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Ι. Δηζαγωγή
Καη’ εμνρήλ δήηεκα πνπ αθνξά ηηο εηξεληθέο ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ είλαη ε
νξηνζέηεζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο. Δηδηθά κεηαμχ δπν θξαηψλ φπσο ε Διιάδα θη ε Σνπξθία, κε
ηζηνξηθφ βεβαξεκέλν κε πιεζψξα ζπγθξνχζεσλ θη αζηάζεηα ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ε
ζηαζεξφηεηα θη ε ακνηβαία αλαγλψξηζε ηνπ θνηλνχ ηνπο ζπλφξνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Γεδνκέλεο, κάιηζηα, ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο
ησλ δπν θξαηψλ, ζε κηα πεξηνρή ηδηαίηεξα ηεηακέλε, φπσο ηα Βαιθάληα, νη εθάζηνηε
εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο θάπνηνπ απφ ηα θξάηε δελ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ κφλν σο πξνο ηηο

1

Οη πληφια Υξπζνχια, Κακπέξνο Υξήζηνο θαη Καξαγηάλλεο Γεκήηξηνο είλαη ηειεηφθνηηνη πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Ο Γξακκαηφπνπινο Γεψξγηνο είλαη
απφθνηηνο θαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο θαη αζθνχκελνο δηθεγφξνο Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν
παξφλ ζπληάρζεθε ππφ ηελ θαζνδήγεζε θη ππνζηήξημε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Γηεζλνχο
Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ ΓΠΘ, Αλησλφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ, ηνλ νπνίνλ θη επραξηζηνχκε.
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δηκεξείο ηνπο ζρέζεηο, αιιά θη σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο νκαιφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ.
Απηφο είλαη θη ν ιφγνο πνπ θάζε ακθηζβήηεζε ηνπ ζπλφξνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη, φρη
απιψο θάπνηνπ είδνπο λνκηκνθάλεηα, κα ζηεξεή λνκηθή βάζε. Παξ’ φια απηά, θαη κνινλφηη
ηα ζρεηηθά εδαθηθά δεηήκαηα έρνπλ βξεη ηελ λνκηθή ηνπο επίιπζε, παξαηεξείηαη, θπξίσο ηα
ηειεπηαία δπν έηε, κηα ηάζε ακθηζβήηεζεο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ηδίσο απφ ηελ
ηνπξθηθή πιεπξά.
ηφρνο ηεο πξνθείκελεο αλάιπζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ελ ιφγσ ακθηζβεηήζεσλ
απφ λνκηθήο απφςεσο, έηζη ψζηε λα θαηαδεηρζεί ε νξζφηεηα ή ε ην αβάζηκφ ηνπο. ην
θεθάιαην ηεο λνκηθήο αλάιπζεο πξψηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ππάξρνλ εδαθηθφ θαζεζηψο, φπσο νξίζηεθε ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο
θαη ζηα ζρεηηθά κε εθείλε θείκελα. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη πέληε λνκηθά δεηήκαηα, πνπ
αθνξνχλ ηηο ακθηζβεηήζεηο ζηε ζπλζήθε, ψζηε λα απνδνζεί ην εθαξκνζηέν ζε απηέο δίθαην.
Σέινο, κε βάζε ηα εθηεζέληα λνκηθά, γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ δειψζεσλ εθπξνζψπσλ ηνπ
ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζπλνιηθά, κε ζθνπφ λα εμαρζεί θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηε
βαζηκφηεηά ηνπο.
Σν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ αλάιπζε απηή, είλαη πσο ε ζηάζε ηεο
ηνπξθηθήο πιεπξάο δελ ζπλίζηαηαη ζε κηα ζηηγκηαία πξνβνιή αμηψζεσλ θαηά ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο, κα ηζρπξηζκνχο πξνβεβιεκέλνπο ζε πιήζνο δεκνζηεπκάησλ θαη δειηίσλ ηχπνπ, κε
πνηθίινπο απνδέθηεο θαη ζε πνίθηιιαfora. Γηα ην ιφγν απηφ δελ γίλεηαη αηνκηθή αλαθνξά ζε
θάζε δεκνζίεπκα θαη δειηίν ηχπνπ πνπ έρεη δεκνζηεπζεί μερσξηζηά, κα παξνπζηάδνληαη ήδε
νκαδνπνηεκέλα ζην θπξίσο θείκελν. Ο αλαγλψζηεο, παξ’ φια απηά, κπνξεί λα βξεη
ελδεηθηηθά δεκνζηεχκαηα θαη δειηία ηχπνπ, ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζηα δπν πξψηα
παξαξηήκαηα. ην ηξίην παξάξηεκα παξαηίζεληαη απαληήζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, ψζηε
λα θαηαζηεί ζαθήο ε άξλεζε ησλ ηνπξθηθψλ ακθηζβεηήζεσλ.

ΙΙ. Ννκηθή αλάιπζε ηωλ δειώζεωλ ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο Σπλζήθεο ηεο Λωδάλλεο.
ΙΙ. 1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο ζπλζήθεο θαη ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ηεο
Σπλζήθεο ηεο Λωδάλλεο.
Ο πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία (π.
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία) ζε αληίπαια ζηξαηφπεδα, δελ ηεξκαηίζηεθε ην 1920 κε ηε
πλζήθε ησλ εβξψλ, αιιά νη ερζξνπξαμίεο ζπλερίζηεθαλ έσο ηελ ειιεληθή ήηηα ζην
κηθξαζηαηηθφ κέησπν. Χο εθ ηνχηνπ, επηζπκία ηεο Αληάλη (Entente) ήηαλ λα πξναζπίζνπλ
ηελ πεξηνρή ησλ ηελψλ θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (ε νπνία θαηερφηαλ αθφκα απφ ηε
ζπκκαρία) θαη νη νπνίεο σζηφζν δελ ήηαλ επαξθψο πξνζηαηεπκέλεο. Ζ επηζπκία απηή είρε
έληνλν ραξαθηήξα ιφγσ ηνπ θφβνπ ελδερφκελεο επηθείκελεο Κεκαιηθήο επίζεζεο θαη ζα
πξαγκαηνπνηνχηαλ κφλν κε ηελ ζπλνκνιφγεζε κηαο ζπλζήθεο εηξήλεο. Ζ ζπλδηάζθεςε ηεο
Λσδάλλεο αθνινχζεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθσρήο ησλ Μνπδαληψλ. Ζ
πλδηάζθεςε ζπλεθιήζε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ θαη δηήξθεζε εθηά κήλεο.2
Οη δπλάκεηο έπξεπε πξψηα λα ιχζνπλ ην δήηεκα ηνπ πνηέο ρψξεο ζα θαιέζνπλ ζην
ηξαπέδη ησλ εηξελεπηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δλ ηέιεη θπξηάξρεζε ε άπνςε φηη δελ ήηαλ
απαξαίηεηε ε παξνπζία «κε πιήξε δηθαηψκαηα» φισλ ησλ θξαηψλ πνπ είραλ ππνγξάςεη ηε
πλζήθε ησλ εβξψλ.3 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ε Σνπξθία ζπκκεηείρε
2

Ησάλλεο Γηαλλφπνπινο ζην: Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο (Νεφηεξνο Διιεληζκφο απφ ην 1913 σο ην 1941),
Σφκνο ΗΔ', Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ., 1978, ζει.260-271.
3
Γηαλλφπνπινο, φ.π..
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κε πιήξε ηζνηηκία παξ' φιν πνπ ήηαλ ην εηηεκέλν κέξνο ζην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ. Άιιν έλα δήηεκα ην νπνίν είρε πξνθχςεη εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ήηαλ ην πνηνί
ζα εθπξνζσπνχζαλ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Γειαδή, νη χκκαρνη πήξαλ ηελ απφθαζε λα
θαιέζνπλ ζηε Λσδάλλε θαη ηελ Κεκαιηθή πιεπξά αιιά θαη ηελ πιεπξά ηνπ ζνπιηάλνπ.
Βέβαηα, απηφ δελ ήηαλ απαξαίηεην γηαηί ε ζνπιηαληθή θπβέξλεζε είρε πάςεη λα έρεη
νπνηαδήπνηε ηζρχ αθφκα θαη κέζα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.4
ηε πλδηάζθεςε νξίζηεθαλ ηξείο επηηξνπέο γηα λα επηιχζνπλ ηα δεηήκαηα ηα νπνία
είραλ πξνθχςεη. Οη επηηξνπέο απηέο ήηαλ νη εμήο: ε Πνιηηηθή θαη Δδαθηθή, ε Δπηηξνπή γηα
φια ηα ζέκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ηνλ ζεζκφ ησλ δηνκνινγήζεσλ θαη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, πνπ ηελ πξνεδξία ηνπο αλέιαβαλ αληίζηνηρα ν Curzon, ν Garroni θαη ν Barrere
(ηνπ νπνίνπ ηε ζέζε αλέιαβε αξγφηεξα ν MauriceBompard).
Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ δελ κπνξνχζε λα είλαη θαζνξηζκέλνο
θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θάζε ζέκα ζπδεηνχηαλ απφ ηηο Δπηηξνπέο κέρξη λα επηηπγραλφηαλ ν
κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκθσλίαο. ην ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1923, νη χκκαρνη ζα
παξνπζίαδαλ ζηνλ Ηζκέη Ηλνλνχ5ηνπο κέρξη ηφηε δηακνξθσκέλνπο γεληθνχο φξνπο εηξήλεο
θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα θαινχηαλ λα ηνπο απνδερζεί ή λα ηνπο απνξξίςεη.
Μεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ ε ζπλζήθε εληέιεη ππεγξάθε ζηε Λσδάλλε
(Διβεηία) ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923, απφ αληηπξνζψπνπο ηεο Σνπξθίαο, ζηελ νπνία ζπλέρηδε ε
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, απφ ηε κία κεξηά θαη απφ ηε
Βξεηαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηαπσλία, ηελ Διιάδα, ηε Ρνπκαλία θαη ην Βαζίιεην ησλ
έξβσλ, Κξναηψλ θαη ινβέλσλ (Γηνπγθνζιαβία) απφ ηελ άιιε πιεπξά.6
Ζ ζπλζήθε πνπ ππεγξάθε πεξηειάκβαλε ηελ θαζαπηή ζπλζήθε εηξήλεο, ηε χκβαζε
πνπ αθνξά ην θαζεζηψο ησλ ηελψλ, ηε χκβαζε πνπ αθνξά ηα ζχλνξα ηεο Θξάθεο.
(δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο δεκηνπξγήζεθαλ νπδεηεξνπνηεκέλεο θαη
απνζηξαηηθνπνηεκέλεο δψλεο), ηε χκβαζε πνπ αθνξά ηνπο φξνπο δηακνλήο, εκπνξίνπ θαη
δσζηδηθίαο ζηελ Σνπξθία θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηνκνινγήζεσλ, κηα εκπνξηθή
ζχκβαζε, ηε χκβαζε ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ θαη
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν (30 Ηαλνπαξίνπ 1923), ηελ Διιελνηνπξθηθή ζπκθσλία γηα ηελ απφδνζε
ησλ θξαηνχκελσλ πνιηηψλ θαη ηελ αληαιιαγή αηρκαιψησλ πνιέκνπ, κηα δήισζε πνπ αθνξά
ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ην Πξσηφθνιιν πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ εθθέλσζε ηνπ
ηνπξθηθνχ εδάθνπο πνπ θαηερφηαλ απφ βξεηαληθέο, γαιιηθέο θαη ηηαιηθέο δπλάκεηο, καδί κε
κηα ζρεηηθή δήισζε, ην Πξσηφθνιιν πνπ αθνξνχζε ην έδαθνο ηνπ Κάξαγαηο θαη ηα λεζηά
Ίκβξν θαη Σέλεδν, θαη ην Πξσηφθνιιν πνπ αθνξνχζε ηηο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο
κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα θη αλαθεξφηαλ ζηελ Θξάθε. ια ηα παξαπάλσ, κε εμαίξεζε ηε
ζπκθσλία γηα αληαιιαγή πιεζπζκψλ, ζπλήθζεζαλ ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923.
Με ηε ζπλζήθε αλαγλσξίδνληαλ ηα ζχλνξα ηεο λενζχζηαηεο ηνπξθηθήο δεκνθξαηίαο,
ηα νπνία παξακέλνπλ σο έρνπλ κέρξη ζήκεξα. Με ηε ζπλζήθε, επηπιένλ, ην ηνπξθηθφ θξάηνο
απνθήξπζζε θάζε ηνπ αμίσζε επί ηεο Κχπξνπ θαη ησλ πξψελ επαξρηψλ ηεο ζηε Μ. Αλαηνιή,
νη νπνίεο πεξλνχζαλ ζηελ δηνίθεζε ησλ Βξεηαλψλθαη Γάιισλ ππφ θαζεζηψο Δληνιήο ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, θαζψο θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ, ηα νπνία εηίζελην ππφ ηηαιηθή
δηνίθεζε. Χο αληάιιαγκα, ε ηνπξθηθή δεκνθξαηία δηαηεξνχζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο,
επηβεβαίσζε ηελ θπξηαξρία ηεο ζην Κνπξδηζηάλ θαη ηελ Αξκελία, θαζψο θη απεμαξηήζεθε
κεξηθψο απφ ηελ επηξξνή ησλ ληθεηψλ ηνπ πνιέκνπ ζηελ εζσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. Σέινο,

