάηνο ηνπ ζηνκίνπ ηεο εζνρήο. 

Σν άξζξν βέβαηα αλαθέξεηαη κφλν ζε θφιπνπο νη αθηέο ησλ 

νπνίσλ αλήθνπλ ζ' έλα θξάηνο. Δπίζεο νξίδεηαη πσο θάζε λήζνο εληφο 

ηεο εζνρήο ζεσξείηαη φηη απνηειεί κέξνο ηεο πδάηηλεο έθηαζεο ηεο 

εζνρήο. 

 

Ιςτορικοί κόλποι 

 

ηελ UNCLOS III ηνπ 1982, δελ ζίρηεθε επζέσο ην δήηεκα ησλ 

ηζηνξηθψλ δηθαησκάησλ ή ησλ ηζηνξηθψλ λεξψλ. Παξφια απηά, είρακε 

νξηζκέλεο αλαθνξέο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζηελ πλζήθε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε, ην θαζεζηψο ζηνπο θφιπνπο, 

θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αξρηπειαγηθσλ πδάησλ θαη ηπρφλ 

πεξηνξηζκνχο θαη εμαηξέζεηο ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ. 

Σν άξζξν 10 παξάγξαθνο 6 αλαθέξεη φηη «νη πξνεγνύκελεο 

δηαηάμεηο (γηα ηνπο θόιπνπο) δελ ηζρύνπλ γηα ηνπο ιεγόκελνπο 

“ηζηνξηθνύο θόιπνπο”». ηελ νπζία νη παξαπάλσ δηαηάμεηο γηα ηνπο 

θφιπνπο δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο ιεγφκελνπο «ηζηνξηθνχο» θφιπνπο. Ζ 

έλλνηα απηψλ δελ νξίδεηαη ξεηά, αιιά πξνθχπηεη απφ ην εζηκηθφ δίθαην.  

Ωο ηζηνξηθφο θφιπνο ραξαθηεξίδεηαη απηφο πνπ έρεη απνθηήζεη ηζηνξηθφ 

ηίηιν, ν νπνίνο απνθηάηαη κεηά απφ εηξεληθή, καθξνρξφληα θαη κε 

ακθεζβεηίζηκε ρξήζε ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο (Ησάλλνπ & ηξαηή, 

2000˙ Κπισλφπνπινο, 2012). 

Ζ αλαθνξά πνπ ζίγνπξα καο αθνξά είλαη απηή ζην Άξζξν 298, 

φπνπ αλαθέξεηαη πσο επηηξέπεη, καδί κε άιια, ζηα αληηκαρφκελα θξάηε 

λα εμαηξέζνπλ ηελ ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
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πλζήθε, εθφζνλ έρνπλ λα θάλνπλ κε δηακάρε πνπ αθνξά ηζηνξηθνχο 

θφιπνπο ή ηίηινπο.  

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ελφο θφιπνπ είλαη απφηνθνο, 

κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ. πρλά πξνθαινχληαη εληάζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, αλ θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ηζηνξηθφηεηα ελφο θφιπνπ γίλεηαη απνδεθηή 

κε νκαιφ ηξφπν.  

Πξφθεηηαη γηα ζαιάζζηεο πεξηνρέο, πνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

δίθαην ζεσξνχληαη ηκήκαηα ρσξηθήο ή αλνηρηήο ζάιαζζαο, 

δηεθδηθνχληαη απφ θάπνηα θξάηε σο εζσηεξηθά χδαηα θαη 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηξίηα θξάηε σο ηέηνηα. Θαηά ην παξειζφλ πνιιά 

είλαη ηα θξάηε πνπ πξνέβαιαλ δηθαηψκαηα λα εληάμνπλ ηέηνηνπο 

θφιπνπο ζηα εζσηεξηθά ηνπο χδαηα, έρνληαο σο θχξην επηρείξεκα ηνλ 

ηζηνξηθφ ηίηιν, δειαδή καθξνρξφληα ρξήζε, ζπλερή θαη ρσξίο 

ακθηζβεηήζεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηεθδηθήζεσλ είλαη ν θφιπνο 

Υάληζνλ ζηνλ Θαλαδά, νη θφιπνη Βεζηθηφξδ ζηε Λνξβεγία θαη ν θφιπνο 

Ιαρφινπο ζηε νπεδία (Αιεμφπνπινο & Φνπξλαξάθε, 2015). 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ζηνλ θφιπν ηεο Γαιιίαο, 

Cancale – Granville Bay, φπνπ ιφγσ ησλ καθξνρξφλησλ αιηεπηηθψλ 

δξάζεσλ ηεο ρψξαο επ‟ απηνχ, ε ηζηνξηθφηεηά ηνπ δελ ακθηζβεηήζεθε 

απφ ηε Κεγάιε Βξεηαλία (Κπισλφπνπινο, 2012). 

Απφ ηελ άιιε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θφιπνπ ηεο χξηεο, φπνπ ε 

Ιηβχε ήζειε λα θαηνρπξψζεη ηζηνξηθφ ηίηιν, αληέδξαζαλ έληνλα 

αξθεηά θξάηε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Ζ.Π.Α., νη νπνίεο πξνέβεζαλ 

ζε απνζηνιέο λαπηηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή 

(Κπισλφπνπινο, 2012). 
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o β) Αξρηπειαγηθά θξάηε 

 

ην χληαγκα ησλ Ωθεαλψλ ην 4ν ηκήκα ηνπ είλαη αθηεξσκέλν 

εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηα αξρηπειαγηθά θξάηε. χκθσλα 

κε ην άξζξν 46 νξίδεηαη πσο αξρηπειαγηθφ θξάηνο είλαη ην θξάηνο πνπ 

απνηειείηαη θαζ' νινθιεξία απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αξρηπειάγε θαη, 

ελδερνκέλσο, θαη απφ άιιεο λήζνπο, ελψ «αξρηπέιαγνο» ζεκαίλεη 

ζχκπιεγκα λήζσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηκεκάησλ λήζσλ, 

αιιεινζπλδεφκελα χδαηα θαη άιια θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

είλαη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ κηά 

απηνηειή γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα, ή πνπ 

ζεσξνχληαη ηζηνξηθά φηη ζρεκαηίδνπλ κηα ηέηνηα ελφηεηα. 

χκθσλα κε ην άξζξν 47§1, ηα θξάηε απηά δηθαηνχληαη λα έρνπλ 

θπξηαξρία ζηα χδαηα πνπ πεξηθιείνληαη απφ ηηο αξρηπειαγηθέο γξακκέο 

βάζεο ηνπο, αζρέησο ηνπ βάζνπο ηνπο ή ηεο απφζηαζήο ηνπο απφ ηελ 

αθηή. Οη αξρηπειαγηθέο γξακκέο βάζεο ζα πξέπεη λα ελψλνπλ ηα 

αθξφηαηα ζεκεία ησλ πιένλ απνκαθξπζκέλσλ λήζσλ θαη ζθνπέισλ 

ηνπ αξρηπειάγνπο, ππφ ηνλ φξν φηη ην ίρλνο απηψλ ησλ γξακκψλ 

βάζεο πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο λήζνπο θαη νξίδεη κηά πεξηνρή ζηελ 

νπνία ν ιφγνο ηνπ εκβαδνχ ησλ πδάησλ ηεο πξνο ην εκβαδφλ ηεο 

μεξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξαιιηνγελψλ αηφιισλ ζα 

είλαη κεηαμχ 1 πξνο 1 θαη 9 πξνο 1. Κάιηζηα ε θπξηαξρία ηνπο 

εθηείλεηαη θαη ζηνλ ελαέξην ρψξν πάλσ απφ ηα αξρηπειαγηθά χδαηα, 

φπσο επίζεο θαη ζην βπζφ ηνπο θαη ζην ππέδαθφο ηνπο θαη ζηνπο 

πφξνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζ' απηά. 

Κε ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο πνπ ηίζεληαη αξθεηά είλαη ηα θξάηε 

πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξάμνπλ αξρηπειαγηθέο γξακκέο, φπσο ε 

Απζηξαιία, ε Ηζιαλδία, ε Θνχβα, ε Λέα Εειαλδία θαη ε Ατηή, θαζψο 

δελ πιεξνχλ ηε ζρέζε 1:1. 

Οκάδα θξαηψλ ππνζηήξημε πσο ν ζεζκφο ηνπ αξρηπειαγηθνχ 

θξάηνπο ζα κπνξνχζε λα εθαξκφδεηαη θαη ζηα σθεάληα αξρηπειάγε, 
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φπσο ηα λεζηά Σφλγθα θαη νη Φηιηππίλεο, αιιά ζρεηηθή δηάηαμε δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηε χκβαζε. Σα Ωθεάληα Θξάηε Φίηδη – Ηλδνλεζία – 

Φηιηππίλεο – Καπξηηαλία, φκσο ιίγν πξηλ ηελ πξψηε ζπλδηάζθεςε γηα 

ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, δήισζαλ φηη ζηηο πξνζέζεηο ηνπο είλαη λα 

πεξηβάινπλ φιν ην αξρηπέιαγνο ηνπο θαη λα θαηαζηήζνπλ ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν σο εζσηεξηθά χδαηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  Ζ 

κνλνκεξήο απηή πξάμε πξνθάιεζε αληηδξάζεηο, θαζψο θπξίσο ηα 

λαπηηιηαθά θξάηε, ζεψξεζαλ πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο πνπ άλεθαλ ζηελ Αλνηρηή Θάιαζζα ζα εληαρζνχλ πιένλ ζε 

εζσηεξηθά χδαηα, κε ζπλεπαγφκελε απψιεηα ησλ δηθαησκάησλ 

λαπζηπινΐαο ηνπο (Αιεμφπνπινο & Φνπξλαξάθε, 2015).  

Σα θξάηε απηά ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, δηεθδηθνχζαλ 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζηε ζάιαζζα αλάκεζα θαη πέξημ 

ησλ πνιπαξίζκσλ λεζηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα λεζηά Φίηδη, πνπ 

ηφηε φκσο ήηαλ απνηθία ηεο Κ. Βξεηαλίαο, κε ηνλ Κνλάξρε ησλ λεζηψλ 

Σφγθα πξνζδηφξηδε κε ζπγθεθξηκέλεο ζπληεηαγκέλεο ηελ θπξηαξρία ηνπ, 

ελψ νη Φηιηππίλεο ην 1899 θήξπμαλ απηνλνκία απφ ηηο ΖΠΑ θαη 

δηεθδίθεζαλ ηζηνξηθφ δηθαίσκα αλαγλσξίζεσο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο. Ζ 

ξηδηθή ιχζε θαη θαηνρχξσζε ζε δηεζλέο θείκελν δελ επήιζε, αιιά είρε 

αξρίζεη λα απνθηά ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνχο εζίκνπ (Ησάλλνπ & ηξαηή, 

2013). 

