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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διάλυση της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 ως αποτέλεσμα σειράς πολιτικών αναταραχών και 

συγκρούσεων και η συνακόλουθη δημιουργία νέων ανεξάρτητων κρατών στη θέση 

της τελευταίας βρήκε την Ελλάδα να συνορεύει με ένα νέο κράτος, το οποίο 

υιοθέτησε την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η χρησιμοποίηση της εν 

λόγω ονομασίας από το νέο κράτος, σε συνδυασμό με την οικειοποίηση συμβόλων 

άρρηκτα συνδεδεμένων με την ελληνική ιστορία προκάλεσε την έντονη ελληνική 

αντίδραση, η οποία μεταφράστηκε σε μία άρνηση αναγνώρισής του ως κρατικής 

οντότητας.  

Το 1993 το νέο κράτος κατάφερε να ενταχθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

(Ο.Η.Ε.), ωστόσο οι ελληνικές αντιδράσεις οδήγησαν στην υιοθέτηση της Απόφασης 

817 (1993)
1
, σύμφωνα με την οποία η χώρα αυτή θα είχε την προσωρινή ονομασία 

«Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (εφεξής π.Γ.Δ.Μ.),  εξαιτίας 

της διαφοράς που είχε προκύψει με την Ελλάδα αναφορικά με το θέμα της ονομασίας 

της. Οι διαπραγματεύσεις, όπως και οι εντάσεις, συνεχίστηκαν, για να φτάσουμε στο 

1995, οπότε και οι δύο γείτονες χώρες, Ελλάδα και π.Γ.Δ.Μ., δια των αρμοδίων 

Υπουργών Εξωτερικών τους, υπέγραψαν ένα κείμενο διεθνούς συνθήκης, την 

επονομαζόμενη «Ενδιάμεση Συμφωνία»
2
 (Interim Accord), που μεταξύ άλλων 

επιβεβαίωνε την πραγματοποίηση συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών με απώτερο 

σκοπό την εξεύρεση μιας οριστικής λύσης ως προς το πρόβλημα της ονομασίας, υπό 

την επίβλεψη πάντοτε του Ο.Η.Ε., ενώ δεν παρέλειπε να δημιουργεί εκατέρωθεν 

υποχρεώσεις σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο.  

Την άνοιξη του 2008, στη διάσκεψη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου 

(εφεξής ΝΑΤΟ), που έλαβε χώρα στο  Βουκουρέστι
3
, η π.Γ.Δ.Μ. υπέβαλε αίτηση 

εισδοχής της στους κόλπους της Συμμαχίας, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή, καθότι 

η Ελλάδα η οποία τυγχάνει μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 υπέβαλε σχετική ένσταση, 

η οποία και υιοθετήθηκε από τα υπόλοιπα μέλη. Η άρνηση της Συμμαχίας να 

απευθύνει πρόσκληση στην π.Γ.Δ.Μ. στην εν λόγω διάσκεψη οδήγησε την ίδια 

                                                           
1
 Βλ. Απόφαση 817/1993 (8.4.1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

2
 Από τούδε και εξής όπου κρίνεται απαραίτητο Ε.Σ. Το πλήρες κείμενο αυτής αποτελεί το Παράτημα Ι 

της παρούσης. 
3
 Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 

meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008, par. 20. 
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χρονιά την π.Γ.Δ.Μ. στην άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου 

εναντίον της Ελλάδας, με τον ισχυρισμό ότι η τελευταία προέβη σε «κατάφωρη 

παραβίαση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το άρθρο 11» της μεταξύ τους 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας
4
.   

Από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής έως και την έκδοση της απόφασης 

του Δικαστηρίου μεσολάβησαν τρία χρόνια με αρνητικό και για τις δυο χώρες- 

διαδίκους αντίκτυπο, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και σε επίπεδο διεθνών 

εξωτερικών σχέσεων.  

Τέλη του 2011 επανέρχεται στην επικαιρότητα η σημαντικότερη διαφορά  μεταξύ 

των γειτόνων χωρών, Ελλάδας και π.Γ.Δ.Μ., σχετικά με την ονομασία της 

τελευταίας. Το Διεθνές Δικαστήριο στις 5 Δεκεμβρίου του 2011 αγορεύει την 

επίσημη απόφασή του αναφορικά με την προσφυγή της π.Γ.Δ.Μ. εναντίον της 

Ελλάδας. Η απόφαση θα είναι «καταπέλτης» για την Ελλάδα, ταυτοχρόνως όμως δεν 

θα ικανοποιήσει πλήρως τα αιτήματα της π.Γ.Δ.Μ..  

Το θέμα της προσφυγής δεν πραγματεύεται την επίλυση του ονόματος της π.Γ.Δ.Μ., 

αλλά εστιάζει στο επιχείρημα της Προσφεύγουσας, ότι αυτό χρησιμοποιείται σαν 

πρόσχημα από την Ελλάδα και της ανακόπτει την πορεία για συμμετοχή σε 

οργανισμούς που η τελευταία μετέχει.   

Η παρακάτω εργασία έχει ως σκοπό να δώσει μια εικόνα της εξέλιξης της δίκης μέσω 

πρωτογενών πηγών (εγγράφων προσφυγής, άλλων δικογράφων, αγορεύσεων) από τη 

συγκεκριμένη δίκη, καθώς και της τελικής απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της 

Χάγης για το σημαντικό αυτό θέμα, που αφορά την ειρηνική επίλυση διαφορών στο 

σύγχρονο διεθνές δίκαιο, τη διεθνή δικαιοσύνη, καθώς και την εξωτερική πολιτική 

της Ελλάδας. 

Ως προς τη δομή της χωρίζεται σε πέντε μέρη.  Στο Πρώτο Μέρος επιχειρείται μια 

ήπια εισαγωγή στο σύστημα της διεθνούς δικαιοσύνης και ειδικότερα στην οργάνωση 

και τρόπο λειτουργίας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Στο δεύτερο παρουσιάζεται το 

ιστορικό υπόβαθρο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, καθώς και τα κύρια 

                                                           

4
 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of 

Macedonia v. Greece), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Δικαστηρίου http://www.icj-

cij.org. 
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χαρακτηριστικά αυτής, ενώ το τρίτο  επικεντρώνεται στο χρονικό της δίκης, αφού 

πρώτα έχουν παρατεθεί κάποια χρήσιμα στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης 

και λήψης αποφάσεων στο  ΝΑΤΟ, αλλά και μια βασική επισκόπηση των σχέσεων 

της π.Γ.Δ.Μ. με τη Συμμαχία. Το Τέταρτο παρουσιάζει και το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον από νομικής πλευράς, αφού παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης του 

Δικαστηρίου ως προς τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν ενώπιων του. Στο Πέμπτο 

και τελευταίο επιχειρείται η παράθεση ορισμένων κριτικών επισημάνσεων αναφορικά 

με ενδιαφέροντα ζητήματα  που ανέδειξε η Απόφαση, τόσο νομικής όσο και 

πολιτικής φύσης, για να κλείσει με μια συνολικότερη θεώρηση των διμερών σχέσεων 

των δύο κρατών υπό το πρίσμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 
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ABSTRACT 

The break up of Social Federal Republic of Yugoslavia in the beginning of 1990s as a 

result of a series of political upheavals and conflicts, followed by the foundation of 

new independent states in its territory found Greece to border with a new state, which 

adopted the name of “Republic of Macedonia”. The usage of the name “Macedonia” 

for this new state in conjunction with the familiarization of symbols that were 

strongly connected with the Greek history and culture, caused an intense Greek 

reaction, which translated into a refusal το recognize it as a state entity. 

In 1993 the new state managed to be integrated into United Nations (UN), however 

Greek reactions led to the adoption of the UN security Council Resolution 817
5
, under 

which this state would keep the provisional name “Former Yugoslavic Republic Of 

Macedonia”, due to its dispute with Greece regarding the name issue.  

Negotiations as well as the tensions between the two countries continued until 1995, 

when the two neighboring countries, Greece and FYROM, were represented by their 

competent Ministers of Foreign Affairs, signed an international treaty, the so-called 

'Interim Agreement' (Interim Accord)
 6

, which, among other things, confirmed the 

continuing of negotiations between the two countries with a view to find a permanent 

solution to the name issue, under the auspices of the UN. In the meantime this 

Agreement created mutual obligations for the two parts in a wide thematic spectrum, 

ranging from the name issue and the policy of Greece regarding FYROMs’ 

international presence to the development of good neighborhood relationships 

between the two states. 

In the spring of 2008, during the North Atlantic Treaty Organization Summit (NATO 

hereinafter) that held in Bucharest
7
, FYROM had been hoping to be invited to join 

NATO. Such an invitation was not extended because Greece, which is a member of 

NATO since 1952, submitted an objection that was accepted by the other members. 

FYROM (Applicant) instituted proceedings against Greece (Respondent) in the 

                                                           
5
 See UN Resolution S/RES 817/1993 (8.4.1993). 

6
 Hereafter I.A. .The full text of this Agreement has been attached as Annex A to this document.  

7
 Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 

meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008, par. 20. 
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International Court of Justice, alleging that the latter had strongly violated its legal 

obligations under Article 11 (1) of the Interim Accord
8
. 

From the date of the application till the judgment of the Court intervened three years 

with a negative impact on both countries-parties domestically and internationally.  

At the End of 2011 the most important dispute between the two neighbors, Greece 

and FYROM, as to the name of one of them comes up. The International Court of 

Justice on December 5, 2011 made its operative clause for the application of FYROM 

against Greece. The decision will be a "catapult" for Greece, but at the same time will 

not fully meet the demands of FYROM. 

The Application does not address the settlement of the name issue, but focuses on the 

Applicant’s argument that this issue is used by Greece as an excuse to object to 

Applicant’s accession into international or regional organizations, of which Greece is 

a member. 

The following study aims to give an overview of the proceedings through primary 

sources (documents proceedings, other court documents, dissenting opinions) of the 

particular trial, and the final decision of the ICJ on this important issue, which 

combines peaceful settlement of disputes in contemporary international law, 

international justice and foreign policy of Greece. 

As to the structure, it is divided into five parts. The First Part attempts to make a brief 

introduction to the structure of international justice with a special reference to the 

organization and modus operandi of International Tribunal. The Second one presents 

the historical background of the Interim Accord of 1995 and its main characteristics, 

while the Third focuses on the timeline of the trial, having already mentioned the 

organization of NATO and in particular the decision making policy as a brief 

flashback to its relations with FYROM. The Fourth one and also more interesting 

from a legal point of view presents the grounds of the court decision in the individual 

issues raised before this. The last one makes an attempt to make a review of some 

interesting issues; political and legal as well, that have arisen from this decision, to 

conclude with a comprehensive view of bilateral relations in the light of Greek 

foreign policy. 

                                                           
8
 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of 

Macedonia v. Greece), as it was published to  http://www.icj-cij.org. 



15 
 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Tο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών 

1.1  Η Υποχρέωση Ειρηνικού Διακανονισμού των Διεθνών Διαφορών 

Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο επιτάσσει στα Κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους με 

ειρηνικά μέσα. Η υποχρέωση αυτή ως κανόνας φυσικού δικαίου συναντάται από τον 

18
ο 
αιώνα, μετουσιώνεται ωστόσο σε κανόνα του θετικού δικαίου στη σύγχρονη 

εποχή. Ο βασικός κανόνας που θεσπίζει την υποχρέωση για ειρηνικό διακανονισμό 

των διεθνών διαφορών περιέχεται στο άρθρο 2 παρ. 3 του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών (ΧαρτΗΕ), σύμφωνα με το οποίο «όλα τα μέλη των ΗΕ οφείλουν να 

διακανονίζουν τις διεθνείς τους διαφορές με ειρηνικά μέσα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μην τίθεται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη»
9
.   

Η υποχρέωση αυτή πραγματώνεται στα πλαίσια διεθνών διαδικασιών, συνήθως 

θεσμοποιημένου ή και οργανικού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κι άλλη 

βάση. Μάλιστα, το σύστημα του ΧαρτΗΕ οργανώνει τον ειρηνικό διακανονισμό των 

διεθνών διαφορών, αφενός κατανέμοντας αρμοδιότητες στα όργανα του ΟΗΕ 

(Συμβούλιο Ασφαλείας, Γενική Συνέλευση, Γενικός Γραμματέας και Διεθνές 

Δικαστήριο), ενώ, αφετέρου, καταγράφει, ενδεικτικά και ισότιμα τις μεθόδους, 

πολιτικές, διπλωματικές και νομικές που ελεύθερα τα κράτη μπορούν να επιλέξουν 

για την επίλυση των διαφορών τους. Στην απαρίθμηση του άρθρου 33 παρ. 1 του 

ΧαρτΗΕ περιλαμβάνεται κι ο «δικαστικός διακανονισμός» που παραπέμπει, βέβαια, 

στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ)
10

.  

1.2  Θεσμική ταυτότητα και λειτουργικό πλαίσιο του Διεθνούς Δικαστηρίου 

Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών
11

 (Ιnternational Court of Justice – ICJ)  

ιδρύθηκε με βάση τον Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών το 1945
12

 και 

αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 92 αυτού το «κύριο δικαστικό όργανο των ΗΕ», ενώ 

                                                           
9
 Βλ. Κρατερός Ιωάννου-Στέλιος Περράκης, Εισαγωγή στη Διεθνή Δικαιοσύνη, γ΄ έκδοση, Εκδ. Αντ. 

Σάκκουλα, 2009, σ. 4. 
10

 Βλ. Περράκης Στέλιος, «Η Ελλάδα και η Χάγη», άρθρο δημοσιευμένο στις 14 Δεκ 2012 στην 

ιστοσελίδα http://foreignaffairs.gr/articles/69086/stelios-perrakis/i-ellada-kai-i-xagi? 
11

 Στο εξής «το Δικαστήριο». 
12

 Ειδικότερα την ίδρυση του νέου αυτού Διεθνούς Δικαστηρίου προέβλεψε το Κεφάλαιο ΙΔ΄ (άρθρα 

92-96) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη στις 26 Ιουνίου 1945 στο Σαν Φραντσίσκο 

των Η.Π.Α. Η Ελλάδα επικύρωσε τον Χάρτη του ΟΗΕ με τον Α.Ν. 585/29 Σεπ 1945 (ΦΕΚ Α΄ 242). 

http://foreignaffairs.gr/articles/69086/stelios-perrakis/i-ellada-kai-i-xagi?
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
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το Καταστατικό του (ΚατΔΔ) αποτελεί Παράρτημα και κατά συνέπεια αναπόσπαστο 

τμήμα του Χάρτη. Το Δικαστήριο αποτελεί συνέχεια του Διαρκούς Δικαστηρίου 

Διεθνούς Δικαιοσύνης (ΔΔΔΔ) το οποίο λειτούργησε κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου (1920-1939)
13

. Να σημειωθεί ότι τα δύο Δικαστήρια δεν αποτελούν 

δύο θεσμούς «ξένους», αλλά παρατηρείται σημαντικός βαθμός συνέχειας μεταξύ 

τους, καθώς αφενός οι Κανόνες Διαδικασίας του Διεθνούς Δικαστηρίου βασίζονται 

σε εκείνους του Διαρκούς Δικαστηρίου, αφετέρου η νομολογία και των δύο 

δικαιοδοτικών οργάνων θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σώμα
14

. Το Δικαστήριο 

διατηρεί την έδρα του στο Παλάτι της Ειρήνης στη Χάγη της Ολλανδίας από το 1946. 

