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16  Θέσεις #147

1. Εισαγωγή

Στο προηγούμενο μέρος του κειμένου (Θέσεις, τ. 146) περιγράψαμε τις βασι-
κές θαλάσσιες ζώνες όπως αυτές ορίζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982, UNCLOS1 στη συνέχεια). Σε αυτό το δεύτερο 
μέρος θα εξετάσουμε διάφορες διενέξεις μεταξύ κρατών και τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίστηκαν με βάση το Διεθνές Δίκαιο για τη θάλασσα από 
τα δικαιοδοτικά όργανα, το Διεθνές Δικαστήριο και τα διάφορα διαιτητικά 
δικαστήρια, που ορίζονται με βάση αυτό. Η αντιμετώπιση των διενέξεων 
από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα παράγει πρότυπα ερμηνείας και εφαρ-
μογής της UNCLOS και, επομένως, οι αποφάσεις τους αποτελούν τμήμα του 
πλαισίου με το οποίο κατανοείται και αναλύεται κάθε σχετική διεθνής διένε-
ξη (όπως αυτή μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κράτους σχετικά με 
την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών). Υπενθυμίζουμε2 ότι η προοπτική μας επί 
των αποφάσεων αυτών και γενικότερα του διεθνούς δικαίου διέπεται από τη 
θεώρηση ότι το σύνολο των συνθηκών που συγκροτούν το «διεθνές δίκαιο» 
ορίζει τους έγκυρους κανόνες οργάνωσης της εκφοράς των διεκδικήσεων των 
κρατών ή, με διαφορετικά λόγια, την «έγκυρη» γραμματική και το συντακτι-
κό με τα οποία οφείλουν να οργανώνονται και να παρουσιάζονται από τα 
κράτη οι εν λόγω διεκδικήσεις και στη βάση αυτή επίσης χαράζονται οι ορίζο-
ντες των όποιων διευθετήσεων με ειρηνικά μέσα.

1 Αρχικά του United Nations Convention on the Law of the Sea.
2 Βλ. επίσης Θέσεις, τ. 146: 15-19.
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Όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο μέρος, οι όροι «ευθυδικία» και 
«ειδικές/σχετικές περιστάσεις» είναι σημαντικοί για την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των άρθρων της UNCLOS σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσι-
ων ζωνών. Εμφανίζονται στα άρθρα που καθορίζουν τα εγχώρια ύδατα (άρ-
θρο 15, «ειδικές περιστάσεις») όσο και στα υπόλοιπα που καθορίζουν την 
υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ στη συνέχεια 
του κειμένου), άρθρα 59, 74, 83 όπου εμφανίζεται η αρχή της «ευθυδικίας» 
και οι «σχετικές περιστάσεις». Σε αυτό το μέρος του κειμένου θα εξετάσουμε 
τη σημασία της παρουσίας αυτών των όρων και το σχετικό βάρος που λαμβά-
νουν στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με αναφορά σε ιστορικές διενέξεις 
όπου εκδικάστηκαν από διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Όπως θα δούμε, η 
αρχή της «ευθυδικίας» καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις υποτάσσοντας σε αυ-
τήν τόσο τη σημασία της γραμμής «ίσης απόστασης» όσο και των «δικαιωμά-
των» των νήσων σε πλήρεις ζώνες ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Θα 
ξεκινήσουμε εξετάζοντας τη διένεξη στη Βόρεια Θάλασσα η οποία εκδικά-
στηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

2. Διεθνείς διενέξεις για τις θαλάσσιες ζώνες

2.1. Περίπτωση Βόρειας Θάλασσας

Η διένεξη μεταξύ του γερμανικού κράτους και του δανέζικου και ολλανδικού 
σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους εκδικάστηκε από το Δι-
εθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) το οποίο κατέληξε σε απόφαση το 1969.3 Η 
απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη πριν καταρτιστεί η UNCLOS (1982) στη 
βάση της προγενέστερης Συμφωνίας της Γενεύης (1958) για την οριοθέτηση υφα-
λοκρηπίδας. Ωστόσο την εξετάζουμε καθώς αποτελεί παραδειγματική από-
φαση, η οποία συγκροτεί τη σύγχρονη νομολογία για τα θέματα οριοθέτησης 
θαλάσσιων ζωνών και σε μεγάλο βαθμό την ίδια την UNCLOS. Ο παραδειγ-
ματικός της χαρακτήρας ενισχύεται καθώς τα μέρη είχαν απευθυνθεί στο Δι-
εθνές Δικαστήριο με το ερώτημα «ποιες αρχές και κανόνες του διεθνούς δι-
καίου ισχύουν για την οριοθέτηση» των θαλάσσιων ζωνών.4

Η Δανία και η Ολλανδία είχαν συμφωνήσει (με τρεις διαδοχικές συμφω-
νίες μεταξύ 1964 και 1966) σε μία οριοθέτηση όπως παριστάνεται στο χάρτη 1 
που ακολουθεί.

Οι γραμμές AB, CD είναι γραμμές ίσης απόστασης μεταξύ Δανίας/Γερμα-
νίας και Ολλανδίας/Γερμανίας αντίστοιχα, ενώ η γραμμή FE είναι γραμμή 

3 Θα παραπέμπουμε στην απόφαση ως ICJ/Report/1969. Οι αποφάσεις του Διεθνούς 
Δικαστηρίου, μαζί με σχετικό υλικό για κάθε εκδίκαση, βρίσκονται στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://www.icj-cij.org/en/decisions

4 ICJ/Pleadings/1968: 6, 8. Για μία περίληψη των αξιώσεων των διαδίκων δες ICJ/
Reports/1969: 9-22.
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ίσης απόστασης μεταξύ δανέζικου και ολλανδικού κράτους. Από αυτές προ-
κύπτουν οι διάστικτες γραμμές ED και BE οι οποίες αποτελούσαν αξιώσεις 
οριοθέτησης εκ μέρους του δανέζικου και του ολλανδικού κράτους, της υφα-
λοκρηπίδας τους με το γερμανικό κράτος. Με άλλα λόγια, η περιοχή αριστε-
ρά της γραμμής CDEF αποτελούσε αξίωση σε υφαλοκρηπίδα του ολλανδικού 
κράτους και η περιοχή δεξιά της ABEF αξίωση του δανέζικου κράτους με 
αποτέλεσμα, με αυτές τις αξιώσεις, να περιέρχεται στο γερμανικό κράτος 
μόνο το εσωτερικό της περιοχής CDEBA.

Για την κατάρτιση αυτής της οριοθέτησης το δανέζικο και το ολλανδικό 
κράτος επικαλούνταν το επιχείρημα ότι η «ίση απόσταση» δεν είναι απλά μία 
μέθοδος χάραξης αλλά μία θεμελιώδης αρχή, η οποία, ελλείψει άλλης συμ-
φωνίας ή «ειδικών περιστάσεων» που πρέπει να ληφθούν υπόψη, εφαρμόζε-
ται ως κανόνας για να οριοθετηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
στη θάλασσα (με βάση το άρθρο 6 της Σύμβασης της Γενεύης5). Επιχειρημα-
τολογούσαν επίσης ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχουν «ειδικές περι-
στάσεις» που δικαιολογούν την παρέκκλιση από τον κανόνα «ίση απόσταση», 
καθώς «ειδικές περιστάσεις» εμφανίζονται αν υπάρχουν νησιά ή άλλες περι-
πτώσεις όπως εξογκώματα της ακτής στη θαλάσσια περιοχή, τα οποία δεν 
υπάρχουν στην συγκεκριμένη περίπτωση (ICJ/Report/1969: 9-22). Επομένως 
υποστήριζαν ότι μία «δίκαιη» διευθέτηση συνίσταται στην οριοθέτηση μερι-
δίων κυριαρχικών δικαιωμάτων με βάση την εγγύτητα προς τις ακτές κάθε 
κράτους.

Αντίθετα, αξίωση του γερμανικού κράτους ήταν να έχει κυριαρχικά δικαι-
ώματα στο εσωτερικό του «τριγώνου» CDFBA, περιορίζοντας την υφαλοκρη-
πίδα του ολλανδικού κράτους κατά το τρίγωνο DEF και του δανέζικου κρά-
τους κατά το τρίγωνο BEF. Κύρια επιχειρήματά του ήταν α) ότι η «ίση από-
σταση» αποτελεί μια μέθοδο οριοθέτησης, η οποία αν και χρησιμοποιείται 
ευρέως δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, β) ότι κάθε οριοθέτηση πρέπει να 
καταλήγει σε μία «δίκαιη λύση», εξειδικεύοντας μάλιστα το «δίκαιο» ως «δί-
καιο και ευθύδικο μερίδιο» στην υφαλοκρηπίδα σε αναλογία με το μήκος της 
ακτογραμμής την οποία κάθε κράτος έχει και γ) ότι αν θεωρείτο ότι η «ίση 
απόσταση» αποτελεί όχι μέθοδο αλλά υποχρεωτική θεμελιώδη αρχή χάρα-
ξης, τότε η διαμόρφωση της Βόρειας Θάλασσας μπορεί να θεωρηθεί «ειδική 
περίσταση» παρέκκλισης από αυτήν την αρχή, λόγω του κοίλου σχήματος 

5 Το άρθρο 6 της Σύμβασης της Γενεύης (1958) έχει μάλιστα πιο ισχυρή διατύπωση για 
την «ίση απόσταση» ως μέθοδο οριοθέτησης. Στις παραγράφους 1 (η οποία αφορά 
κράτη που οι ακτογραμμές τους είναι απέναντι) και 2 (η οποία αφορά κράτη που οι 
ακτογραμμές τους είναι παρακείμενες) υιοθετείται σχεδόν η ίδια διατύπωση: «Εφό-
σον δεν υπάρχει συμφωνία [μεταξύ των δύο κρατών με παρακείμενες ή έναντι ακτές] 
και εκτός της περίπτωσης κατά την οποία μια άλλη συνοριακή γραμμή δικαιολογεί-
ται από ειδικές περιστάσεις, η συνοριακή γραμμή θα καθορίζεται με εφαρμογή της 
αρχής της ίσης απόστασης» (Άρθρο 6 & 2).
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που έχουν οι ακτές της (σχηματίζουν εσοχή) και του κυρτού που έχουν οι 
ακτές των άλλων (σχηματίζουν προεξοχή).

