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Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε. 

Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα Σας. 

Είναι και για τον οµιλούντα µεγάλη τιµή που βρίσκεται εδώ µαζί Σας. 

Ο χρόνος ενός νοµικού παραστάτη, τόσο ενώπιον των (εθνικών ή µη) ∆ικαστηρίων όσο και 

ενώπιον ενός ακροατηρίου είναι πολύτιµος. 

1. Τα δικονοµικά ζητήµατα που ανακύπτουν στα πλαίσια δικών, οι οποίες έχουν αχθεί 

ενώπιον του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου (εφεξής, ∆ικαστηρίου), µε την εξαίρεση, ίσως, των 
                                                 
∗  LL.M. (i) (Cantab., Hughes Hall), Νοµικός Σύµβουλος της JAT AIRWAYS.  Μέλος R.C.I.L. 
(Cambridge), A.S.I.L., B.I.I.C.L., I.L.A. & Ε.Ε. ∆ιεθνούς ∆ικαίου & ∆ιεθνών Σχέσεων. 
Ευχαριστίες οφείλονται στους καθηγητές µου J. Crawford (Cantab.), V. Lowe (Oxon.) & Chr. 
Greenwood (Cantab. & I.C.J.).  Φυσικά, ο γράφων παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 
σφάλµα ή παράλειψη.  Οι θέσεις που εκφράζονται στο παρόν άρθρο είναι προσωπικές και δεν 
αντανακλούν αναγκαία τις απόψεις και την πολιτική της JAT AIRWAYS. 
Στο εις χείρας κείµενο διατηρήθηκε η µορφή του προφορικού λόγου, προστέθηκαν µόνο οι αναγκαίες 
υποσηµειώσεις, οι δε µεταφράσεις έγιναν από το γράφοντα. 



 2

ενστάσεων δικαιοδοσίας και αρµοδιότητας, δεν έχουν τύχει, µέχρι σήµερα, µεγάλης προσοχής 

στην ηµεδαπή βιβλιογραφία, πολύ δε περισσότερο στην ηµεδαπή πράξη (ως γνωστό δε 

διαθέτουµε στην Ελλάδα δικηγορικές εταιρείες σαν την Clifford Chance ή την Eversheds). 

2. Επιπρόσθετα, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει η τάση να προβάλλεται (υφερπόντως ή 

µη) η πρωτοκαθεδρία της Θεωρίας έναντι της Πράξης, αναφορικά µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο.  

Αρειµάνιος πολέµαρχος κατά της άνω προσέγγισης υπήρξε ο Κρατερός Ιωάννου.  Έχουν ήδη 

µιλήσει πολλοί εισηγητές, τόσο σήµερα στη Θεσ/κη όσο και την προηγούµενη εβδοµάδα στην 

Αθήνα, για το πολισχιδές έργο του, την επιστηµονική – πανεπιστηµιακή & ερευνητική - , 

δικηγορική και δικαιοδοτική πορεία και πρακτική του, γι’ αυτό και δε θεωρείται ενδεδειγµένη η 

επανάληψη γεγονότων και ηµεροµηνιών που έχουν εκτεθεί ενώπιόν Σας µε αριστοτεχνική 

πληρότητα, την οποία ο οµιλών προσπαθεί, αλλά – φευ – δεν έχει κατορθώσει να πλησιάσει. 

3. Ας µου επιτραπεί, ωστόσο, κατά κατάχρηση της υποµονής Σας, ν’ ανασύρω από τη 

µνήµη µου ένα περιστατικό, που, αναµφίβολα, επηρέασε όλους εµάς τους φοιτητές του δ’ 

εξαµήνου στη Νοµική Σχολή του ∆.Π.Θ. 

4. Στο εναρκτήριο µάθηµα του ∆ιεθνούς ΙΙ (έτσι το λέγαµε τότε, κρατούσε δε η αντίληψη 

ότι το συγκεκριµένο µάθηµα «είναι το µισό πτυχίο»), ο Κρατερός Ιωάννου µας εισήγαγε µε 

καλπασµό στις έννοιες του ∆ικαίου της Θάλασσας.  Ήταν τέτοια η ταχύτητα του λόγου και η 

πυκνότητα των νοηµάτων, που το ακροατήριο δυσκολευόταν να κρατήσει κανονικές 

σηµειώσεις και δυσανασχετούσε.  Ο Κρατερός (πολλοί δεν ξέραµε τότε ότι αυτό ήταν το 

βαφτιστικό του) είχε άλλους σκοπούς.  ∆ιέκοψε, ξαφνικά, την παράδοσή του και µε 

µεµφιστοφελικό χαµόγελο µας κατακεραύνωσε: 

«Αντί να σηµειώνετε σαν τρελλοί, δεν 

επικεντρώνετε την προσοχή σας στην παράδοση;  

Αλλωστε, στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, δεν έχουν τόση 

µεγάλη σηµασία οι απόψεις και οι θεωρίες 

κάποιων σοφών και γηραιών διεθνολόγων, αλλά τι 
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αποδέχονται τα Κράτη και τι δέχεται το 

∆ικαστήριο». 

Πρωτόγνωρα και ασύλληπτα πράγµατα.  Μέχρι τότε, σε όλους σχεδόν τους τοµείς του 

εσωτερικού δικαίου, µας είχε δηµιουργηθεί η άποψη ότι κρίσιµο ήταν τί έλεγε ο τάδε ή ο δείνα 

καθηγητής επί κάποιου θέµατος.  Πρακτική των Κρατών και Νοµολογία του ∆ικαστηρίου; 

5. Αυτό ήταν το µεγαλείο της παράδοσης του Κρατερού.  ∆ηµιουργούσε ερωτήµατα, δεν 

έδινε µασηµένη τροφή στους φοιτητές του.  Έκλεινε το µάτι προς την κατεύθυνση της 

βιβλιοθήκης για έρευνα στις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου και στο σχολιασµό τους (τότε δεν 

υπήρχε διαδίκτυο για να πληροφορηθούµε τόσο εύκολα όσο σήµερα την πρακτική των 

Κρατών).  Αν και νοµικός της ηπειρωτικής Ευρώπης, µετέδιδε µε κάθε τρόπο και ενίσχυε τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο της Πράξης, ακρογωνιαίο λίθο της Αγγλοσαξωνικής νοµικής παιδείας, 

που φρονώ ότι κρατεί πλέον στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο. 

 

Κυρίες και Κύριοι. 

6. Ένα από τα πρακτικά διαδικαστικά ζητήµατα που η Νοµολογία έχει αντιµετωπίσει 

πολύ πρόσφατα είναι και αυτό της ερµηνείας των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου - το θέµα της 

παρούσας εισήγησης.  Η ερµηνεία µίας δικαστικής απόφασης, πόσο µάλλον του ∆ιεθνούς 

∆ικαστηρίου1, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το 2008 υπήρξε το πλέον 

παραγωγικό έτος στην ιστορία του, όπως εξέθεσε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωµένων Εθνών στις 30 Οκτωβρίου 2008 η τότε Πρόεδρός του. 

