
Ομιλία προς τους συμμετέχοντες στο 10ο Διεθνές Νομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απηύθυνε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό στους συμμετέχοντες σε συνεδρίαση 
ολομέλειας του 10ου Διεθνούς Νομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Η φετινή σύνοδος 
ολομέλειας είχε ως θέμα το Δίκαιο σε έναν πολυπολικό κόσμο. Η βιντεοσκοπημένη ομιλία 
καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου στην Αγία Πετρούπολη.

30 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν: Συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 10ο Διεθνές Νομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο, 
όπως πάντα, συγκέντρωσε κορυφαίους νομικούς και ασκούμενους δικηγόρους από πολλές χώρες.

Χαίρομαι που μετά από μια αναγκαστική διακοπή, το φόρουμ διεξάγεται και πάλι με φυσική 
παρουσία, διότι ακόμη και οι πιο προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τον άμεσο διάλογο και τις προσωπικές συναντήσεις.

Οι συμμετέχοντες στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης συζήτησαν πρόσφατα 
τα πιο σημαντικά πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά ζητήματα της παγκόσμιας 
ατζέντας- πολλά από αυτά τα ζητήματα σχετίζονται άμεσα με το διεθνές δίκαιο. Είναι σημαντικό να
συνεχίσετε αυτή τη συζήτηση στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ και να ασχοληθείτε με σημαντικά 
θέματα όπως το Δίκαιο σε έναν πολυπολικό κόσμο.

Είναι αλήθεια ότι διαμορφώνεται πλέον ένα πολυπολικό σύστημα διεθνών σχέσεων. 
Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη διαδικασία- συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και είναι 
αντικειμενικής φύσης. Η θέση της Ρωσίας και πολλών άλλων χωρών είναι ότι αυτή η 
δημοκρατική, πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πρέπει να οικοδομηθεί στη βάση του αμοιβαίου 
σεβασμού και της εμπιστοσύνης και, φυσικά, στις γενικά αποδεκτές αρχές του διεθνούς 
δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ταυτόχρονα, λέγεται ότι το δίκαιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα προβλήματα και τις 
προκλήσεις του σήμερα, στις σημερινές ταραχώδεις και θεμελιώδεις αλλαγές. Υπάρχουν επίσης 
πιο ακραίες εκτιμήσεις ότι η ιδέα του διεθνούς δικαίου διαλύεται. Διαφωνώ ριζικά με αυτά τα
συμπεράσματα.

Αναμφίβολα, το σύστημα του διεθνούς δικαίου πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, αλλά δεν 
πρέπει να συγχέουμε την αιτία με το αποτέλεσμα. Οι κρίσεις δεν συμβαίνουν επειδή το δίκαιο 
είναι ελαττωματικό, αλλά λόγω των προσπαθειών να αντικατασταθεί το δίκαιο με την 
υπαγόρευση και τα διεθνή πρότυπα με την εθνική δικαιοδοσία ορισμένων κρατών ή ομάδων 
κρατών σε μια εσκεμμένη άρνηση να ακολουθηθούν τις βασικές νομικές αρχές - τη 
δικαιοσύνη, την ευσυνειδησία, την ισότητα και τον ανθρωπισμό. Αυτά δεν είναι απλώς νομικά
ιδεώδη, αλλά αξίες που αντανακλούν την ποικιλομορφία του πολιτισμού μας.

Ορισμένα κράτη δεν είναι έτοιμα να αποδεχθούν την απώλεια της υπεροχής τους στη διεθνή 
σκηνή και προσπαθούν να διατηρήσουν το στερούμενο δικαιοσύνης μονοπολικό μοντέλο. Με 
το πρόσχημα αυτού που αποκαλούν τάξη βασισμένη σε κανόνες και άλλες αμφισβητήσιμες έννοιες,
προσπαθούν να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις παγκόσμιες διαδικασίες κατά τη δική τους 
κρίση και εμμένουν σε μια πορεία δημιουργίας κλειστών μπλοκ και συνασπισμών που 
λαμβάνουν αποφάσεις προς όφελος μιας χώρας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα 
φυσικά δικαιώματα των άλλων στις διεθνείς σχέσεις αγνοούνται. Η θεμελιώδης αρχή του 



αδιαίρετου της ασφάλειας χρησιμοποιείται επιλεκτικά. Οι μονομερείς, παράνομες κυρώσεις 
της Δύσης κατά κυρίαρχων κρατών έχουν εξελιχθεί σε πρωτοφανή κλίμακα.