Δπέηπραλ ηειηθά λα αλαγλσξηζηνχλ σο Ωθεάληα Θξάηε λα 

ζεσξνχληαη «Αξρηπειαγηθά», (φηαλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο), αιιά δελ επέηπραλ ηελ 

ζεκαληηθφηεξε επηδίσμή ηνπο, λα ηνπο αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα φηαλ 

θιείλνπλ κε ηηο νλνκαδφκελεο «Αξρηπειαγηθέο (Δπζείεο) Γξακκέο», ην 

ζχλνιν ησλ λεζησηηθψλ ηνπο ζπζηάδσλ πεξηκεηξηθψο, ηα χδαηα πνπ 

ζα θιείλνληαη λα ζεσξνχληαη σο «Δζσηεξηθά», γηαηί ζπλάληεζαλ ηελ 

θαηεγνξεκαηηθή αληίξξεζε ησλ κεγάισλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ 

ζέινπλ γηα ηα πινία ηνπο κεγαιχηεξε ειεπζεξία (Αιεμφπνπινο & 

Φνπξλαξάθε, 2015˙ Ησάλλνπ & ηξαηή, 2013). 
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Δθαξκνδνκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε 

χκβαζε, 21 είλαη ηα λεζησηηθά Θξάηε πνπ έρνπλ δειψζεη φηη 

απνιαχνπλ ηνπ θαζεζηψηoο, ήηνη Αληίγθνπα θαη Κπαξκπνχληα – Άγηνο 

Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο – Βαλνπάηνπ – Γξελάδα – Ηλδνλεζία – 

Θνκφξνο – Θηξηκπάηη – Καιβίδεο – Κπαράκεο – Λέα Γνπτλέα – Λεζηά 

Κάξζαι – Λεζηά νινκψληνο – Παπνχα – Πξάζηλν Αθξσηήξην – 

ευρέιιεο – Σφγθα – Σνπβαινχ – Σξηληηάη θαη Σνκπάγθν – Σδακάηθα – 

Φηιηππίλεο – Φίηδη. 

Σα ελ ιφγσ θξάηε ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο. Γεδνκέλνπ 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα πηνζεηήζνπλ 

αξρηπειαγηθά χδαηα ην έρεη ήδε πξάμεη, γίλεηαη απνδεθηφ πσο ε γεληθή 

έλλνηα ησλ αξρηπειαγηθψλ πδάησλ ελέρεη θαλφλα εζηκηθνχ δηθαίνπ 

(Ησάλλνπ & ηξαηή, 2013˙ Κπισλφπνπινο, 2012). 
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o γ) Ζ αιηεία 

 

Ζ αιηεία ξπζκίδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάινγα κε ηελ ελ 

ιφγσ ζαιάζζηα δψλε. Σα θξάηε έρνπλ πιήξε εμνπζία λα ξπζκίδνπλ ηελ 

αιηεία ζηα ρσξηθά ηνπο χδαηα ιφγσ ηεο απφιπηεο θπξηαξρίαο θαη 

ειέγρνπ ηνπο ζηε δψλε απηή. Θεσξείηαη απφ ην χληαγκα ησλ 

Ωθεαλψλ πσο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ αξρή ηεο Αβιαβνχο Γηέιεπζεο 

ησλ αιινδαπψλ πινίσλ, ε νπνία δηέπεη ηε δψλε απηή (άξζξν 19§2 εδ. 

η) (Ιπθνχδεο, 2014).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζεσξείηαη πσο νη αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δηαηαξάζζνπλ ηελ εηξήλε, ηελ ηάμε ή ηελ αζθάιεηα ηνπ παξάθηηνπ 

θξάηνπο θαη άξα ην πινίν ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο έρεη δηθαηνδνζία λα 

επηρεηξήζεη ηε ζχιιεςή ηνπ εληφο ηεο ειιεληθήο αηγηαιίηηδαο δψλεο 

(Ιπθνχδεο, 2014).  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο πλζήθεο ην παξάθηην 

θξάηνο κπνξεί λα εγθξίλεη λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθαιή δηέιεπζε γηα λα απνηξέςεη ηελ παξαβίαζε ησλ αιηεπηηθψλ ηνπ 

λφκσλ. 

Όηαλ φκσο ε αιηεία δηελεξγείηαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππφθεηληαη 

ζηελ θπξηαξρία ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί  

ηεο ΑΟΕ, αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παξάθηησλ θξαηψλ φζνλ 

αθνξά ηνπο έκβηνπο πφξνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61 έσο 71 ηνπ 

Κέξνπο V ηεο χκβαζεο. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη πσο θάζε παξάθηην θξάηνο, κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ηα επηηξεπφκελα αιηεχκαηα κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπιιέγεη ηνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο αιιά θαη λα 

παξέρεη πξφζβαζε ζην πιεφλαζκα ησλ επηηξεπφκελσλ αιηεπκάησλ ζε 

άιια θξάηε. 

Ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αιηείαο κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ, αλ φρη κε εηξεληθά κέζα 
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θαη δηαπξαγκάηεπζε, κε πξνζθπγή ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

ζπκθσλήζεθε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ή κε ηελ ππνβνιή ηνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζπλδηαιιαγήο.  

Οη αζάθεηεο βέβαηα γηα ηελ έλλνηα ηνπ πιενλάζκαηνο 

επηηξεπφκελσλ αιηεπκάησλ θαη ηεο έιιεηςεο θξηηεξίσλ γηα ην πψο ζα 

παξέρεηαη ζε άιια θξάηε πξφζβαζε ζην πιεφλαζκα εκπνδίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε δηεπζέηεζε ηέηνησλ δηαθνξψλ. Κάιηζηα ε επηηξνπή 

ζπλδηαιιαγήο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα 

κε απηή ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο, θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε έθζεζε 

πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα είλαη δεζκεπηηθή. 

Αμηνζεκείσην επίζεο λα αλαθεξζεί πσο ηέηνηεο δηαθνξέο 

εμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ δηαθαλνληζκφ απφ ηηο ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δηθαζηεξίσλ θαη ην παξάθηην θξάηνο δελ 

ππνρξενχηαη λα ππνβιεζεί ζε ππνρξεσηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

Σα ζπκθέξνληα ησλ παξάθηησλ θξαηψλ αλαγλσξίδνληαη επίζεο 

ζηε ζχκβαζε ζε δηάθνξνπο βαζκνχο φζνλ αθνξά ηελ αιηεία 

απνζεκάησλ ή εηδψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δψλεο ή 

κεηαμχ ηεο ΑΟΕ θαη ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο. 

ηηο πεξηνρέο αλνηθηήο ζάιαζζαο ν θξαηηθφο έιεγρνο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ζηα εζληθά ζθάθε ηεο θαη ε ειεπζεξία ηεο αιηείαο 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο απφ γεληθέο ππνρξεψζεηο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα 

δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή δηεπζέηεζε 

δηαθνξψλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

θαλφλσλ, ελψ ππάξρεη θαη ε ελαιιαθηηθή ζχλαςεο ζπκθσληψλ 

εθαξκνγήο γηα λα δηεπξχλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο αιηείαο αλνηθηήο 

ζάιαζζαο ζηελ UNCLOS (Παπαζηαπξίδεο, ρ.ε.).  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ππφζεζεο MV Saiga No.2 , 

φπνπ ε Γνπηλέα ζπλέιαβε έλα πινίν θέξνλ ηε ζεκαία ηνπ Αγίνπ 

Βηθέληηνπ θαη Γξελαδίλσλ, ζηελ ΑΟΕ θαη ηζρπξίζηεθε φηη είρε δηθαίσκα 

λα πξνβεί ζε απηή ηελ ελέξγεηα, ιφγσ ηνπ φηη ην πινίν ηξνθνδνηνχζε 
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κε πεηξέιαην άιια αιηεπηηθά πινία θαη άξα απέθπγε λα θαηαβάιεη ηνπο 

ζρεηηθνχο δαζκνχο (The M/V "SAIGA" (No. 2) Case (Saint Vincent and 

the Grenadines v. Guinea). Ζ ππφζεζε νδεγήζεθε ζην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο βάζεη ηνπ α. 292 πκβΓΘ, ην 

νπνίν απεθάλζε φηη ε Γνπηλέα παξαβίαζε ην α. 73 παξ. 2 θαη 4 πκβΓΘ 

δηφηη δελ επέβαιε εγγχεζε ψζηε λα αθεζεί ειεχζεξν ην πινίν θαη ην 

πιήξσκά ηνπ, ελψ αξλήζεθε λα ζπδεηήζεη θαη αληίζηνηρε πξφηαζε πνπ 

ππνβιήζεθε απφ ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο. Έηζη ππνρξεψζεθε λα αθήζεη 

ηφζν ην πινίν φζν θαη ην πιήξσκα.  

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε επίζεο φηη ε λνκνζεζία ηεο Γνπηλέαο θαη δε 

ν Σεισλεηαθφο Θψδηθαο, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ εθηείλεηαη ζε 

αθηίλα 250 ρικ απφ ηελ αθηή, δε ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκβΓΘ, 

δηφηη ε ηειεπηαία επηηξέπεη ζηα παξάθηηα θξάηε λα εθαξκφδνπλ ηελ 

ηεισλεηαθή ηνπο λνκνζεζία κφλν ζηε ζπλνξεχνπζα δψλε θαη θαη‟ 

εμαίξεζε ζηελ ΑΟΕ ζε ζρέζε κε ηερλεηέο λήζνπο θαη εγθαηαζηάζεηο 

(M/V Saiga No 2, July 1999). Αληίζηνηρε είλαη θαη ε πην πξφζθαηε 

απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ζηελ 

ππφζεζε M/V “Virginia G” case (Panama v. Guinea- Bissau), Case No. 

19, Judgment of 14 April 2014. 

Δπίζεο κε ηελ ππφζεζε Southern Bluefin Tuna (θπαλνπηεξχγηνο 

ηφλνο ηνπ λφηνπ) θξίζεθε ππφζεζε πνπ αθννχζε κηα αιηεπηηθή 

δηαθνξά κε αληηθείκελν ηα κέηξα δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ελφο απφ 

ηα πξνζηαηεπφκελα απφ ηε χκβαζε κεηαλαζηεπηηθά είδε (ππφζεζε 

Southern Bluefin Tuna (θπαλνπηεξχγηνο ηφλνο ηνπ λφηνπ), ζηελ νπνία 

ε Απζηξαιία θαη ε Λέα Εειαλδία θαηεγνξνχζαλ ηελ Ηαπσλία φηη 

παξαβίαδε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο βάζεη ηεο χκβαζεο επηηξέπνληαο ηελ 

ππεξαιίεπζε ηνπ είδνπο. Σν ΓΓΘ ππέδεημε πξνζσξηλά κέηξα πνπ 

δεηήζεθαλ απφ ηηο πξνζθεχγνπζεο, έρνληαο θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ππφ ζπγθξφηεζε δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ην νπνίν 

είραλ δεηήζεη λα ζπγθξνηεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 287 θαη ηνπ Παξ. VII 
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ηεο χκβαζεο γηα ηo δίθαην ηεο ζάιαζζαο ε Απζηξαιία θαη Λέα 

Εειαλδία ήηαλ prima facie αξκφδην λα δηθάζεη ηε δηαθνξά. 
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ΗΗΗ. Θξηηηθή επηζθόπεζε ηεο απόθαζεο ηνπ 

Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε Νόηηα ηληθή 

Θάιαζζα 

 

o α) Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε από ην Γηαηηεηηθό 

Γηθαζηήξην παξά ηε κε ζπκκεηνρή ηεο Θίλαο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 287§1γ ηεο χκβαζεο έλα δηαηηεηηθφ 

δηθαζηήξην, ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VII απηήο θαη ζε 

απηφ θάζε ζπκβαιιφκελν θξάηνο ζε δηαθνξά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηελ ππνβάιιεη ζε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ην 

άιιν κέξνο ή κέξε ζηε δηαθνξά. ε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο δελ εκθαληζηεί ελψπηνλ ηνπ  δηθαζηεξίνπ ή παξαιείςεη λα 

ππεξαζπίζεη ηελ ππφζεζε ηνπ, δειαδή εξεκνδηθήζεη, ην άιιν κέξνο 

δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία θαη λα 

εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ, ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε δηαδηθαζία 

(άξζξν 9 ηνπ παξαξηήκαηνο VII).  