Το Δικαστήριο ενεργεί ως ένα «Παγκόσμιο Δικαστήριο» καθώς είναι ανοιχτό σε όλα 

τα Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ, τα οποία είναι αυτοδικαίως συμβαλλόμενα μέρη στο 

Καταστατικό του. Σύμφωνα με το άρθρο 34 (1) ΚατΔΔ, «Μόνον Κράτη δύνανται να 

είναι διάδικοι επί υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου», ενώ το άρθρο 35 (1) 

προβλέπει ότι μόνον τα συμβαλλόμενα μέρη στο ΚατΔΔ (δηλαδή τα κράτη-μέλη του 

ΟΗΕ) έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν διαφορές προς επίλυση ενώπιόν του. Να 

σημειωθεί ότι το άρθρο 35 (2) του ΚατΔΔ δίνει το δικαίωμα και σε κράτη μη μέλη 

του ΟΗΕ να προσφύγουν, σύμφωνα πάντα με τους όρους που καθορίζει το 

Συμβούλιο Ασφαλείας
15
. Ο «παγκόσμιος» χαρακτήρας του Δικαστηρίου διαφαίνεται 

και από την έκταση της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του, η οποία επεκτείνεται σε 

οποιοδήποτε ζήτημα διεθνούς δικαίου. Διακρίνεται σε κατ’ αντιμωλία αρμοδιότητα η 

οποία ασκείται στα πλαίσια επίλυσης  διαφορών νομικής φύσης που υποβάλλονται 

από τα κράτη (δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις), και σε γνωμοδοτική 

(συμβουλευτική) αρμοδιότητα που αφορά την παροχή συμβουλευτικών απόψεων επί 

αναφυόμενων νομικών ζητημάτων, κατόπιν αιτήσεως των πολιτικών οργάνων των 

Ηνωμένων Εθνών ή κάποιων από των ειδικευμένων οργανώσεών του
16

.  

                                                           
13

 Το ΔΔΔΔ πραγματοποίησε την τελευταία του δημόσια συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου 1939, ενώ 

στις 26 Φεβρουαρίου 1940 εξέδωσε σχετική διάταξη, που ήταν και η τελευταία τυπική του πράξη, πριν 

η έδρα του μεταφερθεί λίγους μήνες αργότερα στην ουδέτερη Γενεύη. Ύστερα δεν παρουσίασε καμιά 

δικαστική αρμοδιότητα. Βλ. Ιωάννου - Περράκης, ό.π. (9), σ.184.  
14

 Κ. Αντωνόπουλος, «Η επίλυση των διαφορών από το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών», Το 

Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, (επιμ. Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας), Νομική Βιβλιοθήκη, 

2011, παρ. 772, σ. 395. 
15

 Οι όροι καθορίσθηκαν με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 9 (1946) της 15
ης 
Οκτωβρίου 

1946. Βλ. Αντωνόπουλος, ό.π. (14), παρ.779, υπ. 14.  
16

 Τα άτομα ή νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να συμμετέχουν αυτοτελώς ως διάδικοι ενώπιον του 

Δικαστηρίου, ωστόσο οι απαιτήσεις τους μπορούν να εισαχθούν μόνο μέσω του μηχανισμού της 
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Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου το Δικαστήριο να εισέλθει σε ένα θέμα, είναι 

η έκφραση συναίνεσης
17

 των ενδιαφερόμενων κρατών αναφορικά με την παραπομπή 

της διαφοράς τους σε αυτό. H έλλειψη υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου 

αποτελεί μια αδυναμία του διεθνούς νομικού συστήματος σε σχέση με τα εθνικά 

συστήματα, καθώς τα κράτη θεωρούν πτυχή της εθνικής τους κυριαρχίας την 

διατήρηση της ελευθερίας επιλογής για το αν θα υποβάλουν οποιαδήποτε διαφωνία 

σε δικαστική κρίση. 

 Η έλλειψη υποχρεωτικής δικαιοδοσίας επιχειρείται να ξεπερασθεί, έστω και μερικώς, 

με το άρθρο 36 (2) του ΚατΔΔ το οποίο και εισάγει την Προαιρετική Ρήτρα σύμφωνα 

με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη στο Καταστατικό του έχουν το δικαίωμα να 

αποδεχθούν ως υποχρεωτική τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου έναντι οποιουδήποτε 

άλλου μέρους που έχει κάνει το ίδιο για όλες τις νομικές διαφορές που αφορούν την 

(α) ερμηνεία μιας διεθνούς συνθήκης, (β) οποιοδήποτε ζήτημα διεθνούς δικαίου, (γ) 

οποιοδήποτε γεγονός που αν επιβεβαιωθεί μπορεί να αποτελέσει παραβίαση διεθνούς 

υποχρέωσης και (δ) τη φύση και την έκταση της επανόρθωσης (αποζημίωσης) που 

οφείλεται εξαιτίας της παραβίασης διεθνούς υποχρεώσεως
18

. Πέρα της Προαιρετικής 

Ρήτρας η συναίνεση ενός κράτους στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου μπορεί να 

λάβει χώρα (α) με ειδική συμφωνία ή συνυποσχετικό
19

, (β) με συνυποσχετική ρήτρα 

σε διεθνή συνθήκη ή συμφωνία η οποία είναι σε ισχύ
20
, καθώς και (γ) με την αρχή 

της κατά παρέκταση αρμοδιότητας (forum prorogatum)
21

. 

Οι εκδιδόμενες αποφάσεις λαμβάνονται μυστικά και κατά πλειοψηφία
22

 και είναι 

υποχρεωτικές, σε αντίθεση με τις γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν δεσμευτικό 

χαρακτήρα. Την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου επί 

υποθέσεων στις οποίες είναι διάδικοι επιβάλλει στα Κράτη μέλη των ΗΕ το άρθρο 94 

                                                                                                                                                                      
διπλωματικής προστασίας. Αναφορικά με τον θεσμό της διπλωματικής προστασίας βλ. Σχέδιο Άρθρων 

της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών για τη  Διπλωματική Προστασία (2006).  
17

 Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται η συναίνεση προβλέπονται στα άρθρα 36 και 37 του 

ΚατΔΔ. 
18

 LeRoy Bennett-James K. Oliver, Διεθνείς Οργανισμοί, Αρχές και Προβλήματα, GUTENBERG, 2006, 

σ. 235. 
19

 Προβλέπεται στο άρθρο 36 (1) ΚατΔΔ και αποτελεί μια συμβατική αποδοχή της αρμοδιότητας, η 

οποία μπορεί να συμπέσει χρονικά με τη διένεξη ή και να προηγηθεί αυτής. 
20

 Προβλέπεται στο άρθρο 36 (1) και 37 ΚατΔΔ. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και η Ενδιάμεση 

Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και π.Γ.Δ.Μ., την οποία θα αναλύσουμε διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. 
21

 Προβλέπεται στο άρθρο 36 (1) ΚατΔΔ και 38 (5) των Κανόνων Διαδικασίας του ΔΔ. Με αυτήν 

παρέχεται το δικαίωμα σε ένα κράτος να αποδεχθεί την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου ως υποχρεωτική 

χωρίς την  προϋπόθεση ειδικής ή άλλης συμφωνίας με άλλο κράτος το οποίο έχει πράξει το ίδιο με 

βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Βλ. Κ. Αντωνόπουλος, ό.π. (14), παρ. 789, σ. 407. 
22

 Η διαδικασία έκδοσης απόφασης αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο. 
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παρ.1 ΧαρτΗΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του ΚατΔΔ, το οποίο ωστόσο 

περιορίζει το δεδικασμένο μόνο στη συγκεκριμένη διαφορά και τους συγκεκριμένους 

διαδίκους. Ο περιορισμός αυτός βέβαια, όπως κρίθηκε από το Δικαστήριο στην 

Υπόθεση Καμερούν κατά Νιγηρίας (Προδικαστικές Ενστάσεις)
23
, αφορά μόνο το 

διατακτικό των αποφάσεων και όχι το σκεπτικό τους, το οποίο και δύναται να 

επαναληφθεί σε μεταγενέστερες υποθέσεις, ως μέρος του δικανικού συλλογισμού
24

. 

1.3  Η εκδίκαση των προσφυγών 

Η διαδικασία επίλυσης μιας διαφοράς ενώπιον του Δικαστηρίου έχει ως αφετηρία την 

κατάθεση της προσφυγής ή την κοινοποίηση του συνυποσχετικού στη Γραμματεία 

του Δικαστηρίου
25

 και περιλαμβάνει δύο μέρη, τη γραπτή και την προφορική 

διαδικασία
26

. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται στην υποβολή του υπομνήματος του 

ενάγοντος κράτους (memorial), την υποβολή του υπομνήματος αντίκρουσης του 

εναγόμενου κράτους (counter- memorial) και εφόσον ζητηθεί από τα διάδικα μέρη 

και συμφωνήσει το Δικαστήριο την υποβολή απάντησης (reply) και ανταπάντησης 

(rejoinder) στα προηγούμενα υπομνήματα αντιστοίχως
27
. Εν συνεχεία ακολουθεί η 

προφορική διαδικασία και με την ολοκλήρωσή της τα μέλη του Δικαστηρίου 

αποσύρονται σε διάσκεψη, για να αποφανθούν και να ετοιμάσουν την έκδοση της 

Απόφασης
28

 επί της ουσίας της διαφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΚατΔΔ, 

προκειμένου αυτό να λάβει αποφάσεις για διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

του, λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες πηγές του διεθνούς δικαίου: 

1. Διεθνείς Συνθήκες, που καθορίζουν κανόνες τους οποίους έχουν αναγνωρίσει 

τα αντίδικα μέρη. 

2. Διεθνή Έθιμα, που αποτελούν ένδειξη ενός γενικού τρόπου ενέργειας που έχει 

όμως καταστεί αποδεκτός ως νόμος. 

3. Γενικές αρχές Δικαίου, που έχουν αναγνωριστεί από τα πλείστα πολιτισμένα 

κράτη.  

4. Διεθνή νομολογία και διδασκαλία (απόψεις, γνώμες) κορυφαίων νομομαθών 

(διεθνολόγων), ως βοηθητικές πηγές. 

                                                           
23

 Βλ. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), 

Preliminary Objections, ICJ Rep.1998, 275, 292. 
24

 Βλ. Κ. Αντωνόπουλος, ό.π.(14) , παρ.813, σ. 423-424. 
25

 Άρθρο 40 (1) ΚατΔΔ. 
26

 Άρθρο 43 ΚατΔΔ. 
27

 Βλ. Κ. Αντωνόπουλος, ό.π.(14), παρ.801, σ. 414. 
28

 Άρθρα 54-55 ΚατΔΔ και 19-21 ΚανΔΔ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%88%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Η διάσκεψη του Δικαστηρίου είναι μυστική, διασφαλίζοντας έτσι την έκφραση της 

ελεύθερης και ανεπηρέαστης βούλησης των Δικαστών για την έκδοση μιας 

αμερόληπτης απόφασης. Αν δεν υπάρξει φιλικός διακανονισμός ή παραίτηση του 

προσφεύγοντος κράτους, το Δικαστήριο προχωρεί στην έκδοση της αποφάσεως η 

απαγγελία της οποίας γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να διασφαλισθεί 

η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο διατακτικό της απόφασης αναγράφονται τα ονόματα των 

δικαστών που αποτελούν την πλειοψηφία, καθώς και τα ονόματα αυτών που 

εξέφρασαν την επιθυμία να καταχωρηθούν οι απόψεις τους, διιστάμενες (dissenting 

opinions), εφόσον διαφοροποιήθηκαν της πλειοψηφίας και δεν ψήφισαν την απόφαση 

και ατομικές (separate opinions) στην περίπτωση που ψήφισαν υπέρ της απόφασης 

(διατακτικό), χωρίς ωστόσο να συμφωνούν με κάποιο από τα σημεία του σκεπτικού 

της. Τέλος οι Δικαστές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν δηλώσεις, σύντομες δηλαδή 

γραπτές επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που ψήφισαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

διιστάμενες απόψεις δεν έχουν νομική ισχύ, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν 

συμβάλλουν στη δυναμική εξέλιξη του δικαίου
29

. 

1.4  Προδικαστικές ενστάσεις 

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία μπορεί ωστόσο να διακοπεί από την 

παρεμβολή των λεγόμενων «προδικαστικών ενστάσεων». Πρόκειται για διαδικαστικό 

μέσο άμυνας των διαδίκων (συνήθως του εναγόμενου κράτους) προς το Δικαστήριο 

που συναντάται στη συντριπτική πλειοψηφία των εκδικαζόμενων υποθέσεων και έχει 

ως στόχο την αποφυγή της εκδικάσεως της διαφοράς επί της ουσίας. Το Δικαστήριο 

υποχρεούται να εξετάσει πρώτα τις προδικαστικές ενστάσεις, σύμφωνα με την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 79 του Κανονισμού του, για να ακολουθήσει, 

εφόσον τις απορρίψει, η εκδίκαση της ουσίας της διαφοράς
30

.  

Οι προδικαστικές ενστάσεις διακρίνονται σε (1) προδικαστικές ενστάσεις κατά της 

αρμοδιότητας και σε (2) προδικαστικές ενστάσεις κατά του παραδεκτού της 

προσφυγής. Οι πρώτες εντοπίζονται σε δύο επίπεδα: (1α) στην έλλειψη αποδοχής της 

δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου εκ μέρους του διαδίκου και (1β) στην ανυπαρξία 

νομικής διαφοράς, ενώ οι δεύτερες έχουν διαμορφωθεί νομολογιακά και είναι οι 

                                                           
29

 Bλ. Ιωάννου-Περράκης, ό.π. (9), σ. 282-283. 
30

 Βλ. Ιωάννου-Περράκης, ό.π. (9), σ. 258. 
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παρακάτω: (2α) Η προσφυγή δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό ή είναι άνευ 

αντικειμένου, (2β) η έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης για την άσκηση εκ μέρους 

μίας χώρας του δικαιώματος διπλωματικής προστασίας, (2γ) η έλλειψη έννομου 

συμφέροντος, καθώς και (2δ) η ένσταση με βάση την αρχή του «Νομισματικού 

Χρυσού»
31

. 