Θα προσθέσω ότι οι χώρες που υπερασπίζονται τη δική τους μοναδικότητα, υπερβαίνουν επίσης το 
δίκαιο και διαγράφουν έννοιες όπως το απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας και η ελευθερία του 
λόγου, ακόμη και στα πλαίσια της δική τους εσωτερικής πολιτικής. Συνοψίζοντας, η κυριαρχία 
μιας χώρας ή μιας ομάδας χωρών στην παγκόσμια σκηνή δεν είναι μόνο αντιπαραγωγική, 
αλλά και επικίνδυνη και δημιουργεί αναπόφευκτα παγκόσμιο, συστημικό κίνδυνο.

Ο πολυπολικός κόσμος του 21ου αιώνα δεν έχει χώρο για ανισότητες ή διακρίσεις εις βάρος 
κρατών και λαών. Ως εκ τούτου, η χώρα μας τάσσεται υπέρ της πρακτικής υλοποίησης της 
κομβικής διεθνούς νομικής αρχής της κυρίαρχης ισότητας των κρατών και του δικαιώματος 
κάθε κράτους να ακολουθεί το δικό του αναπτυξιακό πρότυπο.

Η ατζέντα των ρωσικών εξωτερικών υποθέσεων ήταν και παραμένει πάντα εποικοδομητική. 
Αναπτύσσουμε πολυπολικές σχέσεις με όλους όσοι ενδιαφέρονται γι' αυτές και δίνουμε μεγάλη
αξία στη συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ, της ομάδας G20, των BRICS, του Οργανισμού 
Συνεργασίας της Σαγκάης και άλλων ενώσεων.

Η Ρωσία είναι ανοικτή σε διάλογο για τη διασφάλιση της στρατηγικής σταθερότητας, τη διατήρηση
των συμφωνιών για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη βελτίωση της 
κατάστασης στο πεδίο του ελέγχου των εξοπλισμών. Επικεντρωνόμαστε στην κοινή προσπάθεια 
για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων, όπως είναι η ατζέντα για την κλιματική αλλαγή, η 
καταπολέμηση της πείνας, η διασφάλιση σταθερότητας στις αγορές τροφίμων και ενέργειας και η 
τήρηση δίκαιων κανόνων στο διεθνές εμπόριο και τον ανταγωνισμό.

Όλοι αυτοί οι τομείς απαιτούν κατάλληλη και ευέλικτη νομική ρύθμιση και σχολαστική 
συνεργασία. Με αυτή την προσέγγιση, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κρίσεις όπως η 
σημερινή στο Ντονμπάς, που συμβαίνει για να προστατεύσουμε τους κατοίκους του από τη 
γενοκτονία, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλος ορισμός για να χαρακτηρίσει κανείς 
τις ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου από αυτό το «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ταυτόχρονα, η Ρωσία θα συνεχίσει να δημιουργεί έναν πιο δημοκρατικό και δίκαιο κόσμο, 
όπου τα δικαιώματα όλων των λαών είναι εγγυημένα και στον οποίο θα διατηρείται η 
πολιτιστική και πολιτισμική ποικιλομορφία ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Είμαι βέβαιος ότι, ακολουθώντας με συνέπεια το διεθνές δίκαιο και ενώνοντας τις 
προσπάθειές μας, είναι δυνατόν να επιλύσουμε τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο κόσμος και να εξασφαλίσουμε τη σταθερή, βιώσιμη και προοδευτική ανάπτυξη όλων των 
κρατών. Τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι νομικοί μπορούν και πρέπει να 
συνεισφέρουν σημαντικά στην αποκατάσταση του κύρους του δικαίου, στην ενίσχυση των 
νομικών θεσμών του και στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στις διεθνείς σχέσεις.

Εύχομαι σε όλους σας παραγωγική εργασία και ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


