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Εισαγωγή 

Η εργασία που ακολουθεί θα ασχοληθεί ειδικότερα με το πεδίο των διεθνών σχέσεων 

και συμφωνιών. Αρχικά, μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα της σύναψης διμερούς 

συμφωνίας της δημοκρατίας της Βασιλείας με το κράτους του Ρουρ θα επιχειρηθεί να 

αναδειχθεί ο νομότυπος ή όχι χαρακτήρας της και το κατά πόσο είναι συμβατός ο 

τρόπος με τον οποίο συνομολογήθηκε με τους όρους που θέτει το διεθνές δίκαιο. Στη 

συνέχεια, εξετάζοντας τις διμερείς συμφωνίες της δημοκρατίας της Ρηνανίας και του 

κράτους Κορκ, θα τεθεί το ζήτημα τη κατ’ εξαίρεση δυνατότητας να καταφεύγουν οι 

ανακριτικές αρχές μιας χώρας σε πρακτικές βασανισμού κρατουμένων της, εφόσον 

θεωρηθεί πως με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αποσόβηση τρομοκρατικών 

ενεργειών. Επίσης, θα τεθεί το ερώτημα του πώς αξιολογείται η προσφυγή ενός 

κράτους σε ένοπλη βία και προσάρτηση εδαφών, με την αιτιολογία -προσχηματική ή 

όχι- της προστασίας εθνικών μειονοτήτων του σε εδαφικές εκτάσεις γειτονικού του 

κράτους. 

Μέρος Α 

Α1α. Είναι νομότυπη η συνομολόγηση διεθνούς συμφωνίας μέσω 

συμφωνημένων πρακτικών; 

Σύμφωνα με το ΔΔ, μία διεθνής συμφωνία είναι δυνατόν να συναφθεί με διαφορετικούς 

τύπους και να φέρει ποικίλες ονομασίες. Για παράδειγμα στην περίπτωση της 

θαλάσσιας οριοθέτησης Μπαχρέιν-Κατάρ το 1995, έκρινε ότι θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ταυτόσημα με διεθνή συμφωνία τα πρακτικά μίας συνάντησης νομικών 

εκπροσώπων των δύο πλευρών, αναφορικά με την επίλυση της εν λόγω διαφοράς. Το 

ουσιαστικό στοιχείο ήταν ότι τα πρακτικά αυτά δεν αποτελούσαν απλά μια 

επιφανειακή καταγραφή των διαμειφθέντων στη συνάντηση, αλλά απαριθμούσαν 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις βάσει των οποίων τα εμπλεκόμενα μέρη ήταν σύμφωνα να 

εξεταστεί το ζήτημα από το ΔΔ, δημιουργώντας έτσι διεθνή δικαιώματα και 

υποχρεώσεις (Περράκης και Μαρούδα, 2016: σ. 58). Συμπερασματικά η συμφωνία 

μεταξύ Ρηνανίας και Ρουρ θεωρείται νομότυπη. 
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Α1β. Μπορούν οι Υπουργοί Εξωτερικών να δεσμεύσουν το κράτος τους 

με βάση το διεθνές δίκαιο; 

Αντίστοιχα, η συμφωνία ανάμεσα στη δημοκρατία της Ρηνανίας και του κράτους του 

Ρουρ συνεπάγεται διεθνείς έννομες δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές, που συναινούν 

ως προς αυτό ρητά μέσω της υψηλής εκπροσώπησης των υπουργών Εξωτερικών τους. 

Μία διεθνής συμφωνία θεωρείται νομικά δεσμευτική, ιδίως όταν οι όροι της 

διατυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια (Περράκης και Μαρούδα, 2016: σ. 58 και 

Σατλάνης, 2010: σ. 10). Η εκπροσώπηση συνεπώς των δύο μερών σε κορυφαίο επίπεδο 

θεωρείται αρκετή ώστε να δεσμευτούν τα δύο κράτη επίσημα, στη βάση του διεθνούς 

δικαίου. 

Α1γ. Το αν συγκεκριμένο έγγραφο είναι δεσμευτική διεθνής συμφωνία 

εξαρτάται από τον τίτλο αυτού; 

Όσον αφορά στους όρους με τους οποίους περιγράφεται η μεταξύ τους συμφωνία δεν 

αποτελεί κριτήριο για το αν αυτή υπόκειται στο διεθνές δίκαιο. Μια συμφωνία 

θεωρείται «διεθνής» όχι λόγω της περιγραφής ή των όρων μέσω των οποίων 

χαρακτηρίζεται, αλλά πρώτιστα από το περιεχόμενο, τη φύση και τη διάθεση των 

μερών που μετέχουν σε αυτή (Περράκης και Μαρούδα, 2016, σ.σ. 57-58). Εξάλλου, 

όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έχουν καταμετρηθεί συνολικά 37 διαφορετικοί όροι 