1.5 Σύνθεση του Δικαστηρίου  

Το Διεθνές Δικαστήριο συγκροτείται από δεκαπέντε δικαστές, δύο από τους οποίους  

δεν μπορεί να είναι πολίτες του ίδιου Κράτους
32
. Η θητεία τους διαρκεί εννέα έτη και 

δύναται να ανανεωθεί. Κάθε τρία έτη ανανεώνεται το 1/3 των δικαστών. Η εκλογή 

τους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που 

συνεδριάζουν ταυτόχρονα, αλλά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο
33
. Εκλεγμένος 

θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία και στα δύο όργανα. 

Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή Κρατών-Μελών στην ψηφοφορία. Πέρα από το κώλυμα της ίδιας 

ιθαγένειας, τα όργανα του ΟΗΕ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη δικαϊκή 

«γεωγραφική» ισορροπία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση στη  σύνθεση 

του Δικαστηρίου των κυριότερων νομικών συστημάτων
34
. Αναφορικά με τα 

προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα υποψήφια πρόσωπα, αυτά είναι σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του ΚατΔΔ μεταξύ άλλων το ήθος τους και η αναγνωρισμένη νομική τους 

κατάρτιση. Στα πλαίσια της εξασφάλισης της αμεροληψίας-ανεξαρτησίας στην 

άσκηση του έργου των Δικαστών, στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας για τη διαφύλαξη της 

αξιοπιστίας του Δικαστηρίου ως διεθνούς - οικουμενικού θεσμού, δεν επιτρέπεται σε 

αυτούς κατά τη θητεία τους να ασκούν πολιτικό ή διοικητικό λειτούργημα ή 

οποιαδήποτε άλλη απασχόληση επαγγελματικής φύσης
35

.  

Η σύνθεση του Δικαστηρίου δύναται να ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή ad hoc 

δικαστών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 31 ΚατΔΔ, εάν κατά την  εκδίκαση μιας 

διαφοράς δεν περιλαμβάνεται δικαστής της ιθαγένειας ενός των διάδικων Κρατών, 

αυτά έχουν το δικαίωμα να ορίσουν έναν δικαστή της επιλογής τους αποκλειστικά 

και μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο εν λόγω θεσμός που θυμίζει διαιτησία έχει 

                                                           
31

 Βλ. Κ. Αντωνόπουλος, ό.π. (14), παρ.803-804. 
32

 Άρθρο 3 ΚατΔΔ. 
33

 Άρθρο 8 επ. ΚατΔΔ. 
34

 Άρθρο 2 ΚατΔΔ. 
35

 Άρθρο 16 ΚατΔΔ. 
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διττό ρόλο, καθώς αφενός ενισχύει την εμπιστοσύνη των διαδίκων στην όλη 

διαδικασία, αφετέρου παρέχει τη δυνατότητα στη σύνθεση αυτού να κατανοήσει 

καλύτερα τους εθνικούς θεσμούς και τις ιδιαιτερότητες των εθνικών νομικών 

συστημάτων
36
. Σε κάθε περίπτωση οι ad hoc δικαστές υποχρεούνται να είναι 

αμερόληπτοι στην κρίση τους καθώς ο ρόλος τους δεν είναι να εκπροσωπήσουν το 

κράτος την εθνικότητα του οποίου έχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση. 

1.5.1  Η Σύνθεση του Δικαστηρίου στη υπό εξέταση προσφυγή 

Στην προσφυγή που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης εργασίας η σύνθεση του 

Δικαστηρίου απεικονίζεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

President Hisashi Owada JAPAN 

Vice-President Peter Tomka SLOVAKIA 

Judges Abdul Koroma SIERRA LEONE0 

 Bruno Simma GERMANY 

 Ronny Abraham FRANCE 

 Kenneth Keith NEW ZEALAND 

 Bernardo Sepulveda Amor MEXICO 

 Mohamed Bennouna MOROCCO 

 Leonid Skotnikov RUSSIAN FEDERATION 

 Antonio Augusto Cancardo Trindare BRAZIL 

 Abdulqawi Ahmed Yusuf SOMALIA 

 Christopher Greenwood UNITED KINGDOM 

 Hanqin Xue CHINA 

 Joan E. Donoghue U.S.A. 

Judges ad hoc Emmanuel Roukounas GREECE 

 Budislav Vukas CROATIA 

Registrar Philippe Couvreur BELGIUM 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΚατΔΔ, όπως προαναφέρθηκε, από τη στιγμή που δεν 

υπήρχε δικαστής υπηκοότητας των διάδικων κρατών στη σύνθεση του σώματος, το 

κάθε διάδικο μέρος επέλεξε από έναν ad hoc δικαστή. Η ελληνική πλευρά επέλεξε 

                                                           
36

 Bλ. Ιωάννου-Περράκης, ό.π. (9), σ. 191. 
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τον καθηγητή Εμμανουήλ Ρούκουνα
37
, ομότιμο καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1997 μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ η  

κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. τον Κροάτη Budislav Vukas
38
, καθηγητή Δημοσίου 

Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ και μέλος του Διεθνούς 

Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1996 ως το 2005.  

1.6  Εκπροσώπηση της π.Γ.Δ.Μ. στο Δικαστήριο  

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο Δικαστήριο 

εκπροσωπήθηκε από τους: 

 Α.Ε.
39

 Nikola Poposki, Υπουργός Εξωτερικών της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 

                                                           
37

 O Εμ. Ρούκουνας γεννήθηκε στο Zαγαζίκ της Aιγύπτου το 1933. Σπούδασε στο Παρίσι, στη Nέα 

Yόρκη και τη Xάγη. Eντεταλμένος υφηγητής (1970), έκτακτος (1978), τακτικός (1980) καθηγητής της 

Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Oμότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Aθηνών 

(2001) και επίτιμος (2008). Ad hoc δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (2009). Πρόεδρος του 

Iνστιτούτου του Διεθνούς Δικαίου (Γενεύη 2009-2011), του Διεθνούς Mονίμου Δικαστηρίου 

Διαιτησίας (Permanent Court of Arbitration, 2001), της Ομάδας Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2005-2006), της Eπιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Hνωμένων Eθνών 

(1985-1991), της Eπιτροπής των Hνωμένων Eθνών για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων 

(1983-1985), της Διεθνούς Eπιτροπής Bιοηθικής της Oυνέσκο (1998-2003), της Eπιτροπής 

Eμπειρογνωμόνων της Eυρωπαϊκής Eνώσεως για την Kεντρική Aμερική (1995-1999). Aπό το 1993 

έως το 1999 ήταν εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Hνωμένων Eθνών για τη Δυτική Σαχάρα. 

"Δικηγόρος και σύμβουλος" της Eλλάδος στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας του Aιγαίου ενώπιον του 

Διεθνούς Δικαστηρίου της Xάγης (1976-1978). Mέλος της Oμάδας Eμπειρογνωμόνων της ΔAΣE για 

τα Bαλκάνια (1991-1992), της Διευθύνουσας Eπιτροπής Bιοηθικής του ιδίου Συμβουλίου (από το 

1993), της Διευθύνουσας Eπιτροπής Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Eυρώπης (από το 

1999). Eκπρόσωπος ή μέλος της αντιπροσωπείας της Eλλάδος στην Eπιτροπή των Hνωμένων Eθνών 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών (3η και 6η Eπιτροπή), 

στο NATO και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις. Έγραψε 12 βιβλία και πολλά άρθρα. 

Το παρόν βιογραφικό αντλήθηκε από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών. 

http://www.academyofathens.gr/ecPage.asp?id=335&nt=18&lang=1 

38
 Ο Vukas Budislav γεννήθηκε το 1938 στην Rijeka της Κροατίας. Σπούδασε νομικά στο Ζάγκρεμπ 

και τη Χάγη. Επαγγελματική Εμπειρία: Βοηθός 1963-1970, Λέκτορας 1970-1974, Επίκουρος 

Καθηγητής 1974-1977 και Καθηγητής από το 1977 του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου στο 

Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, συνταξιούχος πλέον. Έχει διδάξει σε πολλά Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού. Διετέλεσε σύμβουλος του UNEP, στο Ναϊρόμπι (1981 και 1991) και στη  Μονάδα 

συντονισμού για το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης, Αθήνα (1985 και 1990). Είναι συγγραφέας πολλών 

βιβλίων, μονογραφιών, άρθρων και εργασιών σε διάφορους τομείς του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Το 

παρόν αποτελεί μετάφραση του βιογραφικού που είναι αναρτημένο στο δελτίο τύπου του Διεθνούς 

Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας (ΙTLOS) με ημερομηνία 2 Οκτ 2002,  

http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/PR_No.69.pdf. 
39

 Πρόκειται για τη συντομογραφία της τιμητικής διάκρισης Α.Ε., Αυτού Εξοχότητα (H.E., His/Her 

Excellency), αναφοράς που προηγείται του προσώπου που κατέχει κάποια καίριας σημασίας θέση ή 

πολιτικό αξίωμα. 

http://www.academyofathens.gr/ecPage.asp?id=335&nt=18&lang=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rijeka
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 Α.Ε. Antonio Miloshoski, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής της 

Συνέλευσης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

Ως Αντιπρόσωπος (Agent) ορίστηκε ο: 

 Α.Ε. Nikola Dimitrov, Πρέσβης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας στο Βασίλειο της Ολλανδίας. 

Ως Συνεργάτες Αντιπρόσωποι (Co-Agent) οι: 

 Philippe Sands, QC
40
, Καθηγητής Νομικής στο University College του 

Λονδίνου, δικηγόρος, Επιμελητής, Λονδίνο, 

 Sean D. Murphy, Patricia Roberts Harris, Καθηγητής Δικαίου, Πανεπιστήμιο 

George Washington, 

 Geneviève Bastid-Burdeau, Καθηγήτρια  Νομικής, Πανεπιστήμιο Paris I, 

Panthéon-Sorbonne, 

 Pierre Klein, καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, Διευθυντής του Κέντρου 

Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο Libre, Βρυξέλλες,  

 Blinne Ní Ghrálaigh, συνήγορος, Επιμελητήρια, Λονδίνο. 

Ως Συνήγοροι (Counsel) οι: 

 Saso Georgievski, Καθηγητής της Νομικής, Πανεπιστήμιο Αγ. Κυρίλλου και 

Μεθοδίου, Σκόπια, 

 Toni Deskoski, Καθηγητής της Νομικής, Πανεπιστήμιο Αγ. Κυρίλλου και 

Μεθοδίου, Σκόπια, 

 Igor Djundev, Πρέσβης, Σύμβουλος Επικρατείας, Υπουργείο Εξωτερικών της 

Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 

 Goran Stevcevski, Σύμβουλος Επικρατείας, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου, του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας, 

 Elizabeta Gjorgjieva, Πληρεξούσια Υπουργός, Αναπληρώτρια Επικεφαλής 

της Αποστολής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

                                                           
40

  Πρόκειται για τη συντομογραφία του Queen's Counsel, που σημαίνει Σύμβουλος της Βασίλισσας 

(της Αγγλίας). 
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 Aleksandra Miovska, Επικεφαλής του Τομέα Συντονισμού, Γραφείο 

Υπουργού Εξωτερικών της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας, 

Ως  Σύμβουλοι (Advisers) οι: 

 Mile Prangoski, Επιστημονικός Συνεργάτης, γραφείο Υπουργού Εξωτερικών 

της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 

  Remi Reichold, Βοηθός Ερευνητής, Matrix, Επιμελητήρια, Λονδίνο. 

Ως  Βοηθοί (Assistants): 

 Elena Bodeva, Τρίτη Γραμματέας, Πρεσβεία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο Βασίλειο της Ολλανδίας. 

Ως  Αξιωματικός Σύνδεσμος (Liaison Officer) με το Διεθνές Δικαστήριο: 

 Ilija Kasaposki, Υπεύθυνος Ασφαλείας του Υπουργού Εξωτερικών της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

 

1.7 Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Δικαστήριο 

Η Ελλάδα παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο με την εξής ομάδα: 

Εκπροσώπηση: 

 Α.Ε. Γεώργιος Σαββαΐδης, Πρέσβης στην Ελλάδα 

 Μαρία Τελαλιάν, Νομικός Σύμβουλος, επικεφαλής του Δημόσιου Τομέα 

Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Ελλάδας. 

Ως Αντιπρόσωποι (Agents) ορίστηκαν οι: 

 Georges Abi-Saab, Επίτιμος Καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Γενεύης, μέλος του 

ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου, 

 James Crawford, SC, FBA, Whewell Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, 

Πανεπιστήμιο του Cambridge, μέλος του ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου, 
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 Alain Pellet, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο Paris Ouest, 

Nanterre-La Défense πρόεδρος, μέλος και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής 

Διεθνούς Δικαίου, συνεργαζόμενο μέλος του ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου, 

 Michael Reisman, Myres S. McDougal, Καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, 

Νομική Σχολή του Yale, μέλος του ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου. 

Ως Ανώτερος Σύνήγορος (Senior Counsel) και Συνήγοροι (Advocates) οι: 

 Αργύριος Φατούρος, Ομότιμος Καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Institut de droit International. 

 Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, 

 Ευάγγελος Κωφός, τ. Υπουργός-Σύμβουλος, Υπουργείο Εξωτερικών της 

Ελλάδας, ειδικός σε βαλκανικά ζητήματα. 

Ως Συνήγοροι (Counsel) οι: 

 Tom Grant, Ερευνήτρια, Κέντρο Lauterpacht του Διεθνούς Δικαίου, 

Πανεπιστήμιο του Cambridge, 

 Αλέξανδρος Κολλιόπουλος, αναπληρωτής νομικός σύμβουλος, Δημόσιος 

Τομέας Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Υπουργείο Εξωτερικών 

της Ελλάδας, 

 Μιχαήλ Στελλακάτος-Λοβέρδος, αναπληρωτής νομικός σύμβουλος, Δημόσιος 

Τομέας Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Υπουργείο Εξωτερικών 

της Ελλάδας, 

 Alina Miron, Ερευνήτρια, Κέντρο Διεθνούς Δικαίου της Nanterre (CEDIN), 

Πανεπιστήμιο Paris Ouest, Nanterre-La Défense. 

Ως Σύμβουλοι (Advisers) οι:  

 Ιωάννης Οικονομίδης, Πρέσβης της Ελλάδας στο Βασίλειο της 

Ολλανδίας, 

 Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πληρεξούσια Υπουργός, Προϊστάμενη του 

Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου στα Σκόπια, 

 Ευστάθιος Παΐζης-Παραδέλλης, Σύμβουλος, Πρεσβεία της Ελλάδας στο 

Βασίλειο της Ολλανδίας, 



26 
 

 Ηλίας Καστανάς, αναπληρωτής νομικός σύμβουλος, Δημόσιος Τομέας 

Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Υπουργείο Εξωτερικών της 

Ελλάδας, 

 Κωνσταντίνος Κοδέλλας, Γραμματέας Πρεσβείας. 