7. Ως γνωστόν, οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου είναι οριστικές και αµετάκλητες.  Σηµείο 

εκκίνησης είναι το άρθρ. 94 § 1 του Χάρτη Η.Ε. και οι αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού 

του ∆ικαστηρίου (άρθρ. 59 – 61).  Θεωρητικά, µία απόφαση του ∆ικαστηρίου θα µπορούσε να 

είναι άκυρη, αδιαφόρως της αρχής του δεδικασµένου, εάν λ.χ. είναι ή γίνει ασυµβίβαστη προς 

κάποιο κανόνα jus cogens.  Ωστόσο, µιάς και δεν υφίσταται διαδικασία για την αυθεντική 
                                                 
1 Εφεξής, ∆ικαστηρίου. 
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διάγνωση της εγκυρότητας µίας απόφασης, οι διάδικοι δεν επιτρέπεται να περιφρονούν την 

απόφαση, ισχυριζόµενοι ότι παραβιάζει έναν υπερκείµενο κανόνα2.  Με µία φράση, οι 

διάδικοι υποχρεούνται να ενεργούν καλόπιστα και σύµφωνα προς ό,τι αποφάσισε το 

∆ικαστήριο, για δε τους τρίτους – µη διάδικους το ζήτηµα αποτελεί res inter alios acta.  Τέλος, 

ο λειτουργικός χαρακτήρας της απόφασης δεν είναι άλλος από το να επιλύει, καταρχήν µε 

νοµικά εργαλεία, µία διεθνή διαφορά οριστικά και αµετάκλητα. 

8. Ένα ζήτηµα προκαταρκτικού χαρακτήρα, το οποίο στοιχειώνει τη σκέψη κάθε νοµικού 

παραστάτη για την κάταρξη της διαδικασίας ερµηνείας µίας δικαστικής απόφασης είναι να 

προσδιορισθεί µε ακρίβεια το νοµικό καθεστώς επί του οποίου ερείδεται µία τέτοια απόφαση.  

Σύµφωνα µε το άρθρ. 60 του Καταστατικού του ∆ικαστηρίου, το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για 

την ερµηνεία  

«στην περίπτωση ύπαρξης διαφοράς», 

δηλαδή ύπαρξης µίας διάστασης απόψεων µεταξύ των διαδίκων κατά τη δίκη που παρήχθη η 

απόφαση.  Η διαδικασία και η υφέρπουσα νοµιµοποίηση των πρώην διαδίκων να ζητήσουν 

την ερµηνεία µίας απόφασης του ∆ικαστηρίου συνδέονται άρρηκτα µε την αρχή του 

δεδικασµένου.  Ως εκ τούτου, η λειτουργία του άρθρ. 60 του Καταστατικού του ∆ικαστηρίου 

δεν µπορεί να είναι άλλη από το να εξηγήσει, όχι όµως ν’ αλλάξει, ό,τι έχει κριθεί από το 

∆ικαστήριο µε δύναµη δεδικασµένου. 

9. Στη γνωστή υπόθεση Εφαρµογή της Σύµβασης Γενοκτονίας (2007) 

(Βοσνία/Ερζεγοβίνη κατά Σερβίας) το ∆ικαστήριο προχώρησε στην πιο µεστή και ίσως πιο 

σύνθετη ανάλυση της αρχής του δεδικασµένου, αναφορικά προς την πρακτική εφαρµογής της.  

Έκρινε ότι 

«[...] η αρχή του δεδικασµένου υποδηλώνει ότι οι 
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου δεν είναι µόνο 

δεσµευτικές αλλά ότι είναι και οριστικές εν τη 

                                                 
2  Το σχόλιο ανήκει στον Bernhardt, Statute of the ICJ – A Commentary, O.U.P. 2005, σελ. 1245. 
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εννοία ότι δεν είναι δυνατό να ξανανοιχθούν από 

τους διαδίκους θέµατα σχετικά µε ζητήµατα που 

έχουν κριθεί, µε την εξαίρεση των διαδικασιών 

εξαιρετικού χαρακτήρα, που έχουν ειδικά 

θεσπισθεί για το σκοπό αυτό.  Το άρθρ. 59, 

αδιαφόρως της αρνητικής διατύπωσής του, έχει ως 

πυρήνα του τη θετική διαπίστωση ότι οι διάδικοι 

δεσµεύονται από την απόφαση του ∆ικαστηρίου 

σχετικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση» (§115). 
 

10. Στην επόµενη παράγραφο του σκεπτικού του το ∆ικαστήριο αναγνωρίσε ότι η 

σταθερότητα των νοµικών σχέσεων επιτάσσει τον τερµατισµό µίας εκκρεµοδικίας µε την 

έκδοση απόφασης αλλά και ότι είναι προς το συµφέρον κάθε διάδικου ένα ζήτηµα που 

κρίθηκε να µην επανακριθεί, διότι, διαφορετικά, θα υπήρχε παραβίαση των αρχών που 

ρυθµίζουν τη δικαιϊκή επίλυση των διεθνών διαφορών.  Λίγο παρακάτω, στην § 126 του 

Σκεπτικού, έκρινε το εξαιρετικά ουσιώδες, φρονώ, για την παρούσα εισήγηση: 

«[...] Αναφορικά µε µία συγκεκριµένη απόφαση, 

µπορεί να είναι αναγκαίο να διακρίνουµε µεταξύ, 

πρώτον, των ζητηµάτων που έχουν κριθεί µε δύναµη 

δεδικασµένου ή που αναγκαστικά συνέχονται αυτών 

που κρίθηκαν, δεύτερον, των περιφερειακών ή 

επικουρικών θεµάτων ή obiter dicta και, τελικά, 

των ζητηµάτων που δεν κρίθηκαν διόλου.  

Εποµένως, µία αίτηση ερµηνείας µίας απόφασης, 

σύµφωνα µε το άρθρ. 60 του Καταστατικού είναι 

δυνατό να οδηγήσει το ∆ικαστήριο να επιλύσει 

“µία διάσταση απόψεων” [µεταξύ των διαδίκων] 

σχετικά µε το εάν ένα συγκεκριµένο σηµείο έχει ή 

δεν έχει κριθεί µε δύναµη δεδικασµένου.  Εάν ένα 

ζήτηµα δεν έχει στην πραγµατικότητα κριθεί, ρητά 

ή επαγωγικά, τότε δε διαθέτει δύναµη 

δεδικασµένου.  Μία γενική κρίση είναι δυνατό να 

πρέπει να ερµηνευθεί εντός του γενικού πλαισίου, 

προκειµένου να διακριβωθεί εάν ένα συγκεκριµένο 

ζήτηµα περιλαµβάνεται ή όχι σε αυτή». 
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11. Το πραγµατικό νόηµα µίας απόφασης – αν και λανθάνον – περιλαµβάνεται 

στην (αρχική) απόφαση.  Με την αποσαφήνιση µίας αντίφασης και τη διαγραφή ενός 

σφάλµατος, το ∆ικαστήριο ενεργεί εντός των ορίων της αρµοδιότητάς του.  Με άλλες λέξεις, 

µία διαφορά σχετικά µε το εύρος του διατακτικού µίας απόφασης µπορεί να χαρακτηρισθεί  

ως διαφορά σχετική µε την ερµηνεία ή το πεδίο της απόφασης.  Τούτο, ιδίως, συµβαίνει εάν η 

διαφορά αφορά το εύρος µίας απόφασης που έχει εκδοθεί στο στάδιο της Ουσίας (Merits), 

όπως φαίνεται ότι είχε κατά νου το ∆ικαστήριο.  Τί συµβαίνει, όµως, µε τις αποφάσεις που 

εκδίδονται επί Προδικαστικών Ενστάσεων;  Στο ζήτηµα αυτό θα επανέλθουµε. 

12. Η αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου για την ερµηνεία µίας απόφασης είναι 

υποχρεωτική.  ∆εν απαιτεί την έκφραση µίας επιπρόσθετης συναίνεσης από το «εναγόµενο» 

Κράτος.  Η συναίνεσή του στην αρχική ένδικη διαδικασία διατηρείται ανέπαφη, διότι ο 

βασικός τρόπος χορήγησης αρµοδιότητας της αρχικής δίκης προσφέρει το αναγκαίο νοµικό 

υπόβαθρο3. 