Δλ πξνθεηκέλσ ε Θίλα απέξξηςε ηε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία απφ 

ηηο Φηιηππίλεο θαη δελ δέρζεθε νχηε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαδηθαζίεο 

απηέο. Κάιηζηα ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Θίλαο επεζήκαλε ζηηο 

δειψζεηο θαη ζπλεληεχμεηο ηνπ πσο ζεσξεί φηη ε κε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαηηεζία είλαη ην λφκηκν δηθαίσκα ηνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηε χκβαζε. 

Σν Κφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε κε ζπκκεηνρή ηεο 

Θίλαο δελ εκπνδίδεη ηελ δηαηηεζία λα ζπλερηζηεί. Βέβαηα ε κε 

ζπκκεηνρή αληηζπκβαιινκέλνπ κέξνπο επηβάιιεη ηδηαίηεξε επζχλε ζην 

Γηθαζηήξην. Γελ δχλαηαη ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο Θίλαο, λα απνδερηεί 

απιψο ηηο αμηψζεηο ησλ Φηιηππίλσλ ή εηζάγεη κηα εξήκελ απφθαζε. 

Κάιηζηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο νξίδεηαη πσο 

«Πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζήο ηνπ, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

πξέπεη λα επηβεβαηώλεη, όρη κόλν όηη έρεη δηθαηνδνζία λα δηθάζεη ηε 



68 | Σ ε λ ί δ α  

 

δηαθνξά αιιά θαη όηη ε αμίσζε είλαη βάζηκε σο πξνο ηα γεγνλόηα θαη 

ην λόκν». 

Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ ηνπ, ην Γηθαζηήξην, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξαξηήκαηνο VII, εμαζθάιηζε ζε θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηελ πιήξε επθαηξία λα εηζαθνπζηεί θαη λα 

παξνπζηάζεη ηελ ππφζεζή ηνπ, θνηλνπνίεζε θαη ζηα δχν κέξε φιεο ηηο 

εμειίμεηο ζε απηή ηε δηαηηεζία θαη ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

ζρνιηάζνπλ ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο επαλεηιεκκέλα ππελζχκηζε ζηελ Θίλα φηη παξακέλεη 

αλνηθηφ ζε απηήλ λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη έρεη ιάβεη 

ππφςε ην έγγξαθν ζέζεο, ηηο δειψζεηο ηνπ θαη ηηο πνιιαπιέο 

επηθνηλσλίεο απφ ηνλ πξεζβεπηή ηεο ζηηο Θάησ Υψξεο. Σν Γηθαζηήξην 

πξνέβε ζε ελέξγεηεο ζχκθσλα ην άξζξν 10 ηνπ Θαλνληζκνχ, λα 

"απνθεχγεηαη ε πεξηηηή θαζπζηέξεζε θαη λα παξέρεη κηα δίθαηε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ κεξψλ." 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2013, ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην ζεκείσζε πσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ παξαξηήκαηνο 

VII ηεο ζχκβαζεο, ηελ απνπζία ελφο δηαδίθνπ ή ηελ απνηπρία ελφο 

κέξνπο λα ππεξαζπηζηεί ηελ ππφζεζή ηνπ δελ ζπληζηά εκπφδην ζηε 

δηαδηθαζία. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, πξηλ γίλεη ε θαηαθχξσζή ηνπ, 

πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φρη κφλν γηα ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ επί ηεο 

δηαθνξάο, αιιά θαη γηα ην φηη ν ηζρπξηζκφο είλαη βάζηκνο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζην δίθαην.  

Θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο, ζεζπίζηεθε κηα δηαδηθαζία 

γηα ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην λα ζέηεη εξσηήκαηα ζηνπο δηαδίθνπο 

ζρεηηθά κε "εηδηθά δεηήκαηα ηα νπνία ζεσξεί φηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί ή 

δελ έρνπλ επαξθψο αηηηνινγεζεί ζηα ππνκλήκαηα πνπ ππνβιήζεζαλ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άιιν κέξνο δελ ππεξαζπίζηεθε ηελ ππφζεζή 

ηνπ. ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2014, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην έιαβε ππφςε 

ηνπ ην γεγνλφο φηη ε Θίλα δελ είρε ππνβάιεη ππφκλεκα θαη δήηεζε 

πεξαηηέξσ γξαπηά επηρεηξήκαηα απφ ηηο Φηιηππίλεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα 
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δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Οη Φηιηππίλεο ππέβαιαλ ζπκπιεξσκαηηθή 

γξαπηή ππνβνιή ζηηο 16 Καξηίνπ 2015 (Contribution of the 

Permanent, 2015). 

Σειηθά ελψ ε Θίλα δελ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία, ην Γηθαζηήξην 

πξνζπάζεζε λα δηαθξίλεη απφ ηηο επίζεκεο δειψζεηο ηεο Θίλαο ηε ζέζε 

ηνπ ζε θάζε κία απφ ηηο αμηψζεηο ησλ Φηιηππίλσλ (PCA Case Nº 2013-

19, 2016). 

Παξά ηελ απφθαζή ηεο λα κελ εκθαληζηεί επίζεκα ζε θαλέλα 

ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο επί ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε Θίλα  

αλέιαβε βήκαηα γηα λα θαηαζηήζεη επίζεκε ηελ άπνςή ηνπ φηη ην 

Γηθαζηήξην δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάζεη νπνηνδήπνηε απφ ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ησλ Φηιηππίλσλ. Κάιηζηα ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2014, ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Θίλαο δεκνζίεπζε έγγξαθν ηεο θπβέξλεζεο 

ηεο Ιατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Θίλαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηθαηνδνζίαο, 

φπνπ ηζρπξίζηεθε φηη ην Γηθαζηήξην δελ έρεη δηθαηνδνζία επεηδή α) 

«νπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαηηεζίαο είλαη ε εδαθηθή θπξηαξρία επί 

ηεο Θάιαζζαο ηεο Λφηηαο Θίλαο"· β) «Ζ Θίλα θαη νη Φηιηππίλεο 

ζπκθψλεζαλ, κέζσ δηκεξψλ κέζσλ θαη ηεο δήισζεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε Λφηηα Θίλα Θάιαζζα, γηα λα 

δηεπζεηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαθνξέο ηνπο κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ». 

θαη γ) ηηο δηαθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη Φηιηππίλεο "ζα απνηεινχζαλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζαιάζζηαο νξηνζέηεζεο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ".  

Δπηπξφζζεηα ν Θηλέδνο Πξεζβεπηήο ζηηο Θάησ Υψξεο είρε επίζεο 

ζηείιεη αξθεηέο αλαθνηλψζεηο ζηα κέιε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, απεπζείαο θαη 

κέζσ ηνπ Κεηξψνπ, πξνο ελεκέξσζε ησλ δηαηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα θαζηζηνχζε ζαθέο φηη νη 

επηθνηλσλίεο απηέο δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη σο φηη ε Θίλα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. 

Σν δηθαζηήξην απνθάζηζε λα ζεσξήζεη σο ηζνδχλακν ην έγγξαθν 

ζέζεο θαη ηηο επηθνηλσλίεο απφ ηελ Θίλα σο κηα έλζηαζε πεξί δηεζλνχο 
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δηθαηνδνζίαο θαη λα δηεμαγάγεη ρσξηζηή αθξφαζε θαη λα θεξχμεη ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ σο πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα, εθηφο εάλ ην δήηεκα ηεο 

δηθαηνδνζίαο "δελ δηαζέηεη απνθιεηζηηθά πξνθαηαξθηηθφ ραξαθηήξα". 

Δμέδσζε ινηπφλ απφθαζε γηα ηε δηθαηνδνζία θαη ην παξαδεθηφ ζηηο 29 

Οθησβξίνπ 2015, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηάζεσλ πεξί δηεζλνχο 

δηθαηνδνζίαο πνπ εθηίζεληαη ζην έγγξαθν ζέζεο ηεο Θίλαο, θαζψο θαη 

άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ.  

Άιισζηε θαη ε χκβαζε πξνβιέπεη πξνδηθαζία ζρεηηθά κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηαθαλνληζκνχ γηα δχν εηδηθνχο 

ιφγνπο πξνδηθαζηηθήο θξίζεο : α) φηη ε πξνζθπγή δελ απνηειεί 

θαηάρξεζε ηεο δηθαηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο θαη β) φηη ε πξνζθπγή δελ 

είλαη prima facie αζεκειίσηε. ηελ παξαπάλσ πξνδηθαζηηθή θξίζε 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν είηε απηεπάγγειηα είηε 

έπεηηα απφ έλζηαζε δηαδίθνπ. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε πξνζθπγή εκπίπηεη 

ζε κηα απφ ηηο δπν θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ηφηε ε δίθε 

θαηαξγείηαη. Ζ ξχζκηζε απηή απνηειεί κία πξφζζεηε εμαζθάιηζε έλαληη 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηθαηνδνηηθνχ δηαθαλνληζκνχ , ε νπνία δηεπξχλεη ηηο 

πξνδηθαζηηθέο ελζηάζεηο αξκνδηφηεηαο πνπ κπνξεί λα ππνβάιεη έλαο 

δηάδηθνο (Θνιηιέθε, 2010). 

Θαηέιεμε ινηπφλ σο παξαδεθηέο επηά απφ ηηο δεθαπέληε ππνβνιέο 

ησλ Φηιηππίλσλ, ελψ παξάιιεια αλέβαιε ηηο απνθάζεηο ζε επηά άιιεο 

ππνβνιέο γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε ζε ζπλάξηεζε κε ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ Φηιηππίλσλ. Εήηεζε επίζεο απφ ηηο Φηιηππίλεο λα 

απνζαθελίζνπλ έλα απφ ηα ππνκλήκαηά ηνπ.  