Ως Διπλωματικοί Σύμβουλοι (Diplomatic Advisers) οι: 

 Ιωάννης Κοροβίλας, ακόλουθος πρεσβείας, 

 Κοσμάς Τριανταφυλλίδης, ακόλουθος πρεσβείας. 

 

1.8  Ο ρυθμός εξέλιξης της Δίκης 

• 17/11/2008 (2008/40): Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας (εφεξής Προσφεύγουσα) καταθέτει προσφυγή στη Γραμματεία του  

Διεθνούς Δικαστηρίου εναντίον της Ελληνικής Δημοκρατίας (Καθ’ ής
41

), αναφορικά 

με την ερμηνεία και εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, η οποία υπεγράφη μεταξύ 

των δύο χωρών στις 13 Σεπτεμβρίου 1995. Η Προσφεύγουσα σκοπεύει να θεμελιώσει 

την παραβίαση εκ μέρους της Καθ’ ής των νομικών υποχρεώσεών της σύμφωνα με το 

Άρθρο 11, παράγραφος 1 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και να διασφαλίσει την τήρηση 

των υποχρεώσεων της Καθ’ ής, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο σε σχέση με τις 

προσκλήσεις ή αιτήσεις που μπορεί να γίνουν προς ή από την Προσφεύγουσα, 

προκειμένου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ή κάθε άλλου διεθνούς, πολυμερούς, 

περιφερειακού οργανισμού ή θεσμού στους οποίους η Καθ’ ής είναι μέλος. 

 

• 20/01/2009  (2009/6): To Δικαστήριο όρισε την 20 Ιουλ 2009 και 20 Ιαν 2010 

αντίστοιχα, ως προθεσμίες για την κατάθεση των αρχικών υπομνημάτων των 

διαδίκων. 

 

• 05/08/2009 : Με επιστολή της προς το Δικαστήριο η Καθ’ ής εγείρει ζήτημα 

αρμοδιότητας του Δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο να υποβάλει προδικαστική ένσταση, 

αποδεχόμενη την εξέταση των ζητημάτων για την αρμοδιότητα του Διεθνούς 

Δικαστηρίου μαζί με την ουσία της προσφυγής. 
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 Το κράτος κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή από τούδε και στο εξής θα αναφέρεται ως Καθ’ 
ής. 
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• 16/03/2010 - 2010/5: Το Δικαστήριο επιτρέπει την υποβολή απάντησης από 

την Προσφεύγουσα και ανταπάντησης από την Καθ’ ής, καθορίζοντας ως προθεσμίες 

την 9 Ιουν 2010 και 27 Οκτ 2010 αντίστοιχα. 

 

• 21/03/2011 - 2011/4: Η δημόσια ακροαματική διαδικασία λαμβάνει χώρα από 

τη Δευτέρα 21 έως την Τετάρτη 30 Μαρτίου του 2011.  

 

• 30/03/2011 - 2011/8: Σύνοψη των δημόσιων ακροάσεων – Το Δικαστήριο 

ξεκινάει τις συσκέψεις. 

 

• 05/12/2011 - 2011/37: Το Δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του τη 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 στις 10 π.μ., σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα, 

αντιτασσόμενη στην ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, παραβίασε την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 11, 

παράγραφος 1, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

2. Η Ενδιάμεση Συμφωνία
42

 

2.1  Το ιστορικό πλαίσιο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας  

Πριν την παρουσίαση της προσφυγής καθ’ αυτής σκόπιμο κρίνεται να αναφερθούμε 

στην επονομαζόμενη «Ενδιάμεση Συμφωνία», η ερμηνεία και εφαρμογή της οποίας 

αποτέλεσε την αιτία της δικαστικής διαμάχης, καθώς η κατανόηση τόσο του 

περιεχομένου της όσο και του ιστορικού της υπόβαθρου είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να επιχειρήσουμε μια κριτική προσέγγιση της απόφασης του 

Δικαστηρίου. 

Η κατάρρευση του «σιδηρούν παραπετάσματος» και οι αναδυόμενες ταραχές 

επιτάχυναν τις φυγόκεντρες τάσεις, οδηγώντας μεταξύ άλλων στη διάλυση της 

Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (ΣΟΔΓ). Στις 17 

Σεπτεμβρίου 1991 το νοτιότερο ομόσπονδο τμήμα αυτής
43

 ανακήρυξε κατόπιν 

δημοψηφίσματος την ανεξαρτησία του. Ταυτόχρονα ξεκίνησε εκστρατεία για τη 

διεθνή αναγνώρισή του με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Οι Έλληνες 

αιφνιδιάστηκαν από την εξέλιξη αυτή, καθώς ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι ένα νέο 

κράτος εμφανιζόταν στα βόρεια σύνορά τους με ένα όνομα, το οποίο αδιαμφισβήτητα 

θεωρούσαν δικό τους.  

Στις 16 Δεκεμβρίου 1991, οπότε και συγκλήθηκε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο 

Υπουργών Εξωτερικών της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να συζητήσει 

την de jure αναγνώριση των αποσχισθέντων πρώην γιουγκοσλαβικών δημοκρατιών, η 

ελληνική πλευρά εξέθεσε τις θέσεις της αναφορικά με την π.Γ.Δ.Μ., οι οποίες 

περιστρέφονταν γύρω από σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με τη  χρήση του ονόματος 

«Μακεδονία» από το νέο κράτος, την πιθανότητα μελλοντικών εδαφικών 
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 Για εκτενέστερη αναφορά στην Ενδιάμεση Συμφωνία και τις υποενότητες αυτού του κεφαλαίου βλ. 

Ν. Ζάικος Η Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας – ΠΓΔΜ. Προοπτικές και εξελίξεις κατά το Διεθνές Δίκαιο 

στο  Ε. Κωφός-Βλ. Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια: Η Επτάχρονη Συμβίωση (1995-2002), εκδ. 

Παπαζήση, Κέντρο Ερευνητικής Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης – Ίδρυμα Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα, Αθήνα, 2003, σ. 21-67 και τη σχετική βιβλιογραφία τους.  
43

 Με τη δημιουργία της Ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας το 1944 ο ηγέτης της στρατάρχης Γιόσιπ Τίτο 

έδωσε στην πιο νότια επαρχία το όνομα Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας, καθιστώντας την 

συστατικό στοιχείο του ομοσπονδιακού μορφώματος. Το 1963 μετονομάστηκε σε Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, για να παραμείνει έτσι μέχρι τον Μάρτιο του 1991, οπότε και 

αφαιρέθηκε ο όρος «Σοσιαλιστική».  
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διεκδικήσεων και την εχθρική προπαγάνδα, η οποία εκπορευόταν από ορισμένους 

κύκλους στα Σκόπια. Η ανυποχώρητη στάση της π.Γ.Δ.Μ. σε συνδυασμό με την 

αυξανόμενη ελληνική συναισθηματική φόρτιση οδήγησε σε σταδιακή όξυνση των 

σχέσεων, η οποία και πήρε το Φθινόπωρο του 1992 νέες διαστάσεις. Η π.Γ.Δ.Μ. 

υιοθέτησε στη σημαία της το 16άκτινο αστέρι της Βεργίνας, ενώ αναφορές περί 

αλύτρωτων εδαφών άρχισαν να κάνουν την  εμφάνισή τους στα σχολικά βιβλία. Από 

την πλευρά της η Ελληνική κυβέρνηση επέκτεινε το επιλεκτικό εμπάργκο σε καύσιμα 

και αγαθά
44

.  

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. αποφάσισε να αναζητήσει την αναγνώρισή 

της πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων και στις 30 Ιουλίου 1992 αιτήθηκε αναγνώρισης 

απευθείας από τον ΟΗΕ. Μετά από σύμφωνη γνώμη της ελληνικής πλευράς το 

Συμβούλιο Ασφαλείας αποδέχθηκε την αίτηση της νεοπαγούς δημοκρατίας με το 

ψήφισμα 817/1993 και την αναγνώρισε με την προσωρινή ονομασία «Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (FYROM). Η Ελλάδα πέτυχε να 

εμποδίσει την έπαρση της σημαίας στον περίβολο του Οργανισμού και να 

εξασφαλίσει την υπόδειξη ότι η διαφορά θα επιλυθεί με γνώμονα τη  διατήρηση των 

ειρηνικών και των σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή. Αναμφισβήτητα το 1993 

υπήρξε μια χρονιά που η κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες άρχισε να δείχνει σημεία 

εξομάλυνσης. Κομβικό σημείο αποτέλεσε το Σχέδιο Vance-Owen της 14
ης

 Μαΐου 

1993 που πρότεινε για πρώτη φορά μια συμφωνία Μέτρων Οικοδόμησης 

Εμπιστοσύνης. Η έναρξή του ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 

Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 1994 ξεκινάει μία σειρά αναγνωρίσεων της 

π.Γ.Δ.Μ. με τη συνταγματική της ονομασία, δηλαδή «Μακεδονία». Ανάμεσά τους η 

Κίνα (Οκτώβριος 1993), η Ρωσία (Αύγουστος 1992), οι ΗΠΑ (Νοέμβριος 2004) και η 

Αυστραλία (Οκτώβριος 1995)
45
. Η Ελλάδα που ήδη από τα τέλη  της προηγούμενης 

χρονιάς είχε σκληρύνει τη στάση της
46
, απαντά με τη διακοπή των διπλωματικών 

σχέσεων (κλείσιμο Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Σκόπια) και την επιβολή 

στις 16 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους αποκλεισμού (εμπάργκο) στην π.Γ.Δ.Μ. για τα 
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 Βλ. Δ.-.Α. Φλούδας, Τα Νέα Βαλκάνια – Από την κρατική αποσύνθεση στην προοπτική της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Συλλογικό έργο, επιμ. Π. Σιούσιουρας, Εκδ. Ηρόδοτος, 2002, σ. 132-136. 
45 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της π.Γ.Δ.Μ. 

http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/foreign-policy/bilateral-relations/non-european-countries 
46

  Στις 4 Νοεμβρίου 1993, ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου διακόπτει τις 

συνομιλίες και θέτει τρεις όρους, προκειμένου να επανέλθει σε αυτές: α) αλλαγή των άρθρων του 

Συντάγματος της πΓΔΜ που μιλούν για αλυτρωτισμό και στρέφονται εναντίον της εδαφικής 

κυριαρχίας της Ελλάδας, β) αλλαγή της σημαίας και γ) παύση της προπαγάνδας εναντίον της Ελλάδας. 
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προϊόντα που μεταφέρονταν από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση 

τα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα). Η τελευταία 

ενέργεια ενδεικτική των διαστάσεων που έδινε η Ελλάδα στο θέμα της ονομασίας της 

γειτονικής της χώρας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη διεθνή κοινότητα
47

. 

 Η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποτελούσε μονόδρομο τόσο για 

την π.Γ.Δ.Μ., η οικονομία της οποίας ήταν υπό κατάρρευση, όσο και για την Ελλάδα, 

ενόψει μιας πιθανής της καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα καλοκαίρι 

έντονων διπλωματικών ζυμώσεων ακολούθησε, οι οποίες κορυφώθηκαν με την 

υπογραφή της λεγόμενης «Ενδιάμεσης Συμφωνίας» (Interim Accord) στη Νέα Υόρκη 

από τους υπουργούς εξωτερικών της Ελλάδος και της π.Γ.Δ.Μ., Κάρολο Παπούλια 

και Stevo Crvenkovsky αντίστοιχα, κατόπιν μεσολάβησης του αμερικανού 

υφυπουργού Εξωτερικών Richard Holbrooke. 

Ένα μήνα αργότερα αίρεται το ελληνικό εμπάργκο που είχε επιβληθεί στην π.Γ.Δ.Μ., 

αποκαθίστανται οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ από την πλευρά 

της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσύρει την από 23 Οκτωβρίου 1995 προσφυγή της, 

λίγο πριν την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου
48

.  

2.2  Περιεχόμενο – κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα  

Η συμφωνία που, τελικά, επιτεύχθηκε στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε προϊόν 

συμβιβασμού και επιλογή του επονομαζόμενου «μικρού» πακέτου, καθώς άφηνε 

εκτός ρύθμισης το ζήτημα του ονόματος. Μια συνολική λύση στο πρότυπο του 

σχεδίου Vance-Owen, το λεγόμενο «μεγάλο πακέτο», απορρίφθηκε καθώς τα δύο 

μέρη δεν ήταν έτοιμα να προχωρήσουν στους απαιτούμενους συμβιβασμούς
49

. Η 

προσέγγιση που επιλέχθηκε αποτυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, όπου 

και αναφέρεται ότι «αυτή η μεταβατική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ ωσότου 

αντικατασταθεί από μια οριστική συμφωνία». Επιχειρώντας μια κριτική θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η λύση του «μικρού πακέτου» παρέκαμπτε το 
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 Να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 

αντικανονική χρήση των εξουσιών που τις έδινε το άρθρο 224 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να γίνει δεκτό το αίτημα για λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων.  
48

 Για εκτενέστερη ανάλυση βλ. Κ. Στεφάνου - Ε. Ξανθάκη, «Article 224 of the Treaty of Rome and 

the repercussions of case C-120/94», Web Journal of Current Legal Issues 3 (1995). 
49

 Βλ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Διεθνείς Σχέσεις και Μακεδονικό Ζήτημα, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2003, σ. 

100-101. 
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σκόπελο του ονόματος δίνοντας στις δύο πλευρές τη δυνατότητα για πρώτη φορά να 

καταλήξουν σε ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας στις μεταξύ τους σχέσεις.  

Αναφορικά με τη δομή της αποτελείται από ένα Προοίμιο, είκοσι τρία άρθρα 

κατανεμημένα σε έξι μέρη και μία ακροτελεύτια ρύθμιση που αφορά στη γλώσσα του 

κειμένου.  

Ειδικότερα το Πρώτο Μέρος, το οποίο τιτλοφορείται «Φιλικές σχέσεις και μέτρα 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης»
50

, περιέχει τις βασικές διατάξεις που αμοιβαία 

εξασφαλίζουν επιδιωκόμενες συμπεριφορές για τα δύο μέρη. Οι διατάξεις αυτές 

δύναται να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: εκείνες που αποβλέπουν κυρίως στην 

εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων, εκείνες που εξυπηρετούν κυρίως 

συμφέροντα της π.Γ.Δ.Μ., και, τέλος, διατάξεις κοινού συμφέροντος. Πιο αναλυτικά, 

α) οι δύο πλευρές αποδέχονται τα υπάρχοντα σύνορά τους ως απαραβίαστα και 

δηλώνουν ότι σέβονται αμοιβαία την εδαφική τους ακεραιότητα, β) η Ελλάδα θα 

αναγνωρίσει τα Σκόπια με την προσωρινή ονομασία π.Γ.Δ.Μ. μόλις η συμφωνία τεθεί 

σε ισχύ και οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν γραφεία συνδέσμου στις πρωτεύουσές 

τους, γ) η π.Γ.Δ.Μ. θα προχωρήσει σε απάλειψη του συμβόλου της Βεργίνας που 

υπάρχει στη σημαία της, δ) η π.Γ.Δ.Μ. θα διακηρύξει ότι το Σύνταγμά της δεν πρέπει 

να ερμηνεύεται ως διεκδίκηση ελληνικού εδάφους ή ανάμιξη στις εσωτερικές 

υποθέσεις της Ελλάδας, ε) οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την ελεύθερη διακίνηση 

προσώπων και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών και η Ελλάδα θα άρει το εμπάργκο 

κατά της π.Γ.Δ.Μ.. 