13. Κάθε υπόθεση ερµηνείας είναι, τεχνικά, µία καινούργια υπόθεση, ανεξάρτητη 

διαδικαστικά από την αρχική υπόθεση.  Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ακεραιότητα του 

δεδικασµένου της αρχικής απόφασης µέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης 

ερµηνείας.  Αρχικά, η πρακτική του ∆ικαστηρίου φαίνεται ότι υπονοεί ότι η συνεχιζόµενη 

αρµοδιότητα ratione temporis είναι αναγκαία προϋπόθεση, δεδοµένου ότι γίνεται εγγραφή στο 

Πινάκιο µίας νέας υπόθεσης.  Ωστόσο, κρατεί η πρακτική ότι το ∆ικαστήριο ενεργεί 

ανεξάρτητα από το εάν ο τίτλος αρµοδιότητάς του (λ.χ. συνυποσχετικό, δηλώσεις του άρθρ. 36 

§ 2 κλπ) εξακολουθεί να ισχύει ή όχι. 

14. Κάθε διάδικο Κράτος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την ερµηνεία µίας 

απόφασης του ∆ικαστηρίου.  Αίτηση ερµηνείας που εισάγεται το πρώτον ενώπιον του 

∆ικαστηρίου από τρίτο Κράτος που δεν είχε συµµετάσχει στην αρχική απόφαση απορρίπτεται 

                                                 
3 Βλ. πρόσφατα, αν και µε ενδοιασµούς, Kaikobad K. H., Interpretation Αnd Revision Of International 
Boundary Decisions, Cambridge U.P. 2007, 102 et seq. 



 7

ως απαράδεκτη4.  Η θέση αυτή εξαιρεί, κατ’ ανάγκη, από το δικαίωµα άσκησης αίτησης 

ερµηνείας και το µη διάδικο παρεµβαίνοντα (όπου το αντικείµενο της παρέµβασης δε 

συνδέεται αναγκαστικά µε τα αιτήµατα των αρχικών διαδίκων).  Ο µη διάδικος - παρεµβαίνων 

πρέπει να ζητήσει την άδεια να παρέµβει, σύµφωνα µε το άρθρ. 62 του Καταστατικού του 

∆ικαστηρίου.  Αντίθετα, ένα Κράτος, στο οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωµα παρέµβασης, 

δύναται ν’ ασκήσει αίτηση ερµηνείας της απόφασης, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η 

αίτησή του αφορά το µέρος της απόφασης αναφορικά µε το οποίο του έχει χορηγηθεί το 

δικαίωµα παρέµβασης, αφού η απόφαση αποτελεί δεδικασµένο και γι’ αυτό.  Επιπρόσθετα, 

ένας ελάχιστος χρόνος πρέπει να παρέλθει µετά την έκδοση της αρχικής απόφασης, 

προκειµένου να υπάρξει και ν’ αναδειχθεί διαφορά κατά την έννοια του άρθρ. 60.  Στο 

παρελθόν έχει απορριφθεί ως απαράδεκτη αίτηση ερµηνείας που κατατέθηκε την ίδια ηµέρα 

(µε διαφορά λίγων ωρών), δηλ. την ηµέρα που εκδόθηκε η αρχική απόφαση5. 

15. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας ερµηνείας δεν προβλέπεται (και δεν µπορεί 

να τύχει εφαρµογής) για τη περίπτωση όπου ζητείται η άσκηση της γνωµοδοτικής λειτουργίας 

του ∆ικαστηρίου.  Εάν ανακύψει κάποιο ζήτηµα ερµηνείας, θα πρέπει να λάβει χώρα κάταρξη 

της γνωµοδοτικής διαδικασίας εξ υπαρχής από το όργανο που έχει την αρµοδιότητα να 

ζητήσει Γνωµοδότηση. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Θα µου επιτρέψετε να σταθώ σε ορισµένους, στεγνούς είναι η αλήθεια, πλην βασικούς 

δικονοµικούς κανόνες και αρχές που ρυθµίσουν την αίτηση ερµηνείας. 

16. Η αίτηση ερµηνείας είναι απρόθεσµη, η δε σχετική διαδικασία δεν έχει 

ορισθεί από το Καταστατικό ως υποτελής ή εξαρτώµενη από τον τρόπο που έλαβε χώρα η 

αρχική διαδικασία.  Ορθότερο είναι να ζητείται η ερµηνεία µίας απόφασης όταν είναι σαφές 
                                                 
4 Προκύπτει έµµεσα για την αίτηση της Κούβας στην υπόθεση Haya de la Torre. 
5 Στις 9:00 π.µ. διαβάστηκε στο ακροατήριο η απόφαση στην υπόθεση Ασύλου, στις 17:00 ασκήθηκε η 
αίτηση ερµηνείας. 
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ότι οι διάδικοι αµφισβητούν την έννοια ή το πεδίο εφαρµογής της απόφασης.  Ο Κανονισµός 

Λειτουργίας του ∆ικαστηρίου ρυθµίζει τη διαδικασία για την ερµηνεία της απόφασης και όχι το 

επιγενόµενο στάδιο, παναπεί τη διαδικασία που ακολουθεί εάν και στο µέτρο που η αίτηση 

ερµηνείας γίνει αποδεκτή.  Στην τελευταία περίπτωση ακολουθείται η κατ’ αντιδικία 

διαδικασία. 

17. Όταν η διαδικασία ερµηνείας ξεκινά µε την υποβολή µονοµερούς αίτησης6, η 

περιγραφή του αντικειµένου της δίκης στο εισαγωγικό δικόγραφο είναι ουσιώδης.  Εκεί θα 

πρέπει να εκτίθενται και οι ισχυρισµοί του αιτούντος, οπότε η αίτηση θα προσοµοιάζει µε 

προτάσεις (Memorial), προκειµένου να διατηρηθεί όσο το δυνατό η ακεραιότητα του 

δεδικασµένου, καθ’ ο χρόνο εκκρεµεί η εκδίκαση της αίτησης ερµηνείας. 

18. Η πρακτική του ∆ικαστηρίου είναι να ορίσει ένα γύρο διαδικασίας (τόσο για 

αίτηση ερµηνείας αποφάσεως επί προδικαστικών ενστάσεων όσο και επί της ουσίας).  

Υπάρχει, ωστόσο, µεγάλη ευελιξία.  Τίποτα δεν εµποδίζει το ∆ικαστήριο να ορίσει ότι η 

διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο για τη συγκεκριµένη 

περίσταση.  Γενικά, υπάρχει µία υφέρπουσα αντίληψη (είχε ρητά εκφρασθεί στον Κανονισµό 

Λειτουργίας του ∆.∆.∆.∆. του 1936) ότι υπάρχει ένα στοιχείο επείγοντος, λόγω της άµεσης 

επίπτωσης στην εφαρµογή της αρχικής απόφασης, είχε δε προταθεί ότι η διαδικασία θα 

πρέπει να οµοιάζει µε την κατ’ αντιδικία διαδικασία ενώπιον του Τµήµατος Συνοπτικής 

∆ιαδικασίας. 

19. Όταν η αίτηση ερµηνείας ασκείται µε την κατάθεση ειδικής συµφωνίας µεταξύ 

των διαδίκων, δεν υφίσταται πρόβλεψη για περαιτέρω γραπτές προτάσεις.  Η όλη διαδικασία 

οµοιάζει µε προτάσεις (memorials) που κατατίθενται ταυτόχρονα σε κατ’ αντιδικία υπόθεση, 

αφού το περιεχόµενο της ειδικής συµφωνίας πρέπει αναγκαία να περιλαµβάνει τους 

ισχυρισµούς κάθε διαδίκου,.  Η διατύπωση του άρθρ. 98 του Κανονισµού έχει αρκετή 

                                                 
6 Όπου εφαρµόζεται το άρθρ. 40 του Καταστατικού και οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού 
Λειτουργίας συµπληρωµατικά προς τα οριζόµενα στο άρθρ. 98 του Κανονισµού Λειτουργίας. 
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ευρύτητα, ώστε να καλύπτει όλους τους τύπους συµφωνιών και αιτήσεων που εισάγονται στο 

∆ικαστήριο. 