προκειμένου να περιγράψουν το ίδιο περιεχόμενο μίας συγκεκριμένης διεθνούς πράξης 

(Περράκης και Μαρούδα, 2016: σ.σ. 57-58). Το καθοριστικό στην περίπτωση που 

παρατίθεται εδώ είναι η συναίνεση των δύο κυρίαρχων κρατών να οριοθετήσουν 

σαφώς τα σύνορά τους μέσω διμερούς συμφωνίας και να δεσμευτούν επί των όρων της 

σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητα από το λεκτικό χαρακτηρισμό της μεταξύ τους 

υπογραφείσας πράξης (Περράκης και Μαρούδα, 2016: σ. 59).  
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Α2. Μπορεί ο ως άνω εθιμικός κανόνας να διατηρηθεί μετά τη 

συνομολόγηση της συμφωνίας για καθορισμό των συνόρων μεταξύ των 

δύο κρατών; 

Τα σύνορα ανάμεσα σε δύο κράτη θεωρούνται απαραβίαστα και αυτό ακριβώς ορίζει 

ρητά η Τελική Πράξη του Ελσίνκι που υπογράφηκε το 1975. Σύμφωνα μάλιστα με το 

άρθρο 27 του ελληνικού Συντάγματος, στην εδαφική επικράτεια του κράτους ασκείται 

πλήρως και κατ’ αποκλειστικότητα η εθνική κυριαρχία (Περράκης και Μαρούδα, 

2016: σ. 119). Η κυριαρχία του κράτους υπόκειται στο διεθνές δίκαιο εφόσον 

συνομολογείται βάσει διεθνής συνθήκης και συνεπάγεται μεταξύ άλλων τη μη 

επέμβαση στα εσωτερικά του κράτους, κάτι που θα συνέβαινε εάν το κράτος του Ρουρ 

επέμενε να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφος της Ρηνανίας. Επισημαίνεται 

επιπλέον, ότι το κυρίαρχο κράτος έχει τη δυνατότητα «να διευρύνει ή να περιορίζει στο 

έδαφός του τα προνόμιά του» (Περράκης και Μαρούδα, 2016: σ. 122). Η εδαφική 

επικράτεια αποτελεί τον τόπο άσκησης της κρατικής εξουσίας τόσο στη νομική της 

διάσταση όσο και στην υλική (Χατζηκωνσταντίνου, Αποστολίδης, και Σαρηγιαννίδης, 

2014: σ. 134). Με αυτά τα δεδομένα, από τη στιγμή που ο καθορισμός των συνόρων 

μεταξύ των δύο πλευρών είναι το αποτέλεσμα της μεταξύ τους επίσημης συμφωνίας, η 

δημοκρατία της Ρηνανίας είναι σε θέση να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε 

ολόκληρη την επικράτειά της ανεξάρτητα από το προγενέστερο καθεστώς, που ούτως 

ή άλλως δεν συνιστούσε εθιμικό κανόνα του διεθνούς δικαίου. 

 

Μέρος Β 

Β3. Είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο η παραπάνω συνθήκη και τι 

έννομες συνέπειες παράγει; 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του ΟΗΕ, το άρθρο 2, παρ. 1 

προβλέπει ρητά ότι αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους στην περιοχή της δικαιοδοσίας 

του να προλαμβάνει και να αποτρέπει πράξεις βασανιστηρίων. Η παράγραφος 2 τονίζει 

ότι «Καμιά απολύτως εξαιρετική περίσταση, είτε αποτελεί κατάσταση πολέμου ή 

απειλή πολέμου, εσωτερική πολιτική αστάθεια ή κάθε άλλη κατάσταση ανάγκης, δεν 

μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για βασανιστήρια» (UNHCR, 1984). 
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 Η Συνθήκη λοιπόν που συνυπέγραψαν τα δύο κράτη στην προκειμένη περίπτωση δεν 

είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Ως προς τις έννομες συνέπειές της, η συνθήκη, από 

τη στιγμή που δεν θεμελιώνεται στη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι δυνατόν να 

αναιρεθεί και δεν δεσμεύει το εθνικό δίκαιο και την πολιτική ενός κράτους που 

επιθυμεί να την αναθεωρήσει στη συνέχεια. Η σύμβαση της Βιέννης του 1961 

αναγνωρίζει την υπεροχή του Χάρτη του ΟΗΕ, οπότε εάν η συμφωνία μεταξύ των δύο 

κρατών έρχεται σε αντίθεση με βασικές διεθνείς υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτόν, 

υπερισχύουν οι σχετικές υποδείξεις του Χάρτη (Σατλάνης, 2010: σ.σ. 49-50). Είναι 

θεμιτή λοιπόν, με αυτή την έννοια, η απόφαση της νέας κυβέρνησης του Κορκ να μην 

συναινέσει στην έκδοση υπόπτων που ενδέχεται να υποβληθούν σε απαγορευμένες 

διεθνώς πρακτικές ανάκρισης που χαρακτηρίζονται ως βασανιστήρια.  