 Το Δεύτερο Μέρος της Συμφωνίας αφορά τα Ανθρώπινα και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα. Το Τρίτο Μέρος τιτλοφορείται «Διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακοί 

θεσμοί» και περιλαμβάνει το επίμαχο άρθρο 11, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα 

υποχρεούται να μην εναντιώνεται σε αιτήσεις εισόδου της π.Γ.Δ.Μ. σε διεθνείς, 

πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους η πρώτη είναι μέλος, με 

την προϋπόθεση ότι η π.Γ.Δ.Μ. θα αναφέρεται σε αυτούς τους Οργανισμούς με το 

όνομα που έχει υιοθετήσει η παράγραφος 2 της Απόφασης 817 του ΣΑ. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι από το 1996 o X. Ροζάκης θεωρούσε το συγκεκριμένο 

άρθρο ιδιαίτερης σημασίας, συνδέοντάς το με το «κύριο σώμα των αμοιβαίων 
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 Άρθρα 1-8 της Ε.Σ. 
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προσπαθειών, αλλά και συμβιβασμών που θα πραγματοποιήσουν τα δύο κράτη, 

προκειμένου να εξομαλύνουν τις πρωτογενείς πολιτικές τους σχέσεις»
51

.   

Ως προς το Τέταρτο Μέρος
52

 αυτό αφορά τις συμβατικές σχέσεις, ενώ το Πέμπτο
53

 

τις Οικονομικές, Εμπορικές, Περιβαλλοντικές και Νομικές αντίστοιχα το Έκτο και 

τελευταίο Μέρος της Σύμβασης προβλέπει μεταξύ άλλων τους τρόπους επίλυσης των 

διαφορών που μπορεί να προκύψουν, εισάγοντας μια ισχυρή ρήτρα. Ειδικότερα η 

διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 21 δίνει τη δυνατότητα μονομερούς 

προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή της 

ύπαρξης της διαφοράς από τα δύο μέρη και χωρίς τη σύνταξη συνυποσχετικού, με τη 

συμφωνία καθ’ αυτή να αποτελεί τη νομική βάση της αρμοδιότητας του 

Δικαστηρίου
54

. Από το δικαίωμα αυτό εξαιρείται μόνο η περίπτωση του Άρθρου 5, 

που αφορά θέματα διαπραγμάτευσης του ονόματος. 

Χαρακτηριστικό, τέλος, είναι το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα κράτη διατηρούν την 

ανωνυμία τους στο τελικό κείμενο. Η Ελλάδα προσδιορίζεται ως το «Πρώτο 

Συμβαλλόμενο Μέρος» και η π.Γ.Δ.Μ. ως το «Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος». «Η 

καινοτομία αυτή αποδίδεται στην άρνηση της π.Γ.Δ.Μ. να αναλάβει διεθνή συμβατική 

δέσμευση με όνομα διαφορετικό από εκείνο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται – και αυτό 

παρότι ως π.Γ.Δ.Μ. είχε ήδη γίνει μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».
55

  

2.3  Το ζήτημα του ονόματος 

Με το άρθρο 5 η επίλυση του θέματος  του ονόματος μετατίθεται στο μέλλον. Τα δύο 

κράτη αποφάσισαν, όπως προαναφέρθηκε, να αφήσουν προσωρινά κατά μέρος το 

ζήτημα του ονόματος, προκειμένου να ρυθμίσουν μια σειρά από τρέχοντα θέματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη διαφοράς. Το ζήτημα του ονόματος ως κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα χρήζει 

οριστικής συμφωνίας, η οποία προϋποθέτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ 

των δύο μερών. Η διατύπωση του άρθρου 5 εγγυάται τόσο τις καλές προθέσεις των 

μερών όσο και την αυξημένη διαπραγματευτική πίεση που θα πρέπει να ασκηθεί, 

προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία. 
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 Βλ. Χ. Ροζάκης, Πολιτικές και Νομικές Διαστάσεις της Μεταβατικής Συμφωνίας της Νέας Υόρκης 

μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ, Εκδ. Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα, 1996.  
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 Άρθρα 12-14. 
53

 Άρθρα 15-20. 
54

 Βλ. Ροζάκης, ό.π. (55), σ. 35-36.  
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 Βλ. Ζάικος, ό.π. (47). 
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Τα Μέρη γνωρίζουν ότι οι ανωτέρω διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. 

Όσο αυτές θα διαρκούν, η Συμφωνία θα είναι σε πλήρη ισχύ χωρίς να επηρεάζεται 

από την εξέλιξή τους. Η παράγραφος 2 επιτελεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό· να τονίσει 

ότι η ύπαρξη εκκρεμότητας δεν επηρεάζει τις μεταξύ τους σχέσεις αναφορικά με την 

πιστή εφαρμογή των όρων αυτής της Συμφωνίας
56

.  

2.4 Συμπερασματικές Επισημάνσεις 

Η υπογραφή και έναρξη ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας τερμάτισε μια περίοδο 

αντιπαράθεσης των δύο κρατών και έθεσε τα θεμέλια για μια καρποφόρα ειρηνική 

συνεργασία. Πέρα των σημαντικών οφελών και πλεονεκτημάτων που εξασφάλισε 

στις δύο πλευρές  αποτέλεσε την πρώτη διεθνή συνθήκη που συνομολογήθηκε μεταξύ 

Ελλάδας και π.Γ.Δ.Μ., εδράζοντας τη δεσμευτική ισχύ της στην αρχή του διεθνούς 

δικαίου «pacta sunt servanda»
57

.  Παρά το γεγονός ότι η Συμφωνία αποτελεί 

απόρροια πολιτικών γεγονότων, από τη στιγμή σύναψής της και έπειτα μεταθέτει τις 

σχέσεις των κρατών-μερών στη σφαίρα του δικαίου. Οπότε, εάν και εφόσον ενέργεια 

της μίας χώρας επηρεάζει την άλλη, τότε αυτό καθίσταται ελέγξιμο στο πεδίο του 

δικαίου. Την Ενδιάμεση Συμφωνία διέπουν κανόνες που θεσπίστηκαν από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, βάσει της αυτονομίας της βούλησής τους. «Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει συμφωνηθείς κανόνας για κάποιο θέμα, εφαρμόζεται το δίκαιο των 

διεθνών συνθηκών, το οποίο είναι κωδικοποιημένο και αναπτυγμένο προοδευτικά 

στη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 για το Δίκαιο των Συνθηκών»
58

. 
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 Βλ. Ροζάκης, ό.π.(53), σ. 31-34. 
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 Πρόκειται για λατινογενή φράση και ερμηνεύεται ως εξής: «Κάθε συνθήκη σε ισχύ είναι δεσμευτική 

για τα μέρη και πρέπει να εκτελείται από αυτά με καλή πίστη». Είναι θεμελιώδης αρχή για όλα τα 

νομικά συστήματα και ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα των συμβατικών σχέσεων, ενώ η αρχή 

της καλής πίστης στο δίκαιο των συνθηκών αποτελεί συστατικό της στοιχείο. Προβλέπεται στο άρθρο 

26 της Σύμβασης της Βιέννης του 1969 για το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών. Βλ. Α. Κωνσταντινίδης, 

«Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών», Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, (επιμ. Κ. Αντωνόπουλος & Κ. 

Μαγκλιβέρας) Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, παρ. 583, σ. 274. 
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 Βλ. Κωφός-Βλασίδης, ό.π. (47). 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

3. Η προσφυγή της π.Γ.Δ.Μ. κατά της Ελλάδας  

3.1  Η ένταξη της π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ  

Η απόφαση της π.Γ.Δ.Μ. να προσφύγει σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο κατά της 

Ελλάδας καταδεικνύει τον βαθμό σπουδαιότητας που κατείχε το ζήτημα της ένταξης 

του μικρού κράτους των Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ. Οι λόγοι είναι πολλοί, ωστόσο δεν 

είναι αντικείμενο της παρούσης μελέτης η ανάπτυξή τους. Από την άλλη σκόπιμο 

κρίνεται να αναφερθούμε με συντομία στα βασικά χαρακτηριστικά της 

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και ιδιαίτερα στον τρόπο λήψης αποφάσεων εντός 

αυτής, καθώς αυτό θα μας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση τόσο των 

επιχειρημάτων των διαδίκων όσο και του σκεπτικού της απόφασης. 

3.1.1  Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου / North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) 

Η ιδρυτική συνθήκη
59

 του ΝΑΤΟ τέθηκε σε ισχύ στις 24 Αυγούστου 1949, 

αποτελώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας των κρατών-μελών όχι μόνο στον στρατιωτικό 

τομέα αλλά και στον πολιτικό, οικονομικό, αλλά και σε άλλους τομείς. Πρωταρχικός 

σκοπός της Συμμαχίας είναι η αποτροπή κάθε επίθεσης και σε περίπτωση αυτής η 

αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της περιοχής στη βάση της συλλογικής 

αυτοάμυνας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ. Το άρθρο 5 

της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, που αποτελεί τη βάση της Συνθήκης, ορίζει ότι « τα 

μέλη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση ενός ή περισσοτέρων κρατών στην Ευρώπη ή 

την Βόρειο Αμερική, θα θεωρηθεί επίθεση κατά όλων των κρατών του Συμφώνου». Το 

ΝΑΤΟ εδρεύει στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και έχει σήμερα 28 κράτη-μέλη.  

Τα όργανα της Συμμαχίας καθορίζονται στο άρθρο 9 της ανωτέρω Συνθήκης. Το 

ΝΑΤΟ έχει τόσο πολιτικό όσο και στρατιωτικό σκέλος. Το ανώτατο πολιτικό όργανο 

του ΝΑΤΟ είναι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (North Atlantic Council), με έδρα τις 
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 Η γνωστή και ως Συνθήκη της Ουάσιγκτον (Washington Treaty) υπογράφηκε από τα 12 Ιδρυτικά 

Μέλη (Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, 

Πορτογαλία, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάς)  στις 4 Απρ 1949. Το Πρωτόκολλο σύνδεσης της Ελλάδος 

υπογράφηκε στις 17 Οκτωβρίου 1951 και τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 1952. 
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Βρυξέλλες και πρόεδρο του τον Γενικό Γραμματέα. Αντιπροσωπεύεται από τους 

Υπουργούς Εξωτερικών ή Άμυνας των κρατών-μελών, συνέρχεται δύο φορές τον 

χρόνο σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών ή Άμυνας, ενώ μία μόνιμη ομάδα είναι το 

εκτελεστικό του όργανο και συνέρχεται επί εβδομαδιαίας βάσης. Σε στρατιωτικό 

επίπεδο, ανώτατο όργανο είναι η Στρατιωτική Επιτροπή (Military Committee), η 

οποία αποτελείται από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕΕΘΑ) όλων 

των κρατών-μελών
60

 και συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο, ενώ μία μόνιμη ομάδα 

είναι το εκτελεστικό όργανο της Στρατιωτικής Επιτροπής και συνέρχεται επί 

εβδομαδιαίας βάσης. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί στο Συμβούλιο αναφορικά με 

οποιοδήποτε στρατιωτικό ζήτημα.  

Ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων εντός του Συμβουλίου είναι αυτός της 

συναίνεσης (consensus), ιδιαίτερα για ζητήματα υψηλής στρατηγικής σημασίας. Ως 

τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται η υιοθέτηση στρατηγικών δογμάτων, οι σχέσεις με 

τρίτα κράτη, η εισδοχή νέων μελών, η έγκριση του προϋπολογισμού της Συμμαχίας, η 

ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς και η επίκληση του άρθρου 5 της 

Συνθήκης της Ουάσιγκτον, που αφορά περιπτώσεις συλλογικής αυτοάμυνας. Η 

έννοια της συναίνεσης εξασφαλίζεται μέσα από μια ιδιαίτερα πρωτότυπη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Τα κράτη δεν ψηφίζουν ποτέ. Σκοπός τους είναι να επιτευχθεί μια 

πολιτική συμφωνία στη βάση της οποίας θα συμπίπτουν οι απόψεις όλων των 

κυβερνήσεων, αφού αντικειμενικός σκοπός είναι η πραγματική συνεργασία. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι μια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, όταν 

κι ένα ακόμα κράτος δεν συμφωνήσει
61
. Το Συμβούλιο επομένως επιτυγχάνει τη 

συναίνεση μέσα από μια διαδικασία μη έγερσης αντιρρήσεων από τα μέλη του
62,

 
63

. 

Αναφορικά με τον τρόπο εισδοχής νέων κρατών-μελών στις τάξεις του, το άρθρο 10 

της Συνθήκης αναφέρει ότι τα μέλη της Συμμαχίας δικαιούνται να προτείνουν τη 
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 Εκτός της Ισλανδίας που εκπροσωπείται από πολιτικό πρόσωπο. 
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 Π. Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η Θεσμική Διάσταση, Εκδ. Αντ. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σ.348. 
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 Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση αυτή, θα αναφερθούμε στο παράδειγμα του 

Κοσόβου (1999). Την περίοδο εκείνη η Συμμαχία γνώριζε ότι η Ελλάδα δεν επιθυμούσε μια 

στρατιωτική επέμβαση στο έδαφος της επαρχίας αυτής λόγω των σχέσεών της με τη Σερβία. Το ΝΑΤΟ 

λοιπόν δεν απαίτησε από την ελληνική κυβέρνηση να ψηφίσει υπέρ της επέμβασης (ομοφωνία), παρά 

μόνο να εκφράσει ξεκάθαρα εάν αντιτίθεται σε μια τέτοια απόφαση. Η Αθήνα τελικά δεν άσκησε 

δικαίωμα αρνησικυρίας και έτσι η σχετική απόφαση για στρατιωτική δράση έγινε δεκτή στη βάση της 

αρχής του «consensus». 
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 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων εντός της Συμμαχίας βλ. 

Paul Gallis, «ΝΑΤΟ’s Decision-Making Procedure», Congressional Research Service Report for 

Congress, 5 May 2003. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE&action=edit&redlink=1
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συνεργασία νέων κρατών με τον Οργανισμό. Ωστόσο το 1949 δεν είχαν οριστεί και 

καταστεί σαφείς οι όροι που πρέπει να πληρούν τα κράτη, ώστε να γίνουν μέλη. 