Χάρτης 1: η συμφωνία για την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπί-
δας μεταξύ του ολλανδικού και του δανέζικου κράτους. Πηγή: Sohn et 
al. 2014: 29.
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Παρατηρούμε ότι η διένεξη συγκροτείται σε ένα καίριο ζήτημα για την ερ-
μηνεία άρθρων της UNCLOS. Τα δύο μέρη επικαλούνται δύο έννοιες, «ίση 
απόσταση»/ «ευθυδικία», βάσει των οποίων οριοθετούνται, με βάση της 
UNCLΟS, οι θαλάσσιες ζώνες της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Ταυτόχρονα 
τίθεται το ζήτημα του νοήματος των «ειδικών περιστάσεων». Αποτελεί, με 
άλλα λόγια, μία περίπτωση διένεξης όπου η εκατέρωθεν επιχειρηματολογία 
και η απόφαση του δικαστηρίου αποτελούν συνάμα πλαίσιο κατανόησης της 
επιχειρηματολογίας που αναπτύσσουν το ελληνικό και το τουρκικό κράτος 
στη μεταξύ τους διένεξη, όπως θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά στο τρίτο μέρος 
του κείμενου.

Η απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου για τη διένεξη στη Βόρεια Θάλασ-
σα θέτει κάποιες αρχές διευθέτησης οι οποίες έκτοτε συγκροτούν μία σταθε-
ρά6 για τη διευθέτηση άλλων διενέξεων. Κύριες είναι η αρχή ότι «η γη κυριαρ-
χεί στη θάλασσα» και ο περιορισμός της ισχύος της «γραμμής ίσης απόστα-
σης» σε μία μέθοδο, μεταξύ άλλων, η οποία υπηρετεί τη θεμελιώδη απαίτη-
ση ενός «ευθύδικου» αποτελέσματος κατά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

«Η γη κυριαρχεί στη θάλασσα»: αποτελεί τη βασική αρχή που καθορίζει τη δυ-
νατότητα ενός κράτους να έχει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα σε θα-
λάσσιες ζώνες. Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 96 της απόφασης του δι-
καστηρίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών: 

«[…] η εφαρμοζόμενη αρχή είναι ότι η γη κυριαρχεί στη θάλασσα. Συνεπώς εί-
ναι αναγκαίο να εξεταστεί προσεκτικά η γεωγραφική διαμόρφωση των ακτών 
των χωρών των οποίων η υφαλοκρηπίδα πρόκειται να οριοθετηθεί. [...] διότι, 
εφόσον η γη είναι η νόμιμη πηγή της εξουσίας την οποία μπορεί να ασκεί ένα 
κράτος επί των επεκτάσεων της επικράτειάς του προς την θάλασσα, πρέπει 
πρώτα να προσδιοριστεί σαφώς ποια χαρακτηριστικά πράγματι προσδίδουν νό-
μιμη θεσμική υπόσταση σε αυτές τις επεκτάσεις» (ICJ/Report/1969: §96. Δες 
επίσης και §39)

Με βάση αυτήν την αρχή συνδέεται η μορφολογία των ακτών (για παρά-
δειγμα, ο σχηματισμός και η έκτασή τους) με την «ορθή» οριοθέτηση των θα-
λάσσιων ζωνών στις οποίες ένα κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Στη 
βάση αυτή το δικαστήριο θεώρησε ότι η φυσική γεωμορφολογία του εδά-
φους, η γεωλογικά οριζόμενη ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα («φυσική προέκταση 
του χερσαίου εδάφους μέχρι του εξωτερικού ορίου του υφαλοπλαισίου»), 
αποτελεί θεωρητική βάση για την απόδοση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη 
θαλάσσια περιοχή της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, η φυσική γεω-

6 «Σταθερά» με την έννοια ότι στη συνέχεια αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων την 
επικαλούνται, ανεξάρτητα αν συμπίπτουν ή αποκλίνουν σε διάφορα σημεία από αυ-
τήν, ως βάση στήριξής τους. Η απόφαση συγχρόνως χαράζει ένα ορίζοντα των δυνα-
τών αποκλίσεων από αυτή.
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μορφολογία, ειδικά μετά την απόφαση Μάλτας -Λιβύης (δες στη συνέχεια του 
κειμένου), δεν λαμβάνεται υπόψη για την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφα-
λοκρηπίδας, εφόσον αυτή εξισώνεται με μία νομικά οριζόμενη θαλάσσια πε-
ριοχή (μέσω του κριτηρίου της απόστασης των 200 ν.μ. από την ακτογραμ-
μή). Το κριτήριο της φυσικής γεωμορφολογίας λαμβάνεται υπόψη για την 
οριοθέτηση ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας πέραν του ορίου των 200 ν.μ.7 Με 
άλλα λόγια, η «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» ως θαλάσσια ζώνη στην οποία 
ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ένα κράτος αποτελεί νομική έννοια με βάση το 
κριτήριο της απόστασης των 200 ν.μ. και η γεωλογική έννοια «ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα» χρησιμοποιείται για να αποδοθούν κυριαρχικά δικαιώματα 
σε απόσταση πέραν των 200 ν.μ.8

«Ευθυδικία». Πρόκειται για μία αρχή με καταγωγή από το έργο του Αριστο-
τέλη και κατανοείται ως διορθωτική λειτουργία των κανόνων που ορίζονται 
από το νόμο.9 Προϋπόθεσή της είναι ότι ο νόμος συνίσταται σε γενικούς κα-
νόνες οι οποίοι καθώς αντιμετωπίζουν το πολλαπλό και πολυσχιδές των εκά-
στοτε ενικών περιπτώσεων αποτυγχάνουν στην παραγωγή ενός «δίκαιου» 
αποτελέσματος σε διάφορες ειδικές περιπτώσεις και επομένως απαιτείται 
μία υπαγόμενη σε γενικούς κανόνες διορθωτική λειτουργία των κανόνων του 
νόμου, η οποία ασκείται σε κάθε ειδική περίπτωση ώστε να παραχθεί το αι-
τούμενο «δίκαιο» αποτέλεσμα.10

Η αρχή της ευθυδικίας11 δεν αναφέρεται στην επιλογή μίας μεθόδου για 

7 Δες στη συνέχεια περίπτωση Μάλτας – Λιβύης (1985) καθώς και Rozakis (1997): 99-
100, Rozakis (1987): 88-9, Sohn (2014): 285-6, 548, Suarez (2008): 142-3, και Tanaka 
(2012): 132-7. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση την UNCLOS (άρθρο 76, §1) η 
γεωλογικά οριζόμενη υφαλοκρηπίδα ενός κράτους (η «φυσική επιμήκυνση της ακτο-
γραμμής») αποτελεί βάση για να αποδοθούν κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλο-
κρηπίδα του κράτους. Παίζει ρόλο για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με βάση 
την UNCLOS στην περίπτωση που η γραμμή οριοθέτησής της υπερβαίνει την απόστα-
ση των 200 ναυτικών μιλίων από την ακτή (άρθρο 76). Δες και Cottier 2015: 78-92.

8 Δες το πρώτο μέρος του κειμένου για τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας βάσει της 
UNCLOS 1982. Θέσεις 146: 37 επ.

9 Janis 1984: 74.
10 Στο κείμενο χρησιμοποιούμε τον όρο «ευθυδικία» με την ευρεία σημασία του όρου 

– η οποία αποτελεί αρχή του διεθνούς δικαίου και χρησιμοποιείται συμβατά με αυτό 
– και όχι με την στενή σημασία της, της αρχής της επιείκειας (ex equo et bono – το 
ορθό και το ίσο). Ενώ η πρώτη σημασία παραπέμπει σε βασική αρχή εκδίκασης στη 
βάση του υπάρχοντος διεθνούς δικαίου, η δεύτερη παραπέμπει σε μία ρητή συμφω-
νία των διαδίκων να αποδεχθούν εκδίκαση και αποφάσεις οι οποίες, με σκοπό να 
παραχθεί δίκαιο αποτέλεσμα, οδηγούν πέραν του υπάρχοντος διεθνούς δικαίου. Δες 
Janis 1984: 75-6.

11 Η οποία όπως διαπιστώσαμε στο πρώτο μέρος του κειμένου αποτελεί ρητή αρχή στην 
UNCLOS 1982 και η οποία διέπει την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της ηπειρωτι-
κής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Δες Θέσεις 146: 35, 37.
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την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αναφέρεται στον τελικό στόχο: το 
αποτέλεσμα πρέπει να είναι «ευθύδικο» με βάση τις περιστάσεις. Με τον όρο 
«ευθύδικο» αποτέλεσμα δεν εννοούμε ένα αποτέλεσμα όπου για παράδειγ-
μα κάθε μέρος λαμβάνει ίσο μερίδιο στη διεκδικούμενη περιοχή. Εννοούμε 
ένα αποτέλεσμα, όπου εκκινώντας από τη θεμελιώδη αρχή της κυριαρχίας της 
γης στη θάλασσα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε περιστάσεις 
ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι σε συμφωνία με αυτήν την αρχή. Επομέ-
νως η γεωγραφία της περιοχής που σχηματίζουν οι ακτογραμμές κάθε κρά-
τους και στην οποία τίθεται το ζήτημα οριοθέτησης αποτελεί βασικό παράγο-
ντα απ’ όπου αντλούνται τα κριτήρια για την παραγωγή «ευθύδικου» αποτε-
λέσματος. Για παράδειγμα, η τελική οριοθέτηση να μην κατανέμει «άνισα» 
«κυριαρχικά δικαιώματα» σε κράτη τα οποία έχουν «ίδιο» «μήκος ακτών». 
Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι αντικαθίσταται η μέθοδος χάραξης της γραμ-
μής ίσης απόστασης με μία μέθοδο (μαθηματικής) διαίρεσης της περιοχής με 
βάση το λόγο του μήκους των ακτογραμμών. Αυτό που απαιτείται είναι το 
τελικό αποτέλεσμα να διατηρεί μία αναλογικότητα με το μήκος των ακτο-
γραμμών λαμβανομένων υπόψη και άλλων σχετικών περιστάσεων (γεωγραφικών ή 
μη), ώστε να είναι «εύλογο» αποτέλεσμα.

Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με την μέθοδο της χάραξης γραμμής ίσης 
απόστασης, η αρχή της ευθυδικίας είναι πιο ασαφής. Η ασάφειά της είναι 
εγγενής: καθώς οι περιοχές στον πλανήτη που απαιτείται οριοθέτηση θαλάσ-
σιων ζωνών είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και φέρουν πληθώρα οιονεί 
ενικών χαρακτηριστικών, η αρχή της ευθυδικίας δεν μπορεί να συνίσταται σε 
ένα κανόνα ο οποίος θα ασκείται ανεξαρτήτως των ειδικών και σχετικών περι-
στάσεων. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση της αρχής της ευθυδικίας, όπως 
ασκείται για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, είναι ότι κάθε περίπτωση εί-
ναι γενικά διαφορετική από τις άλλες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, της Βόρειας Θάλασσας, το διεθνές δικα-
στήριο για να παράγει «ευθύδικο» αποτέλεσμα αποφάσισε να παρεκκλίνει 
της μεθόδου της χάραξης γραμμής ίσης απόστασης, καθώς αυτή δεν λάμβα-
νε υπόψη τις ειδικές γεωγραφικές συνθήκες και απέβαινε εις βάρος του γερ-
μανικού κράτους παράγοντας μη-ευθύδικο αποτέλεσμα (ICJ/Reports/1969: 
§88-89). Μάλιστα υποβιβάζει τη χάραξη της γραμμής ίσης απόστασης ως μία 
μέθοδο μεταξύ άλλων η οποία υπηρετεί το στόχο παραγωγής ευθύδικου απο-
τελέσματος (ICJ/Reports/1969: §90) και η οποία δεν αποτελεί υποχρεωτική 
μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (ICJ/Reports/1969:§101). Η απόφαση 
βασίζεται στη λήψη διαφόρων κριτηρίων τα οποία είναι συμβατά με την αρχή 
της κυριαρχίας της γης στη θάλασσα όπως οι γεωλογικές και γεωγραφικές 
όψεις της περιοχής, την ενότητα των κοιτασμάτων καθώς και ένα βαθμό 
αναλογικότητας μεταξύ του μήκους της ακτογραμμής και του μεριδίου κάθε 
κράτους. Λόγω της παραδειγματικής σημασίας της απόφασης παραθέτουμε 
τα βασικά σημεία της τελικής κρίσης του δικαστηρίου:
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«Α) Η χρήση της μεθόδου της γραμμής ίσης απόστασης για την οριοθέτηση δεν 
είναι υποχρεωτική μεταξύ των μερών και
Β) δεν υπάρχει καμία ενιαία μέθοδος οριοθέτησης, η χρήση της οποίας είναι 
υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις.
Γ) Οι αρχές και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου που ισχύουν για την οριοθέτηση 
μεταξύ των μερών των περιοχών της υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας 
που προσιδιάζουν σε κάθε ένα από αυτά […], έχουν ως εξής:
(1) Η οριοθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται με συμφωνία μεταξύ των μερών 
σύμφωνα με αρχές ευθυδικίας και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περι-
στάσεις, κατά τρόπον ώστε να αφήνει όσο το δυνατόν σε κάθε μέρος όλα εκείνα 
τα τμήματα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας που συνιστούν φυσική προέκτα-
ση της χερσαίας επικράτειάς της εντός και κάτω από τη θάλασσα, χωρίς να πα-
ραβιάζεται η φυσική προέκταση της χερσαίας επικράτειας του άλλου.
(2) Εάν, κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, η οριοθέτηση 
οδηγεί τα μέρη σε περιοχές που επικαλύπτονται, αυτές θα πρέπει να κατανέ-
μονται μεταξύ τους σε συμφωνημένες αναλογίες ή, ελλείψει συμφωνίας, εξί-
σου, εκτός αν αποφασίσουν σχετικά με ένα καθεστώς κοινής δικαιοδοσίας, 
χρήσης ή εκμετάλλευσης για τις επικαλυπτόμενες ζώνες ή για οποιοδήποτε μέ-
ρος τους.
Δ) κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι παράγοντες που πρέπει να λη-
φθούν υπόψη περιλαμβάνουν:
(1) τη γενική διαμόρφωση των ακτών των συμβαλλομένων μερών, καθώς και 
την παρουσία τυχόν ειδικών ή ασυνήθιστων χαρακτηριστικών·
(2) εφόσον είναι γνωστά ή εύκολα προσδιορίσιμα, η φυσική και γεωλογική 
δομή και οι φυσικοί πόροι των εμπλεκόμενων περιοχών της ηπειρωτικής υφα-
λοκρηπίδας·
(3) το στοιχείο ενός εύλογου βαθμού αναλογικότητας, το οποίο η επιτελούμενη 
οριοθέτηση σύμφωνα με αρχές ευθυδικίας οφείλει να επιφέρει μεταξύ της 
έκτασης των περιοχών ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας που ανήκει σε ένα παρά-
κτιο κράτος και το μήκος της ακτογραμμής του όπως αυτό μετράται κατά τη 
γενική κατεύθυνση της ακτογραμμής, λαμβανομένου υπόψη για το σκοπό αυτό 
των επιπτώσεων, πραγματικών ή μελλοντικών, των οποιωνδήποτε άλλων οριο-
θετήσεων υφαλοκρηπίδων μεταξύ παρακείμενων κρατών στην ίδια περιοχή» 
(ICJ/Reports/1969: §101).

Στην παραπάνω απόφαση θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η οριοθέτηση 
απαιτεί συμφωνία μεταξύ των μερών με βάση τις αρχές της ευθυδικίας, η 
οποία αναγορεύεται σε βασική αρχή για την οριοθέτηση (Γ.1). Επίσης, με 
βάση το διεθνές δίκαιο, είναι δυνατόν να υπάρξει από κοινού εκμετάλλευση 
περιοχών (Γ.2). Τέλος, τη σημασία που αποδίδεται στους ειδικούς γεωγραφι-
κούς παράγοντες που καθορίζουν τις ακτογραμμές και ειδικά του «εύλογου 
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βαθμού αναλογικότητας» της οριοθέτησης με το μήκος των ακτογραμμών 
(Δ). Για τη σημασία που αυτή η απόφαση δίνει στην γεωλογικά οριζόμενη 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και την υποβάθμισή της στην εξέλιξη του διε-
θνούς δικαίου για οριοθετήσεις ζωνών σε απόσταση μικρότερη των 200 ν.μ. 
αναφερθήκαμε προηγουμένως σε αυτήν την ενότητα.

Χάρτης 2: Η τελική οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ 
του ολλανδικού, δανέζικου και γερμανικού κράτους. Πηγή: Antunes, 
2002:437

Καθώς δεν είχε απαιτηθεί από το δικαστήριο να παράγει οριοθέτηση αλλά 
μόνο να αποφανθεί για το ποιοι είναι οι κανόνες και οι αρχές του διεθνούς 
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δικαίου που διέπουν την οριοθέτηση στην περιοχή, η απόφαση δεν χαράσσει 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Με βάση αυτήν την απόφαση τα τρία 
μέρη κατέληξαν σε μία οριοθέτηση όπως αυτή αποτυπώνεται στον χάρτη 2. Η 
συνεχής γραμμή που χαράσσει ένα πολύγωνο στην περιοχή που ορίζεται από 
τα σημεία Α1, Α2, Α3 και Β αποτυπώνει το μεγαλύτερο μερίδιο που αποδίδε-
ται στο γερμανικό κράτος και ταυτόχρονα αποτυπώνεται και η σημαντική 
παρέκκλιση από τα μερίδια που θα αποδίδονταν με βάση τις γραμμές ίσης 
απόστασης.

2.2. Περίπτωση Μ. Βρετανίας – Γαλλίας, 1977

Η διένεξη μεταξύ του βρετανικού και του γαλλικού κράτους αφορά την οριο-
θέτηση ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας στην περιοχή της Μάγχης. Πρόκειται 
για διένεξη η οποία αφορά κράτη με απέναντι ακτές και όχι παρακείμενες 
όπως στην περίπτωση της Βόρειας Θάλασσας. Αυτή εκδικάστηκε το 1977 από 
ένα διαιτητικό δικαστήριο συγκροτημένο ειδικά γι’ αυτήν την υπόθεση.12 
Όπως και στην περίπτωση της Βόρειας Θάλασσας, αφενός μεν η εκδίκαση 
βασιζόταν στη Σύμβαση της Γενεύης του 1958 και στο εθιμικό διεθνές δίκαιο, 
αφετέρου δε η απόφαση και το σκεπτικό του δικαστηρίου επηρέασαν τις δι-
ατάξεις για την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και κατ’ επέ-
κταση της ΑΟΖ στα σχέδια άρθρων που συζητούνταν εκείνη την εποχή στην 
Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και επο-
μένως και της τελικής μορφής που πήρε η UNCLOS 1982.

Με βάση τη συμφωνία που υπέγραψαν τα διάδικα κράτη το δικαστήριο 
έπρεπε να αποφασίσει για την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
στην κεντρική/δυτική Μάγχη και σε τμήμα του Ατλαντικού που καταλήγει η 
θαλάσσια περιοχή της Μάγχης (χάρτης 3). Το σημαντικότερο σημείο της διένε-
ξης αφορούσε τα νησιά Channel τα οποία ήταν πολύ κοντά στις ακτές του 
γαλλικού κράτους (το πιο κοντινό σημείο τους απέχει 6,6 μίλια από τη γαλλι-
κή ακτογραμμή) και μάλιστα «εντός» του κόλπου που σχηματίζουν οι νορ-
μανδικές ακτές. Ένα δεύτερο σημείο της διένεξης αφορούσε το πώς επηρεά-
ζουν τη χάραξη της γραμμής ίσης απόστασης το γεωγραφικό αρχιπέλαγος 
των νήσων Scilly, τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά των βρετανικών ακτών 
(της Κορνουάλης) με απόσταση από αυτές μεταξύ 25-36 ν.μ..

Το βρετανικό κράτος επικαλούμενο την αρχή της ίσης απόστασης διεκδικού-
σε η γραμμή χάραξης της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας να είναι τέτοια ώστε 
να σχηματίζεται ενιαία βρετανική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα περιβάλλο-
ντας τα νησιά Channel (στο χάρτη 3 η γραμμή ABCD όπως συνεχίζεται από 
την παχιά διάστικτη γραμμή η οποία περιβάλλει τα νησιά και ενώνεται ξανά 

12 Για τα δικαιοδοτικά όργανα, σχετικά με το διεθνές δίκαιο, για τον καθορισμό θαλάσ-
σιων ζωνών κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων παραπέμπουμε στο προηγούμε-
νο μέρος του κειμένου, Θέσεις, τ. 146: 15 επ.
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περίπου στο σημείο Ε με τη γραμμή ίσης απόστασης) και η γραμμή ίσης από-
στασης να ακολουθήσει την παχιά διάστικτη γραμμή μετά το σημείο M, λόγω 
της επήρειας στα κυριαρχικά δικαιώματα που επιφέρει η παρουσία των νη-
σιών Scilly (καθώς και αυτά δικαιούνται θαλάσσιες ζώνες). 