Σέινο ν ηζρπξηζκφο ηεο Θίλαο πσο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο 

δηαθσλίαο, έρνπλ ζπλαθζεί δηκεξείο ζπλζήθεο, απνξξίπηεηαη θαζψο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 311 ηεο χκβαζεο νξίδεηαη πσο «1. Η παξνύζα 

ζύκβαζε ππεξηζρύεη, κεηαμύ ησλ θξαηώλ κεξώλ, ησλ ζπκβάζεσλ ηεο 

Γελεύεο, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1958, γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο. 2. Η 

παξνύζα ζύκβαζε δελ κεηαβάιιεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο 
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ησλ θξαηώλ κεξώλ πνπ πεγάδνπλ από άιιεο ζπκθσλίεο ζπλάδνπζεο 

κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη πνπ δελ ζίγνπλ ηελ απνιαπή από άιια 

θξάηε κέξε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπο δπλάκεη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 3. Δύν ή 

πεξηζζόηεξα θξάηε κέξε κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο πνπ 

ηξνπνπνηνύλ ή αλαζηέιινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, εθαξκνδόκελεο απνθιεηζηηθά ζηηο κεηαμύ ηνπο 

ζρέζεηο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ζπκθσλίεο απηέο δελ αθνξνύλ ζε 

δηάηαμε από ηελ νπνία ε παξέθθιηζε δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνύ ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε πεξαηηέξσ όηη ηέηνηεο 

ζπκθσλίεο δελ ζίγνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζ' απηή θαη όηη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκθσληώλ απηώλ δελ 

ζίγνπλ ηελ απνιαπή από άιια θξάηε κέξε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο δπλάκεη ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο.». πλάγεηαη ινηπφλ πσο πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο ησλ 

θξαηψλ κεξψλ ηζρχνπλ κφλν αλ είλαη ζπκβαηέο κε ηε χκβαζε, άξα 

δελ κπνξεί λα ππεξηζρχνπλ απφ φζα νξίδνληαη ζε απηήλ (Θξαηεξφο & 

ηξαηή, 2013). 
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o β) Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ 

 

 

Σφζν νη Φηιηππίλεο, φζν θαη ε Θίλα έρνπλ επηθπξψζεη ηε χκβαζε 

γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ζηηο 8 Καΐνπ 1984 θαη 7 Ηνπλίνπ 1996. 

χκθσλα κε ην κέξνο XV θαη ην παξάξηεκα VII ινηπφλ νη Φηιηππίλεο 

άξρηζαλ απηή ηε δηαηηεζία θαηά ηεο Θίλαο ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2013, 

θαζψο δελ ππήξρε πεξίπησζε δηκεξνχο επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

δηεθδηθήζεσλ, κε ηελ Θίλα λα είλαη αλέλδνηε ζηηο απφςεηο ηεο 

(Σξηαληαθπιιίδεο, 2017). 

Πξναπαηηνχκελν ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνθείκελε πξνζθπγή είλαη 

ηα κέξε ηεο δηαθνξάο λα έρνπλ πηνζεηήζεη ηε ζπλζήθε, ε νπνία  

πξνβιέπεη φηη ζα επηιχζνπλ ηε δηαθνξά ηνπο κε κέζα δηθήο ηνπο 

επηινγήο θαη δεχηεξνλ ε ζπκθσλία απηή λα απνθιείεη ηελ πξνζθπγή 

ζηα κέζα επίιπζεο ηνπ Κέξνπο XV. Ζ ζπκθσλία ινηπφλ πξέπεη λα 

αθνξά ηελ επίιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο ππφ ηε χκβαζε ΓΘ 

θη φρη λα πξφθεηηαη γηα γεληθέο κεζφδνπο επίιπζεο δηαθνξψλ π.ρ. ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ. 

Σν πην ζεκαληηθφ δήηεκα ζην πιαίζην ηεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

ηνπ Κέξνπο XV, ην νπνίν δεκηνχξγεζε θαη ηνλ κεγαιχηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ είλαη ηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ σο άλσ 

δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 288 (1) ηεο χκβαζεο ΓΘ «θάζε Δηθαζηήξην 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 287 έρεη δηθαηνδνζία γηα θάζε δηαθνξά 

ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ηεο παξνύζεο Σύκβαζεο, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζε απηό ζύκθσλα κε ην παξόλ Μέξνο». Δπνκέλσο, ε 

ζπλαίλεζε ησλ κεξψλ ηεο χκβαζεο ΓΘ λα ππνβάινπλ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο ζηα σο άλσ δηθαζηήξηα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο 

δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ΓΘ θαη κφλν απηή. 
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χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, «δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ελόο 

ην δηθαίσκα ζηηο ζαιάζζηεο δώλεο δηαθέξεη από ηε δηαθνξά ζρεηηθά κε 

ηελ νξηνζέηεζε ηεο ηηο δώλεο απηέο ζε κηα πεξηνρή ζηελ νπνία 

επηθαιύπηνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ κεξώλ. Καηά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ε 

έθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεξώλ θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία 

αιιειεπηθαιύπηνληαη ζα είλαη θνηλά έλα από ηα πξώηα ζέκαηα πνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ θαηά ηελ νξηνζέηεζε ελόο ζαιάζζηνπ 

νξίνπ, απηό είλαη σζηόζν έλα μερσξηζηό δήηεκα. Έλα λαπηηθό όξην 

κπνξεί λα νξηνζεηεζεί κόλν κεηαμύ Κξάηε κε απέλαληη ή παξαθείκελεο 

αθηέο θαη επηθαιππηόκελα δηθαηώκαηα. Αληίζεηα, α κπνξεί λα ππάξρεη 

δηαθσλία ζρεηηθά κε αμηώζεηο πνπ αμηώλνληαη αθόκε θαη ρσξίο 

επηθαιύςεηο, όπνπ παξάδεηγκα - έλα θξάηνο δηεθδηθεί ηηο ζαιάζζηεο 

δώλεο ζε κηα πεξηνρή θαηαλνεηή από άιια θξάηε κέξνο ηεο αλνηθηήο 

ζάιαζζαο ή ηεο πεξηνρήο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Σύκβαζεο». 

Ζ νξηνζέηεζε ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ελφο ζαιάζζηνπ νξίνπ, κηαο 

λνεηήο γξακκήο, ζηελ νπνία ζηακαηά ε θπξηαξρία ή δηθαηνδνζία ελφο 

θξάηνπο θαη αξρίδεη ε θπξηαξρία ελφο άιινπ. Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία 

νξηνζέηεζεο είλαη έπεηηα απφ επηηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε 

ζπκθσλία ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ 

θξαηψλ λα ζπκθσλήζνπλ δεκηνπξγνχληαη δηεζλείο δηαθνξέο, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη εμ νξηζκνχ λνκηθέο, θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε παξαπνκπή 

απηψλ ζε θάπνην δηεζλέο δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, δηθαζηηθφ (θπξίσο ην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην) ή δηαηηεηηθφ (Θξαηεξφο & ηξαηή, 2013˙ 

Παπαζηαπξίδεο, ρ.ε.). 

Ζ δηθαζηηθή επίιπζε κηαο δηεζλνχο δηαθνξάο δελ είλαη δπλαηή, 

παξά κφλν εθφζνλ ηα αληηπαξαβαιιφκελα θξάηε ζπλαηλέζνπλ γηα ηελ 

ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζε δηθαζηηθφ δηαθαλνληζκφ. Έλα δηεζλέο 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, ηελ εμνπζία λα απνθαζίζεη 

ην ίδην θαηά πφζν είλαη αξκφδην λα επηιεθζεί ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαθνξάο. Απνζηνιή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ εηδηθφηεξα είλαη λα 
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απνθαίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ επί λνκηθψλ 

δηεζλψλ δηαθνξψλ πνπ ηνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε (Γακπάια, 2008). 

Κάιηζηα νχηε ε Ιατθή Γεκνθξαηία ηεο Θίλαο αιιά νχηε θαη νη 

Φηιηππίλεο δελ έρνπλ πξνβεί ζε επίζεκε δήισζή ηνπο γηα ηελ επηινγή 

απνθιεηζηηθνχ κέζνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 287 ηεο 

χκβαζεο (List of States, 2009). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επηιέμνπλ κέζν 

γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο, νθείινπλ λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ππνρξεσηηθνχ δηαθαλνληζκνχ κε δεζκεπηηθέο απνθάζεηο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη εμαηξέζεσλ πνπ εηζάγεη ε χκβαζε. 

Τηνζεηεί ινηπφλ ε χκβαζε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαζψο 

πξνβιέπεη πσο ην ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη ζα ιεηηνπξγεί, εθφζνλ ηα 

δηάδηθα κέξε δελ πξνζθεχγνπλ ζε άιιεο κεζφδνπο ή κέζα επηιχζεσο 

ησλ δηαθνξψλ ή εάλ ηα κέζα απηά δελ νδεγνχλ ζε επίιπζε (Θνιηιέθα, 

2010). 

Δπίζεο επηηξέπεηαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα πξνβνχλ ζε δήισζε 

φηη εμαηξνχλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ δηθαηνδνηηθφ δηαθαλνληζκφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο : α) πνπ αθνξνχλ νξηνζέηεζε 

ζαιάζζησλ νξίσλ ή εκπιέθνπλ ηζηνξηθνχο θφιπνπο ή ηζηνξηθνχο 

ηίηινπο. Τπφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο νη δηαθνξέο απηέο , αλ εμαηξεζνχλ 

κε πξναηξεηηθή δήισζε, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ζπλδηαιιαγή, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2982  (Θνιηιέθα, 2010).  

Πξάγκαηη ε Θίλα είρε εμαηξέζεη κε δήισζή ηεο ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ δσλψλ ηεο, 

                                                           

2
 «Όηαλ ππνγξάθεη, επηθπξώλεη ή πξνζρσξεί ζηελ παξνύζα ζύκβαζε ή νπνηεδήπνηε 

κεηαγελέζηεξα, έλα θξάηνο κπνξεί ρσξίο λα βιάπηνληαη νη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ δπλάκεη ηνπ 

ηκήκαηνο 1, λα δειώζεη γξαπηώο όηη δελ απνδέρεηαη κηα νπνηαδήπνηε ή πεξηζζόηεξεο από ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπεη ην ηκήκα 2 ζρεηηθά κε κηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο δηαθνξώλ.». 
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βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ δηαθαλνληζκφ ζηηο 25 

Απγνχζηνπ 2006 (Θξαηεξφο & ηξαηή, 2013). Σν 1996 επίζεο ε 

θπβέξλεζε ηεο Θίλαο, κε επίζεκε δήισζή ηεο, αλέθεξε πσο δελ 

δέρεηαη ην ζχζηεκα ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

δεζκεπηηθέο απνθάζεηο ζην δεχηεξν θνκκάηη ηνπ Σκήκαηνο XV ηεο 

UNCLOS, γηα θακία απφ ηηο θαηεγνξίεο δηακαρψλ ζην Άξζξν 298 (3). Ζ 

άξλεζε ηεο ινηπφλ λα παξαδερηεί ηελ ππνρξεσηηθή απνδνρή ελφο 

δηθαζηεξίνπ ή κηαο δηαηηεζίαο έρεη ινγηθή, ιφγσ φηη ε ίδηα ε Θίλα 

επηθαιείηαη ηελ ηζηνξηθφηεηα κε ηελ Γξακκή ησλ 9 ζεκείσλ. 

Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ Πεθίλνπ ήηαλ φηη ε δηαηηεζία παξαβηάδεη 

ην δηεζλέο δίθαην θαη ην θαζεζηψο ηνπ Κφληκνπ Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, θαζψο πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα δήηεκα εζληθήο 

θπξηαξρίαο, πνπ δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ρσξηζηά απφ ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ Θίλαο θαη Φηιηππίλσλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ρσξηθψλ ηνπο 

πδάησλ (Contribution of the Permanent, 2015). 

Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην φκσο ζηελ ππφζεζε ηεο Λφηηαο ηληθήο 

Θάιαζζαο ζεψξεζε φηη ε China– ASEAN Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea (2002) δελ ζπληζηνχζε ζπλζήθε ππφ ην 

θσο ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπλζεθψλ θαη άξα δελ ελέπηπηε ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ. Ζ Θίλα έρεη πξνβεί ζε δειψζεηο πνπ αλαθέξνπλ φηη ην 

θξάηνο δελ απνδέρεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο XV, Σκήκα 2 (ππνρξεσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλεπάγνληαη δεζκεπηηθέο απνθάζεηο) φζνλ αθνξά κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο δηαθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

298, παξάγξαθνο 1, ζηνηρεία α), β) θαη γ) ηεο ζχκβαζεο (List of 

States, 2009). 

Σν Κφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δελ έρεη ηε δηθαηνδνζία ζχκθσλα 

κε ηελ UNCLOS λα επηιχζεη ηελ εδαθηθή δηαθσλία, παξά κφλν ηα 

δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο (Σξηαληαθπιιίδεο, 2017), 

θαζψο θάζε παξάθηην θξάηνο θαζνξίδεη κε ηελ εζσηεξηθή ηνπ 
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λνκνζεζία ηα φξηα ησλ ζαιάζζησλ δσλψλ πνπ ην πεξηβάιινπλ 

(Θξαηεξφο & ηξαηή, 2013). 

Ζ αίηεζε πνπ θαηαηέζεθε φκσο απφ ηηο Φηιηππίλεο δελ αζρνιείηαη 

κε ηελ θπξηαξρία ησλ θξαηψλ έλαληη ηεο ρεξζαίαο επηθξάηεηαο, νχηε 

δεηήζεθε απφ ην Γηθαζηήξην λα δηαηππψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα 

ην πνην θξάηνο δηαζέηεη θπξηαξρία επί νηαζδήπνηε ρεξζαίαο επηθξάηεηαο 

ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θπξηαξρία επί ησλ λεζηψλ Spratly ή ηνπ Scarborough 

Shoal. 

Ζ απφθαζε πνπ εθδφζεθε ζε θακία πεξίπησζε δελ έθξηλε εδαθηθά 

θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα θαη δεηήκαηα. Κάιηζηα αλ θαη ε χκβαζε 

πεξηέρεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ δσλψλ, ε 

Θίλα έθαλε δήισζε ην 2006 γηα λα απνθιείζεη ηα ζαιάζζηα φξηα 

νξηνζέηεζε απφ ηελ απνδνρή ηεο ππνρξεσηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, 

θάηη πνπ ε χκβαζε επηηξέπεη ξεηά γηα ηα ζαιάζζηα ζχλνξα θαη 

νξηζκέλα άιια ζέκαηα. Θαη‟ νπζίαλ ινηπφλ ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο 

απηήο πξνέβε ζε παξάθακςε ηεο εμαίξεζεο ησλ δηαθνξψλ νξηνζέηεζεο 

πεξί ππνρξεσηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ (Γακπάιε, 2008). 

πλεπψο, δελ δεηήζεθε απφ ην Γηθαζηήξην, αιιά νχηε θαη ην ίδην 

επηδίσμε λα νξηνζεηήζεη νπνηαδήπνηε ζαιάζζηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο πνπ ζπλνξεχεη 

κε ηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο. ην βαζκφ πνπ νξηζκέλνη απφ ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ησλ Φηιηππίλσλ αθνξνχλ γεγνλφηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεζίεο ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο, ην Γηθαζηήξην ηα εμέηαζε 

κφλν ζην κέηξν πνπ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δχν κεξψλ 

δελ εμαξηψληαη απφ νπνηαδήπνηε ζαιάζζηα ζχλνξα ή φπνπ δελ ππάξρεη 

νξηνζέηεζε ελφο νξίνπ δεδνκέλνπ φηη ε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο δελ 

ζα νδεγήζεη ζε αιιεινεπηθάιπςε ησλ δχν αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεξψλ (Γηφθαξεο, 2012˙Γακπάιε, 2008). 
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o γ) Θξίζε γηα ηνπο «ηζηνξηθνύο ηίηινπο» 

 

Όζνλ αθνξά θαη‟ νπζία ηελ ππφζεζε θαη ηελ εηπκεγνξία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ε Θίλα ζεσξεί φηη έρεη ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλε θπξηαξρία 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο. Γηα λα ζηεξίμεη ηηο 

δηεθδηθήζεηο ηεο, επεμέηεηλε λεζάθηα θαη πθάινπο θαη θαηαζθεχαζε εθεί 

δηαδξφκνπο πξνζγείσζεο αεξνζθαθψλ, ιηκάληα θαη άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο (Θίλα «έραζε» Λφηηα ηληθή Θάιαζζα, 2016). 

Πξνο ππνζηήξημε ησλ δηεθδηθήζεψλ ηεο, ε θηλεδηθή θπβέξλεζε 

έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα εθηελή δήισζε ζηελ νπνία ππνζηεξίδεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θηλεδηθνύ ιανύ ζηε 

Νόηηα Σηληθή Θάιαζζα έρνπλ ηζηνξία κεγαιύηεξε ησλ 2.000 ρξόλσλ. Η 

Κίλα ήηαλ ε πξώηε πνπ αλαθάιπςε, νλνκαηνδόηεζε, εμεξεύλεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ναλράη Τζνπληάν θαη ε πξώηε πνπ 

άζθεζε θπξηαξρία θαη δηθαηνδνζία πάλσ ζ’ απηήλ, ζπλερώο, εηξεληθά 

θαη απνηειεζκαηηθά».  

ηελ ίδηα αλαθνίλσζε ηεο θηλεδηθήο θπβέξλεζεο αλαθέξεηαη φηη ε 

θηλεδηθή θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή δηεθφπε κφλν εμαηηίαο ηεο ηαπσληθήο 

θαηνρήο, ζηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη 

απνθαηαζηάζεθε κεηά ηε ιήμε ηνπ, φηαλ ηελ Θίλα θπβεξλνχζαλ νη 

εζληθηζηέο, πξνηνχ αθφκε ληθήζνπλ νη θνκκνπληζηέο ζηνλ εκθχιην 

πφιεκν (Xinhua, 2016). 

Όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, ε UNCLOS δελ αλαγλσξίδεη ηελ 

ηζηνξηθφηεηα κηαο ρψξαο ζε κηα πεξηνρή, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο 

θφιπσλ. Δπηπιένλ, θχξην αληεπηρείξεκα ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ζην 

επηρείξεκα ηεο Θίλαο γηα ηελ ηζηνξηθή ηεο παξνπζία ζηελ πεξηνρή, είλαη 

ε απνπζία ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα κέρξη θαη ην 1947 απφ 

νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ζηελ πεξηνρή.  

Σν Γηθαζηήξην ππνζηήξημε πσο νη θηλεδηθέο αμηψζεηο ζηε Λφηηα 

ηληθή Θάιαζζα παξαβηάδνπλ ηε χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, 

ηελ νπνία έρνπλ ζπλππνγξάςεη θαη ηα δχν θξάηε. χκθσλα κε απηήλ 



78 | Σ ε λ ί δ α  

 

έρνπλ νξηζηεί νη Θαιάζζηεο Εψλεο, νπφηε νη φπνηεο δηεθδηθήζεηο έρνπλ 

εμαιεηθζεί, ψζηε λα απνξξίπηνληαη ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ζηνπο πφξνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο εληφο ηεο ιεγφκελεο «γξακκήο 

κε ηηο ελλέα παχιεο» (nine dash line), ζηελ πεξηνρή ηεο Λφηηαο ηληθήο 

Θάιαζζαο, ιφγσ έιιεηςεο λνκηθήο βάζεο. 

Γηαπίζησζε φηη είλαη αξκφδην λα εμεηάζεη ηε δηαθνξά ησλ κεξψλ 

ζρεηηθά κε ηα ηζηνξηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ πεγή ησλ λαπηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο. Σν βάζηκν ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε χκβαζε παξέρεη 

ζπλνιηθά δηθαηψκαηα ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη φηη νη πξνζηαζίεο γηα 

ηα πξνυπάξρνληα δηθαηψκαηα ζηνπο πφξνπο ειήθζεζαλ ππφςε, αιιά 

δελ εγθξίζεθαλ ζηε πλέιεπζε.  

Θαηά ζπλέπεηα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζην βαζκφ πνπ ε 

Θίλα είρε ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ζηνπο πφξνπο ζηα χδαηα ηεο Θάιαζζαο 

ηεο Λφηηαο Θίλαο, ηα δηθαηψκαηα απηά ζβήλνπλ ζην βαζκφ πνπ ήηαλ 

αζπκβίβαζηεο κε ηηο απνθιεηζηηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ζχκβαζε. εκείσζε επίζεο φηη, αλ θαη Θηλέδνη 

λαπηηθνί θαη νη αιηείο, φπσο θαη άιινη, είραλ ηζηνξηθά ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

λεζηά ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο, δελ ππήξραλ ζηνηρεία φηη ε Θίλα 

αζθνχζε ηζηνξηθά απνθιεηζηηθφ έιεγρν επί ησλ πδάησλ ή ησλ πφξσλ 

ηνπο.  

Γελ ππήξραλ λνκηθά εξείζκαηα ζηηο δηεθδηθήζεηο ηεο Θίλαο γηα  

ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ζηνπο πφξνπο εληφο ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηε γξακκή ησλ 9 ζεκείσλ. Θεψξεζε πσο ηα αηηήκαηα ησλ 

Φηιηππίλσλ, ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, φζνλ αθνξά ηα 

χδαηα, ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο θαη ηα ζαιάζζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηε 

Θάιαζζα ηεο Λφηηαο ηληθήο δηέπνληαη απφ ηε χκβαζε θαη φηη νη 

ηζρπξηζκνί ηεο Θίλαο γηα θπξηαξρηθά θαη ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ζε ζρέζε 

κε ηε λαπηηιία αληίζεηεο πξνο ηε χκβαζε θαη ζπλεπψο ρσξίο λφκηκν 

απνηέιεζκα. 
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Άιισζηε αο κε ιεζκνλνχκε πσο ζεκειηψδεο αξρή πνπ δηαπλέεη 

ηε χκβαζε είλαη απηή ηεο ηζφξξνπεο άζθεζεο δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε θξάηνο νθείιεη θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηα δηθαηψκαηα αιιά 

θαη ηα λνκηθά ζπκθέξνληα θαη ησλ ππνινίπσλ (Θξαηεξφο & ηξαηή, 

2013). 
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o δ) Θξίζε γηα ηα ηερλεηά λεζηά 

 

ηε ζπλέρεηα ην Γηθαζηήξην εμέηαζε ηα δηθαηψκαηα ζηηο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ην θαζεζηψο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

δηεμάγνληαο ηελ απνηίκεζε εάλ νξηζκέλνη χθαινη πνπ δηεθδηθεί ε Θίλα 

είλαη πάλσ απφ ην λεξφ θαηά ηελ πςειή ξνή, φπσο ην Θνπαηέξηνλ, ην 

Fiery Cross Reef, ην Gaven, ηνπο πθάινπο, ηνλ χθαιν Johnson, ηνλ 

χθαιν Hughes, ηνλ πθάικπξν McKennan, ηνλ χθαιν Mischief, ηνλ 

Scarborough Shoal, ηνλ Thomas Shoal θαη Subi Reef.  