Σήμερα στη Συμμαχία θεωρείται πως οι άγραφοι πολιτικοί όροι είναι ξεκάθαροι· η 

προσήλωση στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η προαγωγή της 

σταθερότητας και της ευημερίας, το δημοκρατικό πολίτευμα και  το κράτος δικαίου, 

ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υιοθέτηση της οικονομίας της αγοράς, 

η ικανότητα και προθυμία συμβολής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Συμμαχίας, 

καθώς η προώθηση συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας αποτελούν 

προαπαιτούμενα για την ένταξη νέων μελών στη Συμμαχία
64

.  

3.1.2  Η σχέση ΝΑΤΟ – π.Γ.Δ.Μ. 

Ως προς τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την π.Γ.Δ.Μ. αφετηρία υπήρξε η ένταξη της 

τελευταίας στη «Σύμπραξη για την Ειρήνη» (Partnership for Peace)
65

 στις 16 

Νοεμβρίου 1995. Η συμμετοχή στην εν λόγω Σύμπραξη οφείλεται κατά μεγάλο 

μέρος στη θετική στάση που κράτησε η Ελλάδα, ενδεικτική του κλίματος που 

ακολούθησε μετά την υπογραφή της Ε.Σ. και αποτέλεσε μια πολιτική απόφαση εκ 

μέρους της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου η χώρα αυτή να ενσωματωθεί στη “νέα 

ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική συλλογικής άμυνας”.  

Η κρίση που ξέσπασε τον Αύγουστο του 2001 στη χώρα με συμπλοκές Αλβανών 

αυτονομιστών του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού και του κρατικού στρατού 

στις δυτικές περιοχές όπου διαμένουν κυρίως Αλβανοί και μουσουλμάνοι ανέδειξε τη 

σημασία που είχε για την ίδια την υπόσταση του νεοσύστατου κράτους η συμμετοχή 

του σε διεθνείς οργανισμούς. Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την πρώτη του αποστολή στην 

π.Γ.Δ.Μ. στις 26 Αυγούστου του 2001 με την επιχείρηση «Essential Harvest». Ο 

στόχος της αποστολής ήταν να συλλέξει τα όπλα που παραδίδονταν οικειοθελώς από 

αλβανόφωνους αντάρτες, στο πλαίσιο εφαρμογής των όρων της συμφωνίας –
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 Βλ. Εugen Tomiuc, NATO:What does it take to join?, 7 March 2002, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.rferl.org/content/article/1099020.html 
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 Η Σύμπραξη για την Ειρήνη (PfP) αποτελεί τον Φορέα συνεργασίας του ΝΑΤΟ με ευρωπαϊκές 

χώρες σε θέματα ασφαλείας. Ο σκοπός της Σύμπραξης για την Ειρήνη είναι η αύξηση της 

σταθερότητας, η μείωση των απειλών για την ειρήνη και η οικοδόμηση σχέσεων που θα ενισχύουν την 

ασφάλεια μεταξύ του ΝΑΤΟ και των χωρών εταίρων. Στον εν λόγω φορέα συμμετέχουν σήμερα 22 

χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm 
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http://www.rferl.org/content/article/1099020.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm
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πλαισίου της Οχρίδας (13 Αυγούστου 2001), με την οποία ενισχύθηκαν τα 

δικαιώματα της αλβανικής μειονότητας
66

.  

Το ΝΑΤΟ συνέχισε την παρουσία του στην π.Γ.Δ.Μ. με την επιχείρηση «Amber 

Fox» που ξεκίνησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2001 με αποστολή τη συνδρομή των αρχών 

της χώρας αναφορικά με την παροχή πρόσθετης ασφάλειας στους παρατηρητές της 

διεθνούς κοινότητας που βρίσκονταν στην περιοχή.  Στις 17 Μαρτίου 2003 το 

Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, θεωρώντας ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην αποκατάσταση 

της σταθερότητα της περιοχής, αποφάσισε να ολοκληρώσει την Επιχείρηση «Allied 

Harmony» (διάδοχη επιχείρηση της «Amber Fox»), εν όψει ανάληψης από την Ε.Ε. 

της συνέχισης της παρουσίας στην π.Γ.Δ.Μ.. Να σημειωθεί ότι η  Ευρωπαϊκή Ένωση 

για πρώτη φορά στην ιστορία της ανέλαβε μία επιχείρηση διαχείρισης κρίσης με 

στρατιωτικά μέσα, η οποία είχε την κωδική ονομασία «Concordia» και βασικό στόχο 

να συμβάλει περαιτέρω σε ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον και να επιτρέψει στην 

κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. να εφαρμόσει τη συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδος
67

. 

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατά τη διάρκεια όλης της κρίσης πέρα από συνδρομή σε 

ανθρωπιστική βοήθεια συμμετείχε ενεργά στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις με διάθεση 

προσωπικού, μέσων και δυνάμεων. 

3.1.3  Η Σύνοδος Κορυφής του Βουκουρεστίου  

Το χρονικό διάστημα από 2 έως 4 Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο 

Βουκουρέστι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ
68
. Μεταξύ των κύριων ζητημάτων που 

τέθηκαν προς συζήτηση ήταν και αυτό της διεύρυνσης της Συμμαχίας. Η Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχε εκφράσει από καιρό την πρόθεσή 

της, για να ενταχθεί στη Συμμαχία, χωρίς ωστόσο να λάβει σχετική πρόσκληση. Το 

τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Εντός του πλαισίου των 
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 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.jfcnaples.nato.int/hqskopje/page84614940.aspx 
67

 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην εν λόγω 

επιχείρηση βλ. http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2809 
68

 Οι Σύνοδοι Κορυφής του ΝΑΤΟ παρέχουν περιοδικές ευκαιρίες στους αρχηγούς κρατών και 

κυβερνήσεων των χωρών μελών να αξιολογούν και να παρέχουν στρατηγική κατεύθυνση για τις 

δραστηριότητες της Συμμαχίας. Οι Σύνοδοι Κορυφής έχουν χρησιμοποιηθεί, για να εισαγάγουν νέες 

πολιτικές, να προσκαλέσουν νέα μέλη στη Συμμαχία, να λάβουν νέες ισχυρές πρωτοβουλίες και να 

δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις με χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ. Από την ίδρυση της Συμμαχίας το 

1949 μέχρι σήμερα έχουν λάβει χώρα 26 Σύνοδοι Κορυφής. Η πιο πρόσφατη πραγματοποιήθηκε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (4-5 Σεπτεμβρίου 2014). Η επόμενη θα φιλοξενηθεί στην Πολωνία. Βλ. NATO - 

Topic: Summit meetings 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.jfcnaples.nato.int/hqskopje/page84614940.aspx
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2809
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50115.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50115.htm
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ΗΕ πολλοί παράγοντες εργάστηκαν, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της ονομασίας, 

ωστόσο διαπιστώνεται με λύπη ότι δεν υπήρξε επιτυχής έκβαση. Επομένως 

συμφωνούμε ότι η πρόσκληση προς την π.Γ.Δ.Μ. θα πρέπει να μετατεθεί έως ότου 

βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα αυτό. Ενθαρρύνουμε την χωρίς 

καθυστέρηση επανάληψη των διαπραγματεύσεων και προσδοκούμε στην ολοκλήρωσή 

τους το συντομότερο δυνατόν»
69

.  

Από τη στιγμή που η π.Γ.Δ.Μ. δεν προσκλήθηκε στις τάξεις της Συμμαχίας θεώρησε 

υπεύθυνη την ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε δηλώσει πριν από τη Σύνοδο την 

πρόθεσή της να ασκήσει βέτο στην ένταξη της π.Γ.Δ.Μ. και αποφάσισε να θέσει το 

ζήτημα σε επίπεδο διεθνούς δικαιοσύνης.  Στις 17 Νοεμβρίου 2008
70

 η πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (εφεξής: η "Προσφεύγουσα") υπέβαλε 

στη Γραμματεία του Διεθνούς Δικαστηρίου μια Προσφυγή για την έναρξη 

διαδικασιών εναντίον της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής: "η καθ’ ής η προσφυγή") 

αναφορικά με τη διαφορά που αφορούσε την ερμηνεία και εφαρμογή της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας της 13
ης

 Σεπτέμβρη 1995.  

Ειδικότερα η Προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι αποτελεί παραβίαση του άρθρου 11 της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας η τιθέμενη από την ελληνική πλευρά προϋπόθεση της 

εξεύρεσης λύσης στο θέμα του ονόματος για την είσοδο της Προσφεύγουσας στις 

τάξεις του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι η τελευταία είχε καταστήσει σαφές ότι θα 

αναφερόταν σαν μέλος του ΝΑΤΟ με τον τρόπο που προβλέπεται από την 

παράγραφο 2 του Ψηφίσματος 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. 

3.2 Η Εξέλιξη της Δίκης 

Η εξέλιξη της δίκης πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε 

την κατάθεση των γραπτών υπομνημάτων από τα δύο διάδικα μέρη –τα οποία 

δημοσιοποιήθηκαν από το Δικαστήριο με την έναρξη της προφορικής διαδικασίας– 

και το δεύτερο στάδιο την προφορική διαδικασία της εξέτασης της προσφυγής, η 

οποία χωρίστηκε σε δύο γύρους, με την Καθ’ ής και την Προσφεύγουσα να 

                                                           
69 Bλ. Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in 

the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008, par. 20, διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ  http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm 
70

  Ημερομηνία ορόσημο για την π.Γ.Δ.Μ. καθώς αποτελεί την εθνική επέτειο της ανακήρυξης της 

ανεξαρτησίας της.  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm
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αναπτύσσουν ενώπιον του Δικαστηρίου και του τηλεοπτικού κοινού τα επιχειρήματά 

τους. 

3.2.1.  Χρονοδιάγραμμα της προφορικής διαδικασίας  

Έναρξη του πρώτου γύρου ακροάσεων: 

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011, 3 π.μ. - 6 π.μ.: π.Γ.Δ.Μ. 

Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, 10 μ.μ. - 1 π.μ..: π.Γ.Δ.Μ. 

        3 π.μ. - 4.30 π.μ.: π.Γ.Δ.Μ. 

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011, 3 π.μ. - 6 π.μ.: Ελλάδα 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011, 10 μ.μ. - 1 π.μ.: Ελλάδα 

       3 π.μ. - 4.30 π.μ.: Ελλάδα  

Ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου ανάπτυξης επιχειρημάτων:  

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011, 10 μ.μ. - 1 π.μ.: π.Γ.Δ.Μ. 

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, 3 π.μ. - 6 π.μ.: Ελλάδα 

 

3.2.2  Επιχειρηματολογία της Προσφεύγουσας 

Την εισήγηση του πρώτου κύκλου των αγορεύσεων για την προσφεύγουσα άρχισε ο 

κ. Milososki, για να τονίσει ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία εδώ και 15 χρόνια έχει 

λειτουργήσει επιτυχώς, καθώς συνέβαλε στην άρση του εμπάργκο και στην είσοδο 

της χώρας στον Ο.Α.Σ.Ε.
71

 και στο Συμβούλιο της Ευρώπης
72
. Ισχυρίστηκε ότι η 

Καθ’ ής με την ένστασή της για μη πρόσκληση της χώρας του στο ΝΑΤΟ κατά τη 

Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου παραβίασε την Ε.Σ., επιστρέφοντας στην 

ακολουθούμενη πριν το 1995 πολιτική
73

. Ακολούθησε ο καθηγητής κ. Philippe 

Sands, ο οποίος ανέπτυξε τη νομική διάσταση των προγενέστερων του 2008 

γεγονότων (κυρίως ως προς τα έτη 1991-1995), κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο 
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 Στις 12 Οκτωβρίου 1955 το Μόνιμο Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.E. αποφάσισε την ένταξη των Σκοπίων 

στον οργανισμό με την προσωρινή ονομασία (F.Y.R.O.M.), κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ελλάδας. 
72

 Η ένταξη έγινε με την προσωρινή τους ονομασία (F.Y.R.O.M.) την 27 Σεπ 1995. 
73

 Βλ. “Application of the Interim Accord of 13 Sep. 1995”, (F.Y.R.O.M v. Greece), ICJ, Oral 

Proceedings, 5 Dec 2011, CR 2011/5, paras 1-23. 

http://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F.%CE%91.%CE%A3.E.&action=edit&redlink=1
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θέμα του ονόματος
74
. Στη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ και στα γεγονότα που 

οδήγησαν στην εναντίωση της Ελλάδας για τη συμμετοχή της π.Γ.Δ.Μ. στη Σύνοδο 

του Βουκουρεστίου αναφέρθηκε ο κ. Sean Murphy, παραθέτοντας χαρακτηριστικές 

δηλώσεις πολιτικών παραγόντων τόσο επί του βήματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

όσο και στα ΜΜΕ
75

. Ολοκληρώνοντας  τις ακροάσεις για την 21 Μαρτίου ο κ. Pierre 

Klein έκανε λόγο για την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να εκδικάσει την υπόθεση 

της προσφυγής, επιχειρήματα με τα οποία άνοιξαν οι εισηγήσεις της επόμενης μέρας 

και έκλεισε την πρώτη του ομιλία ο καθηγητής
76

. 

Συνεχίζοντας στις 22 Μαρτίου ο κ. Pierre Klein συνέχισε την παρουσίασή του επί του 

ζητήματος του παραδεκτού της Προσφυγής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Owada έδωσε 

τον λόγο στον κ. Sean Murphy, ο οποίος ανέλυσε τα στοιχεία της παραβίασης του 

άρθρου 11 από την Ελλάδα. Ο κ. Murphy ανέπτυξε διεξοδικότερα τα επιχειρήματά 

του ως προς την παραβίαση του άρθρου 11 της E.Σ. από πλευράς της Καθ’ ής, 

επικεντρώνοντας τον λόγο του σε τρία σημεία. Ανέφερε πρώτον ότι η Καθ’ ής 

παραβίασε σκόπιμα την υποχρέωσή της σύμφωνα με το άρθρο 11 (παρ. 1) της Ε.Σ. να 

μην αντιταχθεί στην ένταξη του αιτούντος σε διεθνείς οργανισμούς. Δεύτερον ότι η 

Καθ’ ής είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην ένταξη του αιτούντος σε έναν διεθνή 

οργανισμό, εάν ο αιτών αναφερόταν στον εν λόγω οργανισμό ΝΑΤΟ με διαφορετικό 

τρόπο από ό,τι στην παράγραφο 2 του ψηφίσματος 817 (1993) του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και τρίτον αναφέρθηκε στα επιχειρήματα της 

Καθ’ ής για το δικαίωμά της να εναντιωθεί στη συμμετοχή της Προσφεύγουσας  στο 

ΝΑΤΟ κάνοντας χρήση του άρθρου 11 της Συμφωνίας
77

. Οι ακροάσεις της ημέρας 

έκλεισαν με τη νομική προσπάθεια του κ. Sands να αποδομήσει το κύρος των 

επιχειρημάτων της Καθ’ ής αναφορικά με τη μη παραβίαση του άρθρου 11 της Ε.Σ.  