Το γαλλικό κράτος θεωρούσε ότι η χάραξη της γραμμής ίσης απόστασης 
αγνοεί τις ειδικές περιστάσεις που υπάρχουν τόσο στη περιοχή των νήσων 
Channel όσο και σε σχέση με τις νήσους Scilly και επομένως θα έπρεπε να 
χαραχθεί μία άλλη γραμμή οριοθέτησης της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
που να λαμβάνει υπόψη αυτές τις περιστάσεις. Συγκεκριμένα πρότεινε: α) οι 
νήσοι Channel να εγκλωβιστούν εντός της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας του 
γαλλικού κράτους και να τους δοθεί ένας θύλακας πλάτους 6 ν.μ. (διάστικτη 
γραμμή γύρω από τις νήσους στο χάρτη 3), και β) η γραμμή που οριοθετεί την 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή του Ατλαντικού να ακολουθήσει 
άλλη διαδρομή προς όφελος του εύρους της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας του 
γαλλικού κράτους, θεωρώντας ότι οι νήσοι Scilly δεν έχουν καμία επήρεια 
στη χάραξη της γραμμής ίσης απόστασης (η διάστικτη γραμμή στο χάρτη 3 
μετά το σημείο Μ).13 

Χάρτης 3: Διεκδικήσεις και οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
μεταξύ του βρετανικού και του γαλλικού κράτους. Πηγή: Sohn et al 
2014:291.

13 Σημειώνουμε την «οικογενειακή ομοιότητα» που έχει η διένεξη αυτή όσον αφορά τον 
εγκλωβισμό ή όχι νήσων, με αντίστοιχα ζητήματα που σχηματίζουν την ελληνοτουρ-
κική διένεξη (για παράδειγμα τις θαλάσσιες ζώνες του Καστελόριζου και όχι μόνο).
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Το δικαστήριο αποφάσισε τη χάραξη μίας γραμμής που οριοθετεί την 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα μεταξύ των δύο κρατών. Τα νησιά Channel εγκλω-
βίστηκαν εντός της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας που αποδόθηκε στο γαλλικό 
κράτος αλλά τους δόθηκε κυριαρχία σε 3 ν.μ. εγχωρίων υδάτων και κυριαρχι-
κά δικαιώματα σε 9 ν.μ. ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, δηλαδή τους αποδό-
θηκε ένας θύλακας 12 ν.μ. έναντι 6 ν.μ. που διεκδικούσε το γαλλικό κράτος. 
Η οριοθέτηση της υπόλοιπης ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας ακολούθησε τη 
γραμμή της ίσης απόστασης (ABCD...E...MN, μαύρη γραμμή στο χάρτη 3) 
μειώνοντας την επήρεια των νήσων Scilly κατά το ήμισυ.

Στην απόφαση δύο είναι τα κεντρικά σημεία που πρέπει να σχολιαστούν. 
Πρώτο, ο εγκλωβισμός νήσων και των θαλάσσιων ζωνών τους ενός κράτους 
στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ενός άλλου κράτους και δεύτερο η μειωμένη 
επήρεια νήσων ως προς τη χάραξη της γραμμής ίσης απόστασης.

Η απόφαση για τον εγκλωβισμό των νήσων Channel στηρίχτηκε σε μία 
παραλλαγή της εφαρμογής της αρχής της ευθυδικίας στην απόφαση για τη 
διένεξη της Βόρειας Θάλασσας. Όπως φαίνεται και στον χάρτη 3, στην περιο-
χή που εστιάζεται η διένεξη τα δύο κράτη έχουν περίπου ίσο μήκος ακτο-
γραμμών. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, εάν τα νησιά Channel δεν 
υπήρχαν, τότε η χάραξη της μέσης γραμμής θα οδηγούσε σε ανάλογη έκταση 
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας για τα δύο κράτη με τα μήκη των ακτών τους 
και επομένως η μέση γραμμή θα αποτελούσε και γραμμή οριοθέτησης 
(UN/2006α: §182) Ωστόσο, η ύπαρξη αυτών των νήσων αλλοιώνει την ισορρο-
πία των γεωγραφικών περιστάσεων. Εάν η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα των 
νησιών Channel αποτελούσε τμήμα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας του 
βρετανικού κράτους, όπως θα προέκυπτε αν χρησιμοποιούταν η μέθοδος χά-
ραξης ίσης γραμμής, τότε θα προέκυπτε μία μη-εύλογη («μη ανάλογη/άνι-
ση») κατανομή κυριαρχικών δικαιωμάτων μεταξύ των δύο κρατών παρά το 
γεγονός ότι η «γη» (το μήκος της ακτογραμμής) που «δίνει» κυριαρχικά δια-
καιώματα είναι σχεδόν ίσου μεγέθους μεταξύ τους (με βάση την αρχή της 
«κυριαρχίας της γης στη θάλασσα»).14 

Το δικαστήριο θεώρησε ότι εδώ η χάραξη γραμμής ίσης απόστασης οδηγεί 
σε μη-ευθύδικο αποτέλεσμα και επομένως αυτό σημαίνει ότι συγκροτείται 
μία «ειδική περίσταση»:

«Επιπλέον, οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το άρθρο 6, της Επιτροπής 
Διεθνούς Δικαίου και της Διάσκεψης της Γενεύης του 1958 δείχνουν ότι η προϋ-

14 Όπως αναφέρεται και στην απόφαση, το αποφασιστικό σημείο είναι ότι δημιουρ-
γείται μια δυσαναλογία που απαιτεί «θεραπεία» (UN/2006: §101), ή με μία άλλη δι-
ατύπωση από την ίδια απόφαση «η λειτουργία της ευθυδικίας, όπως προηγουμένως 
δηλώθηκε, δεν έγκειται στο να παράγει απόλυτη ισότητα μεταχείρισης, αλλά την αρ-
μόζουσα περιστολή των μη-ευθύδικων αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από πα-
ραμορφωτικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά» (UN/2006α: §251).
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πόθεση αυτή [αναφέρεται στον όρο «ειδικές περιστάσεις», δες και υποσημείω-
ση 6 του παρόντος] εισήχθη στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου, διότι ανα-
γνωρίστηκε ότι, λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών ή σχηματι-
σμών, η εφαρμογή της αρχής της ίσης απόστασης πιθανόν και όχι σπάνια να 
οδηγεί σε μια μη-ορθολογική ή μη-ευθύδικη οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφα-
λοκρηπίδας. Εν συντομία, ο ρόλος της προϋπόθεσης “ειδικές περιστάσεις” στο 
άρθρο 6 είναι να εξασφαλιστεί μια ευθύδικη οριοθέτηση και ο συνδυασμένος 
κανόνας «ίση απόσταση – ειδικές συνθήκες» στο αποτέλεσμά του δίνει ιδιαίτε-
ρη έκφραση σε έναν γενικό κανόνα ότι, ελλείψει συμφωνίας [μεταξύ των διαδί-
κων, ΣΛ], τα σύνορα μεταξύ κρατών που ερείδονται την ίδια υφαλοκρηπίδα 
πρέπει να καθορίζονται στη βάση των αρχών της ευθυδικίας».15

Επομένως, η παρουσία των νήσων αυτών θα πρέπει να θεωρηθεί «ειδική 
περίσταση» η οποία δικαιολογεί την παρέκκλιση από τη χάραξη γραμμής 
ίσης απόστασης ή με άλλα λόγια, οι περιστάσεις «δικαιολογούν μία οριοθέ-
τηση διαφορετική από αυτή της μέσης γραμμής» (UN/2006α: §196). Ταυτό-
χρονα το γεωγραφικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει σε κάποιο άλλο 
σημείο την αποκατάσταση μιας εύλογης («μη-άνισης») κατανομής κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το δικαστήριο, κατά την άσκηση της αρχής 
της ευθυδικίας το πρόβλημα που προκύπτει έγκειται και στο ότι τα νησιά 
Channel είναι και αποσπασμένα από την επικράτεια του βρετανικού κρά-
τους (χωρίς άλλα νησιά που να τα συνδέουν με τις ακτές του), και στο ότι βρί-
σκονται στη «λάθος πλευρά» της γραμμής ίσης απόστασης λόγω της υψηλής 
εγγύτητάς τους προς την ακτογραμμή του γαλλικού κράτους (UN/2006α: 
§199).

Η διευθέτηση που βασίζεται στην αρχή της ευθυδικίας σύμφωνα με το δι-
καστήριο έπρεπε να ακολουθήσει μία «διττή» λύση (UN/2006α: §201-2). 
Αφενός να χαραχθεί η γραμμή ίσης απόστασης μεταξύ των ηπειρωτικών 
ακτογραμμών, αφετέρου να δοθεί «ικανός» θύλακας στα νησιά Channel 
ώστε να αποκατασταθεί το «εύλογο» της κατανομής κυριαρχικών δικαιωμά-
των.

Η σημαντική τροποποίηση της άσκησης της αρχής της ευθυδικίας σε αυ-
τήν την περίπτωση σε σχέση με την περίπτωση της διένεξης στη Βόρεια Θά-
λασσα έγκειται στην εγκαινίαση ενός «κανόνα» δύο (ή τριών) βημάτων ο 
οποίος προσανατολίζεται στην παραγωγή ευθύδικου αποτελέσματος.16 Πρώ-
το βήμα αποτελεί η χάραξη της γραμμής της ίσης απόστασης ως ενδεικτικής 
γραμμής, δεύτερο βήμα αποτελεί η διόρθωση της γραμμής ίσης απόστασης 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές και σχετικές περιστάσεις ώστε να παραχθεί 
ένα ευθύδικο αποτέλεσμα και τέλος ακολουθεί ένας συνολικός έλεγχος αν το 

15 UN/2006α: §70, σημειώνουμε και τη σημασία που έχουν οι ειδικές περιστάσεις στην 
UNCLOS, όπως αναλύεται στο πρώτο μέρος του κειμένου, Θέσεις, τ. 146: 29 επ.