4

Νεψηεξνλ Δγθπθινπαηδηθφλ Λεμηθφλ, Σφκνο ΗΒ', Έθδνζηο ηεο Δγθπθινπαηδηθήο Δπηζεσξήζεσο «Ήιηνο»,
Αζήλαη, ζει. 672.
5
Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο (1923-1924), Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο (19381950).
6
Απφηελειεθηξνληθήέθδνζε ηεοεγθπθινπαίδεηαοBrittanica, https://www.britannica.com/event/Treaty-ofLausanne-1923.
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ξπζκίζηεθε ην θαζεζηψο ησλ ηελψλ ησλ Γαξδαλειιίσλ, ηα νπνία θεξχρζεθαλ αλνηρηά ζηε
λαπζηπινΐα.
Μεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο,έρνπλ ππνγξαθεί δπν ζπλζήθεο, νη νπνίεο
πξνζδηνξίδνπλ πεξαηηέξσ ην εδαθηθφ θαζεζηψο πνπ επεβιήζε κε ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο.
Αθελφο, ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1932, ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Σνπξθίαο
ζπκθσλία, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζαιαζζίνπ ζπλφξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Καζηειφξηδνπ, ελψ ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ δηεπζεηείηαη ην θαζεζηψο ησλ ππνινίπσλ λήζσλ ζηα
Γσδεθάλεζα.7 Αθεηέξνπ, ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1938 ππνγξάθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε ζπκθσλία
κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη νη
εδαθηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο σο πξνο ηε κεζφξην ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ.8
Δπηπξφζζεηα, ην θαζεζηψο ηνπ Έβξνπ, παξ' φιν πνπ θαζνξηδφηαλ ζηε πλζήθε ηεο
Λσδάλλεο κεηαβιήζεθε σο ζπλέπεηα ηεο αιιαγήο ηεο βνχιεζεο ησλ άκεζα
ελδηαθεξφκελσλθξαηψλ. Έηζη, αθνχ είραλ εμνκαιπλζεί νη ζρέζεηο Σνπξθίαο θαη Διιάδαο θαη
αθνχ ηα δπν θξάηε ήζειαλ λα νηθνδνκήζνπλ θηιηθφ θαζεζηψο θαη κε ηελ Βνπιγαξία, ζηα
πιαίζηα ηεο βαιθαληθήο ζπλελλνήζεσο ππνγξάθεθε ε πκθσλία ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δσή
ηεο ζπκθσλίαο απηήο μεθίλεζε απφ ηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ 1938 θαη θαηήξγεζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Γ' πκβάζεσο ηεο Λσδάλλεο«πεξί ηεο κεζνξίνπ ηεο Θξάθεο».9
Παξά ηε δηεπζέηεζε, φκσο, ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ηεο
Σνπξθίαο, ε ηνπξθηθή πιεπξά, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ακθηζβεηεί πνιιαπιψο ηελ
ηζρχ, ηφζν ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, φζν θαη ησλ κεηέπεηηα ππνγξαθέλησλ ζπκβαηηθψλ
θεηκέλσλ. Ηδηαίηεξα ζην 2016 (ελδερνκέλσο θη σο απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ εληάζεσλ)
παξαηεξήζεθε έληνλε ακθηζβήηεζε ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο θαζψο θαη ηνπ
δηακνξθσζέληνο εδαθηθνχ θαζεζηψηνο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, εηδηθά φζνλ
αθνξά ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ζ Σνπξθία, κε δειψζεηο αμησκαηνχρσλθαζψο θαη δειηία ηχπνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πξνέβαιε ζπγθεθξηκέλεο ακθηζβεηήζεηο ζηε λνκηκφηεηα ηνπ
εδαθηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο θη νη κεηέπεηηα ζρεηηθέο ζπλζήθεο
θαζηέξσζαλ, ζηε βάζε ππνηηζέκελσλ παξαβηάζεσλ ή θελψλ ζην δηεζλέο δίθαην.10

ΙΙ. 2. Τν εθαξκνζηέν δίθαην ζηε Σπλζήθε ηεο Λωδάλλεο.
ΙΙ. 2. Α. Γεληθά πεξί ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ ζπλζεθώλ ην 1923.11
Σν ζχγρξνλν δίθαην ζπλζεθψλ κεηαμχ θξαηψλ δηέπεη ζήκεξα ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο
γηα ην Γίθαην πλζεθψλ, πνπ ππνγξάθεθε ην 1969, θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1980.12 χκθσλα,
φκσο, κε ην Άξζξν 4 ηεο χκβαζεο, «αχηε εθαξκφδεηαη κφλνλ επί ζπλζεθψλ, αίηηλεο
ζπλσκνινγήζεζαλ ππφ ησλ θξαηψλ κεηά ηελ ζέζηλ ελ ηζρχη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο έλαληη
7

«Γσδεθάλεζα: πλζήθεο- Νφκνη- ηαηηζηηθέο- Υάξηεο 1947- 2009», πιινγή- Δπηκέιεηα Σξηαλη. Γ.
Γεξνδήζε, Δθδφζεηο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, Αζήλα 1998, ζει. 59-68.
8
Υξήζηνο Λ. Ρνδάθεο θ.α., Ζ Απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ, πξφινγνο Γηψξγνπ
Σελεθίδε, επηκέιεηα Κ. Μαλσινπνχινπ-Βαξβηηζηψηε, Αζήλα: Πάληεηνο Αλψηαηε ρνιή Πνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ, 1977, ζει. 49 επ..
9
Ρνδάθεο., φ.π., ζει. 66.
10
Γηα ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο θαη ηα δειηία ηχπνπ, βι. ηα παξαξηήκαηα.
11
Γεληθάγηαζπλζήθεο, βι. JamesCrawford, Brownlie'sPrinciplesofPublicInternationalLaw, 8thEdition,
OxfordUniversityPress, 2012, ζει.30 θηεπφκελα, θαζψοθαηΑξ. Κσλζηαληηλίδεο ζην: Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο
Κνηλσλίαο, Κσλζηαληίλνο Αλησλφπνπινο, Κσλζηαληίλνο Μαγθιηβέξαο, 2ε Έθδνζε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2014,
ζει 361 επ..
12
Vienna Convention On The LawOf Treaties, United Nations Treaty Series, Volume 1155, New York, 1987,
ζει. 331.Σην εμήο «Σύκβαζε».
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ηνχησλ».13 πλεπψο, ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηελ επηθχξσζή ηεο
απφ ηα θξάηε-κέξε ην 1923,14 δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1969.
Παξ’ φια απηά, ε ηδέα ηεο δηεζλνχο ζπλζήθεο νχηε ζχγρξνλε είλαη, νχηε ήξζε ζην
πξνζθήλην κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Ζ αλάγθε (ή, ηνπιάρηζηνλ, ε επηζπκία) γηα
θσδηθνπνίεζε ήηαλ πνπ νδήγεζε ζηα Άξζξα πεξί Γηθαίνπ πλζεθψλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ ΟΖΔ- ηα νπνία, κε νξηζκέλεο αιιαγέο, πηνζεηήζεθαλ ην 1969 απφ κηα
ζπλδηάζθεςε θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΖΔ.15 Χζηφζν, ε ίδηα ε Δπηηξνπή, καδί κε ηνπο Δηδηθνχο
Δηζεγεηέο, βαζίζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπο ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην,
εμαηξεηηθά απνζπαζκαηηθφ κελ, κα ήδε ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην.16
Πξνηνχ, φκσο, γίλεη αλαθνξά ζην πιαίζην απηφ, ηίζεηαη ην εξψηεκα: πψο
πξνζδηνξίδεηαηην εθαξκνζηέν δίθαην ζε ζπλζήθεο πξηλ ηε χκβαζε ηνπ 1969; Ο γεληθφο
θαλφλαο είλαη πσο, ζε κηα λνκηθή δηαθνξά, ηα εθάζηνηε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά εθηηκψληαη
ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν δίθαην ηεο επνρήο πνπ πξνέθπςαλ (“ruleofinter-temporallaw”).17
ηεΔιαιηηζίαηηςΝήζοσΠάλμας,
ηνΓηεζλέοΓηαηηεηηθφΓηθαζηήξηνέθξηλεπσο
“ajuridicalfactmustbeappreciatedinthelightofthelawcontemporarywithit,
andnotofthelawinforceatthetimewhenadisputeinregardtoitarisesorfallstobesettled.”
(«έλα
λνκηθφ γεγνλφο πξέπεη λα εθηηκάηαη ζην θσο ηνπ ζχγρξνλνπ κε απηφ δίθαην, θη φρη ηνπ
δηθαίνπ ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ηεο έγεξζεο ή ηεο επηθείκελεο επίιπζεο κηαο δηαθνξάο
ζρεηηθήο κε απηφ»).18 πλεπψο, θαη γηα δηαθνξέο ζηελ εθαξκνγή ζπλζεθψλ, ν θαλφλαο είλαη
πσο εθηηκψληαη ζηoπιαίζηνηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ηελ επνρή πνπ θαηαζηάζεθαλ δεζκεπηηθέο.
Πάλησο, ζην δίθαην ζπλζεθψλ γίλεηαη δεθηή θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ ρξφλνπ γέλεζεο
ηεο δηαθνξάο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηα δεηήκαηα ζπκβαηηθψλ φξσλ πνπ
παξαβηάδνπλ θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ (juscogens).19 Σν δήηεκα, δε, ηνπ εθαξκνζηένπ
δηθαίνπ ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξκελεία ζπλζεθψλ, πξνγελέζηεξσλ ηεο χκβαζεο ηνπ 1969, ζα
αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζην ζρεηηθφ θεθάιαην.
Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ 1969, ην δίθαην πλζεθψλ βξηζθφηαλ ζε
εζηκηθνχο θαη κφλν θαλφλεο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππήξρε θάπνηα πξνεγνχκελε πλζήθε πνπ
λα θαζνξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε θαη ζέζε ζε ηζρχ ησλ πλζεθψλ. Χζηφζν,
θαηαβιήζεθαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηε ζεσξία γηα ελνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε,
ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απηή ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη, πνπ έιαβε ρψξα αλάκεζα ζην 1928 θαη 1929, θαη δεκνζηεχηεθε
ην 1935. Μηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα μεθίλεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ αιιά δελ είρε θάπνην απνηέιεζκα.20
Ζ πξνζπκία ησλ θξαηψλ λα δηαηππψζνπλ ζαθείο θαλφλεο ζην δήηεκα θαίλεηαη θη απφ
ηηο πεξηθεξεηαθέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ησλ αλαθππηφλησλ δεηεκάησλ, φπσο ε χκβαζε

13

Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 402 ηεο 2/23 Μαΐνπ 1974 (Φ.Δ.Κ. Α΄141/1974), κε ην νπνίν θπξψλεηαη ε χκβαζε ηεο
Βηέλλεο γηα ην Γίθαην πλζεθψλ, ζει. 837.
14
«Πξάμεηο Πνπ Τπνγξάθεθαλ ηε Λσδάλλε ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ Καη ηηο 24 Ηνπιίνπ 1923», Διιεληθή
Γεκνθξαηία (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία, Σκήκα Γηεζλψλ πκβάζεσλ), Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1992, ζει.62.
15
Survey Of International Law In Relation To The Work Of Codification Of The International Law Commission
(Memorandum Submitted by the Secretary General), United Nations, New York, 1949, ζει. 52.
16
Yearbook of the International Law Commission (1966), Vol. II, United Nations, New York, 1966, παξ. 9-22,
ζει. 173-176.
17
Rosalyn Higgins, Time And The Law: International Perspectives On An Old Problem, International &
Comparative Law Quarterly, Vol. 46, 1997, ζει. 515-517.
18
Island of Palmas case (Netherlands, USA), Permanent Court of Arbitration (ruled in 4 April 1928), United
Nations Reports of International Arbitral Awards, Volume II, 2006, ζει. 845. Ζκεηάθξαζεείλαηησλγξαθφλησλ.
19
Higgins 1997,φ.π.ζει. 518.
20
Codification Survey (1949),φ.π.ζει. 52.
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ηεο Αβάλαο γηα ην Γίθαην πλζεθψλ ηνπ 1928.21 Δμ’ απηνχ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα
ελαζρφιεζε κε ην εξψηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηφηε ηζρπφλησλ θαλφλσλ. Δμάιινπ, ε
χκβαζε γηα ην Γίθαην πλζεθψλ ζε αξθεηά κεγάιν κέξνο ήξζε λα θσδηθνπνηήζεη ήδε
ηζρχνληεο θαλφλεο εζηκηθνχ δηθαίνπ.22
Ζ πνιππινθφηεηα ζηε ζηνηρεηνζέηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα είλαη θη έλαο απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ ε δηαθνξά κεηαμχ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θη άηππσλ ζπκθσληψλ ήηαλ
εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δηεπθξηληζηεί πξηλ ηε πλζήθε ηνπ 1969. Δίλαη ζαθέο πσο ε εχξεζε
ελφο νξηζκνχ γηα ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε, αλ αλαινγηζηεί πσο αθφκα
θαη ην ηειηθφ θείκελν ησλ εξεπλεηψλ ηνπ Υάξβαξλη δελ παξέρεη έλαλ αθαδεκατθφ νξηζκφ
ηφζν, φζν κηα επηκέξνπο εμήγεζε ηνπ φξνπ, πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζηελ έξεπλα. Παξ’ φια
απηά, αθφκα θαη ηφηε, ν φξνο «ζπλζήθε» πεξηιάκβαλε γξαπηά ζπκβαηηθά θείκελα, κεηαμχ
ηνπιάρηζηνλ δπν θξαηψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο δηθαηψκαηα θη ππνρξεψζεηο
ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην.23
Οη πλζήθεο ηφηε, φπσο θαη ζήκεξα, δηαθξίλνληαλ ζε δηκεξείο θαη πνιπκεξείο: Με ηηο
δηκεξείο, αλαιακβάλνληαλ ππνρξεψζεηο ακνηβαία κεηαμχ δχν θξαηψλ, ελψ, αληίζηνηρα, κε
ηηο πνιπκεξείο δεκηνπξγνχηαλ έλα πιέγκα ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ αλάκεζα ζε φια
ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Μέξε ζε δηεζλείο πλζήθεο κπνξνχζαλ λα είλαη, πξνθαλψο, θξάηε,
θαη δηεζλείο νξγαληζκνί, ζε φ,ηη αθνξνχζε ηηο δνηέο απφ ηα θξάηε κέιε ηνπο αξκνδηφηεηεο
θαη, πάλησο, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζθνπψλ ηνπο.24
Αθφκα θαη ζε επνρέο πξνγελέζηεξεο ησλ αζηηθψλ δεκνθξαηηψλ, γηλφηαλ δεθηή ε
ρξήζε πιεξεμνπζίσλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπλζεθψλ. Ο πιεξεμνχζηνο έθεξε έγγξαθν
πιεξεμνπζηφηεηαο, ππνγεγξακκέλν είηε απφ ηνλ αξρεγφ ηνπ θξάηνπο, είηε απφ άηνκν
αξκφδην πξνο ππνγξαθή. Παξάιιεια, ήδε απφ ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα είρε
δηακνξθσζεί έλα επξχ θάζκα κεζφδσλ, πέξα απφ ηελ ππνγξαθή, κε ηηο νπνίεο κία πλζήθε,
είηε δηκεξήο, είηε πνιπκεξήο, κπνξνχζε λα έξζεη ζε ηζρχ κεηαμχ ησλ κεξψλ. Παξφιν πνπ νη
κνξθέο απηέο ζπλαίλεζεο πξνο δέζκεπζε είραλ θαηαζηεί θνηλέο κεηαμχ ησλ
αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δηθαίνπ ζπλζεθψλ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηθχξσζεο,
σο πξνυπφζεζε ηεο ηζρχνο ηνπο. Ζ ζεσξεηηθή απηή δηρνγλσκία δελ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία
πξηλ ηνλ 20ν αηψλα, νπφηε ε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηα δεκνθξαηηθά θξάηε μεθίλεζε λα
αληηθαζηζηά ηελ απνθιεηζηηθή εμνπζία ηνπ κνλάξρε ζηε ζχλαςε ζπλζεθψλ.25
Αζθαιψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε ζαθήο αλαθνξά ζε επηθχξσζε (ή ηε κε
αλαγθαηφηεηά ηεο) ζην ζπκβαηηθφ θείκελν, ε ξχζκηζε εληφο ηεο ζχκβαζεο ππεξίζρπε.26
Καηά ηελ απνπζία πξφβιεςεο απφ ηε ζπλζήθε, αλαγλσξηδφηαλ απφ ηε ζεσξία ήδε ε
21

