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Ο 
θωμόι NEJιtciPIoS Παπανασtασίoυ είναι 
EΠIKOυΡOS Kαθηγntfιs Νομιιms ΣXoλfιs του 
πανεπιστημΙου ΝEάnολιsπαφου μεειδΙιι:εu

σnστoΔnμόσιOΔιεθνέsΔIKαιO και ειδικό στlsδιεθνεls 
εnενδύσεls και στην ενέργεια. 

Κατέχει διδακτορικό τίτλο (PhD) στο Διεθνέs 
ΕπενδυτικόΔίκαιο{Waseda University, Tokyo), μεταπτυ
χιακό τίτλο (ΜΑ) oτιs ΔIεflνεis ΣxtoεIs (Waseda Unίνersity, 
Graduate Schooi of Asian PacifιcStudies), μεταπτυχιακό 
τίτλο στην Πολιτική Δικονομία (ΙΙΜ) (Νομική Σχολή 
Αθπνών) και πτυΧίο νομικήs (ΙΙΒ) (Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Ο Δρ θωμάs Νεκτάριοs Παπαναστασίου σε συνέν

τευξη ηου παραΧώρησε στον Ταχυδρόμο tns Πόφου 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλωνστο ΔιεθνΈSΔίKαιO που απο
τελεί -όπωs είπε-μια διαχρονική αξία, σχολίασετπν έκ
βαση των συνομιλιών, ενώ υποστήριξε ότι η Κύπρos 
αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγ
μστα εφαρμΟγήSΤΟυ Δικαίου τns θάλασσas στην πράξη. 
Ο Καθηγπτήs ακολούθωs, ερωτπθείs σχετικά, αναφέρ
θηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, η οποία 

σnμείωσε, παρουσιάζει το πιο έντονο ενδιαφέρον υπο
ψηφίων φοιτητών τόσο από την Ελλάδα όσο και από 
την Κύπρο. Παρά την πρόσφατπ έναρξη λειτουργίαs 
τηs,προσφέρει πλήρωs άλα τα μαθήματα, τόσο του κυ
πριακού όσο και τουελλπνlκού δικαίου, σε ένα ενιαίο 
πρόγραμμα σπουδών,συμπλήρωσε. 

Πoίlίlo{ αμφιofJnrουν ιο ρ6ί10 ιου Διεθνουι 
Διιια{ου (ΔΔ) στπ δ{ιιαιπ διευθb:πσn διεθνών 
διενtξεων. Τι Ρ6ί!0 nαf!,ει ΣOΔιεθνtsΔJιιαιocπιιν 
προσπάθεια επ{ίlυσns ιου Κυπριαιιου; 

Το ΔΔ αγκαλιάζει όλουs tous λαούs ι«]ι στοχεύει την 
παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, την προάσπισπ των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διεθνή ανάmυξη. Είναι 
μια διαχρονική αξία και κατάκτησπ όληs tns διεθνούs 
κοινότηταs, παρoυαιόlρνταsτα τελευταία χρόνια lδιαiτερη 
εξέλιξπ σε vέous κλόδουs tns επιστήμπs. Στο πλαίσιο 
αυτό, επιδιώκουμε τπν επίλυση του Εθνικού μαs ζητή
ματοs μέσω τόσο του διεθνούs συμβατικού και εθιμικού, 
δικαίου όσο και των αναγνωρισμένων από τπ διεθνή 
κοινότπτα αρΧών, αποτελώνταs τπν καλύτερπ διασφά
λισπ για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του 
κυπριακού Ελλπνισμού. Βέβαια, το ΔΔ δέχεται σήμερα 
και πoλλΈS ΚΡΙΤΙKΈS και αμφισβήτησπ για αδυναμία υπε
ράσπισηs των αδυνάτων έναντι των 
lσχυρών.Yπoστnρίζεταιδπλαδή,ηάπoψηόΤΙΤOΔΔείναl 
σε κρίσπ. Την κριτική αυτή ακούμε πoλλΈS φoρΈS και 
από tous φoιτnΤΈS μαs όταν συζητάμε για το Κυπριακό 
Πρόβλημα. Πρέπει όμωs να θέτουμε τα πράγματα στη 
σωστή tous βάση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη διεθνή 
πραγματικότητα, υπάρχει και π διεθνήs πολιτική με ΤΙ5 
διόφoρεsεπιδιώξε!s των κρατών, που δεν υπαγορεύονται 
πάντα από το δίκαιο αλλά αντιθέιωs, καθοδηγούνταιαπό 
τα εκάστοτε συμφέροντά tous. Πρέπει να είμαστερεαλι
ΣΤΈS: Ούτενα επιρρίmouμεευθύνεsστοΔΔ για πράγματα 
που εξαρτώνται KυρίΩS από την πολιτική των κρατών, 
αλλά και ούτε να ζητάμε από το ΔΔ γρήγορα και άμεσα 
αποτελέσματα για ζητήματα που σχετι7ρνται μετιs διεθνείs 
εξελίξειs και τπν ισορροπία ισΧύοs των Μεγάλων 
Δυνάμεων. 