16 Δες επίσης και τις διατυπώσεις σε UN/2006α: §249. 
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αποτέλεσμα του δεύτερου βήματος όντως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
της αρχής της ευθυδικίας.17

Αυτή η μέθοδος άσκησης της αρχής της ευθυδικίας έχει το πλεονέκτημα 
ενός πιο προβλέψιμου αποτελέσματος, καθώς εκκινεί από τη χάραξη της 
γραμμής ίσης απόστασης και ασκεί διορθωτικές λειτουργίες για να επιτευ-
χθεί ευθύδικο αποτέλεσμα σε σχέση με τη μέθοδο άσκησης που προσανατολί-
ζεται στο τελικό (ευθύδικο) αποτέλεσμα χωρίς να δεσμεύεται από τη γραμμή 
της ίσης απόστασης ή από κάποια ειδική μέθοδο (όπως στην περίπτωση της 
Βόρειας Θάλασσας).18

Παρά την τροποποίηση στην άσκηση της αρχής της ευθυδικίας, ο θεμελι-
ώδης ρόλος της και η υπαγωγή της χάραξης της γραμμής ίσης απόστασης σ’ 
αυτήν, ως μίας μεθόδου (και όχι αρχής) μεταξύ άλλων που χρησιμεύει στο να 
παραχθεί ευθύδικο αποτέλεσμα, επαναβεβαιώνεται και σε αυτήν την από-
φαση, η οποία ακολουθεί ως προς αυτό το σημείο την απόφαση για τη διένε-
ξη της Βόρειας Θάλασσας. Η διαφορά στην άσκηση της αρχής της ευθυδικίας 
μεταξύ των δύο αποφάσεων δεν αφορά στο θεμελιώδη ρόλο της, αλλά στον 
τρόπο που ασκείται.

Η μείωση της επήρειας των νήσων Scilly δικαιολογήθηκε επίσης στη βάση 
της αρχής της ευθυδικίας: 

«Ακριβώς όπως δεν αποτελεί εφαρμογή της ευθυδικίας κατά την οριοθέτηση 
της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας η αναδιαμόρφωση της γεωγραφίας [εννοεί 
ότι κάθε περίπτωση έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που η 
αναζήτηση ενός ευθύδικου αποτελέσματος δεν μπορεί να μην τα λάβει υπόψη, 
ΣΛ], κατά τον ίδιο τρόπο δεν συνιστά εφαρμογή της ευθυδικίας να δημιουργη-
θεί μια κατάσταση πλήρους ισότητας εκεί όπου η φύση και η γεωγραφία έχουν 
δημιουργήσει μια ανισότητα. Συνεπώς, η ευθυδικία δεν απαιτεί οι ακτές, των 
οποίων η σχέση με την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα δεν είναι ίση, να πραγματεύ-
ονται ως έχουσες πλήρως ίση επήρεια. Αυτό που απαιτεί η ευθυδικία είναι η 
κατάλληλη κατάργηση των δυσανάλογων επιπτώσεων μιας σημαντικής προβο-
λής στην υφαλοκρηπίδα του Ατλαντικού ενός κάπως ισχνού τμήματος της 

17 Μετά την εξέταση του ρόλου της αρχής της ευθυδικίας στην εκδίκαση και αυτής τη 
διένεξης, και καθώς ο ρόλος της παραμένει σταθερός σε όλες τις μετέπειτα εκδι-
κάσεις διενέξεων, κάποιες εκ των οποίων θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια του κει-
μένου, νομίζουμε ότι είναι φανερό πώς η στήριξη διεκδικήσεων στην αρχή της ευ-
θυδικίας (όπως κάνει γενικά – και ανεξαρτήτως των ειδικών διεκδικήσεων και της 
οργάνωσής τους – το τουρκικό κράτος) έχει ισχυρό έρεισμα στο διεθνές δίκαιο, και 
σαφώς σχετικοποιεί τη στήριξη των διεκδικήσεων στη χάραξη γραμμών ίσης απόστα-
σης (όπως παραδοσιακά κάνει το ελληνικό κράτος – ανεξαρτήτως πάλι των ειδικών 
διεκδικήσεων και της οργάνωσής τους). Πιο αναλυτικά στο τρίτο μέρος του κειμένου.

18 Γενικά, όπως παρατηρείται, τα δικαστήρια τείνουν να υιοθετήσουν την άσκηση της 
αρχής της ευθυδικίας ως διορθωτική προσέγγιση της γραμμής ίσης απόστασης, παρά 
ως προσέγγιση που δεν δεσμεύεται από κάποια μέθοδο. 
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ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου [εννοεί τα νησιά Silly, ΣΛ]» (UN/2006α:§ 249). 
«[...] Στις συγκεκριμένες περιστάσεις της παρούσας περίπτωσης η μέθοδος 
τού να δοθεί μισή επήρεια [στα νησιά, ΣΛ] εξασφαλίζει την κατάργηση της μη-
ευθυδικίας» (UN/2006α: §251).

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της περίπτωσης αυτής αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι το δικαστήριο δεν πήρε υπόψη τη γεωλογικά οριζόμενη υφαλο-
κρηπίδα, εγκαινιάζοντας τη σύγχρονη αντίληψη για τη νομικά οριζόμενη 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (όταν αφορά οριοθετήσεις κάτω των 200 ν.μ.). 
Ταυτόχρονα εξαρτά τη νομικά οριζόμενη υφαλοκρηπίδα από τις αρχές της 
ευθυδικίας και τις ειδικές περιστάσεις κάθε υπόθεσης:

«Στο διεθνές δίκαιο, η έννοια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας είναι μια νομι-
κή έννοια η οποία συνδηλώνει τη φυσική προέκταση κάτω από τη θάλασσα όχι 
της ηπείρου της γεωγραφικής μάζας της γης, αλλά αυτής της εδαφικής επικρά-
τειας κάθε κράτους [...] Επιπρόσθετα, είναι σαφές τόσο από την εισαγωγή της 
προϋπόθεσης των «ειδικών περιστάσεων» στο άρθρο 6 [αναφέρεται στη Σύμβα-
ση της Γενεύης, 1958, βλ. υποσ. 6 του παρόντος κειμένου] όσο και από την έμ-
φαση στις «αρχές ευθυδικίας» στο εθιμικό δίκαιο [οι οποίες αποτελούν και ρη-
τές αρχές της UNCLOS, 1ο μέρος του κειμένου, Θέσεις 146: 15 επ.] ότι η ισχύς 
της πρώτιστης αρχής της “φυσικής προέκτασης της επικράτειας” δεν είναι 
απόλυτη, αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς/όρους σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις» (UN/2006α: §191).
«Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, [...] η αρχή της φυσικής προέκτασης της 
επικράτειας δεν πρέπει ούτε να παραμερίζεται ούτε να αντιμετωπίζεται ως 
απόλυτη στην περίπτωση που τα νησιά που ανήκουν σε ένα κράτος είναι τοπο-
θετημένα στην υφαλοκρηπίδα, φυσική προέκταση της επικράτειας άλλου κρά-
τους. Η άσκηση αυτής της αρχής σε μια τέτοια περίπτωση, όπως και σε άλλες 
περιπτώσεις που αφορούν την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, 
πρέπει να εκτιμηθεί υπό το φως όλων των σχετικών γεωγραφικών και άλλων 
περιστάσεων. Όταν τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο περιοχές ηπειρωτικής 
υφαλοκρηπίδας, οι οποίες γεωλογικώς μπορούν να θεωρηθούν φυσική προέ-
κταση των επικρατειών δύο κρατών, ανήκουν στο ένα κράτος και όχι στο άλλο, 
οι νομικοί κανόνες που συγκροτούν τη νομική έννοια της ηπειρωτικής υφαλο-
κρηπίδας, είναι αυτοί που θα αναλάβουν τον καθορισμό του ερωτήματος» 
(UN/2006α:§194).

2.3. Περίπτωση ΗΠΑ – Καναδά, 1984

Η περίπτωση αυτή αφορά την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
μεταξύ των ΗΠΑ και του καναδικού κράτους. Αυτή εκδικάστηκε από ένα δι-
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αιτητικό δικαστήριο ειδικά συγκροτημένο από το Διεθνές Δικαστήριο της Χά-
γης γι’ αυτήν την υπόθεση με βάση την UNCLOS. Η σημασία της εκδίκασης 
είναι διπλή: είναι η πρώτη απόφαση διεθνούς δικαστηρίου μετά την ψήφιση 
της UNCLOS το 1982 και αποτελεί την πρώτη επεξεργασία των άρθρων 76 και 
83 της UNCLOS για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, της ηπειρωτικής 
υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, δηλαδή μία ταυτόχρονη οριοθέτηση δύο δια-
φορετικών θαλάσσιων ζωνών.

H διένεξη αφορά την περιοχή του κόλπου του Μέιν (Maine) και σχηματί-
ζεται μεταξύ της Νέας Σκωτίας (που βρίσκεται δεξιά στο χάρτη 4 και ανήκει 
στο καναδικό κράτος) και της περιοχής του Μέιν (που βρίσκεται στο άνω μέ-
ρος και αριστερά του χάρτη 4 και ανήκει στις ΗΠΑ).

Χάρτης 4: Διεκδικήσεις και οριοθέτηση ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και 
ΑΟΖ στον κόλπο του Μέιν. Πηγή: Antunes 2000: 24.
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Στον χάρτη διακρίνονται οι διεκδικήσεις των δύο κρατών. Η πιο παχιά δι-
άστικτη γραμμή περικλείει προς τα δεξιά τις καναδικές αξιώσεις σε κυριαρ-
χικά δικαιώματα οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μεγάλο τμήμα της Georges 
Bank (θαλάσσιας περιοχής μεταξύ του κόλπου του Μέιν και του Ατλαντικού 
Ωκεανού). Αυτές οι αξιώσεις υποστηρίζονταν κυρίως με τα επιχειρήματα α) 
της γειτνίασης της περιοχής με την επικράτεια του καναδικού κράτους, β) 
της συγκατάθεσης εκ μέρους των ΗΠΑ στη χρήση της περιοχής από το κανα-
δικό κράτος για ικανό χρονικό διάστημα (estoppel19) και γ) της μεγάλης οικο-
νομικής σημασίας που έχει αυτή η περιοχή για την Νέα Σκωτία. Οι αξιώσεις 
των ΗΠΑ ορίζονται από την άλλη διάστικτη γραμμή προς τα αριστερά η 
οποία τοποθετείται πολύ κοντά στην ακτογραμμή της Νέας Σκωτίας, με απο-
τέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα του κόλπου να διεκδικείται ως περιοχή που 
ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα οι ΗΠΑ. Οι αξιώσεις αυτές υποστηρίζονταν 
με τα επιχειρήματα: α) της αποτελεσματικότητας που θα έχει για την προ-
στασία του οικοσυστήματος μία ενιαία περιοχή και β) της μεγάλης οικονομι-
κής σημασίας της αλιείας την οποία γ) ασκούσαν ιστορικά οι ΗΠΑ αποκλει-
στικά στην περιοχή. Η διεκδικούμενη περιοχή έχει μεγάλη οικονομική σημα-
σία και για τις δύο πλευρές λόγω της πολύ υψηλής παραγωγικότητας που έχει 
η αλιεία και των πιθανών κοιτασμάτων σε αέριο και πετρέλαιο.20

Η απόφαση του δικαστηρίου περιγράφεται από τη συνεχή γραμμή ABCD 
μέσω της οποίας περιορίζονται οι αξιώσεις των ΗΠΑ στα 2/3 περίπου της πε-
ριοχής του κόλπου του Μέιν και το υπόλοιπο τμήμα αποδίδεται στο καναδικό 
κράτος. Η γραμμή οριοθέτησης του δικαστηρίου μοιράζει επίσης την περιοχή 
υψηλής παραγωγικότητας σε αλιεία της Georges Bank διαμορφώνοντας το 
έδαφος για συμφωνίες μεταξύ των δύο κρατών συνεκμετάλλευσης της αλιεί-
ας σε αυτήν την περιοχή.21

Αυτονόητα η θεμελιώδης αρχή που καθοδηγεί την εκδίκαση της υπόθεσης 
κατά το δικαστήριο είναι η αρχή της ευθυδικίας, στην περίπτωση που τα δύο 
κράτη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ τους: 

«(1) Καμία θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ κρατών με έναντι ή παρακείμενες 

19 Με άλλα λόγια, ένα μέρος εμποδίζεται (estopped) να συνεχίσει μία «δραστηριότη-
τα» ή να έχει μία συγκεκριμένη «αξίωση» επί ενός ίδιου «θέματος». Πιο αναλυτικά 
για τον όρο σε Muller και Cottier 1984 και σε Antunes 2000.