και την κ. Geneviève Bastid Burdea να συνοψίζει σε συμπεράσματα την 

επιχειρηματολογία του πρώτου ακροαματικού γύρου της Προσφεύγουσας
78

. 

3.2.3  Επιχειρηματολογία της Καθ’ ής 

Τον δεύτερο κύκλο αγορεύσεων ξεκίνησε για την Ελλάδα με την εισήγησή της η 

εκπρόσωπος της Ελληνικής κυβέρνησης και νομικός σύμβουλος κ. Μαρία Τελαλιάν. 
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 Βλ. ό.π. (77),  CR 2011/5, paras 1-28. 
75

 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/5, paras 1-64. 
76

 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/5, paras 1-22. 
77

 Βλ. ό.π. (77),  CR 2011/6, paras 1-88. 
78

 Βλ. ό.π. (77),  CR 2011/7, paras 1-22. 
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Αναφέρθηκε στο βασικό “αντικείμενο” διαφοράς των διαδίκων, την παραβίαση 

δηλαδή του άρθρου 11 παρ. 1 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι 

αγορεύσεις της Προσφεύγουσας υπεραπλούστευσαν τα γεγονότα σε μια υπερβολικά 

περιοριστική ερμηνεία του άρθρου 11, δίχως να λαμβάνουν υπόψη το υπόλοιπο 

πλαίσιο της Ε.Σ., και ιδίως το άρθρο 22 αυτής
 79

. 

Η κ. Τελαλιάν ολοκλήρωσε τις αγορεύσεις για την Ελλάδα την επομένη μέρα μετά το 

μεσημεριανό διάλειμμα
80

, αφού «κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της επιχειρηματολογίας 

της αναφέρθηκε σε άλλες παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και, ειδικότερα, της 

υποχρέωσης της πΓΔΜ να μην αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας 

(άρθρο 6 παρ.2), να απαγορεύει και να αποθαρρύνει εχθρικές ενέργειες και 

προπαγάνδα (άρθρο 7 παρ. 1), να μην χρησιμοποιεί τον Ήλιο της Βεργίνας (άρθρο 7 

παρ. 2), καθώς και άλλα ιστορικά και πολιτιστικά σύμβολα (άρθρο 7 παρ. 3)». 

Κατέληξε, τονίζοντας ότι «οι παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από την πΓΔΜ 

είναι πολυπληθείς, επαναλαμβανόμενες και ουσιώδεις, κάτι το οποίο υπονομεύει τον 

κεντρικό σκοπό και την ισορροπία της ανωτέρω Συμφωνίας και δεν μπορεί παρά να 

έχει έννομες συνέπειες»
81

. 

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο πρέσβης κ. Σαββαΐδης παρουσιάζοντας τις διαδικασίες 

και τα κριτήρια που θέτει ο οργανισμός του ΝΑΤΟ για την εισδοχή νέων μελών
82
. Ο 

Καθηγητής κ. Abi Saab εξέτασε το περιεχόμενο και τα γενικά χαρακτηριστικά της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η Προσφεύγουσα απομονώνει το 

άρθρο 11 και το ερμηνεύει εσφαλμένα
83

. Με τη σειρά του ο Καθηγητής κ. Michael 

Reisman ασχολήθηκε με το ζήτημα της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου
84
, για να δώσει 

βήμα στον Καθηγητή κ. Alain Pellet, ο οποίος ξεκίνησε την εισαγωγή του με τις 

παρατηρήσεις της Καθ’ ής σχετικά με το παραδεκτό του αιτήματος της 

Προσφεύγουσας καθώς και με το σύνθετο ζήτημα των εσωτερικών περιορισμών στη 

λειτουργία του Δικαστηρίου, ολοκληρώνοντας την επομένη μέρα με την εξέταση των 
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 Βλ. ό.π. (77),  CR 2011/8, paras 1-30. 
80

 Βλ. ό.π. (77),  CR 2011/10, paras 1-33. 
81

 Απόσπασμα προπτυχιακής εργασίας, Γαζέα Ευαγγελία, ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ π.Γ.Δ.Μ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, 2011, σ. 11-12. 
82

  Βλ. ό.π. (77),  CR 2011/8, paras 1-42. 
83

  Βλ. ό.π.  (77), CR 2011/8,  paras 1-59. 
84

  Βλ. ό.π. (77), CR 2011/8, paras 1-45. 
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παραβιάσεων των άρθρων 5 και 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από την 

Προσφεύγουσα
85

. 

Το πρωί της 25ης Μαρτίου ολοκλήρωσε την αγόρευσή του ο καθηγητής Pellet 

επισημαίνοντας ότι μια Απόφαση του Δικαστηρίου επί της ουσίας θα συνιστούσε 

παρέμβαση στην πολιτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης
86
. Τον κ. Pellet 

ακολούθησε ο Καθηγητής κ. James Crawford παρουσιάζοντας τη θέση της Καθ’ ής, 

αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.1 της Ε.Σ. στην 

υπό εξέταση διαφορά
87

.
 
Το βήμα έπειτα δόθηκε στον κ. Reisman, για την ανάπτυξη 

της έννοιας του άρθρου 22 της Ε.Σ., το οποίο η Ελλάδα επικαλέστηκε, για να 

δικαιολογήσει τις ενέργειές της στο Βουκουρέστι  και τη συνάφειά του με το άρθρο 

11
88

. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε ο κ. Crawford το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 

και αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2008 και τη συστηματική πολιτική της 

Προσφεύγουσας να αναφέρεται με ονομασία διαφορετική από την προβλεπόμενη 

ονομασία
89

. Πριν το μεσημεριανό διάλειμμα ο καθηγητής κ. Pellet ολοκλήρωσε 

αναφερόμενος στις παραβιάσεις της Προσφεύγουσας ως προς το θέμα του ονόματος, 

αλλά και στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του άρθρου 5 και 11 της Ε.Σ
90
. Μετά την 

απαραίτητη για τους εκπροσώπους μεσημεριανή ανάπαυλα και αφού η κ. Τελαλιάν 

συνόψισε τις ακροάσεις της Καθ’ ής, ο κ. Pellet έκλεισε τον πρώτο κύκλο 

αγορεύσεων αναφερόμενος στο ότι «όλες οι παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

από την π.Γ.Δ.Μ. δίνουν στην Ελλάδα το δικαίωμα να μην εκπληρώσει και η ίδια την 

υποχρέωσή της στο πλαίσιο του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, 

προβάλλοντας την ένσταση του exceptio non adimpleti contractus. Κατέληξε 

λέγοντας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα να λάβει εν προκειμένω αντίμετρα 

(counter measures), τα οποία επιτρέπονται από το διεθνές δίκαιο, σε απάντηση 

προηγηθείσης παρανομίας από την άλλη πλευρά
91
»

 92 
.
 
 

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 το Διεθνές Δικαστήριο συνεδρίασε, για να ακούσει τον 

δεύτερο γύρο επιχειρημάτων από την πλευρά των νομικών παραστατών της 

Προσφεύγουσας. Πρώτος πήρε τον λόγο ο Καθηγητής  κ. Philippe Sands 
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 Βλ. ό.π. (77),  CR 2011/8-9, paras 1-31. 
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 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/8-9, paras 1-31. 
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 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/9, paras 1-53. 
88

 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/9, paras 1-21. 
89

 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/9,  paras 1-34. 
90

 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/9,  paras 1-34. 
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 Βλ. ό.π. (85), σ. 12. 
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 Βλ. ό.π. (77), CR 2011/10, paras 1-40. 
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υπογραμμίζοντας ότι η Καθ’ ής παρόλο που επικαλείται συστηματικές παραβάσεις 

των όρων της Συμφωνίας εκ μέρους της Προσφεύγουσας, ποτέ δεν προέβη σε 

καταγγελία αυτής
93

. Με τη σειρά του ο κ. Murphy ανέλαβε τη νομική παρουσίαση 

της παραβίασης του άρθρου 11 παρ.1 της Ε.Σ. από πλευράς της Καθ’ ής, εστιάζοντας 

κυρίως  στην εναντίωση της Καθ’ ής για συμμετοχή της Προσφεύγουσας στη Σύνοδο 

του ΝΑΤΟ (παρά το γεγονός ότι θα αναφερόταν σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 

απόφασης 817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών)
94

. Ακολούθησε ο 

Καθηγητής κ. Klein, για να ολοκληρώσει την επιχειρηματολογία του ως προς την 

αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να εκδικάσει την εν λόγω προσφυγή. Παράλληλα 

ζήτησε από το Δικαστήριο να απορρίψει τις ενστάσεις αναρμοδιότητας και 

απαραδέκτου της προσφυγής που προέβαλε η Καθ’ ής, στηριζόμενος στο ότι η 

διαφορά δεν ενέπιπτε στο θέμα της εξαίρεσης του άρθρου 21, παρ. 2, αλλά ήταν 

πλήρως εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου και επομένως έπρεπε να κριθεί 

παραδεκτή
95

. Ο κ. Sands συνέχισε με την παραβίαση του άρθρου 11
96

, για να κλείσει 

τις αγορεύσεις του δεύτερου κύκλου ο πρέσβης κ. Nikola Dimitrov και να θέσει τα 

τρία βασικά ζητούμενα για την π.Γ.Δ.Μ
97

. 

Τελευταία ημέρα των αγορεύσεων και για την πλευρά της Καθ’ ής, ο λόγος εδόθη 

στην κ. Τελαλιάν η οποία ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματά της, τόνισε την 

ιδιαίτερη σημασία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για την Ελλάδα. Όπως ανέφερε «Η 

Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Ενδιάμεση Συμφωνία και τον ρόλο της στην 

περιφερειακή σταθερότητα και κυρίως στο γεγονός ότι σε αυτήν συμφωνήθηκε η 

επίλυση της διαφοράς του ονόματος εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών». 

Ουσιαστικά επισήμανε η κ. Τελαλιάν «ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία είναι ακόμα –και 

πρέπει να παραμένει– σε ισχύ, στο μέτρο που οι αμοιβαίες υποχρεώσεις της είναι 

αποτελεσματικές και εφαρμόζονται καλή τη  πίστη από τα δύο (συμβαλλόμενα) μέρη»
98

. 

Ολοκλήρωσαν ακολούθως οι κύριοι Reisman με τη διεθνή δικαιοδοσία και το  

παραδεκτό
99
, ο κ. Crawford με τα άρθρα 11 και 22 της Ε.Σ.

100
, ο κ. Pellet με την 

απαρίθμηση των παραβιάσεων εκ μέρους της Προσφεύγουσας, την υπεράσπιση και 
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τα ένδικα μέσα
101
, ο κ. Abi-Saab με τη σύνοψη της νομικής παρουσίασης

102
 και 

τελευταίος ο κ. Σαββαΐδης με την παράθεση των συμπερασμάτων και των 

παρατηρήσεων της Καθ’ ής
103

. 

3.2.4  Ερώτηση Δικαστηρίου προς την Καθ’ ής 

Την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των δύο χωρών έκλεισε με μία ερώτηση προς την 

Καθ’ ής ένας εκ των δεκαπέντε δικαστών του Δικαστηρίου. Ο Δικαστής κ. Bennouna 

έθεσε προς την Ελλάδα το παρακάτω ερώτημα: «Το διάστημα πριν και κατά τη 

διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι από τις 2-4 Απριλίου 2008, 

ποια θέση εξέφρασε η Ελλάδα στις επαφές της με τα άλλα μέρη του οργανισμού σε ότι 

αφορά την εισδοχή (στο ΝΑΤΟ) της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας;»
104

. 

Ο προεδρεύων Δικαστής κ. Owada έδωσε χρονικό περιθώριο γραπτής υποβολής 

απάντησης στην  Καθ’ ής, αλλά και στην Προσφεύγουσα έως τις 7 και 14 Απριλίου 

του 2011 αντίστοιχα. 

3.2.5 Σύνοψη των βασικών σημείων της προσφυγής και της ελληνικής 

απάντησης 

Με την ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας το Δικαστήριο κλήθηκε να 

εξετάσει τα παρακάτω αιτήματα, όπως διατυπώθηκαν από τους εκπροσώπους της 

Προσφεύγουσας: 

 

i) να απορρίψει τον ισχυρισμό της Ελλάδας ότι το Δικαστήριο είναι 

αναρμόδιο να αποφανθεί επί της διαφοράς, 

 

ii) να καταλογισθεί στην Ελλάδα ευθύνη για παραβίαση των υποχρεώσεών 

της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 1 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, 

 

iii) να κληθεί η Ελλάδα να παύσει να αντιτίθεται άμεσα ή έμμεσα στην είσοδο 

της Προσφεύγουσας στο ΝΑΤΟ, καθώς και σε κάθε άλλο «διεθνή, πολυμερή και 
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περιφερειακό οργανισμό και θεσμό», στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, εφόσον η 

Προσφεύγουσα αναφέρεται με την ονομασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2  

της απόφασης 817 του ΣΑ των ΗΕ.  

 

Με βάση τις προηγούμενες αποδείξεις και τα νομικά επιχειρήματα που 

παρουσιάζονται στις γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις της, η Καθ’ ής ζητεί από 

το Δικαστήριο: 

(i) να αναγνωρίσει ότι δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του και να κηρύξει 

απαράδεκτη την προσφυγή,  

(ii) σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι έχει δικαιοδοσία να απορρίψει 

τους ισχυρισμούς της Προσφεύγουσας ως αβάσιμους
105

. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

4. Η κρίση του Δικαστηρίου 

Η Απόφαση του Δικαστηρίου πέρα του έντονου πολιτικού ενδιαφέροντος 

παρουσιάζει ανάλογο ενδιαφέρον και από νομικής πλευράς, αφού απαντάει σε μια 

σειρά από κρίσιμα ζητήματα τα οποία μεταξύ άλλων σχετίζονται με την ερμηνεία 

μιας Συνθήκης, τη  σχέση μεταξύ των λόγων επίκλησης τερματισμού αυτής και την 

θεωρία της διεθνούς ευθύνης, καθώς και με τον προσδιορισμό της έννοιας της καλής 

πίστης στις διαπραγματεύσεις
106

. 

4.1  Το ζήτημα της αρμοδιότητας
107

 

Ως προς το ζήτημα της αρμοδιότητας που έθεσε η Καθ’ ής, το Δικαστήριο απέρριψε 

όλες τις σχετικές της ενστάσεις, εκτιμώντας ότι η ρήτρα του άρθρου 21 (2) της Ε.Σ. 