Εσεfsωsαιια6nμα;ιι6sβίltnEfE6rιοιαυνομιίl{εs 
σδευουν npos ιπν aωcππ Kαrευθυνσn απ6 ιπ 

σκοπιά ιου Διεθνουι Διιια{ου; 
ΚαταρΧήν, τα όσα ξέρουμε για τη διαδικασία των συ

νομιλιών προέρχονται από μπ επίσπμεs πηγΈS, καθώs 
δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμωs σε σχέση με το πε
ριεχόμενο των συγκλίσεων και αποκλίσεων στα επιμέ
pous κεφάλαια ms διαπρσγμάτευσπs. Επομένωs, δεν 
θα ήταν σωστό να βγάλουμε κόηοιο συμηέρασμα για 
την πρόοδο των συνομιλιών. Κάνονταs αυτή την ανα
γκαϊα διαπίστωσπ, θα πρέπει πάντωs νσ επtσnμάνoυμε 
όIl η διαδlKασiα των συνομιλιών μεroξύτωνδυo πλευ
ρών yiνoντaICJE"tva πλαiαιo πολιτικό-δmλωματικό. u 
ouτόλoιnόνταπλo σιoκσrσύμφωνoμε6ασαναφΈΡCμε 
νωρίτερο, υηόρχοlΝ συμφέροντα ι<αι στρατηγlKΈS εμ
πλexόμενων κρατών (KυρίΩS ms TOυΡKίΑS), που ερμη
vΕΎOIN {ο ΔΔ με U) δικό tOUS φόno και σiyσυρo, επl
διώKoυντnν εύρεση μιαs Γlύ
σπsόσoγίνεται αποστααιοποι
ημένηs από tIs αρxΈS του ΔΔ 
καιτου σεβασμού τωνανθρω
πίνων δικαιωμάτων. Για αυτό 
το λόγο, η όποια πολιτική δια
δικασία/διαπρσγμάτευσηδεν 
πρέπει να oyνoήoειtIsEnIUJΓΈS 
του ΔΔ ή δεν πρέπει να δεχθεί 
μια ερμηνεία των KΑVόνωνΤOυ 
ΔΔ, που θα περιορίζει και θα 
αλλοιώνειταπρσγμστικόνόη
μα ΚΩΙ σκοπό του δικαίου. Κάτι 
tέtoιoδενθα πρέπει να συμβεί. 
Εηομένωs, όταν και εφόσον 
φθόσουμεστα σημείονα έχου
μετOπλήΡΕSKείμενOενΌSσχε
δίου λύσηs του κυπριακού 
προβλήματοs, θα πρέπει να 
ΈΧουμεάφθονοΧΡΌΝοστη διά
θεσή μαs {σίγουρα πιο πολύ 
από αυτόν που είχαμε στο 
ΣχέδlοΑνάν),ώότεναείμαστε 
σε θέση τόσο εμείs οι 
νομικοί,να απαντήσουμε με 
οσφάλεια το ερώτημά 005, όσα 
και οι πoλίτεs, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν όλεs 
tIs πτuxΈS του Σχεδίου και KυρίΩS σε σχέση μετα θέματα 
του ΔΔ, που είναι καθοριστικήs σπμοσίαs για μια δίκαιη 
λύση. 