Δάλ είλαη πάλσ απφ ην λεξφ θαηά ηελ πςειή παιίξξνηα 

δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα ζε ηνπιάρηζηνλ 12 λαπηηθά κίιηα, ελψ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζπλζεθψλ είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πιηθψλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Σν 

Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη νη χθαινη ηξνπνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ θαηαζθεπή γεο θαη ππελζχκηζε φηη ε 

ζχκβαζε ηα θαηαηάζζεη αλάινγα κε ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε 

(Κπαδίλεο, 2016).  

Ζ Θηλεδηθή θπβέξλεζε ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ηερλεηά λεζηά, 

ρηίδνληαο πάλσ ζηξαηησηηθή βάζε, αεξνδξφκην θαη νηθηζκνχο, είλαη γηα 

λα κπνξέζεη ν χθαινο λα ζεσξεζεί λεζί, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Γίθαην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Φηιηππίλεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

απνθηήζνπλ δηθαίσκα ζηε πεξηνρή ησλ λεζηψλ Spratly, αλαθέξνπλ 

πσο ην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ησλ λεζηψλ 

ησλ Φηιηππίλσλ, θαη φηη ηα λεζηά απηά απνηεινχζαλ κέξνο ηεο ρψξαο 

πξηλ απφ ρξφληα, αμηψλνληαο ην δηθαίσκα ηεο ηζηνξηθήο ρξήζεο θαη 

απηή θαζψο θαη επέθηαζεο ηεο πθαινθξεπίδαο ηεο. 

Δμέηαζε ινηπφλ εάλ θάπνηα απφ απηά πνπ ηζρπξίδεηαη ε Θίλα ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζαιάζζηεο δψλεο πέξαλ ησλ 12 

λαπηηθψλ κηιίσλ, φληαο λεζηά πνπ ζα είλαη ηθαλά ζηε θπζηθή ηνπο 

θαηάζηαζε λα ζπληεξνχλ ηελ αλζξψπηλε θαηνίθεζε ή νηθνλνκηθή δσή 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 121 παξάγξαθνο 3 ηεο χκβαζεο, έηζη 
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ψζηε λα έρνπλ δηθαίσκα ζε πηζαλέο ζαιάζζηεο δψλεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αιιειεπηθαιχπηνληαη κε εθείλεο ησλ  Φηιηππίλσλ (PCA 

Case Nº 2013-19, 2016). 

Έθξηλε ηειηθά πσο δελ έρεη ην δηθαίσκα ε Θίλα λα πξνρσξήζεη ζε 

νξηζκφ ζαιάζζησλ δσλψλ γηα ηα ηερλεηά λεζηά, ηα νπνία θαηαζθεχαζε, 

ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ ππνζηεί, θαζψο ρσξίο απηή δελ ζα 

ήηαλ ζπλερψο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Κάιηζηα 

πξνρψξεζε ζηελ απφθαζή ηνπ αλαθέξνληαο πσο θαλέλα απφ ηα λεζηά 

Spratly δελ κπνξεί λα νξίζεη ζαιάζζηεο δψλεο πέξα ησλ δψδεθα 

λαπηηθψλ κηιίσλ θαη επηπξφζζεηα αλαγλψξηζε φηη νξηζκέλα ζεκεία ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ λεζηψλ απφ ηελ Θίλα, εκπίπηνπλ ζηελ 

Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ησλ Φηιηππίλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηεο χκβαζεο ΓΘ 

1982, ππνγξακκίδεηαη πσο ηα λεζηά έρνπλ ην δηθαίσκα ζε ζαιάζζηεο 

δψλεο, αμηνινγνχληαη σο έδαθνο ηνπ θξάηνπο θαη δηέπνληαη απφ ην ίδην 

κε ηελ επεηξσηηθή πεξηνρή ελφο θξάηνπο θαζεζηψο. Σα λεζηά δχλαληαη 

ζπλεπψο λα έρνπλ αηγηαιίηηδα δψλε θαη πθαινθξεπίδα θαζψο θαη ΑΟΕ, 

ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο απηνηέιεηαο πνπ 

παξνπζηάδεη απφ ηελ άπνςε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ζάιαζζαο εηδηθφηεξα ε χπαξμε ηνπ θάζε λεζηνχ (Αιεμνπνχινπ, & 

Φνπξλαξάθε, 2015˙Θξαηεξφο & ηξαηή, 2013).  

Δμαηξνχληαη απφ ην άξζξν 121 νη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, νη νπνίνη 

ππεξθαιχπηνληαη απφ ηε κέγηζηε πιεκκπξίδα, αθφκα θαη αλ έρνπλ 

ρηηζζεί επ‟ απηψλ θάξνη, πνπ βξίζθνληαη ζπλερψο πάλσ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Δπίζεο δελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ησλ λήζσλ 

νη ηερλεηέο λήζνη, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ «θπζηθνχο» ζρεκαηηζκνχο 

(Κπαδίλεο, 2016). 

χκθσλα κε ην άξζξν 121 φια ηα λεζηά δηθαηνχληαη αηγηαιίηηδαο 

δψλεο θαη πθαινθξεπίδαο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ε εηδηθή θαηεγνξία ησλ 

βξάρσλ πνπ δελ δηθαηνχληαη πθαινθξεπίδα θαη Απνθιεηζηηθή 

Οηθνλνκηθή Εψλε. Ο γεληθφο απηφο θαλφλαο απνηειεί θαη εζηκηθφ 
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δίθαην, σο γεληθήο απνδνρήο, δεζκεχεη αθφκα θαη ηα θξάηε πνπ δελ 

είλαη ζπκβαιιφκελα ζηε χκβαζε. Οη βξάρνη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

ζπληεξήζνπλ αλζξψπηλε δηαβίσζε ή δηθή ηνπο νηθνλνκηθή δσή, δελ ζα 

έρνπλ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ή πθαινθξεπίδα (Θξαηεξφο & 

ηξαηή, 2013). 

Αο κε ιεζκνλνχκε πσο ε κφλε εμαίξεζε πνπ εηζάγεηαη κε ηε 

χκβαζε ΓΘ 1982 αθνξά ζηνπο βξάρνπο πνπ θαίηνη έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνχ (άξζξν 121) ζηεξνχληαη νηθνλνκηθήο δσήο 

ή πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ κφληκν πιεζπζκφ. ε απηνχο ηνπο 

βξάρνπο ε χκβαζε ΓΘ 1982 αλαγλσξίδεη κφλν δηθαηψκαηα 

αηγηαιίηηδαο δψλεο, αιιά φρη ΑΟΕ θαη πθαινθξεπίδαο. ηελ παξάγξαθν 

3 ηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη: «νη βξάρνη, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ αλζξψπηλε παξνπζία ή νηθνλνκηθή δσή απφ κφλνη ηνπο 

δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ΑΟΕ ή πθαινθξεπίδα», δηαηχπσζε πνπ 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα εξκελείαο θαη εθαξκνγήο. 

Σν Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηάηαμε απηή 

εμαξηάηαη απφ ηελ αληηθεηκεληθή ηθαλφηεηα ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ, ζηε 

θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, λα δηαηεξεί είηε κηα ζηαζεξή θνηλφηεηα 

αλζξψπσλ είηε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ εμαξηάηαη απφ 

εμσηεξηθνχο πφξνπο ή θαζαξά εμνξπθηηθφ ραξαθηήξα, ηνπ επίζεκνπ 

πξνζσπηθνχ ζε πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά εμαξηάηαη απφ ηελ 

εμσηεξηθή ππνζηήξημε θαη δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (Κπαδίλεο, 2016).  

Γηέθξηλε ινηπφλ κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο ελφο λεζησηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ (maritime feature) λα έρεη ζαιάζζηεο δψλεο 

(πθαινθξεπίδα θαη ΑΟΕ βάζεη ηνπ άξζξνπ 121 παξ. 2 ηεο χκβαζεο 

ΓΘ) θαη ηεο νξηνζέηεζεο απηήο θαζεαπηήο. Γηαπίζησζε φηη ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία είλαη πην ζπλαθή θαη ζεκείσζε φηη ηα λεζάθηα Spratly 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ηζηνξηθά απφ κηθξέο νκάδεο αιηέσλ θαη φηη αξθεηέο 

ηαπσληθέο αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο εμφξπμεο γθνπάλνπ 

επηρεηξήζεθαλ. Θαηέιεμε φκσο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηέηνηεο παξνδηθέο 
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κεηαθνξέο δελ ζπληζηνχλ θαηνίθεζε απφ κηα ζηαζεξή θνηλφηεηα θαη φηη 

φιε ε ηζηνξηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ εμφξπμε (PCA Case Nº 

2013-19, 2016).  

Απέξξηςε ινηπφλ ην ελδερφκελν φηη ηα λεζηά απηά κπνξεί λα 

ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθή δσή δίρσο ηε ζηήξημε απφ ηελ Θίλα θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, θαη θάζε ελδερφκελν απηά λα κπνξεί λα έρνπλ 

πθαινθξεπίδα θαη ζαιάζζηεο δψλεο. Αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο 

παξαδνρήο, ην Γηθαζηήξην παξαρσξεί ζηηο Φηιηππίλεο ην δηθαίσκα λα 

εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκηθά (δηθαηψκαηα αιηείαο) ηε ζάιαζζα ζηα 

δπηηθά ηεο έσο θαη ηα 200 λ.κ (Λέδνο, 2016). 

Έθξηλε επίζεο φηη νη Λήζνη Spratly δελ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπιινγηθά ζαιάζζηεο δψλεο σο κνλάδεο. Αθνχ 

δηαπίζησζε φηη θαλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζρπξίζηεθε ε Θίλα 

δελ ήηαλ ηθαλφ λα δεκηνπξγήζεη απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε, ην 

Γηθαζηήξην Γ.Γ. δηαπίζησζε - ρσξίο λα νξηνζεηήζεη ζχλνξα – φηη 

νξηζκέλεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

νηθνλνκηθή δψλε ησλ Φηιηππίλσλ, δηφηη νη πεξηνρέο απηέο δελ 

αιιεινεπηθαιχπηνληαη απφ νπνηνδήπνηε ελδερφκελν δηθαίσκα ηεο 

Θίλαο. 
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o ε) Θξίζε γηα ηε λνκηκόηεηα ηωλ Θηλεδηθώλ δξάζεωλ ζηε 

Νόηηα ηληθή Θάιαζζα. Σν «αξρηπειαγηθό θξάηνο» ηωλ 

Φηιηππίλωλ. 

 

Σν Γηθαζηήξην εμέηαζε ζηε ζπλέρεηα ηε λνκηκφηεηα θηλεδηθψλ 

δξάζεσλ ζηε ζάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο, φζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο 

Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ησλ Φηιηππίλσλ, ε νπνία εθηείλεηαη 

ζε βάζνο 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο αθηέο ηνπ αξρηπειάγνπο, 

ζεσξψληαο πσο ε Θίλα παξαβίαζε θπξηαξρηθά ηνπο δηθαηψκαηα, θαζψο 

παξεκπφδηζε ηηο Φηιηππίλεο απφ ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη ην ςάξεκα 

ζηελ πεξηνρή, έρηηζε παξάλνκα λεζηά θαη δελ ζηακάηεζε Θηλέδνπο 

ςαξάδεο απφ ην λα ςαξέςνπλ ζηελ ΑΟΕ ησλ Φηιηππίλσλ. 