20 Για πιο αναλυτική περιγραφή των αξιώσεων και της επιχειρηματολογίας παραπέ-
μπουμε σε Cottier, 2015: 288 και τις εκεί παραπομπές στις πηγές.

21 Η απόφαση του δικαστηρίου ρητά προωθεί την ιδέα της συνεκμετάλλευσης: Το δι-
καστήριο «θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να υπερτιμώνται οι δυσκολίες που μπορεί να 
προκύψουν από τη διαίρεση της Georges Bank, [...]. Με τη συνένωσή τους σε ένα 
κοινό εγχείρημα, τα διάδικα μέρη θα είναι σίγουρα σε θέση να αντιμετωπίσουν τυ-
χόν δυσκολίες και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθούν τη θετική εξέλιξη 
των δραστηριοτήτων τους» (ICJ/Reports/1984: §240). Ωστόσο μία συμφωνία συνεκ-
μετάλλευσης δεν διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα.
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ακτές δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μονομερώς από ένα από αυτά τα κράτη. 
Αυτή η οριοθέτηση πρέπει να επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται μέσω συμφω-
νίας, κατόπιν διαπραγματεύσεων που διεξάγονται καλόπιστα και με την πραγ-
ματική πρόθεση να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, όταν η συμφωνία 
αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί, η οριοθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με την προσφυγή σε τρίτο μέρος το οποίο κατέχει την απαιτούμενη αρμοδιότη-
τα.
(2) Σε κάθε περίπτωση, η οριοθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται με την εφαρ-
μογή ευθύδικων κριτηρίων και με τη χρήση πρακτικών μεθόδων ικανών να εξα-
σφαλίσουν, όσον αφορά τη γεωγραφική διαμόρφωση της περιοχής και άλλες 
σχετικές συνθήκες, ένα ευθύδικο αποτέλεσμα» (ICJ/Reports/1984: §112).

Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου εστιάζει 
στους γεωγραφικούς παράγοντες στον στόχο παραγωγής ευθύδικου αποτε-
λέσματος, υποβαθμίζοντας τους άλλους παράγοντες, για παράδειγμα τους 
οικονομικούς, οι οποίοι αποτελούν και τμήμα της επιχειρηματολογίας των 
διαδίκων.22 Επίσης να παρατηρήσουμε ότι τονίζει τη βασική αρχή που διέπει 
το Διεθνές Δίκαιο της μη-μονομερούς οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και την 
ανάγκη συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων.23

Για την παραγωγή ευθύδικου αποτελέσματος, η απόφαση επιμερίζει την 
οριοθέτηση σε τρία τμήματα (τα ΑΒ, ΒC, και CD). Το πρώτο τμήμα χαράζεται 
στη βάση επιμερισμού κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θάλασσα κρατών με 
γειτονικές ακτές. Το σημείο Α επιλέγεται με βάση τη συμφωνία προσφυγής 
των δύο κρατών στο δικαστήριο, όπως άλλωστε απεικονίζεται και στο χάρτη 4 
(ICJ/Report/1984:§211-2). Ρητά χρησιμοποιείται το κριτήριο της αναλογικότη-
τας της περιοχής που αποδίδεται σε κάθε κράτος με το μήκος της ακτογραμ-
μής το οποίο έχει κάθε κράτος στην διαμφισβητούμενη περιοχή για την χάρα-
ξη του δεύτερου τμήματος: «ο λόγος μεταξύ των ακτογραμμών θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύεται στη θέση του δεύτερου τμήματος της γραμμής οριοθέτη-
σης» (§222). Κατά τον καθορισμό του δεύτερου τμήματος δίνει μισή επήρεια σε 
καναδικές νήσους, νήσος Seal στο χάρτη 4 (§222). Το τμήμα BC είναι το κεντρι-
κό και καθώς αντιστοιχεί σε μία μετατοπισμένη/διορθωμένη μέση γραμμή 
(§223), η οποία χαράζεται έτσι ώστε να διαιρεί τη θαλάσσια περιοχή των ένα-
ντι ακτών «αναλογικά» με το μήκος των ακτογραμμών, καθορίζει και την πο-
ρεία του τρίτου τμήματος CD (§224-5). Για την παραγωγή αυτής της οριοθέτη-

22 Το οποίο τονίζεται και αναφορικά με την επιλογή των κριτηρίων που θα επιλεχθούν 
για την οριοθέτηση (ICJ/Report/1984: §199). Βλ. σχολιασμό επί αυτών σε Collins και 
Rogoff 1986: 10, Cottier 2015: 289.

23 Γεγονός που δείχνει και το άτοπο απόψεων που ζητούν από το ελληνικό κράτος να 
προχωρήσει με μονομερή οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με το επιχείρημα ότι θα 
ασκήσει δικαιώματα που του αποδίδονται από το Διεθνές Δίκαιο. Το ζήτημα θα εξε-
ταστεί στο τρίτο μέρος του κειμένου.
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σης έχει απορρίψει την «τεχνική μέθοδο της γραμμής ίσης απόστασης (§212) 
καθώς δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα της ευθυδικίας. Χρησιμοποιεί 
το κριτήριο της μη-αποκοπής της ακτογραμμής ενός κράτους από την προέ-
κτασή της στη θάλασσα (§196, κριτήριο το οποίο βασίζεται στο δόγμα ότι «η 
γη κυριαρχεί στη θάλασσα»).

Τέλος να σημειώσουμε ότι τα οικονομικά κριτήρια που κατέθεσαν τα δύο 
μέρη δεν ελήφθησαν υπόψη ως σχετικές περιστάσεις οι οποίες θεμελιώνουν 
παρέκκλιση στο αποτέλεσμα που προέκυψε στη βάση γεωγραφικών (απο-
κλειστικά) κριτηρίων:

«[…] κατά την άποψη του δικαστηρίου, είναι προφανές ότι η αντίστοιχη κλίμα-
κα δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία – ή την ναυσιπλοΐα, την άμυ-
να ή, για παράδειγμα, την εξερεύνηση και εκμετάλλευση πετρελαίου – δεν 
μπορεί να ληφθεί υπόψη ως σχετική περίσταση ή, αν ο όρος προτιμάται, ως ένα 
κριτήριο ευθυδικίας που πρέπει να εφαρμόζεται στον καθορισμό της γραμμής 
οριοθέτησης. Αυτό το οποίο το Δικαστήριο θα θεωρούσε ως νόμιμο ενδοιασμό 
έγκειται περισσότερο στο ζήτημα του κατά πόσο το τελικό αποτέλεσμα, μολο-
νότι επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κριτηρίων ευθυδικίας, [...] θα μπορούσε 
να αποκαλυφθεί απροσδόκητα ως ριζικά μη-ευθύδικο, δηλαδή, να προκαλεί 
καταστροφικές επιπτώσεις στην επιβίωση και την οικονομική ευημερία του 
πληθυσμού των εν λόγω χωρών» (ICJ/Report/1984: §237).

Με άλλα λόγια η απόφαση υποδηλώνει ότι οικονομικά κριτήρια μπορούν 
να ληφθούν υπόψη μόνο στο βαθμό που τα γεωγραφικά κριτήρια οδηγούν σε 
ένα οικονομικά καταστροφικό αποτέλεσμα και όχι σε άλλη περίπτωση.

Τέλος σημειώνουμε και σε αυτήν την περίπτωση την υποβάθμιση των γε-
ωλογικών χαρακτηριστικών της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας (ICJ/
Report/1984: §91-94).

2.4. Περίπτωση Μάλτας – Λιβύης, 1985

Η περίπτωση της διένεξης μεταξύ Μάλτας και Λιβύης αφορά την οριοθέτηση 
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ δύο κρατών με έναντι ακτογραμμές και 
αποτελεί την πρώτη ανάλογη υπόθεση που εκδικάζεται στη βάση της 
UNCLOS. Όπως φαίνεται και στο χάρτη 5 πρόκειται για δύο κράτη τα οποία 
έχουν σημαντικά διαφορετικό μήκος ακτογραμμών, ενώ η Μάλτα αποτελεί 
και νησιώτικο κράτος.

Τα δύο κράτη μέσω ειδικής συμφωνίας προσέφυγαν στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης το 1982 με το αίτημα όχι μόνο να υποδειχθούν οι αρχές ορι-
οθέτησης αλλά να υποδειχθεί και η πρακτική μέθοδος εφαρμογής τους ώστε 
να πραγματοποιηθεί η οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ 
τους. Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του το 1985. Όσον αφορά τη θε-
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μελίωση των διεκδικήσεών τους, τα δύο κράτη επικαλούνταν διαφορετικά 
επιχειρήματα. Η Μάλτα διεκδικούσε οριοθέτηση με χάραξη της γραμμής 
ίσης απόστασης ενώ η Λιβύη διεκδικούσε η οριοθέτηση να έχει βάση τη γεω-
λογικά οριζόμενη ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της, με άλλα λόγια διεκδικούσε 
θαλάσσια περιοχή ως φυσική προέκταση της γεωλογικής διαμόρφωσης της. 

Χάρτης 5: Διεκδικήσεις και οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
μεταξύ Λιβύης και Μάλτας. Πηγή: Sohn et al 2014: 318.