20. Τίποτα δεν εµποδίζει το ∆ικαστήριο να διατάξει τη συνεκδίκαση 

περισσοτέρων αιτήσεων ερµηνείας, ακόµα και για διαφορετικές αποφάσεις, εάν κάτι τέτοιο 

επιβάλει η ανάγκη ευθυδικίας.  Εξάλλου, δεν υφίσταται δικονοµικός κανόνας που ν’ 

απαγορεύει τη σώρρευση σε κοινό δικόγραφο µίας αίτησης ερµηνείας και µίας αίτησης 

αναθεώρησης (revision)7. 

21. Τόσο το Καταστατικό όσο και ο Κανονισµός Λειτουργίας σιωπούν σχετικά µε 

τη σύνθεση του ∆ικαστηρίου που θα εκδικάσει την αίτηση ερµηνείας.  Κρατούσα φαίνεται η 

άποψη8 ότι, κατά το µέτρο του δυνατού, οι ίδιοι ∆ικαστές που εξέδωσαν την αρχική απόφαση 

(της οποίας ζητείται η ερµηνεία) πρέπει να εκδικάσουν και την αίτηση ερµηνείας.  Στην 

κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η ερµηνευτική προσέγγιση του ∆ικαστηρίου για το άρθρ. 13 § 

3 του Καταστατικού, ότι δηλαδή ακόµα και αν έχουν αντικατασταθεί, τα µέλη του ∆ικαστηρίου 

πρέπει να ολοκληρώσουν κάθε φάση µίας υπόθεσης που έχουν αρχίσει.  Οι ∆ικαστές ad hoc 

πρέπει να δώσουν καινούργια διαβεβαίωση τιµής.  Τέλος, η πρακτική του ∆ικαστηρίου 

φαίνεται ότι κινείται προς την κατεύθυνση ότι ένα ad hoc Τµήµα του ∆ικαστηρίου δεν 

καθίσταται άνευ ετέρου ανενεργό µε την έκδοση της απόφασής του, πολλώ δε µάλλον αφού η 

εξουσία του ad hoc Τµήµατος να εκδίδει απόφαση επί αίτησης ερµηνείας είναι υποχρεωτική 

και ερείδεται, όπως προειπώθηκε, στο άρθρ. 60 του Καταστατικού.  Τίποτα, ωστόσο, δεν 

εµποδίζει τους διαδίκους να ζητήσουν τη συγκρότηση του Τµήµατος µε άλλους ∆ικαστές. 

 

Κυρίες και κύριοι. 

                                                 
7 Στην υπόθεση Οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας µεταξύ Λιβύης – Τυνησίας (1982 – 1985) υπήρξε 
τέτοια περίπτωση. 
8 Προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις του άρθρ. 66 του Κανονισµού Λειτουργίας του 
1926. 
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Φρονώ ότι µία συγκριτική παρουσίαση των επιµέρους διατάξεων του Καταστατικού και του 

Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ικαστηρίου µε τις αντίστοιχες διατάξεις του ∆ιεθνούς 

∆ικαστηρίου για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (εφεξής, ∆.∆.∆.Θ.), πάντα για τα θέµατα ερµηνείας 

αποφάσεων, είναι επιβεβληµένη. 

22. Αν και ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆.∆.∆.Θ.9 σχεδιάστηκε µε βάση τις 

δοκιµασµένες πρόνοιες του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ικαστηρίου, υπάρχουν και κάποιες 

διαφορές.  Στο µέτρο που ο πρότερος ακολουθεί πιστά τη νοµοτεχνική µορφή του ύστερου, η 

νοµολογία επί ζητηµάτων του ύστερου αποτελεί ένα παράγοντα που το ∆.∆.∆.Θ. οφείλει να 

λάβει σοβαρά υπόψη. 

23. Σύµφωνα µε το άρθρ. 296 § 1 της Σύµβασης του 1982 για το ∆ίκαιο της 

Θάλασσας, σε συστοιχία προς το οποίο έχει θεσπισθεί το άρθρ. 33 § 1 του Καταστατικού του, 

η απόφαση του ∆.∆.∆.Θ. είναι οριστική και αµετάκλητη.  Όπως συµβαίνει και στο ∆ικαστήριο, 

η εξουσία του ∆.∆.∆.Θ. να ερµηνεύσει µία απόφασή του πηγάζει από τη θεµελιώδη νοµική 

αρχή ότι η αρµοδιότητα ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου να κρίνει και να τάµει µία διεθνή 

νοµική διαφορά βασίζεται στη συναίνεση των διαδίκων.  Τούτο, ωστόσο, δε σηµαίνει ότι 

απαιτείται και η ύπαρξη µίας (πρόσθετης) εκπεφρασµένης συµφωνίας µε την οποία να 

χορηγείται ειδικά η αρµοδιότητα στο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο να ερµηνεύει τις ίδιες τις 

αποφάσεις του. 

24. Η διαδικασία για την ερµηνεία µίας απόφασης συνιστά ξεχωριστή υπόθεση, 

που εγγράφεται αυτοτελώς στο Πινάκιο.  ∆εν πρόκειται, µε άλλες λέξεις, για παρεµπίπτουσα 

διαδικασία που συνδέεται άµεσα µε την αρχική δίκη. 

25. Το άρθρο 128 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.∆.∆.Θ. ακολουθεί σε µεγάλο 

βαθµό το άρθρ. 98 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ικαστηρίου. 

                                                 
9 Σχετικά, Rao Ch. P. & Gautier Ph. (Eds), The Rules Of The International Tribunal For The Law Of 
The Sea:  A Commentary, Martinus Nijhoff Publishers Leiden/Boston 2006, 353 – 357 loc. cit. 
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26. Ως εκ τούτου, οίκοθεν νοείται ότι η νοµική διαφορά που έχει αχθεί ενώπιον 

του ∆.∆.∆.Θ. είναι διαφωνία σχετική µ’ εµφανή – διακριτή ασάφεια του νοήµατος ή του εύρους 

της αποφάσεως.  Εξ επόψεως αντικειµένου, µόνο τα κριθέντα (και δη µε δεσµευτικό τρόπο) 

δύνανται ν’ αποτελέσουν αντικείµενο ερµηνείας, συνεπώς τα obiter dicta εκφεύγουν.  

Αντίστοιχα, εξ επόψεως υποκειµένου, κρίσιµη είναι καταρχήν µόνο η διαφωνία µεταξύ των 

διαδίκων, µε την αναγκαία υποσηµείωση ότι τυχόν παρεµβαίνοντες δύνανται να ασκήσουν 

αίτηση ερµηνείας µίας αποφάσεως, στο βαθµό που η εν λόγω απόφαση είναι δεσµευτική και 

έναντι των παρεµβαινόντων. 

27. Ερωτάται:  ποιες αποφάσεις του ∆.∆.∆.Θ. µπορεί να καταστούν αντικείµενο 

ερµηνείας;  Το άρθρ. 126 § 1 του Κανονισµού έχει ευρεία διατύπωση.  Αναφέρεται, γενικά, σε 

απόφαση, χωρίς να διακρίνει ως προς τον τύπο ή το είδος αυτής, λ.χ. αίτηση ερµηνείας 

δύναται ν’ ασκηθεί κατά ∆ιατάξεως του ∆.∆.∆.Θ. που επιτρέπει την άµεση απελευθέρωση και 

τον απόπλου πλοίου ή κατά Αποφάσεως που εκδόθηκε επί προδικαστικών ενστάσεων ή κατά 

∆ιατάξεως προσωρινών µέτρων.  Ως κρατούσα προσέγγιση θεωρείται ότι οι αποφάσεις του 

∆.∆.∆.Θ. που ρυθµίζουν ένα ζήτηµα µεταξύ των διαδίκων κατά τρόπο οριστικό (έστω και 

προσωρινά) είναι δυνατό να καταστούν αντικείµενο ερµηνείας. 