Οη Φηιηππίλεο ζεσξνχληαη σο αξρηπειαγηθφ θξάηνο, ήηνη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο χκβαζεο νξίδεηαη σο «θξάηνο 

απνηεινύκελν θαζ' νινθιεξία από έλα ή πεξηζζόηεξα αξρηπειάγε θαη, 

ελδερνκέλσο, θαη από άιιεο λήζνπο», ελψ σο αξρηπέιαγνο νξίδεηαη 

«ζύκπιεγκα λήζσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηκεκάησλ λήζσλ, 

αιιεινζπλδεόκελα ύδαηα θαη άιια θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

είλαη ηόζν ζηελά ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ κηά 

απηνηειή γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελόηεηα, ή πνπ 

ζεσξνύληαη ηζηνξηθά όηη ζρεκαηίδνπλ κηά ηέηνηα ελόηεηα.» 

(Αιεμνπνχινπ, & Φνπξλαξάθε, 2015˙ Θξαηεξφο & ηξαηή, 2013). 

χκθσλα κε ην άξζξν 49, φπσο πξναλαθέξακε, ε θπξηαξρία 

ελφο αξρηπειαγηθνχ θξάηνπο εθηείλεηαη ζηα χδαηα πνπ πεξηθιείνληαη 

απφ ηηο αξρηπειαγηθέο γξακκέο βάζεο πνπ έρνπλ ραξαρζεί, θαη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζαλ αξρηπειαγηθά χδαηα, αζρέησο ηνπ βάζνπο ηνπο ή 

ηεο απφζηαζήο ηνπο απφ ηελ αθηή, ζηνλ ελαέξην ρψξν πάλσ απφ ηα 

αξρηπειαγηθά χδαηα, φπσο επίζεο θαη ζην βπζφ ηνπο θαη ζην ππέδαθφο 

ηνπο θαη ζηνπο πφξνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζ' απηά. 
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(Δηθφλα 6. Θξαηεξφο & ηξαηή, 2013). 

 

ηα αξρηπειαγηθά χδαηα ηα ππφινηπα θξάηε έρνπλ ην δηθαίσκα 

ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο (άξζξν 52). Σν αξρηπειαγηθφ θξάηνο φκσο 

έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ζαιάζζηνπο δηαδξφκνπο θαη 

αεξνδηαδξφκνπο πάλσ απφ απηνχο, θαηάιιεινπο γηα ηε ζπλερή θαη 

ηαρεία δηέιεπζε μέλσλ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ δηά κέζνπ θαη πάλσ 

απφ ηα αξρηπειαγηθά ηνπ χδαηα θαη ηελ παξαθείκελε ρσξηθή ηνπο 

ζάιαζζα (άξζξν 53). 
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χκθσλα ινηπφλ κε απηήλ έλα θξάηνο έρεη θπξηαξρία ζηα χδαηα 

πνπ απέρνπλ ζε αθηίλα 12 κηιίσλ απφ ηελ αθηνγξακκή (αηγηαιίηηδα 

δψλε) θαη κπνξεί λα ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

απφζηαζε κέρξη θαη 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηελ αθηνγξακκή 

(Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε), δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αιηεία, ε 

εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ, ε έξεπλα γηα πεηξέιαην θαη ε θαηαζθεπή 

ηερλεηψλ λεζηψλ (Αιεμνπνχινπ, & Φνπξλαξάθε, 2015).  

Ωζηφζν, αλ θαη ε θπξηαξρία ζε απηέο ηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο 

θαζνξίδεηαη κε πνιχ ζαθείο θαλφλεο, ζηνπο επίζεκνπο ράξηεο ε Θίλα 

έρεη πεξηιάβεη θαη πεξηνρέο πνιχ καθξχηεξα ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δσλψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη δηαζέηεη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα απνδείμεη ηελ θπξηαξρία ηεο (Γακπάιε, 2008˙ Perlez, 

2016). 

Έρνληαο δηαπηζηψζεη φηη νξηζκέλεο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηελ 

Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ησλ Φηιηππίλσλ, ην δηθαζηήξην 

δηαπίζησζε φηη ε Θίλα παξαβίαζε ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ησλ 

Φηιηππίλσλ ζηηο απνθιεηζηηθέο νηθνλνκηθέο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πξνέβε ζε (α) παξεκβνιή ζηε δηεξεχλεζε ησλ αιηεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Φηιηππίλσλ θαη ηνπ πεηξειαίνπ, (β) θαηαζθεπή 

ηερλεηψλ λήζσλ θαη (γ) αδπλακία λα εκπνδίζεη ηνπο Θηλέδνπο αιηείο λα 

αιηεχνπλ ζηε δψλε.  

Σν δηθαζηήξην έθξηλε επίζεο φηη νη αιηείο απφ ηηο Φηιηππίλεο 

αζθνχζαλ δηθαηψκαηα ζην Scarborough Shoal θαη φηη ε Θίλα είρε 

παξαβηάζεη απηά ηα δηθαηψκαηα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο. Σν 

Γηθαζηήξην επεζήκαλε φηη ηα θηλεδηθά ζθάθε επηβνιήο ηνπ λφκνπ είραλ 

δεκηνπξγήζεη παξάλνκα ζνβαξφ θίλδπλν ζχγθξνπζεο φηαλ εκπφδηζαλ 

θπζηθά ηα ηππνεηδή (Κπαδίλεο, 2016). 

Δπηπξφζζεηα εμέηαζε ηηο επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

ηεο πξφζθαηεο κεγάιεο θιίκαθαο αλάπιαζεο ηεο γεο θαη ηεο 

θαηαζθεπήο ηερλεηψλ λεζηψλ ζηα λεζηά Spratly θαη δηαπίζησζε φηη ε 

Θίλα πξνθάιεζε ζνβαξφ θίλδπλν ζην πεξηβάιινλ ησλ θνξαιιηνγελψλ 
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πθάισλ θαη παξαβίαζε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα δηαηεξήζεη θαη λα 

πξνζηαηεχεη ηα εχζξαπζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηνλ βηφηνπν ησλ 

εμαληιεκέλσλ, απεηινχκελσλ ή απεηινχκελσλ εηδψλ.  

Θαηέιεμε πσο νη ελέξγεηέο ηεο ήηαλ επηβιαβείο θαη κε 

αλαζηξέςηκεο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα 

ρηίζεη ηερλεηά λεζηά, αιιά θαη πσο ήηαλ εηο γλψζε ησλ θηλεδηθψλ 

αξρψλ πσο πξαγκαηνπνηνχληαλ πεξηζηαζηαθά παξελνριήζεηο ζηα 

ζπάληα είδε ηεο πεξηνρήο (πρ ζαιάζζηεο ρειψλεο), αιιά δελ 

κεξίκλεζαλ ζην λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ 

παξφκνηεο ελέξγεηεο ζην κέιινλ (Σξηαληαθπιιίδεο, 2017). 

Γηαπίζησζε επίζεο φηη νη θηλεδηθέο αξρέο γλψξηδαλ φηη νη Θηλέδνη 

αιηείο έρνπλ πξνβεί ζε ζπγθνκηδή ζαιάζζησλ ρειψλσλ, θνξαιιηψλ θαη 

γηγαληηαίσλ θνάιιησλ ζε ζεκαληηθή θιίκαθα ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο 

Θίλαο (ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ πξνθαινχλ ζνβαξέο δεκηέο ζην 

πεξηβάιινλ ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ) θαη δελ είραλ εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο λα ζηακαηήζνπλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηπξφζζεηα ην δηθαζηήξην εμέηαζε θαηά πφζνλ νη ελέξγεηεο ηεο 

Θίλαο απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο είραλ επηδεηλψζεη ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Γηαπίζησζε φκσο φηη δελ ήηαλ 

αξκφδην λα εμεηάζεη ηηο ζπλέπεηεο ελφο δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ 

λαπηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Φηιηππίλσλ θαη ηεο θηλεδηθήο λαπηηθήο θαη 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο επηβάιινληαο ηε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, απνθιείζηεθε απφ ηελ ππνρξεσηηθή δηεπζέηεζε.  

Ζ πξφζθαηε καδηθή απνθαηάζηαζε ηεο γεο θαη ε θαηαζθεπή 

ηερλεηψλ λήζσλ ηεο Θίλαο ήηαλ αζπκβίβαζηε κε ηηο ππνρξεψζεηο ελφο 

θξάηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ, ζην 

βαζκφ πνπ ε Θίλα πξνθάιεζε αλεπαλφξζσηε βιάβε ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ, δεκηνχξγεζε έλα κεγάιν ηερλεηφ λεζί ζηελ απνθιεηζηηθή 

νηθνλνκηθή δψλε ησλ Φηιηππίλσλ θαη θαηέζηξεςε ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηε θπζηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε Θάιαζζα ηεο Λφηηαο Θίλαο, 

δηακάρεο (PCA Case Nº 2013-19, 2016). 
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Δμέηαζε ινηπφλ ην αίηεκα ησλ Φηιηππίλσλ ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ζπδήηεζε ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν κεξψλ λα πξνρσξήζνπλ γηα ηελ εηξεληθή 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηε χκβαζε κε θαιή πίζηε (PCA Case Nº 2013-

19, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 | Σ ε λ ί δ α  

 

o ζη) Ζ απόθαζε θαη ην δεδηθαζκέλν πνπ παξάγεη 

 

 

Κε νκφθσλε απφθαζή ηνπ, ζηηο 12 Ηνπιίνπ ηνπ 2016, ην 

ππνζηεξηδφκελν απφ ηνλ ΟΖΔ Κφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, 

εμέδσζε ηελ απφθαζή ηνπ, απνδερφκελν ηελ πξνζθπγή ησλ 

Φηιηππίλσλ, δηθαηψλνληάο ηεο ζρεδφλ απφιπηα, φπσο αλαιχζακε 

παξαπάλσ. 

Ζ Θπβέξλεζε ηεο Ιατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Θίλαο δελ απνδέρηεθε 

ηελ απφθαζε πνπ εθδφζεθε θαη ηελ ραξαθηήξηζε «αζηήξηθηε θαη 

άθπξε», θαζψο ζεψξεζε φηη ην Γηθαζηήξην δελ είρε δηθαηνδνζία λα 

απνθαλζεί γηα δήηεκα εζληθήο θπξηαξρίαο. Κάιηζηα πξνρψξεζε ζε 

δειψζεηο πσο νη έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο πξνηίζεληαη λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ θπξηαξρία θαη ηα ζαιάζζηα ζπκθέξνληα ηεο. Σν 

θηλέδηθν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ αλέθεξε ζηηο δειψζεηο ηνπ πσο «Η 

Κίλα δελ απνδέρεηαη νύηε αλαγλσξίδεη ηελ απόθαζε», φηη ε πξνζθπγή 

ησλ Φηιηππίλσλ ζηε Υάγε ήηαλ κνλνκεξήο θαη «βαζηζκέλε ζε θαθή 

ζέιεζε» (Θίλα «έραζε» Λφηηα ηληθή Θάιαζζα, 2016˙ Xinhua, 2016). 