Oliver Lissitzyn, Efforts to Codify or Restate the Law of Treaties, Columbia Law Review, Vol. 62, 1962, ζει.
1166-1168.
22
Aust Antony, Modern Treaty Law and Practice, 3 εέθδνζε, Cambridge University Press, 2013, ζει.10-11·M.
Fitzmaurice ζην: Evans, International Law, 4th edition, Oxford University Press, 2013, ζει. 169-170.
ΔλδεηθηηθάαπφηελνκνινγίαηνπΓηεζλνχοΓηθαζηεξίνπηεοΥάγεο:
:Gabcikovo
Nagymaros
Project
(Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, ζει. 7, παξάγξαθνο 46· ΤπφζεζεKasikili/Sedudu Island
(Botswana/Namibia), Judgment, ICJ Reports 1999, ζει. 1045, παξάγξαθνο 18· Fisheries Jurisdiction (United
Kingdom v. Ireland) (Jurisdictional), ICJ Reports 1973, ζει. 3, παξάγξαθνο 24.
23
Codification of International Law: Part III (Law of Treaties), Harvard Research, American Journal of
International Law Supplement, Vol. 29, 1935, ζει. 686-697· Lord Arnold McNair, The Functions and Differing
Legal Character of Treaties, British Yearbook of International Law, Vol. 11, 1930, ζει. 101· Fitzmaurice
(Evans),φ.π.ζει. 166.
24
Lord Arnold McNair, The Law of Treaties, Oxford University Press, 1961 (επαλεθδνζέλ 1998), ζει. 30, 36
θ.ε.,52 θ.ε..
25
Hans Blix, The Requirement of Ratification, British Yearbook of International Law, Vol. 30, 1953, ζει. 354
θαη 357-358.
26
Sir Gerald Gray Fitzmaurice, Do Treaties Need Ratification?, British Yearbook of International Law, Vol. 15,
1934, ζει. 118-122.
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επηθχξσζε σο πξνυπφζεζε ηζρχνο, κνινλφηη ππνζηεξηδφηαλ απφ κεηνςεθία ησλ ζεσξεηηθψλ
πσο ε ππνγξαθή ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ αξθνχζε γηα ηε δεκηνπξγία
ππνρξεψζεσλ.27 πλεπψο, ε ππνγξαθή θαζαπηή δέζκεπε ην θξάηνο, κφλν ζηελ πεξίπησζε
ζρεηηθήο ξχζκηζεο ζηε ζχκβαζε- δηαθνξεηηθά, ήηαλ απαξαίηεηε ε επηθχξσζε.
Σν θείκελν πνπ ππνγξαθφηαλ θαη εηίζεην ηειηθά ζε ηζρχ είρε βαξχλνπζα ζεκαζία γηα
ηελ εξκελεία ηεο πλζήθεο ζε πεξίπησζε πνπ αλέθππηε νπνηαδήπνηε δηαθνξά. Χο απζεληηθφ
θείκελν ζεσξνχηαλ απηφ πνπ ππνγξάθεθε κε ηε ιήμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Απηφ ην
θείκελν, φπσο εμεγήζεθε λσξίηεξα, αθνχ επηθπξσλφηαλ, απνζηειιφηαλ πξνο θχιαμε ζηνλ
ζεκαηνθχιαθα. Ζ γιψζζα ινηπφλ απηνχ ηνπ θεηκέλνπ ζεσξνχηαλ ε γιψζζα ηεο χκβαζεο,
ζηελ νπνία γιψζζα αλαδεηνχηαλ λα βξεζεί ε εθπεθξαζκέλε βνχιεζε ησλ κεξψλ ζε
εξκελεπηηθά δεηήκαηα.28
Οη ζπκβάζεηο πνπ θαηνρχξσλαλ, αλάινγα θαη κε ηνπο φξνπο ηνπο, ηελ αλαγλψξηζε ή
ηε κεηαβίβαζε ελφο λνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (θαζεζηψηνο, θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, δηθαηψκαηνο
θ.ν.θ.) απφ έλα θξάηνο ζε έλα άιιν, θαηαηάζζνληαλ ζε κηα απηφλνκε θαηεγνξία ζπλζεθψλ,
απηή ησλ «κεηαβηβαζηηθψλ» (“transitory”)ζπλζεθψλ. Καηά ηνλMcNair, απηνχ ηνπ ηχπνπ νη
ζπλζήθεο ελεξγνχλ κφλν κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο -ηεο
κεηαβίβαζεο ή ηεο αλαγλψξηζεο-, θαη κεηά απνηεινχλ απιψο λφκηκν ηίηιν γηα ηελ άζθεζε
ελφο δηθαηψκαηνο.29
Δμάιινπ αξρή ηεο κνληκφηεηαο ησλ ζπλφξσλ είλαη κηα αξρή ε νπνία γίλεηαη δεθηή σο
κέξνο ηνπ γεληθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ.30 χκθσλα κε απηήλ, ηα ζπλνξηαθά θαζεζηψηα πνπ
θαζνξίδνληαη κε πλζήθε ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζρχ ηεο πλζήθεο.
Με άιια ιφγηα, φηαλ έλα εδαθηθφ θαζεζηψο έρεη αλαγλσξηζηεί κε πλζήθε, επαθφινπζε
παχζε ή δηαθνπή ηζρχνο ηεο πλζήθεο δελ επεξεάδεη ηελ λνκηκφηεηα ησλ κε απηήλ
δηακνξθσζέλησλ ζπλφξσλ.Δπνκέλσο, ηπρφλ παχζε ηεο ηζρχνο κηαο ζπλζήθεο ζε θακία
πεξίπησζε δελ επεξεάδεη απφ κφλε ηεο ην θαζεζηψο πνπ έρεη εγθαζηδξπζεί.
Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο επνρήο, απνηειεί δηεζλή πνιπκεξή
ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο
Ρνπκαλίαο, ηνπ Βαζηιείνπ ησλ έξβσλ, Κξναηψλ θαη ινβέλσλ θαη ηεο Σνπξθίαο- επνκέλσο
δεκηνπξγεί πιέγκα ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο. Ζ πλζήθε εθαξκφδεηαη εθ’ άπαμ
σο πξνο ηηο εδαθηθέο ηεο δηαηάμεηο, δεδνκέλνπ πσο πεξηιακβάλεη ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο
κεηαβίβαζεο εδαθψλ θη αλαγλψξηζεο ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Σνπξθίαο κε γεηηνληθά
ηεο θξάηε. Οη δηαηάμεηο ηεο απηέο, αθφκα θαη ζην ελδερφκελν ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο, δελ
απεθδχνληαη ηεο ηζρχνο ηνπο, κε βάζε ηελ αξρή ηεο κνληκφηεηαο ησλ ζπλφξσλ.
Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ππνγξάθεθε ζηηο 23 Ηνπιίνπ ηνπ 1923 δηα πιεξεμνπζίσλ,
θη ε ππνγξαθή είλαη αληηθείκελν επηθχξσζεο, θαηά ην Άξζξν 143, «σο νίνλ ηε ηάρηνλ». Σν
γεγνλφο πσο δελ νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηελ επηθχξσζε, δελ ζεκαίλεη ηελ
απνπζία ηεο ππνρξέσζεο γηα επηθχξσζε, γηα λα έξζεη ε ζπλζήθε ζε ηζρχ- απφ ηε ζηηγκή,
κάιηζηα, πνπ ε ππνγξαθή δελ νξίδεηαη σο δεζκεπηηθή ζην ζπκβαηηθφ θείκελν. Δηδηθά ηα
Άξζξα 1, 2 εδ. 2, θαη 5-11 δεζκεχνπλ ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, ζχκθσλα κε ην Άξζξν
143 ηεο πλζήθεο, απφ ηελ θαηάζεζε ησλ επηθπξψζεψλ ηνπο, ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα
πξαθηηθνχ θαηαζέζεσο. Θεκαηνθχιαθαο ηεο ζπλζήθεο είλαη ε Γαιιηθή Γεκνθξαηία, θη ε
γιψζζα ηνπ απζεληηθνχ θεηκέλνπ ε γαιιηθή.31

27

Fitzmaurice 1934,φ.π. ζει.122-129 Blix 1953,φ.π. ζει. 373, 380.
McNair, φ.π. ζει. 30-31.
29
McNair 1930,φ.π. 101-103. Αλάινγα θαη ζηελ ππφζεζε Society for Propagation of the Gospel v. Town of
New Haven, U.S. Supreme Court, 1823, U.S. Reports, Vol. 21 (8 Wheaton), ζει. 494.
30
Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahriya/Chad), Judgment, ICJ Reports 1994, παξάγξαθνη 72 – 73. Εάηθνο
Ν., ζε: Αλησλφπνπιν Κ. – Μαγθιηβέξα Κ., Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, 2ε έθδνζε, ζει. 222.
31
πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, φ.π. ζει. 9-10 θη 61-62.
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ΙΙ. 2. Β. Τν δήηεκα ηεο δηαδνρήο ζε ππνρξεώζεηο πνπ είρε αλαιάβεη ε
Ιηαιία.
Γηαβάδνληαο θαλείο ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, παξαηεξεί πσο ην κέξνο ηεο πνπ
αθνξά ηα Γσδεθάλεζα δελ αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Διιάδα, κα κε ηελ
Ηηαιία.32 Πξάγκαηη, ηα Γσδεθάλεζα, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο, ήηαλ απφ ην 1912
ππφ ηηαιηθή θαηνρή. χκθσλα, φκσο, κε ην Άξζξν 14 ηεο πλζήθεο Δηξήλεο κεηαμχ ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο, πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1947 ζην Παξίζη, ε Ηηαιία
παξαρψξεζε ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ζηελ Διιάδα - ζπγθεθξηκέλα, “ηαο λήζνπο ηεο
Γσδεθαλήζνπ [...] Αζηππάιαηαλ, Ρφδνλ, Υάιθελ, Κάξπαζνλ, Κάζνλ, Σήινλ, Νίζπξνλ,
Κάιπκλνλ, Λέξνλ, Πάηκνλ, Ληςφλ, χκελ, Κσ θαη Καζηειιφξηδνλ, σο θαη ηαο παξαθείκελαο
λεζίδαο”.33 Ζ Διιάδα, επνκέλσο, εθαξκφδεη ηε πλζήθε ππφ δηηηφ θαζεζηψο: Απφ ηε κηα,
δεζκεχεηαη σο ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηα εδαθηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξηνζέηεζε
ζπλφξσλ ζηε Θξάθε θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Αηγαίνπ. Απφ ηελ άιιε θαιείηαη λα
εθαξκφζεη ηε πλζήθε σο δηάδνρνο ηεο Ηηαιίαο ζε φ,ηη αθνξά ηα Γσδεθάλεζα θαη, θαη’
επέθηαζε, ην λνηηφηεξν ηκήκα ηνπ Αηγαίνπ.
Σν λνκηθφ δήηεκα ηεο δηαδνρήο θξαηψλ έγθεηηαη, θπξίσο, ζην πξφβιεκα ηεο
επηβάξπλζεο θξαηψλ κε ππνρξεψζεηο, αθφκα θη αλ απηά, ηππηθά, δελ ηηο αλέιαβαλ πνηέ.
Δίλαη αιήζεηα πσο, αθφκα θαη πξηλ ηε πλζήθεηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην πλζεθψλ, ηα
θξάηε δε δεζκεχνληαη απφ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο δελ έρνπλ
απνδερζεί.34Δληνχηνηο, πνιιέο θνξέο, ε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο κηαο πεξηνρήο, ή ε
αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο, ελδερνκέλσο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ έιεγρν ζε απηή (θεξ’ εηπείλ, ηελ εθαξκνγή ζπλζεθψλ ζε πεξηνρέο πνπ αλέθπςαλ απφ
ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ πξψελ θξαηψλ ππφ θαζεζηψο εληνιήο, ή ηελ
απναπνηθηνπνίεζε).35
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα έρεη πξνζπαζήζεη επαλεηιεκκέλα λα θσηίζεη ην δήηεκα, κε
ζεκαληηθφηεξε πξνζπάζεηα θσδηθνπνίεζεο, απηή ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ (ILC). Ζ
εξγαζία ηεο Δπηηξνπήο ελζσκαηψζεθε ζηα ρέδηα Άξζξσλ γηα ηε Γηαδνρή Κξαηψλ ζε
Τπνρξεψζεηο, ην 1974.36 Σα άξζξα απηά κεηέπεηηα θπξψζεθαλ απφ ηα θξάηε, σο εκεηέπεηηα
32