T147_Book01.indb   35 31/3/2019   17:34:26



36  Θέσεις #147

Η απόφαση του δικαστηρίου θεμελιώνει δύο σημεία σε σχέση με την επι-
χειρηματολογία των διαδίκων. 

Πρώτο, ότι για περιπτώσεις μικρότερες των 200 ν.μ. η γεωλογικά οριζό-
μενη ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα δεν επηρεάζει την οριοθέτηση, καθώς η 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ορίζεται νομικά. Εφόσον στη συγκεκριμένη περί-
πτωση η απόσταση μεταξύ των ακτογραμμών είναι μικρότερη των 400 ν.μ. 
οι διεκδικήσεις του λιβυκού κράτους δεν μπορούσαν να στηριχθούν στο διε-
θνές ή εθιμικό δίκαιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών. 

Όπως σημειώνεται στην απόφαση: 

«[…] το Δικαστήριο κρίνει ότι, δεδομένου ότι η εξέλιξη του νόμου επιτρέπει σε 
ένα κράτος να αξιώνει ότι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα που ανήκει σε αυτό 
μπορεί να εκτείνεται μέχρι 200 ν.μ. από την ακτή του, ανεξάρτητα από τα γε-
ωλογικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου θαλάσσιου βυθού και υπεδάφους, 
δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδίδεται οποιοσδήποτε ρόλος σε γεωλογι-
κούς ή γεωφυσικούς παράγοντες εντός αυτής της απόστασης» (ICJ/
Report/1985: §39)

Μάλιστα σημειώνεται ότι η επίκληση του ρόλου που αποδίδει η απόφαση 
στην περίπτωση της Βόρειας Θάλασσας για τη γεωλογικά οριζόμενη ηπειρω-
τική υφαλοκρηπίδα δεν μπορεί να γίνεται δεκτή πλέον, με βάση το διεθνές 
δίκαιο, για οριοθετήσεις που αφορούν απόσταση μικρότερη των 200 ν.μ. 
(ICJ/Report/1985: §40)

Δεύτερο, απέρριψε το χρήση της γραμμής ίσης απόστασης ως το κατάλλη-
λο κριτήριο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ως υποχρεωτική μέθοδο, 
καθώς η θεμελιώδης αρχή οριοθέτησης είναι η αρχή της ευθυδικίας και η 
λήψη όλων των σχετικών περιστάσεων για τον καθορισμό του ευθύδικου απο-
τελέσματος. 

Στη βάση αυτών το δικαστήριο απέδωσε μειωμένη έκταση ηπειρωτικής 
υφαλοκρηπίδας στη Μάλτα (το άνω τμήμα προς τη Μάλτα που ορίζεται από 
την «παχιά» συνεχή γραμμή, με ετικέτα «adjusted median line», στον χάρτη 
5) σε σχέση με αυτή που θα αποδιδόταν αν επιλεγόταν η χάραξη της γραμμής 
ίσης απόστασης μεταξύ των ακτογραμμών των δύο κρατών (το άνω τμήμα 
προς τη Μάλτα που ορίζεται από τη διακεκομμένη γραμμή στο χάρτη 5), με 
σημαντικό κριτήριο την «εύλογη» αναλογικότητα των αποδιδόμενων θαλάσ-
σιων περιοχών σε σχέση με τα (άνισα) μήκη των ακτογραμμών που παρουσι-
άζουν τα δύο κράτη στην υπό αμφισβήτηση περιοχή (η ακτογραμμή του λιβυ-
κού κράτους στην περιοχή έχει σημαντικά μεγαλύτερο μήκος).

Ειδικότερα το δικαστήριο αποφάσισε στη βάση της αρχής της ευθυδικίας, 
παρά το γεγονός ότι το σχήμα των ακτογραμμών θα ευνοούσε την προσφυγή 
στη χάραξη γραμμής ίσης απόστασης. Μάλιστα η απόφαση επαναλαμβάνει 
τον υποβιβασμό της χάραξης της γραμμής ίσης απόστασης σε μία μέθοδο με-
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ταξύ άλλων που μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον καταδεικνύεται ότι 
υπηρετεί την αρχή της ευθυδικίας:

«Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να ερ-
μηνευθεί υπό την έννοια αυτή [δηλαδή ότι η χάραξη γραμμής ίσης απόστασης 
αποτελεί μοναδική μέθοδο και υποχρεωτικό στοιχείο για την οριοθέτηση, ΣΛ]: 
η μέθοδος χάραξης γραμμής ίσης απόστασης δεν είναι η μοναδική μέθοδος που 
μπορεί να εφαρμοστεί στην παρούσα διένεξη και ακόμη δεν έχει καν το πλεο-
νέκτημα ενός τεκμηρίου προς όφελός της. Επομένως, σύμφωνα με τον ισχύο-
ντα νόμο, πρέπει να αποδειχθεί ότι η μέθοδος χάραξης γραμμής ίσης απόστα-
σης οδηγεί σε ευθύδικο αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση» (ICJ/
Report/1985: $63)

Για την επίτευξη ευθύδικου αποτελέσματος ακολούθησε μία «μέθοδο» 
τριών βημάτων: χάραξε μία προσωρινή/ενδεικτική γραμμή ίσης απόστασης, 
προσδιόρισε τις σχετικές περιστάσεις που έπρεπε να ληφθούν υπόψη και στη 
συνέχεια μετατόπισε την προσωρινή γραμμή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετι-
κές περιστάσεις, ώστε να προκύψει ευθύδικο αποτέλεσμα:

«Κατά συνέπεια, η θέση του Δικαστηρίου […] είναι η ακόλουθη. Παίρνει τη δι-
άμεση γραμμή [...] ως το πρώτο βήμα της οριοθέτησης. Ωστόσο, οι σχετικές 
περιστάσεις υποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη μία προς τα βόρεια μετατόπι-
ση της συνοριακής γραμμής για την επίτευξη ενός ευθύδικου αποτελέσματος. 
Αυτές [οι σχετικές περιστάσεις, ΣΛ] είναι πρώτον, το γενικό γεωγραφικό πλαί-
σιο στο οποίο τα νησιά της Μάλτας εμφανίζονται ως ένα σχετικά μικρό χαρα-
κτηριστικό εντός μίας ημίκλειστης θάλασσας, και δεύτερον, η μεγάλη ανισότη-
τα των διαστάσεων των σχετικών ακτογραμμών των δύο μερών. Το επόμενο 
βήμα για την οριοθέτηση είναι επομένως να προσδιοριστεί η έκταση της απαι-
τούμενης μετατόπισης προς τα βόρεια της συνοριακής γραμμής» (ICJ/
Report/1985: §73).

Ωστόσο, τόνισε ότι το τελικό (ευθύδικο) αποτέλεσμα είναι το κύριο στοι-
χείο που καθοδηγεί την οριοθέτηση και όχι τα μέσα και οι μέθοδοι που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή του:

«Είναι όμως ο στόχος – το ευθύδικο αποτέλεσμα – και όχι τα μέσα που χρησιμο-
ποιούνται για την επίτευξή του, αυτό το οποίο πρέπει να είναι το πρωταρχικό 
στοιχείο» (ICJ/Reports/1985: §45)

Οι σχετικές περιστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη προσδιορίζονται 
στην απόφαση και είναι όλες γεωγραφικές, αναγόμενες μάλιστα στα μήκη 
των ακτογραμμών στη σχετική περιοχή: 
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«Β. Οι περιστάσεις και οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 
επίτευξη μιας ευθύδικης οριοθέτησης στην παρούσα περίπτωση είναι οι εξής:
(1) η γενική διαμόρφωση των ακτών των συμβαλλομένων μερών, η εναντιότητά 
τους [των ακτογραμμών μεταξύ τους, ΣΛ] και η σχέση μεταξύ τους στο γενικό-
τερο γεωγραφικό πλαίσιο,
(2) η διαφορά στα μήκη των σχετικών ακτών των συμβαλλομένων μερών και η 
απόσταση μεταξύ τους,
(3) η ανάγκη να αποφευχθεί στην οριοθέτηση κάθε υπερβολική δυσαναλογία με-
ταξύ της έκτασης των περιοχών της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας που ανήκουν 
στο παράκτιο κράτος και του μήκους του σχετικού τμήματος των ακτών του, με-
τρούμενο στη γενική κατεύθυνση των ακτογραμμών» (ICJ/Report/1985: §79Β).

Μετά την μετατόπιση της προσωρινής/ενδεικτικής γραμμής ίσης απόστα-
σης προς τα βόρεια το δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο το τελικό αποτέλεσμα 
ικανοποιεί το κριτήριο της αναλογικότητας μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής 
που αποδιδόταν σε κάθε κράτος ως ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και του μή-
κους των ακτογραμμών. Εδώ το δικαστήριο, με ένα γενικό τρόπο και όχι με 
μία ακριβή αριθμητική αναλογία όπως στην περίπτωση του κόλπου του Μέιν, 
διαπιστώνει ότι η μετατόπιση που έγινε προς τα βόρεια της διάμεσης γραμ-
μής ικανοποιεί αυτό το κριτήριο (ICJ/Report/1985: §74-5).

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της επόμενης περίπτωσης σημειώ-
νουμε ότι η απόφαση σε αυτήν την περίπτωση όπως και η προηγούμενη από-
φαση για την περίπτωση του κόλπου του Μέιν εξειδικεύουν τα σημεία τα 
οποία νοηματοδοτούν την αρχή της ευθυδικίας. Όπως διαπιστώσαμε, αυτά 
περιλαμβάνουν το δόγμα της «κυριαρχίας της γης στη θάλασσα», την αποφυ-
γή αποκοπής των προβολών της ακτής προς τη θάλασσα, την αρχή της ανα-
λογικότητας των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε θαλάσσιες περιοχές με το μή-
κος των ακτογραμμών, τη λήψη και εξέταση όλων των σχετικών περιστάσεων 
για την επίτευξη του ευθύδικου αποτελέσματος (αλλά οι οποίες γενικά περι-
ορίζονται στις γεωγραφικές περιστάσεις), τη διαφορά μεταξύ της ευθυδικί-
ας και της ισότητας στο διαμοιρασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων και τον κα-
θορισμό της γεωγραφικής διαμόρφωσης στη διαδικασία επίτευξης ευθύδι-
κου αποτελέσματος (όχι αναδιαμόρφωση της γεωγραφίας μίας περιοχής).