Ζ Θίλα φκσο εμαθνινπζεί λα είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο 

δηαηηεζίαο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 296 παξάγξαθνο 1 ηεο ζχκβαζεο, 

φπνπ νξίδεηαη πσο «Άξζξν 296 Τειεζηδηθία θαη δεζκεπηηθή ηζρύο 

απνθάζεσλ 1. Κάζε απόθαζε πνπ εθδίδεηαη από ην αξκόδην δπλάκεη 

ηνπ παξόληνο ηκήκαηνο δηθαζηήξην είλαη ηειεζίδηθε θαη πξέπεη λα 

ηεξείηαη από όια ηα κέξε ζε κηα δηαθνξά. 2. Κάζε ηέηνηα απόθαζε δελ 

έρεη δεζκεπηηθή ηζρύ παξά κόλν κεηαμύ ησλ κεξώλ θαη ζε ζρέζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά.» θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξαξηήκαηνο VII, 

«Άξζξν 11 Τειεζηδηθία ηεο απόθαζεο Η απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δελ εθεζηβάιιεηαη, εθηόο εάλ ηα κέξε ηεο δηαθνξάο έρνπλ ζπκθσλήζεη 

από πξηλ ζε δηαδηθαζία έθεζεο. Τα κέξε ηεο δηαθνξάο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε απηή.», δεζκεχεηαη απφ νπνηαδήπνηε απνλνκή ησλ 

δεηεκάησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  
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Ζ απφθαζε ινηπφλ είλαη δεζκεπηηθή θαη δχλαηαη ε ππνβνιή ηεο 

δηαθνξάο ζε άιιν δηθαζηήξην εθ λένπ, σο δεπηεξνβάζκηα θξίζε, κφλν 

αλ ζπκθσλήζνπλ ηα κέξε. ε πεξίπησζε πνπ εθθξαζηεί θάπνηα 

δηαθσλία φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο, 

δχλαηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε λα ππνβάιιεη ην εξψηεκά ηνπ 

ελψπηνλ ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε.  

ηε χκβαζε κε ξεηή δηάηαμε ζεζπίδεη δχν ζεκειηψδεηο αξρέο 

ηνπ δηθαηνδνηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ, ηελ αξρή ηεο 

ηειεζηδηθίαο θαη ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο χκβαζεο θαη ηελ αξρή ηεο 

ζρεηηθφηεηαο ηνπ δεδηθαζκέλνπ. Άξα νη δηθαηνδνηηθέο πξάμεηο είλαη 

νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο, ρσξίο λα δχλαληαη λα ππφθεηληαη ζε έλδηθα 

κέζα. Οη απνθάζεηο ζεσξνχληαη δεζκεπηηθέο γηα ηνπο δηαδίθνπο, νη 

νπνίνη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο απηέο.  

Ζ κε ζπκκφξθσζε δεκηνπξγεί ηε δηεζλή επζχλε, ζχκθσλα κε 

ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξεηή 

δηάηαμε ηεο χκβαζεο, ε νπνία επηβάιιεη ηελ θαιφπηζηε εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο θαηάρξεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ (Θξαηεξφο & ηξαηή, 2013˙ Θνιηιέθα, 2010). 
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Δπίινγνο - πκπεξάζκαηα 

 

 

Κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε Λφηηα ηληθή 

Θάιαζζα, νη Φηιηππίλεο δηθαηψλνληαη απφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην. 

Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έζεζε νπζηαζηηθά ην ίδην ην Γηθαζηήξην, 

ήηνη φηη θξίλεη δηαθνξέο κφλν γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη φρη γηα 

εδαθηθή θπξηφηεηα, ε απφθαζή ηνπ άθεζε ην ζηίγκα ζηελ πεξηνρή. 

Ζ θαηαδίθε ηεο Θίλαο δεκηνχξγεζε ηελ πεπνίζεζε φηη ε απφθαζε 

απηή ζα απνηειέζεη αλάζρεζε ζηηο θηινδνμίεο θαη δηεθδηθήζεηο ηεο. 

Κέρξη ζηηγκήο ε Θίλα, δηαθεξπγκέλα θαη εκπξάθησο, δελ εθαξκφδεη ηελ 

απφθαζε ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2016. Ζ εθαξκνγή βέβαηα ζηελ πξάμε 

απηήο ηεο απφθαζεο είλαη πνιχ δπζθνιφηεξε ππφζεζε απφ ηελ έθδνζε 

αλαθνηλψζεσλ ππνζηήξημήο ηεο (Fuchs, 2016˙ Ιηάθνπξαο, 2016).  

Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δελ δηαζέηεη λαπηηθφ, νχηε κπνξεί λα 

επηβάιεη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο. Παξφηη ε απφθαζε είλαη ζεσξεηηθά 

δεζκεπηηθή ηφζν γηα ηηο Φηιηππίλεο, πνπ ππέβαιαλ ηελ πξνζθπγή, φζν 

θαη γηα ηελ Θίλα, πνπ ζίγεηαη απφ απηήλ, γεγνλφο παξακέλεη φηη ην 

Πεθίλν, πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ακθηζβήηεζε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ζεσξεί άθπξε ηελ απφθαζε θαη δελ ελλνεί λα ηελ 

εθαξκφζεη. 

Σφζν πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο φζν θαη κεηά φκσο, 

άζθεζε ζηνρεπκέλα ηελ δηπισκαηία ηεο, ψζηε λα πξνζεηαηξηζηεί ηηο 

ππφινηπεο γεηηνληθέο ρψξεο θαη πξνέβε ζε δειψζεηο πσο νη φπνηεο 

δηαθνξέο ζηελ Λφηηα Θηλεδηθή Θάιαζζα δελ πξφθεηηαη λα αλαθφςνπλ 

ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο Υσξψλ ηεο 

Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο (Rauhala, 2016). 

Δπίζεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, πξνζέγγηζε δηα ηεο 

δηπισκαηηθήο νδνχ ηηο Φηιηππίλεο, ζέινληαο λα ζπζθίμεη ηνπο δεζκνχο. 

Ζ αιιαγή ζηελ θπβέξλεζε ησλ Φηιηππίλσλ επέθεξε επίζεο αιιαγή θαη 

ζηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Κεηά απφ δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 
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Rodrigo Duterte, άιιαμε ηηο ζπκκαρίεο ηεο θαη έζεζε σο ζηφρν ηεο λα 

αλαπηχμεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Θίλα. Κάιηζηα εμέδσζαλ θαη θνηλή κε 

ηελ Θίλα θαη Φηιηππίλεο ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2016, φπνπ ηνλίζηεθε ε 

αλάγθε γηα ζπλεξγαζία ζηελ πεξηνρή ηεο Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο θαη 

ηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ (Θαξαληθνινχ, 2018). 

Οη δηεθδηθήζεηο ησλ ρσξψλ ζηεξίδνληαη ζε επηρεηξήκαηα γηα λα 

ζηεξίμνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηα ζπκπιέγκαηα λεζηψλ Spratly θαη 

Paracel, θαη, ζπλεπψο, απφ ηηο ζαιάζζηεο δψλεο πνπ κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ απφ απηά. Ζ χπαξμε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ φκσο κε ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ δσλψλ, ηα φξηα δειαδή ηεο ζαιάζζηαο 

εθκεηάιιεπζεο ελφο παξάθηηνπ θξάηνπο, κέζσ ηεο UNCLOS, ε 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο (θπξίσο Θίλα θαη Σατβάλ) 

γηα εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο πέξα ηνπ νξίνπ ησλ ΑΟΕ θαη 

πθαινθξεπίδαο ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ρξήζεο ηεο πεξηνρήο, δελ ζπλάδεη 

κε ηε δηεζλή λνκνινγία. 

Οη θαηλνηνκίεο ηεο απφθαζεο ζπλίζηαληαη ην Γηθαζηήξην θαη‟ 

αξράο φηη έθξηλε φηη έρεη αξκνδηφηεηα λα αζρνιεζεί κε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε δηθαηψκαηα ζε ζαιάζζηεο δψλεο, αιιά φρη κε δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη εζληθήο θπξηαξρίαο.  

Οπζηαζηηθά ακθηζβήηεζε ηελ πεξίθεκε «γξακκή ησλ ελλέα 

ζεκείσλ» πνπ έρεη ραξάμεη ην Πεθίλν, ψζηε λα νξηνζεηήζεη ηηο εθηελείο 

δηεθδηθήζεηο ηνπ ζηε Λφηηα ηληθή Θάιαζζα. Έθξηλε φηη ε Θίλα δελ 

δηαζέηεη λνκηθή βάζε γηα λα δηεθδηθήζεη ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ζηνπο 

πφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο εληφο ηεο ιεγφκελεο 

«γξακκήο κε ηηο ελλέα παχιεο» (nine dash line), ε νπνία νξηνζεηεί ηηο 

παξαδνζηαθέο θηλεδηθέο δηεθδηθήζεηο. Δπηπιένλ έθξηλε πσο αθφκε θαη αλ 

απηά ηα δηθαηψκαηα ππήξραλ, εθφζνλ είλαη αζχκβαηα κε ηε χκβαζε 

δελ έρνπλ ζεκαζία. Σέινο θαη ζεκαληηθφηεξν, ην Γηθαζηήξην ηφληζε φηη 

δελ ππήξμε απφδεημε φηη ε Θίλα άζθεζε απνθιεηζηηθφ έιεγρν ζηα χδαηα 

ή ζηνπο πφξνπο ηεο Λφηηαο ηληθήο Θάιαζζαο. 
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Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη θαλέλα απφ ηα 

επνλνκαδφκελα Λεζηά πάξηιη δελ δηθαηνχηαη εθηεηακέλεο ζαιάζζηεο 

δψλεο, θξίλνληαο θαη απνζαθελίδνληαο ην θξίζηκν εξψηεκα γηα 

πθάινπο θαη ην αλ απηνί βξίζθνληαη ππφ ή πάλσ απφ ην λεξφ ζηελ 

πςειή παιίξξνηα, νπφηε θαη αλάινγα δηθαηνχληαη ρσξηθά χδαηα 12 

λαπηηθψλ κηιίσλ, φπσο θαη ην ζέκα ησλ βξάρσλ, θαη ην θαηά πφζν καο 

ελδηαθέξεη πνπ ελδηαθέξεη αλ κπνξνχλ λα ζπληεξήζνπλ αλζξψπηλε 

δσή, δηφηη αλ φρη, ηφηε δελ δηθαηνχληαη πθαινθξεπίδα ή ΑΟΕ. 

Δίλαη μεθάζαξν φηη ζε ζπλδπαζκφ κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο 

δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ ζε πεξηπηψζεηο ζαιαζζίσλ νξηνζεηήζεσλ, ε 

έθβαζε ηεο ππφζεζεο «Φηιηππίλσλ θαηά Θίλαο» ζα κπνξνχζε λα έρεη 

θξίζηκεο επηπηψζεηο. Οη λέεο εμειίμεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ηα επφκελα 

ρξφληα, δελ ζα αλαηξέζνπλ ην γεγνλφο πσο ε ζεκαζία ηεο Λφηηαο 

ηληθήο Θάιαζζαο γηα ηελ λαπηηιία είλαη θαη ζα παξακείλεη ηεξάζηηα. 
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