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, φ.π.
Treaty of Peace with Italy, United Nations Treaty Series, Volume 49, United Nations, ζει. 6 θαη 13,
ηναπζεληηθφθείκελν. Μεηαθξαζκέλν ζην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 423 ηεο 22εο Οθησβξίνπ 1947 (Φ.Δ.Κ.
226/1947) “πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη ζπλεζπηζκέλσλ δπλάκεσλ θαη ηεο Ηηαιίαο πλζήθεο
Δηξήλεο ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 1947”, ζει. 1142 θαη 1144.
34
Καλφλαο εζηκηθνχ δηθαίνπ, πνπ εληνπίδεηαη κέρξη θαη ζηε λνκνινγία ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο
Γηθαηνζχλεο: CaseoftheFreeZonesofUpperSavoyandoftheDistrictofGex, SeriesA/B, No 46, Απφθαζε ηεο 7εο
Ηνπλίνπ
1932
(XXVthSession),
ζει.
141·CaseRelatingtotheTerritorialJurisdictionoftheInternationalCommissionoftheRiverOder, SeriesA, No 23,
Γλσκνδφηεζε ηεο 10 επηεκβξίνπ 1929, ζει. 19-23·PCIJ, StatutedelaCarelieOrientale (avisconsultatif), No 5,
Γλσκνδφηεζε ηεο 23 Ηνπιίνπ 1923, ζει. 27-28.
35
The Succession of States in relation to Membership in the United Nations (Memorandum prepared by the
Secretariat), απφζπαζκα απφ ην 1962 Yearbook of the International Law Commission, vol. II, A/CN.4/149,
δηαζέζηκν ζην http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_149.pdf&lang=EFS,
ζει. 103-105. Βι. θαηηνλνξηζκφηνπδεηήκαηνοαπφηνλΔηδηθφΔηζεγεηήζην: First Report on Succession of States
and Governments in respect of treaties by Sir Humphrey Waldock, Special Rapporteur, απφζπαζκα απφ ην 1968
Yearbook of the International Law Commission, vol. II, A/CN.4/202, δηαζέζηκν ζην
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_202.pdf&lang=EFS, ζει. 90-92.
36
Report of the International Law Commission on the work of its twenty-sixth session, 6 May- 26 July 1974,
Official Records of the General Assembly, Twenty-ninth session, Supplement No. 10, απφζπαζκα απφ ην 1974
Yearbook of the International Law Commission, vol. II(1), A/9610/Rev.1, δηαζέζηκν ζην
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_9610.pdf&lang=EF, ζει. 174 θη
εμήο.
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Ννεκβξίνπ 1996.37 κσο, δεδνκέλεο ηεο κε αλαδξνκηθήο ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο, ε νπνία
πεξηιακβάλεηαη ζηε γεληθφηεξε αξρή ηεο κε αλαδξνκηθφηεηαο ηνπ (εζηκηθνχ θαη
θσδηθνπνηεκέλνπ, ηφηε) δηθαίνπ ζπλζεθψλ,38 γηα δεηήκαηα ζε δηαδνρέο θξαηψλ πνπ
πξνεγήζεθαλ ηεο ζέζεο ηεο ζε ηζρχ, εθαξκφδεηαη ην, θπξίσο εζηκηθφ, δίθαην ηεο επνρήο ηεο
δηαδνρήο.39
Γεληθψο, σο «δηαδνρή» νξίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή «ε αληηθαηάζηαζε ελφο θξάηνπο
απφ έλα άιιν» ζε φζα αθνξνχλ ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζε κηα πεξηνρή-δειαδή, ηελ αλάιεςε
ηεο επζχλεο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε άιια θξάηε (πξνηηκήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο
Γηθαίνπ ν φξνο «επζχλε», γηαηί θαιχπηεη φιν ην πηζαλφ θάζκα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα αλαθχςνπλ). ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδνρή αθνξά κφλν ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ζην δηεζλέο δίθαην.40
Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη πσο, γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ην δηάδνρν θξάηνο,
απαηηείηαη κνλνκεξήο ηνπ δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηηο απνδέρεηαη-αλ θαη, πξηλ ην
1974, ην δήηεκα ακθηζβεηνχηαλ. Ζ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ πξνέθξηλε ηελ άπνςε πνπ
επλνεί ηε κνλνκεξή δήισζε, σο εζηκηθφ δίθαην. Παξ’ φια απηά, ε πξαθηηθή ζηελ νπνία
βαζίζηεθε είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ θαη ηεο
ζπλαθφινπζεο δηαδνρήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Ηηαιίαο.41
εκαληηθή ζα ήηαλ θη ε παξάζεζε ηεο άπνςεο ηεο επνρήο, εθθξαζκέλε απφ ηνλ
McNair, πνπ ππνζηεξίδεη: «ε γεληθή αξρή πνπ θπβεξλά ηελ ζχλαςε ησλ ζπλζεθψλ φηαλ ε
εδαθηθή επέθηαζε ελφο κέξνπο έρεη κεγεζπλζεί είλαη φηη φιεο νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο (εθηφο
απφ εθείλεο πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα, ή απφ επηπινθέο, πεξηνξηζκέλεο ζηελ ππάξρνπζα
πεξηνρή ή ζε κέξνο απηήο) απηνκάησο εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ πξνζθάησο
απνθηήζεθε. Δίπακε φιεο ηηο ζπλζήθεο, επεηδή απηφο ν θαλφλαο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε
ηνλ θαλφλα πνπ δηαηεξεί πξαγκαηηθέο ή ηνπηθέο ππνρξεψζεηο κε βάζε ηελ αιιαγή ηεο
θπξηφηεηαο».42
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ηε Γηαδνρή ησλ
Κξαηψλ ζε πλζήθεο, ε δηαδνρή δελ επεξεάδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ήδε θαζνξηζζέληα
ζχλνξα. Ζ αξρή απηή έγηλε απνδεθηή ζαλ αξρή ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ απφ ην ΓΓΓΓ
ζηελ ππφζεζε ησλ Διεχζεξσλ Εσλψλ.43Σν ίδην έγηλε δεθηφ, έκκεζα ή άκεζα, ζε δηάθνξεο
άιιεο ππνζέζεηο ηνπ ΓΓ.44
ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηνπ εάλ ην εζηκηθφ δίθαην ζρεηηθά κε ηε δηαδνρή
εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδνρή ε ίδηα είλαη παξάλνκε, ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο
Γηθαίνπ απέθπγε λα δηαπηζηψζεη ζρεηηθή απαγφξεπζε.45ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ζην
δήηεκα ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο εηδηθά, ε ππνγξαθή ππφ ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο δελ
επεξεάδεη ηελ ηζρχ ηεο.46
Με βάζε ην άξζξν 15 ηεο πλζήθεο, ε Σνπξθία παξαηηήζεθε απφ θάζε δηθαίσκα θαη
ηίηιν επί ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ απφ απηά λεζίδσλ, ηα νπνία εθεμήο ζα
37

Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (with annex), UNTS, Volume 1946, New
York, 2000, ζει. 3 θ.ε..
38
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, φ.π. Art. 7, ζει. 8. Draft Articles on
Succession of States, φ.π. ζει. 182.
39
Βι. θεθάιαηνΗΗ. 2. Α., ζρεηηθάκεηνδηαρξνληθφδίθαην.
40
Draft Articles on Succession of States, φ.π. ζει. 175-176.
41
Draft Articles on Succession of States, φ.π. ζει. 187- 193.
42
McNair, φ.π. ζει. 633.
43
ΤπφζεζεΔιεπζέξσλΕσλψλ, φ.π. ζει. 145, Draft Articles on Succession of States,φ.π.ζει. 197.
44
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962: ICJ
Reports 1962, p. 6, ζει. 34, Draft Articles on Succession of States, φ.π. ζει 198.
45
Draft Articles on Succession of States, φ.π. ζει. 181.
46
Βι. Κεθάιαην ΗΗ.2.Γ, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπλζεθψλ εηξήλεο.
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πεξλνχζαλ ζηελ θπξηαξρία ηεο Ηηαιίαο. Ζ ηχρε ησλ εδαθψλ θαη ησλ λεζηψλ απηψλ ζα
θαζνξηδφηαλ κε επηκέξνπο ζπκθσλίεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.47
Οη ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάκβαλε ε Ηηαιία φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζαιάζζησλ ηεο ζπλφξσλ πξνβιέπνληαλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ ππεγξάθεζαλ κεηαμχ Ηηαιίαο –
Σνπξθίαο, ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ θη 28 Γεθεκβξίνπ 1932. Ηδηαίηεξα αθαλζψδεο δήηεκα κεηαμχ
ησλ δπν θξαηψλ ζηάζεθε, κάιηζηα, ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ζηε
ζέζε ηνπ Καζηειινξίδνπ. Ζ δηέλεμε παξαιίγν λα θηάζεη κέρξη ην Γηαξθέο Γηθαζηήξην
Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο,48 αιιά ηα κέξε δήηεζαλ ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο, ιφγσ ηεο
ππνγξαθήο ζρεηηθήο ζπλζήθεο ζηελ Άγθπξα, ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1932.49
Με ηε πκθσλία ηεο 4εο Ηαλνπαξίνπ, ηα λεζηά Βφιν (Gatal-Ada), Ορέλδξα
(Uvendire), Φνπξλάθηα (Furnakya), Κάησ Βφιν (Katovolo), Πξαζζνχδη (Prasudi,
λνηηναλαηνιηθά ηνπ Κάησ Βφιν), Σζαηαιιφηα, Πεγή, Νεζί-ηεο-Πεγήο, ν χθαινο
Αγξηθειίαο, ν βξάρνο Πξνπζζέθιεο, ην Πάλσ Μαθξχ, ην ΚάησΒνπηζάθη, ε Γαζηά (Dasya),
ην Νεζί-ηεο-Γαζηάο, ην Πξαζζνχδη(βφξεηα ηεο Γαζηάο), εΑιηκεληάξηα (Alimentaria) θη ε
Καξάβνια (Karavola) παξαρσξνχληαη ζηελ Σνπξθία. Ζ λήζνο ηεο Καξά- Αληά, ζηελ
ηνπνζεζία ηεο Αθηήο ηνπ Μπνξληνχκ, επίζεο παξαρσξήζεθε ζηελ Σνπξθία. Απφ ηελ άιιε
κεξηά, ε Σνπξθία αλαγλψξηζε ηελ ηηαιηθή θπξηαξρία ζηηο λήζνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο
δψλεο πνπ νξηνζεηείηαη απφ έλαλ θχθιν κε θέληξν ηνλ ηξνχιν ηεο εθθιεζίαο ζηελ πφιε ηνπ
Καζηειιφξηδνπ θαη κε αθηίλα ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ κέρξη ην αθξσηήξην ηνπ
Αγίνπ ηεθάλνπ (απφ ηελ πξνζήλεκε πιεπξά). Γειαδή, νη λήζνη Φσξάδηα, Πνιχθαδνο,
Άγηνο Γεψξγηνο, Φσκί (ή ηξνγγπιφ), Κνπηζνπκπφξα, Βξάρνη, Μαχξν Πντλάθη θαη Μαχξν
Πνΐλη. Δπηπιένλ, παξαρσξήζεθαλ νη λήζνη Γξαγφλεξα, Ρσ θαη Τςειή.50
Ζ πλζήθε απηή απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζεκέιην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο
Σνπξθίαο γηα ην «θαζεζηψο ησλ γθξίδσλ δσλψλ ζην Αηγαίν». Ζ δηαθσλία κεηαμχ Διιάδαο
θαη Σνπξθίαο αθνξκάηαη απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ ηνπ
1932.51 Ζ ηζρχο ηνπ πξσηνθφιινπ απηνχ ακθηζβεηείηαη απφ ηελ Σνπξθηθή πιεπξά. Ζ
ακθηζβήηεζε πεγάδεη απφ ηελ παξάιεηςε ζρεηηθήο πξσηνθφιιεζήο ηνπ ζηελ Κνηλσλία ησλ
Δζλψλ.χκθσλα κε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 1956 ε κε πξσηνθφιιεζε
«νπδφισο επεξεάδεη ην θχξνο απηήο, δηφηη πξφθεηηαη πεξί ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκθσλίαο
εθηειέζεσο θαλνληθψο πξσηνθνιιεζείζεο πξάμεσο».52
Πάλσ ζην δήηεκα απηφ, ζπκπιεξψλεηαη ε αζάθεηα ε νπνία ππάξρεη κε ην ηη
ραξαθηεξίδνπκε σο λήζν θαη βξάρν (δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην αλ έρνπλ δηθέο ηνπο
δψλεο). Σα Ίκηα γεσγξαθηθά αλήθνπλ ζηα Γσδεθάλεζα. ρεηηθή ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηα
λεζηά απηά ζπλαληάηαη ζην άξζξν 12 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, 53 ην νπνίν ζπλδπάδεηαη