Είναι γεγονός ότι μετά την 11/9/2001 και τη νέα ασύμμετρη απειλή της διεθνούς 

τρομοκρατίας, γεννήθηκαν και νομιμοποιήθηκαν στη συνέχεια οι απόψεις για τη χρήση 

βασανιστηρίων κατά την ανάκριση των «παράνομων μαχητών» όπως αναγορεύτηκαν, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο (Ξενάκη, 2006). 

Πρόκειται για μία πρακτική που θέτει σοβαρές προκλήσεις για το διεθνές δικαιικό 

κεκτημένο και επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί αρμοδίως προκειμένου να αποτραπούν 

οι πιθανές καταχρηστικές εφαρμογές της. 

 

Β4. Πώς αξιολογείτε νομικά τις ενέργειες της Βασιλείας; 

Σύμφωνα με τους Περράκη και Μαρούδα (2016: σ. 125) η προσάρτηση ξένου εδάφους 

σήμερα θεωρείται παράνομη, εξ ορισμού άκυρη και χωρίς έννομα αποτελέσματα όπως 

ισχύει στην περίπτωση της προσάρτησης των εδαφών της Κριμαίας από τη Ρωσία 

(άρθρο 2, παρ. 4 Χάρτη Ηνωμένων Εθνών). Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Κύπρο 

όπου επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθεί η τουρκική εισβολή υπό το πρόσχημα της 

προστασίας της τουρκικής μειονότητας, η οποία ωστόσο έχει καταδικαστεί από τη 

διεθνή κοινότητα και σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει αποδεκτή (Ρακιντζής, 2022). 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της διαμάχης μεταξύ Βασιλείας και Κορκ. Η 

ενέργεια της δημοκρατίας της Βασιλείας να εισβάλει και να προσαρτήσει περιοχές του 

Κορκ συνιστούν συνεπώς παραβίαση του διεθνούς δικαίου.  
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Από μια σκοπιά συνιστά ένα είδος αντιποίνων στην από μέρους του Κορκ υποτιθέμενη 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοεθνών της που ζουν εκεί. Ως 

«αντίποινα» σε διεθνές επίπεδο θεωρούμε μορφές ένοπλου εξαναγκασμού στις οποίες 

καταφεύγει ένα κράτος προκειμένου να υποχρεώσει ένα άλλο κράτος που παραβιάζει 

το διεθνές δίκαιο να αποκαταστήσει την αδικία και να επανέλθει στη διεθνή 

νομιμότητα (Χατζηκωνσταντίνου, Αποστολίδης, και Σαρηγιαννίδης, 2014: σ. 31). 

Κατά κανόνα ωστόσο, οι πράξεις αντιποίνων θεωρούνται παράνομες και μη συμβατές 

με το διεθνές δίκαιο, εντούτοις η χρήση ένοπλης βίας ασκείται ορισμένες φορές 

μονομερώς από τα κράτη όταν τίθεται θέμα προστασίας ομοεθνών τους ή τουλάχιστον 

με αυτή τη δικαιολογία, ακροβατώντας ουσιαστικά στα όρια του διεθνούς δικαίου και 

θέτοντας σε δοκιμασία τις ανοχές του (Χατζηκωνσταντίνου, Αποστολίδης, και 

Σαρηγιαννίδης, 2014: σ.σ. 31-32). Ακόμα και αν αποδεχτεί κανείς ότι οι παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μίας μειονότητας επιτάσσουν την εξωτερική επέμβαση 

με στόχο αποκλειστικό την προστασία της, αυτή θα όφειλε να έχει ευρεία διεθνή 

υποστήριξη ή έστω αποδοχή και να περιοριστεί στην καθαρά ανθρωπιστική διάσταση 

χωρίς να προχωρήσει σε μόνιμη προσάρτηση εδαφών. 

 

Συμπεράσματα 

Το διεθνές δίκαιο αποτελείται από ένα πλέγμα κανόνων και πρακτικών που η ευρεία 

αποδοχή τους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά και τις διπλωματικές 

σχέσεις των κρατών μεταξύ τους. Το σύνολο των κανόνων αυτών, αν και δεν 

επιβάλλεται, δεσμεύει τα κράτη τα οποία εκ των πραγμάτων είναι αναγκασμένα να 

καταφεύγουν σε κοινές αξίες και πρακτικές για να διατηρήσουν την ισότιμη θέση τους 

στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αν και υπάρχει σχετικά 

μεγάλη ευελιξία, είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που οι διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών 

καταλήγουν σε μία συμφωνία διεθνούς κύρους, καθώς και τα δικαιώματα αλλά και οι 

υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται, καθορίζοντας τις εξωτερικές τους σχέσεις με 

γνώμονα την ισχύουσα νομότυπη διεθνή πρακτική. 
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