Δπίlαδπ, αξιοποιουμε6ί1α τα Νομιιιά μαι 6πίlα 
ιππ διπίlωμσόσ; Και ποια σnμεfα ιφ{νεrε ωι τα 
πιο επιιdνδυνα σε πεp{πτωan ιιαrάίlπξπι ιων 
συνoμιίlιών σε tνσ νέο σχέδιο ίlυσnι; 

Στηνπροσπάθεια αναζι'1τησπs πολιτικά βιώσιμηs λύ
ons για την επανένωσπ ms Κύηρου και υπό KαθεστΏS 
διπλωματικών πιέσεων (που αναμφίβολα υπάρχουν), 
ενέχει πάντα ο κiνδυνos να αμβλυνθεί π αναγκαιότητα 
τήρησηs του ΔΔ και των αποφάσεων/ψηφισμάτων που 
έχουν εκδοθεί έωs σήμερα από σπμOVΤΙKά όργανα του 
ΔΔ. Η οηοιαδήποτε απομάκρυνση από tIs προβλέψειs 
του ΔΔ, επιβαρύνει την ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν 
ηρέπειάλλωστεναΞΕΧΝάμεότlησπμαντικότερπνομική 
ητυχή του κυπριακού προβλήματos συνίσταται στην 
παράνομη κατά το ΔΔ, πράξη ms τουρκικήs εισβολήs 
και σuνεxιζόμενηs κατΟΧήs ms Βορείου Κύπρου. Αυτή 
η πράξη συνιστό σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη 
των Ηνωμένων Eθνώνεπίθεσn ενσντίονάλλου κpάτous, 
δπλαδή χρήσπ βίαs κατά ms εδαφlκήs ακεραιότητόs 

του. Εξαιτίοs ms παραβίασπs αυτήs, που κατά το ΔΔ 
στρέφεται ενάντια tns ειρηνικήs συνύπαρξη των λαών, 
κανείSστη διεθνή κοινότητα (εκτΌS ms Τουρκίαs) δεν έχει 
μέχρι σήμερα αμφισβητήσει τnνKυριαρxία ms Κυπριακήs 
Δημοκρατίαs στο νησί και τη διεθνή νομική προσωπι
κότητά tns, ωsνόμιμoυ φορέαδιεθναύsexπροα.ί>πnσns 
του κυπριακού λαού'τ ο κατεχόμενο ψήμα του νηαιού 
δεν αποτελεί κράτοs αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοι
νόυιτα και αύτεπotέμπoρείνα αναγνωρισθεί, παρά μόνο 
αν KαταστρατηγnθείτoΔΔ. Αυτό θεωρώ, αποτελεί μέχρι 
σήμερα, την καλύτερη αξιοποίησπ του ΔΔστουsδιπλω
ματικούsχειρισμούs τns ΚυηριακήsΔημΟκΡατίαs. Μην 
ξεχνάμε ότι η Κύπροs έγινε δεκτή στην ΕΕ ωs πλήρεs 
μέλοs για ολόκληρη την επικράτεια του νπσιαύ, αvα
στέλλονταsmνεφαρμοΥή του ευρωπαϊκού κεκτημένου 

στο βόρειο τμήμα, επί του 
οποίου η Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν ασκεί απο
τελεσμαΤΙKόέλΕΓXO.Πάvτωs, 
αεπερίm:ωσnαuμφωνίαsτων 
δυο μεΡώΥσεένα νέο σχέδιο 
λύσηs, θά πρέπει να δοθεί ιδι
αiτερη προσοΧή αε όλα τα κε
φάλαια των διαπραγματεύ
σεων και ειδικά, σε φία ση
μείο: 1. Η λήψη των βααικών 
αποφάσεωνγιαυι διακυβέρ
νησπ του KpmOUSva μην πα
ρεμnoδίζεται από δικαιώματα 
veto των μειονοτήτων 2. Ο 
κίνδυνos να αμφισβητηθεί το 
ενιαίο tns διεθνούs νομικήs 
προσωπικότηταs tns 
Ενωμένηs Κύπρου, αν ανα