47

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο φ.π. αξζ. 16 παξ. 1.
Manley O. Hudson, The Tenth Year of the Permanent Court of International Justice, American Journal of
International Law, vol. 26 (issue 1), 1932, ζει. 25.
49
Manley O. Hudson, The Twelfth Year of the Permanent Court of International Justice, American Journal of
International Law, vol. 28 (issue 1), 1934, ζει. 2.
50
Ηηαινηνπξθηθέο πλζήθεο, φ.π. 4 Ηαλνπαξίνπ 1932, Αξζ. 1-3, ζει. 59.
51
«χκβαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ αλάκεζα ζηηο αθηέο ηεο Αλαηνιίαο θαη ηνπ λεζηνχ ηνπ
Καζηεινξίδνπ»,
«πλεκκέλν
Πξσηφθνιιν
ηεο
28εο
Γεθεκβξίνπ
1932»,
δηαζέζηκν
ζην:
http://www.hri.org/docs/mpegrdocs/96-02-01.mpegrdocs.html.
52
http://www.kathimerini.gr/429573/article/epikairothta/kosmos/h-agkyra-amfisvhtei-to-miso-aigaio.
53
Άξζξν 12 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο: «Ζ ιεθζείζα απφθαζηο ηε 13ε Φεβξνπαξίνπ 1914 ππφ ηεο
πλδηαζθέςεσο ηνπ Λνλδίλνπ εηο εθηέιεζηλ ησλ άξζξσλ 5 ηεο πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 17/30 Μαΐνπ 1913,
θαη 15 ηεο πλζήθεο ησλ Αζελψλ ηεο 1/14 Ννεκβξίνπ 1913, ε θνηλνπνηεζείζα εηο ηελ Διιεληθήλ Κπβέξλεζηλ
ηε 13 Φεβξνπαξίνπ 1914 θαη αθνξψζα εηο ηελ θπξηαξρίαλ ηεο Διιάδνο επί ησλ λήζσλ ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ, εθηφο ηεο Ίκβξνπ, Σελέδνπ θαη ησλ Λαγνπζψλ λήζσλ (Μαπξπψλ), ηδία ησλ λήζσλ Λήκλνπ,
ακνζξάθεο, Μπηηιήλεο, Υίνπ, άκνπ θαη Ηθαξίαο, επηθπξνχληαη, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξνχζεο πλζήθεο ησλ ζπλαθψλ πξνο ηαο ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ηεο Ηηαιίαο δηαηεινχζαο λήζνπο, πεξί σλ
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κε ην άξζξν 15 ηεο ίδηαο πλζήθεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη εμ αληηδηαζηνιήο ζπλάγεηαη φηη
ππάξρεη ηεθκαηξφκελε ηηαιηθή θπξηαξρία ζηα λεζηά Ίκηα. Σα λεζηά απηά αθνινχζεζαλ ηε
κνίξα ησλ ππνινίπσλ ηα νπνία πέξαζαλ ζηελ Διιάδα ην 1947 κε ηελΣπλζήθε Δηξήλεο.
ήκεξα, κεηά θαη ην ζεξκφ επεηζφδην ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο,54 ππάξρεη
δηαθνξνπνίεζε λνκηθνχ θαη πξαγκαηηζηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ησλ Ηκίσλ. Ζ ειιεληθή πιεπξά
ηα ραξαθηεξίδεη σο λήζνπο, ζεσξψληαο έηζη φηη παξάγνπλ πιήξε δηθαηψκαηα θαηά ην
δηεζλέο δίθαην.55 Αληίζεηα, ε ηνπξθηθή πιεπξά αληηκεησπίδεη ηα λεζηά απηά σο βξάρνπο,
ηζρπξηδφκελε κε απηφ ησλ ηξφπν φηη ε ειιεληθή πιεπξά δελ κπνξεί λα εγείξεη αμηψζεηο γηα
ζαιάζζηεο δψλεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ βξάρνπο.56 Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε
ζεσξία ησλ γθξίδσλ δσλψλ ε νπνία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αζηήξηθηε.
ρεηηθά κε ηηο αμηψζεηο ησλ δπν θξαηψλ ζηηο παξαθείκελεο ζην Καζηειιφξηδν
λεζίδεο, φια ηα λεζηά, νη λήζνη θαη νη βξάρνη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο δηαρσξηζηηθήο
γξακκήο ησλ πδάησλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζηε πκθσλία ηεο 4εοΗαλνπαξίνπ, ξεηψο ή κε,
αλήθαλ ζην Κξάηνο ζηελ θπξηαξρία ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε δψλε κέζα ζηελ νπνία ηα ελ
ιφγσ λεζηά, λήζνη θαη βξάρνη είλαη ηνπνζεηεκέλα.57ζνλ αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε ησλ
πδάησλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Καζηειιφξηδνπδηεπζεηήζεθαλ κε ηε ζπλζήθε ηεο 4εο Ηαλνπαξίνπ,
θαη ζηα ππφινηπα Γσδεθάλεζα ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ.58
Μέρξη θαη ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα κεηαβνιή ηνπ
θαζεζηψηνο απηνχ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εθρσξνχηαλ ε πιήξεο
θπξηαξρία ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα, απηά ζα απνζηξαηησηηθνπνηνχληαλ εληφο
ελελήληα εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο θαη νη ηερληθνί φξνη κεηαβίβαζεο ησλ
λεζηψλ ζηελ Διιάδα ζα δηεπζεηνχληαλ κεηαμχ απηήο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. 59
Δλ ηέιεη, ε πξνζάξηεζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα επηθπξψζεθε κε ηνλ Ν
518/1948, νξίδνληαο σο εκεξνκελία πξνζάξηεζήο ηνπο ηελ 28ε Οθησβξίνπ 1947. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν, ε Διιάδα αλέιαβε, καδί κε ηε δηαρείξηζε ησλ λέσλ εδαθψλ, θη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο Ηηαιίαο απέλαληη ζηελ Σνπξθία, ζρεηηθά κε ην εδαθηθφ θαζεζηψο ησλ
Γσδεθαλήζσλ.
δηαιακβάλεη ην άξζξνλ 15. Δθηφο αληηζέηνπ δηαηάμεσο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, αη λήζνη, αη θείκελαη εηο
κηθξνηέξαλ απφζηαζηλ ησλ ηξηψλ κηιιίσλ ηεο αζηαηηθήο αθηήο, παξακέλνπζηλ ππφ ηελ ηνπξθηθήλ θπξηαξρίαλ.»
Σν άξζξν 15 νξίδεη:Ζ Σνπξθία παξαηηείηαη ππέξ ηεο Ηηαιίαο παληφο δηθαηψκαηνο θαη ηίηινπ επί ησλ θάησζη
απαξηζκνχκελσλ λήζσλ, ηνπηέζηη ηεο Αζηππάιαηαο, Ρφδνπ, Υάιθεο, Καξπάζνπ, Κάζζνπ, Σήινπ, Νηζχξνπ,
Καιχκλνπ, Λέξνπ, Πάηκνπ, Λεηςνχο, χκεο θαη Κσ, ησλ θαηερνκέλσλ λπλ ππφ ηεο Ηηαιίαο θαη ησλ λεζίδσλ
ησλ εμ απηψλ εμαξησκέλσλ, σο θαη ηεο λήζνπ Καζηειινξίδνπ (φξα ράξηελ ππ’ αξ. 2).
54
«Ζ θξίζε ησλ Ηκίσλ θνξπθψζεθε ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ 1996, ζε κηα επνρή πνπ ε
θπβέξλεζε εκίηε έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα, θέξλνληαο Διιάδα θαη Σνπξθία ζηα πξφζπξα έλνπιεο
αληηπαξάζεζεο. Σν επεηζφδην εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ ζην Αηγαίν, πνπ
εκθαλίζζεθαλ δπλακηθά ζην πξνζθήλην κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε. Ζ Διιάδα αλαγλσξίδεη σο κφλε δηαθνξά ηεο
κε ηε γείηνλα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο, ελψ ε Σνπξθία ζέηεη ηα ζέκαηα ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ
(αλαγλσξίδεη 6 θαη φρη 10 κίιηα), ηνπ FIR Αζελψλ, ηεο απνζηξαηησηηθνπνίεζεο ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ θαη κε
ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ ην θαζεζηψο θάπνησλ βξαρνλεζίδσλ («Γθξίδεο Εψλεο»).» Απφ ηελ ηζηνζειίδα αλ
ήκεξα, https://www.sansimera.gr/articles/209.
55
Βι. θαη χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ζηελ δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 121 (Καζεζηψο ησλ
λήζσλ) φπνπ νξίδεηαη φηη: «Δθηφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, ε ρσξηθή ζάιαζζα, ε ζπλνξεχνπζα
δψλε, ε απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε θαη ε πθαινθξεπίδα κηαο λήζνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο άιιεο επεηξσηηθέο πεξηνρέο». Απφ ηελ ηζηνζειίδα
EUR-Lex,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A21998A0623%2801%29.
[Σειεπηαία επίζθεςε 25/03/2018].
56
Ο ηζρπξηζκφο απηφο πξνθχπηεη θαη πάιη απφ ην άξζξν 121.3 ηεο χκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο φπνπ
νξίδεηαη φηη :«Οη βξάρνη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ζπληεξήζνπλ αλζξψπηλε δηαβίσζε ή δηθή ηνπο νηθνλνκηθή
δσή, δελ ζα έρνπλ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ή πθαινθξεπίδα.»
57
Ηηαινηνπξθηθέο πλζήθεο, φ.π., 4 Ηαλνπαξίνπ 1932, Αξζ. 4, ζει. 59-60.
58
Βι. Ηηαινηνπξθηθέο πλζήθεο, φ.π. ελ ζπλφισ.
59
πλζήθε ησλ Παξηζίσλ, φ.π. κεξνο I, ηκήκα V, άξζξν 14, ζει. 1144.
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II. 2. Γ. Τν ηδηαίηεξν λνκηθό θαζεζηώο ηωλ ζπλζεθώλ εηξήλεο πξηλ ην 1945.
χκθσλα κε ην Άξζ. 52 ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην πλζεθψλ, «Ζ
ζπλζήθε είλαη άθπξνο εάλ ε ζχλαςίο ηεο επεηεχρζε δηά ηεο απεηιήο ή ρξήζεσο βίαο θαηά
παξάβαζηλ ησλ αξρψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ σο πεξηέρνληαη απηαί ελ ησ Υάξηε ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ».60 Γηα ζπλζήθεο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο εθθηλεί πξηλ ηελ ηζρχ ηεο χκβαζεο
ηεο Βηέλλεο, ε δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη, σο εκπίπηνπζα ζην Άξζ. 4 ηεο χκβαζεο. ην
ζεκείν απηφ, φκσο, αλαθχπηεη ην εξψηεκα: ε δηάηαμε θσδηθνπνηεί εζηκηθφ δίθαην, ή απνηειεί
πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ;
πσο θαίλεηαη θαη ζην Πξννίκην ηεο χκβαζεο, επηξξνή ζηε δηάηαμε απηή άζθεζε ε
απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο βίαο, φπσο θσδηθνπνηείηαη ζηνλ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, ν νπνίνο ήξζε ζε
ηζρχ ην 1945.61 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε πξαθηηθή ηνπ δηθαίνπ ζπλζεθψλ κέρξη ηφηε
πεξηιάκβαλε, φρη κφλν ηε λφκηκε ρξήζε βίαο, αιιά θαηηνλ θαηαλαγθαζκφ ζηε ζχλαςε
ζπλζεθψλ γηα ηελ επηβνιή επαρζψλ φξσλ. Καηά ηε ζχλαςε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ε
ηηκσξεηηθή ρξήζε βίαο κεηαμχ θξαηψλ ζεσξνχηαλ απνδεθηή,62 αλ θη ππνζηεξηδφηαλ,
ηνπιάρηζηνλ, κηα ζηνηρεηψδεο απαμία ηεο ζεψξεζεο απηήο απφ κεξίδα ηεο
ζεσξίαο.63Παξάιιεια, ήδε ν Vattel, ζην δηαρξνληθφ ηνπ πφλεκα «TheLawofNations»,
δέρεηαη πσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ζπλζήθε εηξήλεο ππνγξάθεηαη σο απνηέιεζκα ηεο
εμάληιεζεο ηνπ εηηεκέλνπ- κάιηζηα, ε κε απνδνρή ηεο εηξήλεο έρεη, γηα ηνλ Vattel, σο
θπζηθφ απνηέιεζκα ηε ζπλέρηζε ησλ ερζξνπξαμηψλ κέρξη ηελ νξηζηηθή ππνηαγή ηνπ.64 Αιιά
θαη κέρξη θαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ρεδίσλ Άξζξσλ γηα ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο
ππνζηεξηδφηαλ ζηε ζεσξία πσο ην, ηφηε, άξζξν 49 (λπλ 52) ήηαλ ηφζν πξαθηηθά
αλεθάξκνζην, φζν θαη ζεσξεηηθά αλαθφινπζν, δεδνκέλεο ηεο έσο ηφηε πξαθηηθήο ησλ
θξαηψλ.65
Πξηλ ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο βίαο απφ ην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ,
θαη ηε ζπλαθφινπζε ελαξκφληζε ηνπ δηθαίνπ ζπλζεθψλ,66 νη ζπλζήθεο εηξήλεο ήηαλ ν πην
ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ηεξκαηηζκνχ κηαο έλνπιεο ζχξξαμεο. Σν βαζηθφ ηνπο απνηέιεζκα
ήηαλ ν ηεξκαηηζκφο ησλ ερζξνπξαμηψλ, ε κεηάβαζε απφ θαζεζηψο πνιέκνπ ζε θαζεζηψο
εηξήλεο, θη ε, θαηά ζπλέπεηα, απαγφξεπζε φισλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ ήηαλ ζεκηηέο θαηά ηηο
ερζξνπξαμίεο (θεξ’ εηπείλ, ε θαηνρή ερζξηθνχ εδάθνπο). Κπξίσο, φκσο, ε ππνρξέσζε ησλ
κεξψλ λα ζεσξήζνπλ φια ηα δεηήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ νη ερζξνπξαμίεο δηεπζεηεκέλα, θαη
λα ηα ζέβνληαη σο έρνπλ κεηά ηε ζχλαςε ηεο εηξήλεο, άζρεηα κε ην ηη ζπλέβε έσο φηνπ λα
νδεγεζνχλ ζηελ ππνγξαθή: ην εάλ ην θαζεζηψο πνπ πξνέθπςε κεηά ηε ζπλζήθε εηξήλεο
ήηαλ απνηέιεζκα θαηαλαγθαζκνχ, ή ειεχζεξε επηινγή ηνπ εηηεκέλνπ κέξνπο- δηάθξηζε ε
νπνία, γηα κεγάιν κέξνο ηεο ζεσξίαο, δελ έρεη πξαθηηθφ αληίθξηζκα.67
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Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε κεηαζηξνθήο απηήο ηεο
πξαθηηθήο. Σν άξζξν 49 ησλ ζρεδίσλ άξζξσλ ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο ήξζε σο
απνηέιεζκα ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρξήζεο βίαο, πνπ εηζήρζε κε ην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ Υάξηε
ηνπ ΟΖΔ. χκθσλα κε ην άξζξν, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ζεσξνχλ «αθχξνπο», δειαδή
αλππφζηαηεο (“void” ζην πξσηφηππν) ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε βία σο κέζν
εμαλαγθαζκνχ ελφο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Παξ’ φια απηά, ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο
Γηθαίνπ δελ εηζεγήζεθε ηε δηάηαμε κε ζθνπφ λα θσδηθνπνηήζεη ππάξρνλ έζηκν, αιιά ψζηε
λα πξνζαξκνζηεί ην ηζρχνλ δίθαην ζπλζεθψλ ζηελ ζχγρξνλε ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο
λνκηθή πξαγκαηηθφηεηα.68 Θα ήηαλ, επνκέλσο, αληίζεηε ζην εθαξκνζηέν δίθαην ε ζέζε πσο
κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ε ππφζηαζε κηαο ζπλζήθεο, ζηε βάζε ηεο δηα ηεο βίαο ππνγξαθήο
ελφο απφ ηα κέξε.
Δίλαη αιήζεηα πσο ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ππνγξάθεθε ηφζν σο απνηέιεζκα, φζν
θη ππφ ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο. Υσξίο λα πξνβεί θαλείο ζηελ εμέηαζε ηνπ πνην ήηαλ ην
νπζηαζηηθά αδχλακν ή ην νπζηαζηηθά ηζρπξφ κέξνο, ε ρξήζε βίαο γηα ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηεο
ππνγξαθήο (αλ ππνηεζεί πσο ζπλέβε) δελ παίδεη θαλέλαλ ξφιν ζηελ ηζρχ ηεο φζνλ αθνξά
ζηε ξχζκηζε εδαθηθψλ δεηεκάησλ. Τπνγξάθεθε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ν
εμαλαγθαζκφο ηνπ εηηεκέλνπ λα ππνγξάςεη κηα ζπλζήθε κε εμαηξεηηθά δπζκελείο φξνπο ππφ
ηελ απεηιή βίαο δελ ήηαλ απιψο λφκηκνο- ήηαλ κηα ζρεηηθά ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή. Καη,
κνινλφηη ηέηνηεο ζπλζήθεο ζήκεξα βξίζθνπλ εκπφδην ηελ απαμία ηεο ρξήζεο βίαο θαηά ηελ
επηβνιή ηνπο ζηνλ αδχλακν, ηελ επνρή ηεο ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο
απνηεινχζαλ έλα απφ ηα κέζα επίιπζεο κηαο έλνπιεο ζχξξαμεο, ζε κηα επνρή πνπ ε έλνπιε
βία ζεσξνχηαλ λφκηκνο ηξφπνο επίιπζεο δηαθνξψλ. Θα αληέβαηλε, ινηπφλ, ηφζν ζην
εθαξκνζηέν δίθαην, φζν θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο
σο αλίζρπξεο, αθφκα θη αλ δερζεί θαλείο πσο θάπνην απφ ηα κέξε δελ επέιεμε ειεχζεξα λα
ζπκβιεζεί ζε απηήλ, αιιά θαηαλαγθάζηεθε ζηελ ππνγξαθή απφ μέλεο δπλάκεηο.

