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Ανακοίνωση για την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο Θάλασσας 

στην υπόθεση οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Μαυρικίου και Μαλδιβών 
 

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, το Ειδικό Τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο 

Θάλασσας, στο πλαίσιο της υπόθεσης θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ Μαυρικίου και 

Μαλδιβών (preliminary objections), έκρινε ότι παράκτιο κράτος σε σχέση με το Αρχιπέλαγος 

Chagos είναι το κράτος του Μαυρικίου και όχι το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζεται ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο είχε κατακρατήσει το ρηθέν σύμπλεγμα νησιών πριν την ανεξαρτησία του 

Μαυρικίου και το θεωρεί βρετανική υπερπόντια περιοχή (British Indian Ocean Territory). 

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Ειδικό Τμήμα θα προχωρήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο, στην 

οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Μαυρικίου και Μαλδιβών. 

Σημειώνεται πως η υπό αναφορά απόφαση συνδέεται με τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς 

Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (Χάγης) του 2019, όπου το Δικαστήριο εξέφρασε την άποψη ότι η 

παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αρχιπέλαγος Chagos συνιστά διεθνώς άδικη πράξη, 

η οποία ενεργοποιεί τη διεθνή ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεπώς, το Ηνωμένο 

Βασίλειο θα πρέπει να αποχωρήσει από το Αρχιπέλαγος για να ολοκληρωθεί η 

αποαποικιοποίηση του Μαυρικίου. 

Έχοντας υπ’ όψιν τα πραγματικά περιστατικά της ως άνω διαφοράς, είναι προφανές ότι η 

υπόθεση του Αρχιπελάγους Chagos προσομοιάζει με αυτή των βρετανικών βάσεων στην 

Κύπρο. Ως γνωστόν, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αποσπάσει πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου 

δύο περιοχές για τις στρατιωτικές του βάσεις, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί ποτέ στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, η συμπεριφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην 

Κύπρο έρχεται σε αντίθεση τόσο με το διεθνές δίκαιο, εν γένει, όσο και με το δίκαιο της 

αποαποικιοποίησης, ειδικότερα. 

Ως Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θεωρούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει 

να μελετήσει και να αξιοποιήσει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες ενδυναμώνουν τις θέσεις 

της σε σχέση με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Σκοπός της Κυπριακής Δημοκρατίας θα 
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πρέπει να είναι η επίτευξη μιας διευθέτησης που να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, όπως έχει 

ερμηνευθεί προσφάτως από διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. 

  


