ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Η προφορική εξέταση του μαθήματος «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» θα διεξαχθεί την
Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 9.00-13 00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, 6ος όροφος, στο Κτίριο
Θεμιστοκλέους 6.
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:
Εισαγωγικές έννοιες του δικαίου της θάλασσας. Ιστορική επισκόπηση και νεότερες εξελίξεις
A.Οι ζώνες εθνικής κυριαρχίας
a) Τα εσωτερικά ύδατα και η αιγιαλίτιδα ζώνη
β) Τα διεθνή στενά
γ) Η συνορεύουσα ζώνη
B.Οι ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας
α) Η υφαλοκρηπίδα
β) Η αποκλειστική οικονομική ζώνη
Γ. Η οριοθέτηση των ζωνών εθνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας μεταξύ Κρατών των οποίων οι
ακτές είναι απέναντι η μια σε σχέση με την άλλη ή που είναι όμορα
Δ. Οι θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας
Ε. Οι διεθνείς ζώνες
α) Η ανοιχτή θάλασσα: Οι ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας. Η αρχή της δικαιοδοσίας του
κράτους της σημαίας και οι εξαιρέσεις του: το δικαίωμα επίσκεψης στην ανοικτή θάλασσα.
Παγκόσμια δικαιοδοσία: πειρατεία.
β) Ο διεθνής βυθός, κοινό κτήμα της ανθρωπότητας και η Αρχή του διεθνούς βυθού.

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται συνδυαστικά από τα παρακάτω βιβλία:
Χ. Δίπλα και Χρ. Ροζάκη (επ.), Το δίκαιο της θάλασσας και η εφαρμογή του στην Ελλάδα, Αθήνα,
Σιδέρης, 2004 .
Α. Στρατή, Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση με γειτονικά Κράτη,

Αθήνα, Νομική

Βιβλιοθήκη, 2012.
Κ. Ιωάννου, Α. Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα, 4η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013.
Εμ. Ρούκουνα, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σελ. 225-367.
Χρ. Ροζάκη, Σε αναζήτηση του χαμένου χρόνου. Το δίκαιο της υφαλοκρηπίδας στην απόφαση του
Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Λιβύη – Μάλτα ,Αθήνα ,Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1989, 118
σελ.
Χ. Δίπλα, Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, εναλλακτικές λύσεις και
προτάσεις, Αθήνα, ΕΛΙΑΜΕΠ, 1992, 105 σελ.
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και το Σύμφωνο για την
εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης, εισαγωγή – μετάφραση Γ. Ασωνίτης, Αθήνα, Παπαζήσης,
1995, 439 σελ.

Αν και δεν είναι απαραίτητο, οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το κείμενο της
Συμβάσης για το δίκαιο της θάλασσας, χωρίς καμμιά σημείωση ή υπογράμμιση.