ΙΙ. 2. Γ. Η εξκελεία ζπλζεθώλ πξηλ ηε Σύκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην
Σπλζεθώλ.
ήκεξα, ν βαζηθφο θαλφλαο εξκελείαο γηα ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο δηαηππψλεηαη ζην
Άξζξν 31 παξ. 1 ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην πλζεθψλ: «Ζ ζπλζήθε δένλ λα
εξκελεχεηαη θαιή ηε πίζηεη ζπκθψλσο πξνο ηε ζπλήζε έλλνηα ήηηο δίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο
ζπλζήθεο, ελ ησ ζπλφισ απηψλ θαη ππφ ην θσο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο». 69 Γελ
εθαξκφδεηαη, κελ, γηα ζπλζήθεο πνπ ππνγξάθεθαλ πξηλ ην 1969, αθφκα θη απφ
ζπκβαιιφκελα ζηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο θξάηε.70 Παξ’ φια απηά, ήδε αξθεηά ρξφληα πξηλ
ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο εξκελείαο ζην Άξζξν 31, αμηνπνηνχηαλ απφ πιεηάδα δηεζλψλ
δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, σο εθαξκνζηέεο λνκηθέο αξρέο ζηε δηεπθξίληζε θαλφλσλ δηεζλνχο
δηθαίνπ.71
Ο ηίηινο ηνπ Άξζξνπ 31 («γεληθφο θαλψλ εξκελείαο»)72 ππνλνεί πσο ε δηάηαμε πεξί
εξκελείαο ζηε χκβαζε γηα ην Γίθαην πλζεθψλ απνηειεί εθαξκνζηέν δίθαην. Παξ’ φια
απηά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη γηα «θαλφλεο» κε εθηειεζηέο έλλνκεο ζπλέπεηεο,
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κα θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη νπνίεο απιψο ηππνπνηνχληαη κε ηε πλζήθε ηνπ 1969.73
Πξνθχπηεη, επνκέλσο, ην εξψηεκα, αλ νη θαλφλεο δηαρξνληθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο
ζπλζήθεο, ηζρχνπλ θαη ζε εξκελεπηηθά δεηήκαηα. Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην (ICJ) έρεη πνιιάθηο
ππνγξακκίζεη πσο ν ζθνπφο ηεο εξκελείαο είλαη ε δηαθξίβσζε ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ.74
κσο, ε δηαπίζησζε απηή δελ εμππεξεηεί ην πξφβιεκα ηεο δηαρξνληθήο εξκελείαο,
εθφζνλ,απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ίδηα ηα κέξε, ηα κέξε είλαη ειεχζεξα λα
ηελ πξνζδηνξίδνπλ δηαρξνληθά.75
ε θάζε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην έθξηλε, ζηε Γνφμοδόηηζή ηοσ για ηο Καθεζηώς ηης
Ναμίμπια, πσο, αθφκα θαη δεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ε
πξσηαξρηθή ηνπ ππνρξέσζε σο πξνο ηελ εξκελεία, είλαη λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηε
βνχιεζε ησλ κεξψλ ζηο τρόνο ζύναυης ηης εκάζηοηε ζσνθήκης.76πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά
ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, σο νξζφηεξε πξνθξίλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ
εξκελείαο, φπσο απηνί βξίζθνληαλ δηακνξθσκέλνη θαηά ην ρξφλν ηεο ζχλαςήο ηεο, θαη, ζε
θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηε χκβαζε γηα ην Γίθαην πλζεθψλ.77 πσο, φκσο, απνδέρζεθε ην
Γηθαζηήξην ζηελ Υπόθεζη Kasikili-Sedudu, ν θαλφλαο ηνπ άξζξνπ 31 απνηεινχζε θαλφλα
εζηκηθνχ δηθαίνπ, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1890 θη έπεηηα.78 πλεπψο, ηκήκα ηνπ ηζρχνληνο, ηφηε,
δηθαίνπ ήηαλ θη ν θαλφλαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31.
Σα θξίζηκα ζηνηρεία ζηνλ θαλφλα εξκελείαο πνπ πξνθξίλνληαη απφ ην Άξζξν 31
είλαη, πξψηνλ, ην γξάκκα ηεο ζπλζήθεο («ζπκθψλσο πξνο ηε ζπλήζε έλλνηα ήηηο δίδεηαη
ζηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο, ελ ησ ζπλφισ απηψλ»), δεχηεξνλ, ην ππφ ξχζκηζε αληηθείκελν,
θαη, ηξίηνλ, ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίνλ ζπληάζζεηαη. Σελ εθαξκνγή θαη ησλ ηξηψλ απηψλ
θξηηεξίσλ εξκελείαο δηέπεη ε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο κεηαμχ ησλ κεξψλ.79
ζνλ αθνξά ζην γξάκκα ηεο ζπλζήθεο, είρε ήδε θαζηεξσζεί εζηκηθά σο θξηηήξηνεηδηθά, κάιηζηα, εάλ ιεθζεί ππ’ φςηλ πσο ε γξακκαηηθή εξκελεία πξνεγείηαη ρξνληθά, σο ε
πξψηε πνπ, αλαγθαία, ιακβάλεη ρψξα.80 χκθσλα κε ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην, ε εξκελεία
απηή ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθάζηνηε εξκελεχνληνο λα απνδψζεη ζηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο ην ζχλεζέο ηνπο λφεκα, εηιεκκέλν ππφ ην πξίζκα ηεο πεξίζηαζεο ζηελ νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη.81Μάιηζηα, έρεη θξίλεη πσο ν θαλφλαο είλαη ε γξακκαηηθή εξκελεία: γηα ηελ
απφθιηζε απφ ηα αλαθεξφκελα ζην γξάκκα ηεο ζπλζήθεο απαηηείηαη «θαζνξηζηηθή αηηία»
(«decisivereason»).82
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Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλζήθεο, ζπλήζσο
ζεσξεκέλσλ ζπλδπαζηηθά, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηεζλή δηθαηνδνηηθά φξγαλα θαη πξηλ ηε
πλζήθε γηα ην Γίθαην πλζεθψλ, σο ε δηαδηθαζία αλεχξεζεο ηεο πξφζεζεο ησλ κεξψλ θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο- θαηά ζπλέπεηα, σο ε αηηία γηα ηελ νπνία ηα κέξε, θαηά θπξηαξρηθφ ηνπο
δηθαίσκα, ζπκβιήζεθαλ. Σν αληηθείκελν θη ν ζθνπφο αλεπξίζθνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηφζν
ζην πξννίκην ηεο ζπλζήθεο, φζν θαη ζε ζρεηηθά κε ηε ζπλζήθε θείκελα, φπσο νη
πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηεο εξγαζίεο.83
Ζ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο θαηά ηελ εξκελεία ζπλζεθψλ ζπλίζηαηαη ζηελ απαγφξεπζε
ηεο εξκελείαο κηαο ζπλζήθεο, ψζηε έλα απφ ηα κέξε, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ ππνινίπσλ, λα
απειεπζεξψλεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Χο απνηέιεζκα, ηα κέξε είλαη ππνρξεσκέλα λα
πξνζαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζηηο ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο, θη φρη, δηα ηεο εξκελείαο, λα
πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκβαηηθή δηάηαμε ζηελ πξαθηηθή ηνπο.84
Πέξα απφ ηα θξηηήξηα εξκελείαο πνπ πξνηείλεη ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο, φκσο,
ππάξρνπλ θη άιιεο ινγηθέο αξρέο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εξκελεία, φπσο θαηά θαηξνχο
δέρζεθαλ δηεζλή δηθαηνδνηηθά φξγαλα. Να ζεκεησζεί πσο ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο δελ έρεη
θαηαξγήζεη ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ θξηηεξίσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ζπλζήθεο πξνεγνχκελεο ηνπ
1969: ην γεγνλφο πσο ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζπλέηαμε έλαλ γεληθφ θαλφλα εξκελείαο
πξνο θσδηθνπνίεζε, δε ζεκαίλεη πσο, ζην πιαίζην ηνπ, ζχγρξνλνπ γηα ηελ επνρή εζηκηθνχ
δηθαίνπ, δελ είλαη δπλαηή θη ε εθαξκνγή άιισλ κεζφδσλ.85
Δίηε σο έθθαλζε ηνπ ζθνπνχ ζηε ζχλαςε, είηε σο επηπιένλ δείθηεο εξκελείαο
γηλφηαλ, αθφκα θαη πξηλ ηε πλζήθε γηα ην Γίθαην πλζεθψλ, δεθηή ε αξρή ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ή «utmagisvaleatquampereat»: ελ ακθηβνιία σο πξνο ηελ νξζφηεξε
εξκελεία ζπκβαηηθήο δηάηαμεο, πξνηηκάηαη εθείλε ε νπνία επλνεί ηελ εθαξκνγή ηεο
δηάηαμεο, ζε αληίζεζε κε εθείλε ε νπνία ηε ζέιεη αλελεξγή.86 πσο έρεη δηαηππψζεη θη ν
Γηθαζηήο Read ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ζηε Υάγε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δέζκεπζε είλαη
θπξηαξρηθφ δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο, ζα ήηαλ παξάινγε ε ζπζηνιή ηνπ ράξηλ εξκελείαο.87 Σν
ίδην ην Γηθαζηήξην, απφ ηελ άιιε, έρεη θξίλεη πσο ε αξρή απηή δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη αληηζεηηθά «ζην γξάκκα ή ην πλεχκα» ηεο εθάζηνηε ζπλζήθεο,88 θη άξα δελ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηνλ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 31.
ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, καδί κε ηελ επηθξάηεζε ηεο πην πξφζθαηεο θαη
εηδηθφηεξεο δηάηαμεο, ε εμαληιεηηθή αλαθνξά ζε κηα θαηάζηαζε απνθιείεη ηηο πηζαλέο
ππφινηπεο, θη νη γεληθέο θξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφηεξεο εξκελεχνληαη θαηά ηνλ
εηδηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο.89
Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, φπσο θαη θάζε άιιε πλζήθε, εξκελεχεηαη θαηά ηνπο
πξναλαθεξζέληεο θαλφλεο. Καη’ αξρήλ, δειαδή, θαιφπηζηα θαη θαηά ην γξάκκα, ην ζθνπφ
θαη ην αληηθείκελφ ηεο.Καηά ηα άιια, φκσο, εξκελεχεηαη θαη ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ ζηε γαιιηθή γιψζζα, ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ζηνπο, ελδερνκέλσο
83