28. Και λίγα πρακτικά ζητήµατα.  Πώς ασκείται η αίτηση ερµηνείας; 

29. Και ενώπιον του ∆.∆.∆.Θ. προβλέπεται τόσο η µονοµερής άσκηση αίτησης 

ερµηνείας όσο και η υποβολή αιτήσεως ερµηνείας µέσω ειδικής συµφωνίας.  Σε κάθε 

περίπτωση, το ∆.∆.∆.Θ. διαθέτει την εξουσία να διατάξει και την παροχή προφορικών 

διασαφήσεων, ακολουθώντας την κατ’ αντιδικία διαδικασία. 

30. Στην περίπτωση µονοµερούς αίτησης, το αντικείµενο της ανοιγείσης δίκης 

προσδιορίζεται από τον αιτούντα, ενώ ο έτερος διάδικος δικαιούται να καταθέσει (εντός 

χορηγηθείσης προθεσµίας) Παρατηρήσεις – Προτάσεις (Submissions), το δε ∆.∆.∆.Θ. 
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σχηµατίζει δικανική πεποίθηση για την ύπαρξη ή µη της διαφοράς µε βάση τα εκατέρωθεν 

επιχειρήµατα. 

31. Τέλος, στην περίπτωση υποβολής αίτησης ερµηνείας µέσω ειδικής 

συµφωνίας των διαδίκων, τα επίδικα σηµεία που χρήζουν ερµηνείας πρέπει να 

προσδιορίζονται ρητά και συγκεκριµένα.  Το ∆.∆.∆.Θ. κρίνει µε βάση τα υποµνήµατα 

αµφοτέρων διαδίκων για την ύπαρξη διαφωνίας ως προς την ερµηνεία ή το εύρος της 

απόφασης. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Στο σηµείο αυτό νοµίζω ότι θα πρέπει να στραφούµε στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου για τα 

ζητήµατα ερµηνείας, ιδίως δε στις πρόσφατες νοµολογιακές εξελίξεις. 

32. Για την πληρότητα του λόγου, είµαι της γνώµης ότι πρέπει να εξετάσουµε 

χρονολογικά τις υποθέσεις ερµηνείας που είχαν αχθεί ενώπιον τόσο του ∆ιαρκούς 

∆ικαστηρίου ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης όσο και του (∆ιεθνούς) ∆ικαστηρίου. 

33. Η ερµηνεία της Υπόθεσης Νο 3 (1925) (δηλαδή της § 4 του Παραρτήµατος 

σύµφωνα µε το άρθρ. 179 της Συνθήκης του Νεϊγύ) µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας υπήρξε η 

πρώτη, χρονικά, υπόθεση10.  Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση ερµηνείας που εισήχθη στο 

∆ικαστήριο µετά από γνωστοποίηση ειδικής συµφωνίας των διαδίκων, για την πρώτη 

υπόθεση που εκδικάστηκε από το τµήµα Συνοπτικής ∆ιαδικασίας του ∆ικαστηρίου και για την 

πρώτη περίπτωση εφαρµογής του forum prorogatum.  Η Βουλγαρία υπέβαλε παρατηρήσεις 

σχετικά µε το αίτηµα της Ελλάδας «χωρίς ν’ αµφισβητεί την αρµοδιότητα του 

∆ικαστηρίου να εκδώσει απόφαση ερµηνείας», όπως επί λέξει αναγράφεται. 

34. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η ερµηνεία µίας απόφασης δε δύναται να ξεπεράσει 

τα όρια της ερµηνευοµένης απόφασης.  Στην περίπτωση που η αίτηση ερµηνείας εισάγεται 

                                                 
10 Interpretation of Judgement No. 3, PCIJ Ser. A No. 4. 
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ενώπιον του ∆ικαστηρίου µε την κατάθεση µίας ειδικής συµφωνίας, η ειδική συµφωνία 

καθορίζει τα όρια τόσο της αρχικής απόφασης όσο και της επί της αίτησης ερµηνείας 

εκδοθησόµενης απόφασης.  Αντίθετα, όταν η αίτηση ερµηνείας ασκείται µε µονοµερή αίτηση 

κάποιου διαδίκου, τότε οι τελικές προτάσεις των διαδίκων καθορίζουν τα όρια της απόφασης 

και τα όρια της διαδικασίας ερµηνείας.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αρχική συµφωνία 

παρείχε στο ∆ικαστήριο την εξουσία µόνο ν’ αποφανθεί για τη βάση και την έκταση των 

υποχρεώσεων που αναφέρονταν στη συµφωνία.  Αντίθετα, η καταλληλότητα και η εφαρµογή 

του σχετικού «ερµηνευόµενου» όρου δεν είχε µέχρι τότε αµφισβητηθεί από αµφότερες 

προτάσεις των διαδίκων στην αρχική απόφαση.  Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι το αίτηµα 

βρισκόταν πέρα και εκτός του δεδικασµένου και απέρριψε την κοινή αίτηση ερµηνείας. 

35. ∆εύτερη ήταν η Yπόθεση Eρµηνείας για το Εργοστάσιο Chorzow (1927) 

µεταξύ Γερµανίας και Πολωνίας11.  Το ∆ικαστήριο ανέλυσε διεξοδικά τις προϋποθέσεις 

εφαρµογής της διαδικασίας ερµηνείας.  Έκρινε ότι πρέπει να υφίσταται διαφορά, σχετικά µε 

την ερµηνεία και το πεδίο εφαρµογής της απόφασης, καθώς και ότι η αίτηση ερµηνείας 

πρέπει να στοχεύει στο σαφή προσδιορισµό του νοήµατος και του πεδίου εφαρµογής που το 

∆ικαστήριο σκόπευε να δώσει στην αρχική απόφαση. 

36. Προσδιορίστηκε, ειδικότερα, ότι η ύπαρξη της διαφοράς (πάντα σχετικά µε 

την ερµηνεία και το πεδίο εφαρµογής της αρχικής απόφασης) δεν απαιτείται να έχει εκδηλωθεί 

µε κάποιο ειδικό ή επίσηµο τρόπο λ.χ. διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις.  Και µόνη η δηµόσια 

υιοθέτηση θέσεων από τους διαδίκους, οι οποίες είναι αντίθετες αναφορικά µε το νόηµα ή το 

πλαίσιο της απόφασης είναι αρκετή. 

37. Η ουσιώδης, όµως, προσφορά της απόφασης βρίσκεται αλλού.  Προκειµένου 

µία διαφορά άποψης να καταστεί, ν’ αναβιβασθεί σε, αντικείµενο µίας αίτησης ερµηνείας, 

πρέπει να υφίσταται διαφορά γνώµης σχετικά µ’ εκείνα τα σηµεία της αρχικής απόφασης που 

                                                 
11 PCIJ, Ser. A, Judgement No. 11 (1927), Interpretation of Judgements Nos. 7 & 8. 
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έχουν κριθεί µε δύναµη δεδικασµένου.  Το ∆ικαστήριο δεν εξετάζει άλλα πραγµατικά 

περιστατικά από εκείνα που είχε εξετάσει στην αρχική απόφαση, πολλώ δε µάλλον δεν 

λαµβάνει υπ’ όψιν οψιγενή πραγµατικά περιστατικά.  Αλλά και η διαφορά άποψης σχετικά µε 

το εάν κάποιο σηµείο του σκεπτικού της αρχικής απόφασης έχει ή δεν έχει κριθεί µε δύναµη 

δεδικασµένου συνιστά, ωσαύτως, µέρος του αντικειµένου µίας αίτησης ερµηνείας. 