γνωρισθεί κάποιο δικαίωμα 
μονομερούsεπέμβασηsαπό 
ΞΈΝΕS δυνάμειs για λογαρια
σμότωνμειονοτήτωνή σε πε-
ρίπτωση auvέxIσns παρου
oίas ξένων κατοχικών στρα
τευμάτων στο νησί, και 3. Να 

διασφαλισθεί ότι τα συμφωνηθέντα από tIS δυο κοινό
τητεs, τελικά θα εφαρμοσθούν, με όσα το δυνατόν ξε
κάθαρο φόηα, χωρίs oμφίσημεs ή αόρισtES έννoιεs. 

ToΔιεθνtsδEKαιO msθάίlαaaαs μπopεlνααπ~ 
Iείlέσει σσnE6α npoστoafαs σrιι προκίιπιικό 
ενέpyειεs ιπι Τoυpιιfαι όσον αφορά ιπν ειψε
Iάίlίlευσn υ6poyoνσvθpάKων; 

θα έλεγα ότι n KύπΡOS αηοτελεί σήμερα ένα αηό τα 
πιο επιτυχημένα παραδείγματα εφορμογήs του Δικαίου 
ms θάλασσαs στην πράξη. Χαίρομαι πραγματικά. που 
είμαι στην Κύπρο τα τελευτοία φίο χρόνια κοι διδάσκω 
το Δίκαιο ms θάλασσαs στous φoιτηΤΈS μου, έxovtos 
μια μοναδική ευκαιρία να αναλύουμε τη θεωρία, σντ
λώνταs παραδείγματα από tIs συμφωνίεs οριοθέτησηs 
tns ΑΟΖ, που έχει συνάψει έωs τώρα η ΚΔ, KαΘΏS και 
από τα αποτελέσματο αυτών των συμφωνιών για την 
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου tns χώροs. Η 
Σύμβασπ του 1982 των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
ms θάλασσαs, atoMontegoBay, αποτέλεσε το «εργα
λείο)} πραγμάτωσπsενόsαπότα σημαντικότερα επιτεύγ
ματα tns Κύπρου την τελευιαία δεκαετία: tns θέσnιση-
5αποκλειστικήs οικονομlκήsζώνηs-ΑΟΖ- και τηsδυνα
τότηταsεκμετάλλευσπsτου ορυκτού πλούτου που βρί-

σκεται στο υπέδαφosmsθαλάσσιαsαυtήsζώνηs. Όταν 
το 2003, η Κύπροs οριοθέτησε για πρώτη φορά τα θα
λάσσια oύvopάtns μετην AOZmsAιγύmou, ένα Χρόνο 
αργότερατο 2004ανακήρυξευιν AOZtns, KatoBέτOvtas 
ΤΙ5 γεωγραφΙKΈS συντεταγμΈΝΕS στο Γενικό Γραμματέα 
του ΟΗΕ και κατόπιν, oριoθέmαε την ΑΟΖ ms με αυτή 
του Λιβάνου καιτου Ισραήλ, ηολλοί ήταν αυτοί που αμ
φισβήτησαντιs KινήσειSΑUΤΈS καιταυτόχρονα τηνεφαρ
μογή του ΔΔ, λόγω των αντιδράσεωντηsΤουρκίαs. Και 
όμωs, παρά των όποιων προκλήσεων, η Τουρκία δεν 
κατάφερε, έωsσήμερα, να εμποδίσει tous σχεδιασμούs 
tns ΚΔ και tIs διεθνείs συμφωνίεs που έχει συνάψει. Σε 
αυτό βέβαια, συνέβαλλαν και οι καλοί διπλωματικοί χει
ρισμοίτηsΚΔ,οισωστέsκαιγρήΥοpεsλήψειsαποφάσεων 
και η επιλογή τόσο των στρστnγΙKών συμμαχιών με την 
Ελλάδα, Αίγυπτο και Ισραήλ, (οι λεγόμενεs φιμερείs 
συμφωνίεs), όσο και με την υπογραφή συμβάσεων πα
ραΧώρησηs των θαλάσσιων οικοπέδων - τεμαχίων- σε 
εταιρικό σχ1'ιματα, ηου επιβεβαιώνουν και ενδυναμώ
νουν τηστρατηγική ms ΚΔ για έρεlΝα, εξόρυξη και εκ
μετάλλευσπτων uδρoγoναvθράKωYενtόsms κυπριακήs 
ΑΟΖ. Αυτό φάνηκε και με τη λήξη τουΓ διαγωνισμού 
τον περασμένο Ιούλιο,από την επίσπμη ανακοίνωσπ 
των ονομάτων ετοιρειών και κοινοπραξιών που διεκδι
κούν τα δικαιώματα για τεμάχια ms κυπριακήs ΑΟΖ. 
Πρόκειται για εταιρείεs «κολοσσούs}) στην εξόρυξη και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, και το ενδιαφέρον 
tous μαs δίνει πoλλΈS ελπίδεs για us πιθoνότητεs ανεύ
ρεσηs μεγάλων κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ. Η 
παρουσία εξάλλου,μεγάλων εταιρειών EVέpYEIas στην 
Κύπρο μπορεί να ωφελήσει γενικότερα και άλλουsτομείs 
tns οικονομίαs, με την ανάληψη διεθνών επενδυτικών 
σχεδίων, κάτι που αφορά ένο νεότερο τομέα του ΔΔ, το 
διεθνΈSεπενδυΤΙKόδίKαιO, ωs πρosτnνπρoσέλKυσπ και 
προστασία ξένων επενδύσεων. 