Case concerning rights of nationals of the United Statesof America in Morocco, Judgment of August 27th,
1952: I.C. J. Reports 1952, ζει. 196, ΤπφζεζεKasikili/Sedudu, φ.π. ζει. 1060, 1074
θ.ε..·ΤπφζεζεPulauLigitan/Sipadan,
ζει.
652.
Βι.
θαη
ReservationstotheConventionofGenocide,
AdvisoryOpinion: I.C.J. Reports 1951, ζει. 21 θη εμήο, φπνπ ην Γηθαζηήξην αμηνιφγεζε ην επηηξεπηφ ή κε ησλ
επηθπιάμεσλ ζε ζπλζήθε κε βάζε ην ζθνπφ θαη ην αληηθείκελφ ηεο.
84
Cheng Bin, General Principles of Law, as applied by International Courts and Tribunals, Cambridge Grotius
Publications Limited, 1987, ζει. 113.
85
Oxford Guide To Treatiesφ.π. ζει. 477.
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Reports 1950, ζει. 229.
87
Anglo-Iranian Oil Co. case (jurisdiction), Judgment of July 22nd, 1952 : I.C.J. Reports 1952
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89
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αζαθείο, φξνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν, ηηο εμαληιεηηθψο δηαηππσκέλεο
δηαηάμεηο, θαζψο θη έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηξαηεγείηαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλζήθεο. ηελ
πεξίπησζε, ηέινο, πνπ λεφηεξε ή εηδηθφηεξε ζπλζήθε κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο ηεο ή ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ ηεο σο πξνο ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο, θαηά ηε ζχγθξνπζε κε ηε
πλζήθε ηεο Λσδάλλεο επηθξαηεί θη εθαξκφδεηαη ε εηδηθφηεξε ζπλζήθε. πγθεθξηκέλα, ην
Γηαξθέο Γηθαζηήξην Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο έρεη εξκελεχζεη εδαθηθέο δηαηάμεηο ηεο
πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο κε βάζε ην πιαίζην πνπ ππνβάιεη ε δηάηαμε ηνπ Άξζ. 16, ζχκθσλα
κε ην νπνίν ε Σνπξθία απνθεξχζζεη θάζε ηεο αμίσζε ζε εδάθε πέξαλ ησλ θαζνξηζκέλσλ δηα
ηεο πλζήθεο ζπλφξσλ. χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, κνινλφηη κπνξεί λα ππάξρεη πξφβιεςε
γηα ηελ παξαρψξεζε εδαθψλ ζε θάπνηα δηάηαμε ζπλζήθεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα εδάθε ζα
παξαρσξεζνχλ, ην ζχλνξν είλαη κφληκν θη νξηζηηθφ.90

ΙΙ. 2. Δ. Ο ηεξκαηηζκόο θη ε αλαζεώξεζε ζπλζεθώλ πξηλ ηε Σύκβαζε ηεο
Βηέλλεο γηα ην Γίθαην Σπλζεθώλ.
χκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηά ηελ επνρή εζηκηθφ δίθαην, νη ζπλζήθεο ιχλνληαλ, αξρηθά,
εάλείρε νξηζηεί ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ιήμεο ηνπο (ρξνληθφ δηάζηεκα ή εκεξνκελία κέρξη
ηελ νπνία ε ζπλζήθε ηζρχεη) ή εάλ ηα κέξε είραλ ζπκθσλήζεη ζην θείκελν δηαιπηηθή αίξεζε.
Δπίζεο, ππήξραλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο ιχζεο κηαο ζπλζήθεο: ε ακνηβαία ζπκθσλία ησλ
κεξψλ λα ιχζνπλ ηε ζπλζήθε (mutualconsent), ε απνρψξεζε ελφο απφ ηα κέξε απφ ηε
ζπλζήθε κεηά απφ εηδνπνίεζε (withdrawalbynotice) θαζψο θαη ή νπζηψδεο αιιαγή ησλ
ζπλζεθψλ (fundamentalchangeofcircumstances).91ζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο,
ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε ιήμε ή ηεξκαηηζκφ, κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε
απνρψξεζε κεηά απφ εηδνπνίεζε απφ έλα απφ ηα θξάηε. Τπάξρνπλ θη άιιεο ζπκβάζεηο, νη
νπνίεο, αλ θαη δελ παξέρνπλ ξεηψο ηε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο, κπνξνχλ παξ' φια απηά λα
ιπζνχλ κεηά απφ εηδνπνίεζε απφ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Αληίζεηα, πεξηνξηζκφο
ππάξρεη ζηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο «εκθαλψο ζηνρεχνπλ, ή είλαη ξεηψο ζπλεκκέλεο, κε ζθνπφ
λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαξθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ». ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φιεο
νη ζπλζήθεο εηξήλεο θαη φιεο νη ζπλζήθεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην εδαθηθφ θαζεζηψο.92
Δηδηθή πεξίπησζειχζεο ηεο ζπλζήθεο ζπληζηά ε νπζηψδεο κεηαβνιή ησλ
πεξηζηάζεσλ, φπσο ηελ απνδίδεη ε πξνυπφζεζε«rebussicstantibus» ζηελ αξρή
«pactasuntservanda». Άιισζηε απνηειεί κηα παξαδνρή ην γεγνλφο φηη, εθφζνλ νη ζπλζήθεο
ζπλάπηνληαη θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, είλαη ζηνηρείν ζεβαζκνχ ζηε βνχιεζε ησλ
θξαηψλ ε δπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ ελφςεη νπζηψδνπο κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.93
ζνλ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε κηαο ζπλζήθεο, ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
ζχλαςεο κηαο άιιεο πλζήθεο. Μηα ηξνπνπνηεηηθή ζπλζήθε κπνξεί λα ιάβεη νπνηαδήπνηε
κνξθή πνπ κπνξεί λα δηαιέμνπλ ηα κέξε ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο. ΖΔπηηξνπή επίζεο
αλαγλψξηζε φηη ε ζπλζήθε κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα ηξνπνπνηείηαη αθφκα θαη κε πξνθνξηθή
ζπκθσλία ή κε ζαθή ζπκθσλία πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ ζηελ
εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο.94

90

Article 3, Paragraph 2 of the Treaty of Lausanne (Frontier Between Turkey and Iraq), PCIJ Series B, No. 12,
Γλσκνδφηεζεηεο 21 Ννεκβξίνπ 1925, ζει. 21-22.
91
Τπφζεζε Gabcikovo – Nagymaros, φ.π. παξάγξαθνο 46.
92
Oppenheimφ.π. ζει. 547.
93
F. von Liszt, Le Droit International-Exposé Systématique, κεηαθξαζζέλαπφηεγεξκαληθή, Παξίζη, 1928, ζει.
185.
94
Dorretal., ζει. 249 θ.ε., Fitzmaurice (Evans), φ.π. ζει 175-176.

Digesta OnLine 2019

ζνλ αθνξά δε, ζην δήηεκα, ηεο αλαζεψξεζεο ζπλζεθψλ, δελ ππάξρνπλ πνιιά
δεηήκαηα ηα νπνία λα έγθεηληαη ζηε λνκηθή, θη φρη ζηε δηπισκαηηθή ζθαίξα. Μνινλφηη, ζε
πνιηηηθφ επίπεδν, ε αλαζεψξεζε κπνξεί λα θξίλεηαη επηζπκεηή απφ θξάηε-κέξε
κηαοζπλζήθεο, λνκηθά δελ ππάξρεη θάπνηα ππνρξέσζε αλαζεψξεζεο, ε νπνία λα παξάγεη
έλλνκεο ζπλέπεηεο, θη νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε απφθαζε θάπνηνπ δηεζλνχο
δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ. Δληέιεη, πξφθεηηαη γηα δήηεκα δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζρέζεσλ θαη
δηπισκαηίαο πεξηζζφηεξν, παξά δηαηάμεσλ θαη θαλφλσλ δηθαίνπ.95
Απηφ, φκσο, δελ θαζηζηά ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ζπλζήθεο ιηγφηεξν πεξίπινθν.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εμηζηφξεζε ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία επηθξάηεζε απφ ηηο ζπδεηήζεηο
ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο απφ ηε
πλζήθε ηνπ Μνληξέ ζρεηηθά -θπξίσο- κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξψηεο (ζχκβαζεο) γηα ηελ
απνζηξαηησηηθνπνίεζε ησλ ζηελψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληηθαηάζηαζε ηεο χκβαζεο γηα
ηα ζηελά (ζχκβαζε ηεο Λσδάλλεο ηνπ 1923) απφ ηε λέα πλζήθε ηνπ Μνληξέ πξνζθέξεη έλα
πνιχ γλσζηφ παξάδεηγκα αλαζεψξεζεο πνιπκεξνχο ζπλζήθεο. Ζ Ηηαιία -κέξνο ηεο παιηάο
ζπλζήθεο- δε ζπκκεηείρε ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή ηεο λέαο θαη δηακαξηπξήζεθε
ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.Ζ ακθηζβήηεζε έθηαζε ζην ζεκείνθάπνηα απφ ηα κέιε λα
ζεσξήζνπλ φηη ε λέα πλζήθε είλαη δεζκεπηηθή κφλν interse.Γελ κπνξνχζαλ, ελ ηε απνπζία
ηεο Ηηαιίαο λα θεξχμνπληε χκβαζε ηεο Λσδάλλεο αλίζρπξε, ή λα πθαξπάμνπλ ην δηθαίσκα
ηεο Ηηαιίαο λα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο. Σν εξψηεκα πξνθαινχζε δηρνγλσκία γηα δχν ρξφληα,
αιιά πιένλ ζηεξνχηαλ πξαγκαηηθήο βάζεο φηαλ ε Ηηαιία πξνζρψξεζε ζηε πλζήθε ην
1938.96