2.5. Περίπτωση Καναδά – Γαλλίας, 1992

Αυτή η περίπτωση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά τον καθορισμό θα-
λάσσιων ζωνών ενός συμπλέγματος νήσων που βρίσκονται αρκετά κοντά σε 
μία ηπειρωτική περιοχή.24 Η διένεξη μεταξύ του καναδικού και γαλλικού 
κράτους εστιάζεται στη θαλάσσια ζώνη, ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και 

24 Κάποια στοιχεία της διατηρούν «οικογενειακή ομοιότητα» με την περίπτωση του Κα-
στελόριζου.
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ΑΟΖ, που πρέπει να αποδοθεί στις νήσους Saint Pierre και Miquelon, οι 
οποίες αποτελούν γαλλική κτήση.

Χάρτης 6: Διεκδικήσεις και οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ κανα-
δικού και γαλλικού κράτους. Πηγή: Sohn et al 2014: 324.
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Το καναδικό κράτος αξίωνε να αποδοθεί στα νησιά ένας θύλακας πλά-
τους 12 ν.μ. ως ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ (ο θύλακας περιγράφε-
ται από τη διάστικτη γραμμή στο χάρτη 6 που περιβάλλει τα νησιά) με συνέ-
πεια τον εγκλωβισμό τους εντός της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και της 
ΑΟΖ του Καναδά, επικαλούμενο τις σχετικές περιστάσεις (όπως το μήκος 
ακτογραμμών και την μη-αποκοπή των ακτών του από την προέκτασή τους 
στη θάλασσα) στην περιοχή που δικαιολογούν αυτό το αποτέλεσμα. Αντίθε-
τα το γαλλικό κράτος αξίωνε μία σημαντικά μεγαλύτερη περιοχή (η παχιά 
διάστικτη γραμμή) η οποία έφτανε στο νότιο-νοτιοανατολικό τμήμα της 
στην απόσταση των 200 ν.μ. Βάσιζε δε, αυτήν την αξίωση στη χάραξη γραμ-
μών ίσης απόστασης μεταξύ της καναδικής και γαλλικής επικράτειας καθώς 
τα νησιά έχουν ίδια δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες όπως και τα ηπειρωτι-
κά εδάφη, ενώ αποδεχόταν δευτερεύουσες σχετικές περιστάσεις που αλλοί-
ωναν ελαφρά τη γραμμή ίσης απόστασης.25 Και τα δύο κράτη εξέδωσαν με-
ταξύ 1960-70 άδειες έρευνας για πετρέλαιο στη διαμφισβητούμενη περιοχή 
οξύνοντας τη διένεξη.26

Το δικαστήριο απέδωσε στα νησιά μία ζώνη η οποία προς την νότια κα-
τεύθυνση έχει μήκος 200 ν.μ. αλλά αποτελεί μια «στενή» ορθογώνια προέ-
κταση μόνο προς μία διεύθυνση, ένα διάδρομο, όπως απεικονίζεται στο χάρ-
τη 6 από τη συνεχή γραμμή. 

Η απόφαση του δικαστηρίου στηρίζεται στην αρχή της ευθυδικίας όπως 
και οι άλλες αποφάσεις που παρουσιάσαμε. Για το σκοπό παραγωγής ευθύ-
δικου αποτελέσματος διαιρεί την περιοχή υπό διένεξη σε δύο τομείς. Στον 
δυτικό και στο νότιο-νοτιοανατολικό τομέα (UN/2006β: §66). 

Στον δυτικό τομέα, θεωρεί ότι κάθε προέκταση της ηπειρωτικής υφαλο-
κρηπίδας και της ΑΟΖ των νήσων αποκόπτει τις καναδικές ακτές από την 
προέκτασή τους στη θάλασσα και γι’ αυτό το λόγο τους αποδίδει μόνο μία 
ζώνη 24 ν.μ. συνολικά: 12 ν.μ. τα χωρικά τους ύδατα και 12 ν.μ. επιπλέον 
(UN/2006β: §69), δηλαδή το πλάτος της παρακείμενης/συνορεύουσας ζώνης.

Στο νότιο τμήμα η απόδοση μίας στενής ζώνης μήκους 188 ν.μ. πλέον των 
12 ν,μ. έτσι ώστε να μην αποκόπτονται οι καναδικές ακτές από την προέκτα-
σή τους στη θάλασσα, και καθώς δεν υπάρχει σε αυτήν την κατεύθυνση κρά-
τος με έναντι ακτές, γεγονός που θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί το ευθύδικο 
αποτέλεσμα.

Το δικαστήριο έχοντας εκτιμήσει ότι ο λόγος του μήκους των ακτογραμ-
μών του καναδικού προς αυτό του γαλλικού κράτους είναι της τάξης του 
15,3:1 (για τις ακτογραμμές που είναι σχετικές με την υπό διένεξη περιοχή, 
UN/2006β: §33) προχώρησε στον εκ των υστέρων έλεγχο του σεβασμού του κρι-
τηρίου της αναλογικότητας. Συνέκρινε αυτόν το λόγο με το λόγο της έκτασης 

25 Αναλυτικότερα σε Marston 1993: 158
26 Αναλυτικότερα, για το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε η διένεξη, 

McDorman 1990: 159.
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των θαλάσσιων περιοχών που αποδόθηκαν με αυτή τη χάραξη ώστε να διαπι-
στώσει αν αυτή η χάραξη αντιφάσκει με ένα ευθύδικο αποτέλεσμα. Καθώς ο 
λόγος της έκτασης των θαλάσσιων περιοχών είναι της τάξης 16,4:1, αντίστοι-
χος με το λόγο του μήκους των ακτογραμμών, θεώρησε ότι ικανοποιείται το 
κριτήριο ευθύδικου αποτελέσματος (UN/2006β: §93). Το ότι η σύγκριση έγινε 
εκ των υστέρων έχει την σημασία ότι ο λόγος του μήκους των ακτογραμμών 
δεν αποτελεί κριτήριο οριοθέτησης αλλά βοηθητικό κριτήριο για να εξεταστεί 
κατά πόσο το αποτέλεσμα παραβιάζει την αρχή της ευθυδικίας. Ενισχυτικό 
αυτού του χαρακτήρα είναι και η διαπίστωση ότι η ελαφρά απόκλιση των δύο 
λόγων (μήκους ακτογραμμών και έκτασης θαλάσσιων περιοχών) δεν οδηγεί 
σε διόρθωση του αποτελέσματος ή με άλλα λόγια, ζητούμενο για την ευθυδι-
κία καθίσταται η αποφυγή υπερβολικής δυσανολογικότητας.

3. Επίλογος

Κλείνοντας αυτό το 2ο μέρος του κειμένου, με βάση τις περιπτώσεις που εξε-
τάσαμε θα αναλύσουμε τη σημασία που έχουν αποκτήσει οι όροι «ειδικές» 
και «σχετικές περιστάσεις». Ειδικές περιστάσεις αποτελούν οι γεωγραφικοί πα-
ράγοντες. Για παράδειγμα, η διαμόρφωση, η κυρτότητα ή η κοιλότητα τους, 
η παρουσία νησιών, η ύπαρξη στενών ναυσιπλοΐας. Στις σχετικές περιστάσεις 
εντάσσεται ό,τι θα πρέπει, με βάση την υπό εξέταση περίπτωση, να ληφθεί 
υπόψη ώστε το αποτέλεσμα να είναι «ευθύδικο»27. Στις τελευταίες μπορούν 
να ενταχθούν επίσης γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως η γενική κατεύθυν-
ση των ακτογραμμών, ο λόγος του μήκους των ακτογραμμών, το αν τα υπάρ-
χοντα νησιά βρίσκονται πλησίον των ακτών ενός κράτους, αν βρίσκονται 
«από τη λάθος πλευρά της μέσης απόστασης» αλλά και το μέγεθός τους ή ο 
σχηματισμός τους καθώς και άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, η πα-
ρουσία τρίτων κρατών (που οδηγεί δυνητικά σε σημαντικούς περιορισμούς 
της οριοθέτησης, όπως στην περίπτωση Μάλτας-Λιβύης, όπου η παρουσία 
της Ιταλίας περιόρισε σημαντικά την έκταση της οριοθέτησης μεταξύ των 
δύο κρατών). Στις σχετικές περιστάσεις εντάσσονται και μη-γεωγραφικά χα-

27 Για τη σχέση ειδικών και σχετικών περιστάσεων ο Ροζάκης παρατηρεί σχολιάζοντας 
την απόφαση του δικαστηρίου το 1993 για τη διένεξη μεταξύ του δανέζικου και νορ-
βηγικού κράτους ότι: «[…] Σύμφωνα με το Δικαστήριο, ειδικές περιστάσεις είναι αυ-
τές οι οποίες είναι δυνατό να παραμορφώσουν ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από 
την άνευ επιφυλάξεων χρήση της αρχής της ίσης απόστασης, ενώ ειδικές περιστάσεις 
είναι αυτά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέτρο κατά το οποίο 
επηρεάζουν τα δικαιώματα των διάδικων μερών σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές. 
Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που οι έννοιες αυτές ήταν δια-
φορετικές κατά την καταγωγή και το όνομα, υπήρξε μια τάση προς την αφομοίωσή 
τους υπό το εθιμικό δίκαιο βάσει του δεδομένου ότι και οι δύο σκόπευαν στο να κατα-
στεί δυνατή η επίτευξη ενός ευθύδικου αποτελέσματος» (Rozakis 1997: 82).
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ρακτηριστικά της εκάστοτε περίπτωσης, όπως το αν τα κράτη έχουν προχω-
ρήσει σε συμφωνία προσωρινής οριοθέτησης ή όχι, αν έχουν δώσει άδειες 
αλιείας ή έρευνας και εξόρυξης πόρων, οικονομικοί παράγοντες (στην περί-
πτωση ΗΠΑ-Καναδά εξετάστηκαν για το κατά πόσο το αποτέλεσμα που είχε 
παραχθεί δημιουργούσε «καταστροφικές» συνέπειες για κάποιο μέρος), ζη-
τήματα ασφαλείας των δύο κρατών, περιβαλλοντικά ζητήματα, ιστορικά δι-
καιώματα χρήσης μίας περιοχής και άλλα.28

Εν είδει σύνοψης, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι σε όλες τις περιπτώ-
σεις ειρηνικής διευθέτησης διακρατικών διενέξεων για την οριοθέτηση θα-
λάσσιων ζωνών, η «αρχή της ίσης απόστασης» τροποποιείται σημαντικά από 
τον καθοριστικό συνυπολογισμό των εκάστοτε «ειδικών/σχετικών περιστάσε-
ων» καθώς υπάγεται στην «αρχή της ευθυδικίας». Με βάση τα δεδομένα 
αυτά, θα εξετάσουμε στο 3ο μέρος της μελέτης μας το περιεχόμενο και τα δι-
αγραφόμενα όρια επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο. 
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