rιαr{ ιιάποιοι να διαίlέξει ιπ Noμιιrtι ΣXoίlπ ιου 
Πανεnιιππμ{oυ Nεάπoίlιι; 

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου μos, παρουαιάζει 
το πιο έντονο ενδιαφέρον υποψηφίων φοιτητών τόσο 
από την Ελλάδα όσο και απόυινΚύπρο. Παράτηνπρό
σφατη έναρξη λειτουργίαs ms,npoσφέpEI πλήρωs όλα 
τα μαθήματα, τόσα του κυπριακού όσα καιτουελληνικού 
δικαίου, σε ένα ενιαίο πράγραμμα σπουδών. Αυτή είναι 
μια ιδιαιτερότηταmsΣχολήs μαsπoυ δίνει oτousφoιτnΤΈS 
μαsυι μοναδική ευκαιρία voεξonλισθούνμετιsavoγκαίεs 
yνώσEIs και με τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία 
ώστε να καιανοούν και να ερμηνεύουν σωστά, νομο
θετικό και νομολογιακά κείμενα, από δυο διαφoρετιKΈS 
έννoμεs roξEιs: την αγγλοσαξονική και την ευρωηαϊκή
ηπειρωτική. Παράλληλα, μαθαίναυννα διακρίνolNτην 
εισδοΧή και επιρροή πουασκούνστηνελλπνική και κυ
πριακή έννομη τάξη το δίκαιο ms ΕυρωπαίκήsΈνωσns 
καθώs και η διεθνήs έννομη τάξη, εφαρμόζονταs στην 
πρόξη νέεs μoρφΈS μάθησπs με έμφασπ oDS «διαδρα
στΙKΈS)} ασκήσειs μεταξύ φoιτntώνKαι διδασκόντων, τη
νομαδική δουλειά καιτηνενθάΡΡlΝσηmsκριτικήs σκέ
ψηs. Έχουμε ήδη onόφoItous που διακρίνονται στον 
επαγγελματικό και επιστημονικό στίβο και διδακτικό 
προσωπικό, που απαρUφαι τόσο από νέous καταξιω
μένουs επιστήμoνεs, με ακαδημαϊκή έρευνα και προ
ϋπηρεσία σε μεγάλα ησνεηιστήμιατου εξωτερικού, όσο 
και απόέμπειρουs KαθηγnΤΈS, μεεπιστημονικήαριστεία, 
που δίδαξαν για πολλά Χρόνια σε νOμΙKΈS ms Ελλάδαs 
και tns Ευρώπηs. 