ΙΙ. 3. Ννκηθή αμηνιόγεζε ηεο βαζηκόηεηαο ηωλ ηνπξθηθώλ ακθηζβεηήζεωλ
ζηελ ηζρύ ηωλ εδαθηθώλ δηαηάμεωλ ηεο Σπλζήθεο ηεο Λωδάλλεο.97
Σα παξαπάλσ απνηεινχλ εθαξκνζηέν δίθαην, ηφζν ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, φζν
θαη ζε θάζε άιιε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε είηε γηα λα ζπκπιεξψζεη, είηε γηα λα
κεηαβάιιεη ηηο δηαηάμεηο ηεο. Ζ ηειηθή ηνπο εθαξκνγή, φκσο -πφζν, κάιινλ, ε πξνζπκία γηα
ηελ εθαξκνγή απηή- εμαξηάηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα
δηεπθξηληζηεί πσο ηα θξάηε δελ ελεξγνχλ απηνδχλακα, σο θπζηθέο νληφηεηεο, κα δηά ησλ
νξγάλσλ ηνπο. Αληίζηνηρα, ινηπφλ, σο ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο νξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά
ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ νξγάλνπ ηνπ
θξάηνπο, ή επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο ηνπ.98
ζνλ αθνξά, εηδηθά, ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ θξάηνπο, νη πξάμεηο (άξα, θαη νη
δειψζεηο)θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη σο φξγαλν ηνπ θξάηνπο ζχκθσλα
κε ην εθάζηνηε εζσηεξηθφ δίθαην, απνδίδνληαη ζην θξάηνο, αθφκα θη αλ ππεξβαίλνπλ ηελ
αξκνδηφηεηα πνπ παξαρσξείηαη θαηά ην εζσηεξηθφ δίθαην ζην φξγαλν. Παξ’ φια απηά,
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπξνζψπεζε είλαη ε «έλδπζε» ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ
«καλδχα»
ηεο
θξαηηθήο
αξκνδηφηεηαο:
ην
θξάηνο
δε
δεζκεχεηαη
απφ
95
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actajuregestionisησλνξγάλσλ ηνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην εζσηεξηθφ δίθαην. Καηά
ζπλέπεηα, νη δειψζεηο θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ σο αμησκαηνχρνη
θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, αιιά σο ηδηψηεο κε πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, δελ απνδίδνληαη
ζην θξάηνο, νχηε εθιακβάλνληαη σο ζπκπεξηθνξά ηνπ.99
Καηά θαηξνχο, ηφζν ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, φζν θαη αλψηαηνη Σνχξθνη
αμησκαηνχρνη έρνπλ πξνβάιιεη δηάθνξεο λνκηθέο βάζεηο, κε ηηο νπνίεο ακθηζβεηνχληαη ηα
νξηζζέληα απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ζχλνξα. Πξψηνλ, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ε
πλζήθε ηεο Λσδάλλεοκπνξεί λα ηεξκαηηζηεί κνλνκεξψο απφ ηελ Σνπξθία, σο θείκελν κε
κφληκν ή κε δεζκεπηηθφ, παξά ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο πξφβιεςεο. Γεχηεξνλ, ζπρλά
αμησκαηνχρνη ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο επηθαινχληαη έλα εηθαδφκελν δηθαίσκα ηεο Σνπξθίαο
λα απαηηήζεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπλζήθεο. Σξίηνλ, έρεη ππνζηεξηρζεί απφ αλψηαηνπο
θπβεξλεηηθνχο ιεηηνπξγνχο ζηελ Σνπξθία πσο ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο είλαη νπζηαζηηθά ε
απψιεηα ελφο εδαθηθνχ ηίηινπ ν νπνίνο, παξ' φια απηά, είλαη "ηνπξθηθφο". Σέηαξηνλ, έρεη
ακθηζβεηεζεί απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά, ηφζν ε ειεχζεξε βνχιεζε θαηά ηελ ππνγξαθή, φζν
θη ε αξκνδηφηεηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ λα ππνγξάςεη. Πέκπηνλ, ηέινο, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ε
ηνπξθηθή δεκνθξαηία κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, ζηε βάζε ηνπ
φηη εμαλαγθάζζεθε λα ηελ ππνγξάςεη.
ζνλ αθνξά ην πξψην, ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο δελ πξνβιέπεη θάηη ζρεηηθφ κε
κνλνκεξή ηεξκαηηζκφ ή ιήμε. Αμηνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο εξκελείαο ζπλζεθψλ, φπσο ήηαλ
γλσζηέο ηελ επνρή εθείλε, ε έιιεηςε κηαο ηφζν ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο θαηαδεηθλχεη
ζαθψο πσο ε ιήμε εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δελ ήηαλ ζηελ πξφζεζε ησλ
κεξψλ θαηά ηε ζχλαςε. Αιιά, αθφκα θαη ιήμε λα πξνβιεπφηαλ, δε ζα κπνξνχζε λα αθνξά
ην δηακνξθσκέλν εδαθηθφ θαζεζηψο: νη εδαθηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο έρνπλ
κεηαβηβαζηηθφ ραξαθηήξα, θη σο εθ ηνχηνπ, ε ηζρχο ηνπο είλαη ζηηγκηαία- κε ππνθείκελε,
θαηά ζπλέπεηα ζε κεηαβνιή. Σελ ίδηα ζηηγκή, αθφκα θαη ζην ελδερφκελν κηαο (παξάλνκεο)
κνλνκεξνχο ιχζεο, ηα ζχλνξα δελ κεηαβάιινληαη σο απνηέιεζκα ηεο, εθαξκνζηέαο εδψ,
αξρήο ηεο κνληκφηεηάο ηνπο.
Γεχηεξνλ, φπσο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί θαη ζηελ εμέηαζε ησλ λνκηθψλ δεηεκάησλ, ν
ηεξκαηηζκφο θαη ε αλαζεψξεζε γίλνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Με ηελ εμαίξεζε ηεο
δπλαηφηεηαο απνρψξεζεο απφ ζπλζήθε ιφγσ νπζηψδνπο κεηαβνιήο ησλ πεξηζηάζεσλ, ε
νπνία δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη δηθαίσκα κνλνκεξνχο αμίσζεο γηα ηε ιχζε κηαο ζπλζήθεο,
νη ππφινηπνη ηξφπνη δελ θαίλνληαη πξφζθνξνη γηα πηζαλή αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηεο. Γειαδή,
δελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε απνρψξεζε απφ ηηο εδαθηθέο δηαηάμεηο ηεο
πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο κνλνκεξψο (κε εηδνπνίεζε ηνπ θξάηνπο φηη επηιέγεη λα
απνρσξήζεη), δηφηη, πξψηνλ, νη εδαθηθέο δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη ζπλερψο, αιιά εθ’
άπαμ (σο κεηαβηβαζηηθέο), θαη, δεχηεξνλ, δηφηη θάηη ηέηνην ζα αληέβαηλε ζηελ αξρή ηεο
κνληκφηεηαο ησλ ζπλφξσλ. Δπηπξφζζεηα, ην θιίκα αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Σνπξθία δελ
θαίλεηαη λα είλαη πξφζθνξν γηα δεκηνπξγία δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ ηεξκαηηζκφ ηεο
πλζήθεο ή ηελ θαη' νηνλδήπνηε ηξφπν αλαζεψξεζε ηεο.
Έηζη, ην κφλν επηρείξεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί ε ηνπξθηθή πιεπξά
ψζηε λα αθπξψζεη ηε πλζήθε είλαη λα επηθαιεζηεί νπζηψδε κεηαβνιή ησλ πεξηζηάζεσλ
(ξήηξα rebussicstantibus). Δηδηθφηεξα, εάλ νη πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο είραλ κεηαβιεζεί
ηφζν ξηδηθά, ψζηε ε εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο λα είλαη πιένλ αζχκβαηε κε ην θείκελν, ην
δηθαίσκά ηνπ ζπκβαιινκέλνπ λα ηεξκαηίζεη ηελ ζπλζήθε φηαλ ην άιιν ζπκβαιιφκελν
κέξνο αξλείηαη λα ζπλαηλέζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο κε θάπνηα
άιιε, ζα ήηαλ αδηακθηζβήηεην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε άξλεζε ηεο χπαξμεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ ζα νδεγνχζε ζε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θπξηαξρίαο, νη
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νπνίεο θξίλνληαη ζεκειηψδεηο γηα ην δηεζλέο δίθαην.100Δάλ, ινηπφλ, ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο
είρε ππνγξαθεί κε βάζε θάπνηα ηδηαίηεξε πεξίζηαζε ηεο επνρήο, ε νπνία ζήκεξα έρεη
εθπλεχζεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απξνζπκία θάπνηνπ κέξνπο λα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο, ηφηε ζα ππήξρε θάπνηα λφκηκε βάζε ζηε κνλνκεξή
ηεο ιχζε.
Χζηφζν, γίλεηαη δεθηφ πσο ν θαλφλαο ηεο rebussicstantibus εθαξκφδεηαη ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο: φηαλ,δειαδή, νη ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ην έλα θξάηνο
είλαη,πιένλ, θαηαθαλψο άληζεο, άδηθεο, θαηαπηεζηηθέο, δχζθνια εθπιεξψζηκεο, ή
ππνηηκεηηθέο ηεο αμηνπξέπεηαο ή ηεο θπξηαξρίαο θάπνηνπ απφ ηα κέξε. Γελ κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε φηη ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαζψο ε βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη δηπισκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σνπξθίαο απνηειεί απιά κηα θπζηθή
ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπ θξάηνπο θαη φρη ξηδηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηζηάζεσλ.101Γηα ηνλ
ιφγν απηφ επαλεξρφκαζηε ζηε βαζηθή αξρή pactasuntservanda θαη ζηε κνληκφηεηα ηνπ
εδαθηθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ ππνγξαθή κηαο ηέηνηαο ζπλζήθεο.Σε θάζε
πεξίπηωζε, ε επίθιεζε ηεο ζεκειηώδνπο κεηαβνιήο ηωλ πεξηζηάζεωλ δελ επηηξέπεηαη
όηαλ κία ζπλζήθε θαζνξίδεη ζύλνξα102.
Σξίηνλ, ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο δελ είλαη απιψο κηα ζχκβαζε αλάκεζα ζηα δχν
θξάηε, Διιάδα θαη Σνπξθία, αιιά κηα ζπλζήθε εηξήλεο, ε νπνία θαζνξίδεη ην εδαθηθφ
θαζεζηψο ηεο δεχηεξεο, αλάκεζα ζε άιια δεηήκαηα (φπσο νη πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο
θ.α). Ο ραξαθηήξαο ηεο απηφο, κεηαμχ άιισλ, ζεκαίλεη θαη ηε ιήμε φισλ ησλ πξφηεξσλ ηεο
ζπλζήθεο ακθηζβεηήζεσλ ζηα ειιελνηνπξθηθά ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ζχλνξα. Θα ήηαλ,
ζπλεπψο, αληηθείκελε ζην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην ε πξνβνιή ηέηνησλ αμηψζεσλ απφ ηελ
ηνπξθηθή θπβέξλεζε.
Πξάγκαηη, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ην εδαθηθφ θαζεζηψο αλάκεζα ζηηο δχν
ρψξεο ήηαλ ξεπζηφ, ιφγσ ησλ ζπλερψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο απνπζίαο ελφο νξηζηηθνχ
δηαθαλνληζκνχ ηεο εηξήλεο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο, φκσο, νη δχν ρψξεο
ζπκθψλεζαλ λα δηεπζεηήζνπλ νξηζηηθά ηελ εδαθηθή θαηάζηαζε θαη λα δψζνπλ ηέινο ζηηο
κεηαμχ ηνπο δηακάρεο θαη ακθηζβεηήζεηο. πσο θαίλεηαη, ε ζθνπηκφηεηα ησλ φξσλ πνπ
ζπκθσλήζεθαλ θαηά ηελ πλδηάζθεςε ηεο Λσδάλλεο ήηαλ ε νξηνζέηεζε ηνπ εδάθνπο κε
βάζε ηελ πιεζπζκηαθή παξνπζία ησλ εθάζηνηε εζληθψλ νκάδσλ ζηελ πξψελ νζσκαληθή
απηνθξαηνξία, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη θαηά ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ε πξνζηαζία
ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Δμ’νπ θαη ε Σνπξθία παξαηηήζεθε απφ θάζε δηθαίσκα θαη ηίηιν
ζηα Γσδεθάλεζα ππέξ ηεο Ηηαιίαο θαη ζηελ Κχπξν ππέξ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.
Παξάιιεια, θαηά γεληθφ θαλφλα απνπνηήζεθε θάζε δηθαίσκα θαη ηίηιν γηα ηα λεζηά πάλσ
ζηα νπνία δελ δηαηεξνχζε, βάζεη ηεο πλζήθεο, θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα. Ζ παξαίηεζε θαη
απνπνίεζε απηή ζπληζηνχλ νπζηαζηηθή δηάηαμε ησλ εδαθηθψλ φξσλ, κε ηελ έλλνηα φηη
κειινληηθά ε Σνπξθία δελ ζα κπνξνχζε λα επαλαθέξεη ην δήηεκα ζε πεξίπησζε πηζαλήο
κεηαβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο θπξηαξρίαο θαη λα πξνβάιιεη λέεο δηεθδηθήζεηο επί ησλ
εδαθψλ απηψλ.103
Σέηαξηνλ, εθφζνλ ν πιεξεμνχζηνο θαηά ηελ ππνγξαθή ήηαλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ επίζεκε θπβέξλεζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, θη εθφζνλ ε
Σνπξθία ζπκβιήζεθε ζχκθσλα κε ην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην ηεο επνρήο, ζα ήηαλ παξάινγν
λα επηθαιεζηεί ε Σνπξθία ηέηνην επηρείξεκα.ηε πλδηάζθεςε είραλ θιεζεί φιεο νη πιεπξέο
λνκφηππα. ζνλ αθνξά ηελ Σνπξθία, είραλ απνζηαιεί πξνζθιήζεηο θαη ζηελ Κεκαιηθή
100
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πιεπξά θαη ζηελ πιεπξά ηνπ ζνπιηάλνπ. Χζηφζν, ν ζνπιηάλνο είρε αλαηξαπεί πιήξσο θαη
επνκέλσο δελ κπνξνχζε λα εθπξνζσπήζεη ην Σνπξθηθφ έζλνο (βιέπε ηζηνξηθή αλαδξνκή).
Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθπξνζψπεζε ηεο Σνπξθίαο ήηαλ λφκηκε.
Δπηπξφζζεηα, ε Σνπξθία επηθχξσζε ηε πλζήθε (γηα επηθχξσζε βιέπε ζην θεθάιαην ΗΗ. 2.
Α) ζηηο 23 Απγνχζηνπ ηνπ 1923 θαη θαηά ηα γεληθά ηζρχνληα ζην δηεζλέο δίθαην δεζκεχεηαη
απφ ηελ πξάμε ηεο απηή.
Πέκπηνλ, ζα κπνξνχζε λα δερζεί θαλείο πσο ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο είλαη ην
απνηέιεζκα θαηαλαγθαζκνχ, κε ηελ απεηιήρξήζεο βίαο απφ ηηο δπλάκεηο ηεο Αληάλη
ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο. Παξ' φια απηά, αθφκα θη έηζη, ππνγξάθεθε ζε κηα επνρή θαηά ηελ
νπνία ε ρξήζε βίαο γεληθά, θη σο κέζν ψζηε λα εθβηαζηεί ε ππνγξαθή ζπλζεθψλ
ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ λφκηκε. Με βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηαρξνληθνχ δηθαίνπ
(intertemporallaw), δελ είλαη ζχκθσλε κε ην Γηεζλέο Γίθαην ε αλαζηνιή ηεο ζπλζήθεο ζηε
βάζε παξαβίαζεο θαλφλα, ν νπνίνο δελ ππήξρε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί, εληέιεη, πσο πεγή κηαο γεληθφηεξεο αζάθεηαο ζηελ ηνπξθηθή
εμσηεξηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο (θαη δπζθνιία θαηά ηελ
αλαδήηεζή ηεο) είλαη ε δηαηχπσζε θπκαηλφκελσλ ζεκαζηνινγηθά ζέζεσλ ζε πνιιά
δηαθνξεηηθά fora. ε νξηζκέλα απφ απηά, κάιηζηα, νη εθάζηνηε Σνχξθνη αμησκαηνχρνη δελ
ελεξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, αιιά σο ηδηψηεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ
πξνψζεζε ηνπ γνήηξνπ θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Φεξ’ εηπείλ,
κεγάιν κέξνο ησλ δειψζεσλ ηνπ Σνχξθνπ Πξνέδξνπ, Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ, δελ
απεπζχλεηαη ζηνπο Έιιελεο νκνιφγνπο ηνπ, θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο
δηαρείξηζεο ηεο εθηειεζηηθήο ή ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο,
αιιά ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πνιηηηθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θφκκαηφο ηνπ. Απηφο
είλαη θη ν ιφγνο πνπ νη ππνθαηλφκελνη πξνηείλνπλ ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ
ακθηζβεηήζεσλ, νη νπνίεο, παξφιν πνπ εθθξάδνληαη απφ Σνχξθνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο,
ελδερνκέλσο λα κελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην ηνπξθηθφ θξάηνο. Δλφο ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ηνπ
νπνίνπ ε επίζεκε ζέζε, φπσο δηαηππψλεηαη ζηα δειηία ηχπνπ ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηξηνπαζέζηεξε απφ απηή ησλ θπβεξλψλησλ ζηελ
Σνπξθία.

ΙΙΙ. Σπκπεξάζκαηα
Δάλ δηαπηζηψλεηαη θάηη, είλαη πσο νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
εδαθηθνχ θαζεζηψηνο δελ έρεη θαλέλα λνκηθφ έξεηζκα. Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο είλαη κηα
πλζήθε πνπ ππνγξάθεθε λνκίκσο, θπξψζεθε λνκίκσο, θη εθαξκφδεηαη λνκίκσο γηα πεξίπνπ
έλαλ αηψλα. Μπνξεί λα ππνγξάθεθε ππφ δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο δηθαίνπ, θαη κπνξεί, ζε
αληίζηνηρε πεξίζηαζε ζήκεξα ε ππνγξαθή κηαο ηέηνηνπ ηχπνπ ζπλζήθεο λα ήηαλ άθπξεπαξ’ φια απηά, ην γεγνλφο απηφ νχηε ιηγφηεξν δεζκεπηηθή ηελ θάλεη, νχηε δεκηνπξγεί ηελ
ππνρξέσζε γηα ηε ζχλαςε λέαο.
ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ ε εμεχξεζε θάπνηνπ ηχπνπ
πνιηηηθήο ιχζεο ζηηο αμηψζεηο ησλ δπν θξαηψλ, κα ε δηαθξίβσζε ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ.
Σν γεγνλφο πσο δελ παξνπζηάδεηαη θάπνηα λνκηθή δηρνγλσκία, δε ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη
πνιηηηθφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηα παξφληα ζχλνξα, νχηε απνθιείεη ηελ έγεξζε ηέηνησλ
δεηεκάησλ ζην κέιινλ. Αλ, φκσο, ζπκβεί θάηη ηέηνην, δελ ζα νθείιεηαη ζε λφκηκεο αμηψζεηο
θαηά ην πθηζηάκελν δίθαην, κα, κάιινλ,ζηελ απξνζπκία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