38. Η φόρµουλα που επιλέγουν οι διάδικοι σχετικά µε την υποβολή της αιτήσεως 

ερµηνείας δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο, το οποίο πρέπει, ούτως ή άλλως ν’ αφήνεται να 

εκδώσει µία ανεπηρέαστη απόφαση.  Το ∆ικαστήριο δε δεσµεύεται ν’ απαντήσει µ’ ένα ναι ή 

µ’ ένα όχι.  Οφείλει να ερµηνεύσει τις προτάσεις των διαδίκων απλά ως µία ένδειξη ή 

παρουσίαση των επιδίκων ζητηµάτων. 

39. Τέλος, κρίθηκε ότι η εξουσία που διαθέτει το ∆ικαστήριο να ερµηνεύει τις 

αποφάσεις του δεν µπορεί να παραµερισθεί ενόψει πιθανής σηµασίας που µπορεί να έχει σε 

µία άλλη υπόθεση που εκκρεµεί. 

40. Μετά τη σύσταση του (∆ιεθνούς) ∆ικαστηρίου, στη µετά Χάρτη εποχή, το 

∆ικαστήριο ασχολήθηκε µε τέσσερις υποθέσεις ερµηνείας. 

41. Η Υπόθεση Ασύλου (1950) µεταξύ Κολοµβίας και Περού12 υπήρξε η πρώτη. 

42. Πατώντας γερά στα δεκτά γενόµενα της υπόθεσης του Εργοστασίου στο 

Chorzow, το ∆ικαστήριο προσέγγισε και έταµε ζητήµατα παραδεκτού µίας αίτησης ερµηνείας:  

το παραδεκτό µίας αίτησης ερµηνείας είναι κάτι ξεχωριστό από την ίδια τη διαδικασία 

ερµηνείας.  Πιστό στη χαραγµένη νοµολογιακή γραµµή, το ∆ικαστήριο υπογράµµισε ότι µε την 

αίτηση ερµηνείας ζητείται η αποσαφήνιση του νοήµατος και του εύρους πραγµάτων που 

έκρινε το ∆ικαστήριο µε δύναµη δεδικασµένου και όχι η απάντηση σε ερωτήσεις που δεν 

κρίθηκαν.  Το ∆ικαστήριο οφείλει, εξάλλου, ν’ απόσχει από την έρευνα και εξέταση σηµείων, 

τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στις τελικές προτάσεις (submissions) των διαδίκων. 

                                                 
12 Request for Interpretation of the Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case 
(Colombia/Peru), I.C.J. Reports 1950. 
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43. Είναι χαρακτηριστική η διεισδυτική προσέγγιση του ∆ικαστηρίου, το οποίο 

έκρινε ότι δεν αποτελεί «διαφορά» κατά την έννοια του άρθρ. 60 του Καταστατικού και δεν 

εξαρκεί η άποψη του ενός διαδίκου ότι η αρχική απόφαση είναι δυσνόητη ενώ ο άλλος 

διάδικος θεωρεί ότι είναι ξεκάθαρη.  Η διάσταση απόψεων πρέπει να υφίσταται σε 

καθορισµένα σηµεία13. 

44. Πιο περίπλοκη είναι η Υπόθεση Ερµηνείας της Απόφασης Οριοθέτησης 

Υφαλοκρηπίδας µεταξύ Λιβύης – Τυνησίας (1982 – 1985).14 

45. Μερικές χρήσιµες πληροφορίες.  Η Τυνησία κατέθεσε, µεταξύ άλλων και 

αίτηση ερµηνείας, η δε Λιβύη πρόβαλε ένσταση απαραδέκτου της αίτησης σύµφωνα µε όρο 

της ειδικής συµφωνίας µε την οποία κατέστη αρµόδιο το ∆ικαστήριο. 

46. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η εξουσία του να ερµηνεύσει τις αποφάσεις του 

αποτελεί µία ειδική αρµοδιότητα, που πηγάζει ευθέως από το άρθρ. 60 του Καταστατικού.  Οι 

διάδικοι, όντες µέρη του Καταστατικού, έχουν συναινέσει στην αρµοδιότητα ερµηνείας χωρίς 

προϋποθέσεις.  Εποµένως, η άσκηση του δικαιώµατος ενός διαδίκου να ζητήσει ερµηνεία 

«δεν µπορεί να τεθεί εκποδών από µία συµφωνία µεταξύ 
των διαδίκων». 
 

47. Η αίτηση ερµηνείας κρίθηκε εν µέρει παραδεκτή σχετικά µε τον πρώτο τοµέα 

της οριοθέτησης.  Το ∆ικαστήριο προσδιόρισε το νόηµα της απόφασης του 1982 σύµφωνα µε 

παράγραφους της απόφασης του 1985.  Σχετικά µε το δεύτερο τοµέα («το πιο δυτικό σηµείο 

του κόλπου Gabes»), το ∆ικαστήριο αποσαφήνισε τη δικανική του θέση και προσδιόρισε µε 

ποιο τρόπο οι ειδικοί θα υπολόγιζαν το σηµείο καµπής. 

                                                 
13 Στην εξεταζόµενη υπόθεση κρίθηκε ότι η αιτηθείσα ερµηνεία θα προχωρούσε πέρα και εκτός των 
ορίων της αρχικής αποφάσεως, ότι δεν υφίσταται διαφορά κατά την έννοια του Καταστατικού και, 
τελικά, η αίτηση ερµηνείας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. 
14 Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case 
concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab 
Jamahiriya), I.C.J. Rep. 1985, 192. 
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48. Και η απόφαση του ∆ικαστηρίου για την Ερµηνεία της Απόφασης επί των 

Προδικαστικών Ενστάσεων των Χερσαίων και Θαλασσίων Οριογραµµών µεταξύ Καµερούν 

και Νιγηρίας (1999) 15είναι απολύτως ορθόδοξη προς τα νοµολογιακά προηγούµενα. 

49. Η Νιγηρία άσκησε αίτηση ερµηνείας, ιδίως, για τα κριθέντα επί της 6ης 

Προδικαστικής Ένστασής της (αφορούσε θέµατα διεθνούς ευθύνης).  Κρίθηκε ότι, του 

Καταστατικού µη διακρίνοντος ως προς τον τύπο της απόφασης της οποίας µπορεί να ζητηθεί 

ερµηνεία, τόσο απόφαση επί προδικαστικών ενστάσεων όσο και απόφαση επί της ουσίας 

µπορεί ν’ αποτελέσει αντικείµενο αίτησης ερµηνείας. 

50. Το ∆ικαστήριο επανέλαβε σταθερά την προηγούµενη νοµολογία του.  Το 

αίτηµα ερµηνείας πρέπει να σχετίζεται µε το διατακτικό της απόφασης και δε δύναται ν’ αφορά 

το αιτιολογικό αυτής, παρεκτός και στο µέτρο που το αιτιολογικό είναι αδιαίρετο από το 

διατακτικό (Υπόθεση Ερµηνείας στην Υπόθεση Εργοστασίου στο Chorzow).  Είναι 

αξιοσηµείωτη η πίεση που αισθάνεται το ∆ικαστήριο, το οποίο επαναλαµβάνει τρεις φορές ότι  

«απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της ανάγκης 
να προστατευθεί η οριστικότητα της αρχικής 

απόφασης και ν’ αποφευχθεί η καθυστέρηση 

συµµόρφωσης προς την απόφαση». 
 

51. ∆ιαπιστώθηκε ότι στην αρχική απόφαση υπήρξε σαφής ενασχόληση µε την 6η 

Προδικαστική Ένσταση και ότι η οικεία αιτιολογική κρίση ήταν αδιαίρετη προς το διατακτικό.  

Το ∆ικαστήριο, όµως, υπογράµµισε ότι δεν ήταν δυνατό να εξετάσει τις προτάσεις των 

διαδίκων χωρίς να θέσει, ταυτόχρονα, σε αµφιβολία την αποτελεσµατικότητα του 

δεδικασµένου.  Οι λοιπές προτάσεις προσπαθούσαν ν’ αφαιρέσουν από την κρίση του 

∆ικαστηρίου πραγµατικά περιστατικά και νοµικούς ισχυρισµούς που το Καµερούν, αν και είχε 

εξουσιοδοτηθεί από το ∆ικαστήριο να παρουσιάσει (σε επόµενο στάδιο – της Ουσίας), δεν 

                                                 
15 Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case concerning the Land and 
Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections 
(Nigeria v. Cameroon), I.C.J. Rep. 1999-I, 31. 
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είχε ακόµα προτείνει.  Γι’ αυτό η αίτηση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και ως προώρως 

ασκηθείσα. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η υπόθεση Avena και λοιποί Μεξικανοί Πολίτες είναι ευρέως γνωστή.  Πρόκειται για υπόθεση 

διπλωµατικής προστασίας πολιτών των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικό, οι οποίοι είχαν 

αµετακλήτως καταδικασθεί από εσωτερικά ποινικά ∆ικαστήρια των Η.Π.Α. (σε αρκετούς είχε 

επιβληθεί η θανατική καταδίκη), χωρίς προηγουµένως να τους προσφερθεί νοµική και άλλη 

βοήθεια από τις προξενικές αρχές του Κράτους τους.  Η υπόθεση έχει αχθεί ενώπιον του 

∆ικαστηρίου σε όλες τις διαδικασίες (αίτηση, προσωρινά µέτρα, απόφαση επί της ουσίας) και 

έχει προκαλέσει έντονες, θεωρητικές και πρακτικές, αντιπαραθέσεις ακόµα και εντός της 

διεθνολογικής κοινότητας των Η.Π.Α. 

52. Στις 19 Ιανουαρίου 2009 το ∆ικαστήριο εξέδωσε την απόφαση για την 

Ερµηνεία της Απόφασης της 31ης Μαρτίου 2004 Αβένα και λοιποί Μεξικανοί Πολίτες κατά 

Η.Π.Α. (2009) µε αιτούν το Μεξικό16.  Στα πλαίσια της από 5ης Ιουνίου 2008 ασκηθείσης 

αίτησης ερµηνείας είχαν ζητηθεί προσωρινά µέτρα, τα οποία και χορηγήθηκαν µε ∆ιάταξη του 

∆ικαστηρίου στις 16 Ιουλίου 200817. 

53. Mετά την κάταρξη της διαδικασίας, το Μεξικό αναδιατύπωσε τις τελικές 

προτάσεις του και υπέβαλε το πρώτον ενώπιον του ∆ικαστηρίου πρόσθετα αιτήµατα (α) για 

παραβίαση της αρχικής απόφασης και (β) για υποχρέωση παροχής εγγυήσεων για µη 

επανάληψη των παραβιάσεων.  Αναφορικά µε τα πρόσθετα αιτήµατα, το ∆ικαστήριο 

αναγνώρισε µεν obiter ότι οι Η.Π.Α. δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε το 

                                                 
16 Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and 
Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America). 
17  Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning AVENA AND 
OTHER MEXICAN NATIONALS (MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA) (MEXICO v. 
UNITED STATES OF AMERICA) Request for the Indication of Provisional Measures, Order of 16 
July 2008. 
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διατακτικό των προσωρινών µέτρων, αλλά απέρριψε (πιστεύω ορθά) το δεύτερο αίτηµα, 

ελλείψει δικαιοδοτικής βάσης, αφού το άρθρ. 60 δεν επιτρέπει στο ∆ικαστήριο να προβεί σε 

αξιολογήσεις για τη συµµόρφωση της απόφασης που καλείται να ερµηνεύσει και δεν παρέχει 

ευρύτερη βάση αρµοδιότητας για διαφορές µεταξύ των ήδη διαδίκων18. 

54. Μετά από εκτίµηση του συνόλου των δικογράφων, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι 

«[...] είναι δυνατό να λεχθεί ότι µία ποικιλία 

συντελεστών υποδηλώνει την ύπαρξη µίας διαφοράς 

αντιλήψεων, η οποία θα µπορούσε ν’ αποτελέσει 

διαφορά σύµφωνα µε το άρθρο 60 του 

Καταστατικού»19. 

55. Η συνέχεια, ωστόσο, του αιτιολογικού κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.  

Ειδικότερα, στις §§ 35 - 36, γίνεται επίκληση παραγόντων που υποδηλώνουν, κατά το 

∆ικαστήριο, την ανυπαρξία διαφοράς µεταξύ των διαδίκων σχετικά µε τη φύση των 

υποχρεώσεων που είχαν γίνει δεκτές µε την απόφασή του της 31ης Μαρτίου 2004.  Ειδικότερα, 

κρίθηκε ότι το Μεξικό, αν και του δόθηκε η ευκαιρία ν’ αναπτύξει και να προσδιορίσει τα 

ακριβή σηµεία της διαφοράς, µε τις γραπτές εξηγήσεις που κατέθεσε στις 17 Σεπτεµβρίου 

2008 αντιµετώπισε το ζήτηµα µόνο εµµέσως20, το δε δικόγραφό του δεν ήταν επαρκώς 

ορισµένο, παρά την επαναδιατύπωση των προτάσεών του.  Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί ως 

προς την ποιότητα του αιτιολογικού της απόφασης, η αµέσως επόµενη σκέψη του 

∆ικαστηρίου ότι, αν και µη επαρκώς ορισµένη, η αιτίαση του αιτούντος µπορούσε να 

συναχθεί από τους ισχυρισµούς που προβλήθηκαν21. 

                                                 
18 Παράγ. 48 – 60.  Τα πρόσθετα αιτήµατα δεν αποτελούν αντικείµενο ενασχόλησης της παρούσας 
εισήγησης. 
19 Παράγ. 31 loc. cit. της απόφασης, όπου και η επιχειρηµατολογία του αιτούντος.  Επίσης, 
συµπληρωµατική επιχειρηµατολογία βρίσκεται στις §§ 32 - 34.  Και στην έσχατη περίπτωση, το 
∆ικαστήριο έκρινε ότι [και η συµπληρωµατική επιχειρηµατολογία] είναι δυνατό να υποδηλώνει µία 
διαφορά κατά την έννοια του άρθρου 60 του Καταστατικού (§ 35, loc. cit.). 
20 Παράγ. 37 – 41. 
21 Παράγ. 41 in fine. 
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56. Ο δικανικός συλλογισµός κατέληξε στην κρίση ότι στην αρχική απόφαση δεν 

υπήρχε µία (έστω και καθ’ υποφορά) σκέψη – πολλώ δε µάλλον διάταξη - ότι τα εσωτερικά 

∆ικαστήρια των Η.Π.Α. υποχρεούνται να προσδώσουν άµεση εφαρµογή στην εν λόγω 

παράγραφο, αν και στην αµέσως επόµενη αποστροφή του αναφέρεται επί λέξει 

«Η υποχρέωση που θεσπίστηκε σ’ εκείνη την 

παράγραφο είναι πράγµατι µία εκ του 

αποτελέσµατος υποχρέωση, η οποία πρέπει σαφώς 

να εκτελεσθεί ανεπιφύλακτα·µη εκτέλεσή της 

συνιστά διεθνώς παράνοµη πρακτική»22. 

57. Αναγνωρίστηκε ότι οι Η.Π.Α. διέθεταν το προνόµιο να επιλέξουν τα µέσα 

εφαρµογής και εκτέλεσης της αρχικής απόφασης του ∆ικαστηρίου.  Σηµειώθηκε, επίσης, ότι η 

αρχική απόφαση δεν εµπόδιζε την άµεση ισχύ της κριθείσης υποχρέωσης, εάν µία τέτοια 

εφαρµογή επιτρεπόταν στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά και δεν την υιοθετούσε ως πρόκριµα.  

Τελικά, το ζήτηµα της άµεσης ή µη εφαρµογής της αρχικής απόφασης δεν αποτέλεσε 

αντικείµενο έρευνας στην αρχική απόφαση, γι’ αυτό και δεν ήταν δικονοµικά δυνατό να 

προταθεί νόµιµα, ως αντικείµενο ερµηνείας, στην παρούσα διαδικασία23.  Ως γενικότερο θέµα,  

οι συνέπειες µίας απόφασης του ∆ικαστηρίου στην εσωτερική έννοµη τάξη των διαδίκων 

(Κρατών), δεν περιλαµβάνεται στο αναγκαίο περιεχόµενο των εννοιών της «ερµηνεία ή εύρος» 

της απόφασης, όπως απαιτεί το άρθρο 60 του Καταστατικού. 

58. Το ∆ικαστήριο απέρριψε, τελικά, την αίτηση του Μεξικό εν µέρει ως 

απαράδεκτη, λόγω αοριστίας και λόγω του ότι βρίσκεται εκτός του αντικειµένου της δίκης και 

των κριθέντων ζητηµάτων της αρχικής απόφασης και εν µέρει ως αβάσιµη. 

                                                 
22 Παράγ. 44. 
23 Έγινε επίκληση της απόφασης στην υπόθεση Ασύλου, I.C.J. Reports 1950, σελ. 402 loc. cit. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ 

59. Η χρησιµότητα του οιονεί ενδίκου µέσου της αίτησης ερµηνείας µίας 

απόφασης δεν αµφισβητείται. 

60. Μία οριστική απόφαση επί προδικαστικών ενστάσεων (η οποία είναι 

δεσµευτική στην ίδια έκταση όπως κάθε άλλη απόφαση) µπορεί να υπόκειται στη διαδικασία 

ερµηνείας, διότι µπορεί ν’ αποτελεί δεδικασµένο εάν προσδιορίζει τι είναι παραδεκτό σ’ 

επόµενες φάσεις της υπόθεσης.  Εξάλλου, ίσως ν’ απαιτείται συνεχής συµµόρφωση προς τα 

κριθέντα στην αρχική απόφαση ή διακοπή της διαδικασίας της αρχικής δίκης στην περίπτωση 

που ζητείται ερµηνεία απόφασης επί προδικαστικών ενστάσεων. 

61. Το ∆ικαστήριο προσπαθεί να διαφυλάξει βασικούς θεσµούς της διεθνούς 

έννοµης τάξης λ.χ. το θεσµό του δεδικασµένου, τη δεσµευτικότητα των ∆ιατάξεων προσωρινών 

µέτρων, την ευθύνη του Κράτους, τον κανόνα ότι ζητήµατα εσωτερικού δικαίου, που 

αποτελούν διακωλυτικούς λόγους στην εφαρµογή των διεθνών υποχρεώσεων δεν 

απαλλάσσουν το Κράτος από τις διεθνείς υποχρεώσεις του. 

62. Η δικαιοδοτική απροθυµία και η έλλειψη συµπαγούς αιτιολογικού, όπως 

καταγράφηκε στην έσχατη χρονικά απόφαση, είναι φρονιµότερο ν’ αποφεύγεται, διότι 

δηµιουργεί ρήγµατα στη νοµολογία και στην ασφάλεια δικαίου.  Το ∆ικαστήριο υιοθέτησε µία 

συσταλτική προσέγγιση.  ∆εν άσκησε ευθέως κριτική στην πρακτική του Συνταγµατικού 

∆ικαστηρίου των Η.Π.Α., ενόψει και του δυισµού που εκεί κρατεί.  Η ίδια απόφαση δε 

διακρίνεται για την ξεκάθαρη θέση των αιτιολογιών της και την πειθώ της.  ∆εν τέµνει το 

ζήτηµα που τέθηκε ενώπιον του ∆ικαστηρίου αλλά το ανακυκλώνει επικίνδυνα.  Παρά την 

επίκληση της προγενέστερης νοµολογίας, ουσιαστικά αφίσταται της ασφάλειας που της 

προσφέρει η τελευταία, γι’ αυτό και πρέπει ν’ αντιµετωπισθεί κριτικά. 
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63. Φρονώ ότι δογµατικά ορθότερη και δικονοµικά ορθόδοξη είναι η ∆ήλωση του 

∆ικαστή Koroma, ο οποίος βρήκε οµοιότητες µε την υπόθεση Chorzow, µε την αναγκαία 

υπενθύµιση ότι εκεί είχε κριθεί ότι υφίσταται διαφορά.  Ακολουθώντας πιστά τα νοµολογιακά 

προηγούµενα, δέχεται µε µεγάλη πειθώ ότι τα διαφιλονικούµενα αιτήµατα βρίσκονται εντός 

του πεδίου της επίδικης παραγράφου της αρχικής απόφασης.  Κατά την άποψή του, η εν λόγω 

παράγραφος ούτε εξέταζε εάν τα ένδικα βοηθήµατα έπρεπε να οδηγούν σ’ ένα συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα ούτε έκρινε το άµεσο ή µη αποτέλεσµα της όποιας υποχρέωσης.  ∆ιατύπωσε τη 

θέση ότι, εάν είχε προταθεί ξεκάθαρα και πιο εξειδικευµένα από το Μεξικό ότι, το αιτιολογικό 

(στο συγκεκριµένο σηµείο) είναι αδιαίρετο από το διατακτικό, το ∆ικαστήριο θα είχε αχθεί σε 

άλλη κρίση. 

64. Είµαι της γνώµης ότι η απόφαση του Ιανουαρίου 2009 όχι µόνο δεν 

προσέθεσε κάτι στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου αλλά µάλλον περιέπλεξε τα πράγµατα.  

Θυµίζει αναπόδραστα τόσο την απόφαση του 1966 για τη β’ φάση της υπόθεσης Νοτιοδυτικής 

Αφρικής όσο και την αµηχανία που κατέλαβε τους ερµηνευτές µετά τη δηµοσίευση της 

γνωµοδότησης για τη Νοµιµότητα ή µη της Χρήσης των Πυρηνικών Όπλων. 

65. Το βέβαιο είναι ότι η ερµηνευόµενη απόφαση κατέδειξε πλήρως την ανάγκη 

για εξορθολογικευµένα και ορισµένα δικόγραφα και την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν 

οι εφαρµοστές του ∆ικαίου, ιδίως ως προς το σαφή προσδιορισµό του αντικειµένου της δίκης.  

Την ίδια ακριβώς προσέγγιση είχε από πολλού χρόνου υιοθετήσει ο τιµώµενος, ο οποίος είχε 

άκρως επιτυχηµένα συνδυάσει τη δωρική απλότητα της γραφής µε την κατακόρυφη και σε 

βάθος ανάπτυξη διεθνών ζητηµάτων, αυτήν δε ακριβώς την κληρονοµία κατέλιπε σ’ εµάς τους 

µαθητές του. 

66. Υπό την πίεση του χρόνου και της δεξίωσης σταµατώ εδώ. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή Σας. 

Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2009 
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