προσφέρει πλήρη δικαιοδοτική βάση στο Δικαστήριο, για «οποιαδήποτε διαφορά 

μεταξύ των δύο Μερών ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της Συμφωνίας, με 

εξαίρεση τη διαφορά του άρθρου 5 παρ. 1 (ζήτημα ονομασίας)». 

Η Καθ’ ής ειδικότερα, επιχειρώντας μια ευρεία ερμηνεία του άρθρου 5, ισχυρίστηκε 

ότι η ουσία της διαφοράς ήταν το ζήτημα της ονομασίας υπό την έννοια του ανωτέρω 

άρθρου και επομένως εξαιρούνταν της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, σύμφωνα με 

το άρθρο 21 (2). Το Δικαστήριο ωστόσο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, εκτιμώντας 

ότι το άρθρο 5(1) θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά, αναφερόμενο αποκλειστικά στο 

«ζήτημα της οριστικής ονομασίας», σε αντίθεση με το άρθρο 11 (1), το οποίο δεν 

ασχολείται με το ζήτημα της ονομασίας καθ’ αυτό, αλλά επιβάλλει υποχρέωση στην 

Καθ’ ής να μην αντιτίθεται στην είσοδο της Προσφεύγουσας σε διεθνείς 

οργανισμούς, εφόσον αναφέρεται σε αυτούς, όπως ορίζει η απόφαση 817/1993 του 

ΣΑ
108

 . 

Επιπρόσθετα, η Καθ’ ής, επικαλούμενη το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον 

(κανόνας του consensus)
109

 υποστήριξε ότι η μη πρόσκληση αποτελεί συλλογική 

ενέργεια που θα πρέπει να αποδοθεί στο ΝΑΤΟ και στα Μέλη του και όχι στην 
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Ελλάδα. Το Δικαστήριο απέρριψε και αυτόν τον ισχυρισμό υποστηρίζοντας ότι η 

προσφυγή δεν στρεφόταν εναντίον της απόφασης του ΝΑΤΟ αλλά κατά της στάσης 

που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των προετοιμασιών της Συνόδου του 

Βουκουρεστίου. Στο πλαίσιο αυτό απέρριψε την εφαρμογή της αρχής του 

«Νομισματικού Χρυσού»
110
, θεωρώντας ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα ή τα 

έννομα συμφέροντα τρίτων μερών (στην προκειμένη περίπτωση των 27 υπόλοιπων 

κρατών-μελών του ΝΑΤΟ), προκειμένου να διακόψει τη διαδικασία και να 

αναζητήσει τη συναίνεσή τους ως προαπαιτούμενο
111

 συνέχισης της εκδίκασης της 

προσφυγής. Η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις της από μια διμερή συνθήκη και οι 

ενέργειές της σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέονται με τη θέση της 

Συμμαχίας ή ξεχωριστά των Μελών της
112

. 

Ως προς το επιχείρημα της Καθ’ ής ότι η προσφυγή δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, με 

δεδομένο ότι δεν δύναται να αλλάξει την απόφαση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, το 

Δικαστήριο διαφοροποιείται από την κρίση του στην «Υπόθεση του Βόρειου 

Καμερούν»
113
. Στην προκειμένη περίπτωση η Ε.Σ. παραμένει σε ισχύ, χωρίς να έχει 

τερματισθεί και επομένως το αίτημα της Προσφεύγουσας για μια αναγνωριστική 

απόφαση περί της παραβίασης εκ μέρους της Καθ’ ής των υποχρεώσεών της που 

απορρέουν από αυτήν εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, δεδομένου ότι η Ε.Σ. θα 

συνεχίζει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη την 

όποια απόφαση του Δικαστηρίου
114

. Με την Ε.Σ. σε ισχύ είναι πιθανόν η 

Προσφεύγουσα να επιχειρήσει να εισέλθει σε διεθνείς οργανισμούς με την 

προσωρινή της ονομασία ή ακόμη και το ΝΑΤΟ να επαναξιολογήσει την 

υποψηφιότητά της. Με μια τέτοια προοπτική η απόφαση του Δικαστηρίου αναφορικά 

με την ερμηνεία της υποχρέωσης της Ελλάδας «να μην αντιταχθεί» θα είχε διάρκεια 

και πρακτική εφαρμογή
115

.  

Ενδιαφέρον στο σημείο αυτό παρουσιάζει και η αποκλίνουσα γνώμη της Δικαστή 

Xue, η οποία υποστηρίζει ότι το κρίσιμο στοιχείο για τη θεμελίωση της αρμοδιότητας 

του Δικαστηρίου είναι όχι τόσο αυτή καθ’ αυτή η αναγνώριση της παραβίασης, αλλά 

το σκέλος του αιτήματος της Προσφεύγουσας αναφορικά με την υποχρέωση της 
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Ελλάδας στο μέλλον να μην θέτει προσχώματα στην ένταξη της π.Γ.Δ.Μ. στο 

ΝΑΤΟ
116

. 

Αναφορικά με τον τέταρτο και τελευταίο ισχυρισμό της Καθ’ ής ότι η έκδοση 

απόφασης θα αποτελούσε μια μορφή παρέμβασης στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις 

για το ζήτημα του ονόματος υπό την αιγίδα των ΗΕ, το Δικαστήριο τον απορρίπτει με 

το σκεπτικό ότι η συμπερίληψη της δικαιοδοτικής ρήτρας του άρθρου 21 στο τελικό 

κείμενο της Ε.Σ. συνεπάγεται και την αποδοχή από τα δύο μέρη ότι ενδεχόμενος 

δικαστικός έλεγχος της ερμηνείας και της εφαρμογής της Ε.Σ. δεν θα αποτελεί 

οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης στο ζήτημα της ονομασίας της Προσφεύγουσας
117

. 

4.2 Η παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 11 (1) της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

Το Δικαστήριο εξέτασε την έννοια της ρήτρας του άρθρου 11 και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η «μη αντίταξη» αποτελεί υποχρέωση παράλειψης ορισμένης 

συμπεριφοράς που δεν κρίνεται εκ του αποτελέσματος και που σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποχρέωση της Καθ’ ής προς ενεργή υποστήριξη της 

ένταξης της Προσφεύγουσας σε διεθνείς οργανισμούς. Το κρίσιμο ερώτημα για το 

Δικαστήριο δεν είναι αν η απόφαση της Συνόδου Κορυφής του Βουκουρεστίου 

οφειλόταν αποκλειστικά ή μερικώς στην αντίρρηση της Καθ’ ής, αλλά εάν η Καθ’ ής 

με τη συμπεριφορά της τήρησε την ανωτέρω υποχρέωση, με δεδομένο ότι τα δύο 

κράτη δεν εκδήλωσαν την πρόθεση να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρμογής της 

επίμαχης διάταξης οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, οι οποίοι ακολουθούν διαδικασίες 

που δεν απαιτούν ψηφοφορία.  

Το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει επομένως να απαντηθεί είναι εάν η Ελλάδα 

πράγματι αντιτάχθηκε στην πρόσκληση της Προσφεύγουσας στις τάξεις της 

Συμμαχίας. Σε αυτό το σημείο καθοριστικές για την κρίση του Δικαστηρίου υπήρξαν 

οι δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού
118
, της Υπουργού των 

Εξωτερικών, καθώς και άλλων ελλήνων αξιωματούχων, όπως και επιστολές της 

Μόνιμης Επιτροπής της Ελλάδας στο ΣΑ, των οποίων την αυθεντικότητα δεν 

αμφισβήτησε η ελληνική πλευρά. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν κατά το 

Δικαστήριο ότι η Καθ’ ής κατέστησε σαφές πριν, στη διάρκεια και μετά τη Σύνοδο 
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του Βουκουρεστίου ότι η εκκρεμούσα διαφορά για το όνομα αποτέλεσε το 

καθοριστικό κριτήριο «decisive criterion» για τη διαμόρφωση της θέσης της επί του 

αιτήματος εισδοχής της Προσφεύγουσας στη Συμμαχία
119

. 

Οι παραπάνω δηλώσεις αποδείχθηκαν καθοριστικές για την καταδίκη της Καθ’ ής, 

αφού της αποστέρησαν επιπλέον τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης ενός 

ενδιαφέροντος επιχειρήματος που έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτή ως χώρα-μέλος 

του ΝΑΤΟ είχε το δικαίωμα να εκφράσει αντιρρήσεις για την πρόσκληση της 

Προσφεύγουσας, όχι στη βάση της μη επίλυσης του ονόματος, αλλά σε αυτήν της 

ικανοποίησης άλλων κριτηρίων, όπως αυτά προκύπτουν από τη συνδυαστική 

ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 2 και 10 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον
120
. Το 

Δικαστήριο δεν δέχθηκε το επιχείρημα αυτό καθώς έκρινε ότι η αντίταξη της Καθ’ ής 

έγινε στη «βάση της διαφοράς επί του ονόματος που ήταν σε εκκρεμότητα»
121

. 

Έχοντας λοιπόν καταλήξει το Δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι η Καθ’ ής 

αντιτάχθηκε στην είσοδο της Προσφεύγουσας στο ΝΑΤΟ, υπό την έννοια του 

πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 (α) της Ε.Σ., κλήθηκε να εξετάσει εάν η συμπεριφορά 

αυτή μπορούσε να ενταχθεί στη ρήτρα του δεύτερου εδαφίου του παραπάνω 

άρθρου
122
. Σύμφωνα με αυτό η Καθ’ ής διατηρεί δικαίωμα αντίταξης, εφόσον η 

Προσφεύγουσα «πρόκειται να αναφέρεται σε οργανισμούς ή θεσμούς διαφορετικά από 

ό,τι στην παράγραφο 2 της αποφάσεως 817/1993 του ΣΑ των ΗΕ». Η έννοια λοιπόν 

του «αναφέρεται» (is to be referred to) χρήζει ερμηνείας με δεδομένο ότι η 

Προσφεύγουσα είχε την πρόθεση να αυτοαποκαλείται εντός του ΝΑΤΟ με τη 

συνταγματική της ονομασία και όχι με την προσωρινή. Το Δικαστήριο, προχωρώντας 

σε μια ερμηνεία σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης της Βιέννης για το 

Δίκαιο των Συνθηκών, κατέληξε στο ότι η Καθ’ ής δεν δικαιούνταν να αντιταχθεί 

στην ένταξη της Προσφεύγουσας με την αιτιολογία και μόνο ότι η τελευταία είχε την 

πρόθεση να αυτοαποκαλείται (refer to itself) εντός της Συμμαχίας με τη 

συνταγματική της ονομασία, καθώς το νόημα της σχετικής ρήτρας είναι να μην 

αναφέρεται (is to be referred to)
123

 σε έναν τέτοιο οργανισμό διαφορετικά από ό,τι 

                                                           
119

 Βλ. ό.π. (111), par. 73 seq. 
120

 Για τα κριτήρια αυτά έγινε λόγος σε προγενέστερο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης. Βλ. Εugen 

Tomiuc, ό.π. (68). 
121

 Βλ. ό.π. (111), par. 82. 
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 Βλ. ό.π. (111), par. 90. 
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 Κρίσιμο στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση  είναι η χρήση της παθητικής φωνής. 
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στη σχετική απόφαση του ΣΑ
124

.  Η ερμηνεία αυτή στηρίχθηκε και στην μέχρι τότε 

πρακτική των δύο κρατών, καθώς ακόμη και κατά την υπογραφή της σχετικής 

διάταξης (1995) η π.Γ.Δ.Μ. χρησιμοποιούσε τη συνταγματική της ονομασία στον 

ΟΗΕ
125

. 

Η υποχρέωση «μη αντίταξης», όπως διατυπώνεται στο άρθρο 11 παρ. 1, θα πρέπει να 

αξιολογηθεί και σε σχέση με άλλες διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της Καθ’ ής και 

ειδικότερα με αυτές που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με  

το άρθρο 22 η Συμφωνία «δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

Μερών από ήδη ισχύουσες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες». Το ερώτημα που τίθεται 

λοιπόν και επικαλέστηκε η Καθ’ ής είναι το κατά πόσον οι υποχρεώσεις που 

δημιουργεί το άρθρο 11 της Ε.Σ. έρχονται σε αντίθεση τόσο με το γενικότερο 

δικαίωμα της Καθ’ ής να εκφράζει την άποψή της ως προς την ένταξη νέων κρατών 

σε Οργανισμούς που αυτή είναι μέλος, όσο και με το κατά πόσο η εν λόγω 

υποχρέωση συμβαδίζει με αντίστοιχες εκ της Συνθήκης της Ουάσιγκτον (ΝΑΤΟ). Το 

Δικαστήριο λοιπόν αφού εκτίμησε ότι μόνο μέσω μιας στενής ερμηνείας του άρθρου 

22 δύναται να έχει νόημα η παράγραφος 1 του άρθρου 11  και αφού έλαβε υπόψη τη 

μη ύπαρξη στη Συνθήκη της Ουάσιγκτον συγκεκριμένης διάταξης που να υποχρεώνει 

τα κράτη-μέλη να αντιτίθενται σε μια υποψηφιότητα ένταξης, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το άρθρο 22 της Ε.Σ. δεν προσφέρει επαρκή δικαιολογητική βάση 

για την παραβίαση εκ μέρους της Καθ’ ής της υποχρέωσης του άρθρου 11 παρ.1
126

.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση υιοθέτησε μια 

αυστηρή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία «κανονιστική σύγκρουση» μπορεί να 

υπάρξει μόνο μεταξύ δύο υποχρεώσεων. Με δεδομένο ότι η Συνθήκη του ΝΑΤΟ δεν 

δημιουργεί στα Μέλη της συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς τον χειρισμό των 

ζητημάτων ένταξης νέων κρατών, σύγκρουση με την υποχρέωση του άρθρου 11 δεν 

υφίσταται, μολονότι το άρθρο 22 κάνει λόγο τόσο για δικαιώματα όσο και για 

υποχρεώσεις
127

.  
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 Βλ. ό.π. (111), par. 98. 
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4.3 Οι «επικουρικές γραμμές άμυνας» της Ελλάδας 

Η ελληνική πλευρά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και επικουρική επιχειρηματολογία, 

προκειμένου να αποδείξει τον μη επιλήψιμο χαρακτήρα των ενεργειών της, την οποία 

και θεμελίωσε (1) στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, (2) στη Σύμβαση της 

Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών και (3) στη διεθνή κρατική ευθύνη
128

. Η  Καθ’ 

ής λοιπόν προέβαλε το επιχείρημα ότι ο παράνομος χαρακτήρας της όποιας αντίταξής 

της στην εισδοχή της Προσφεύγουσας στο ΝΑΤΟ αποκλείεται από τη γενική αρχή 

του  διεθνούς δικαίου “exception non adimpleti contractus”. Σύμφωνα με το δόγμα 

αυτό, το οποίο διέπει το καθεστώς των αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ των μερών 

της ίδιας σύμβασης, η άρνηση εκτέλεσης από το ένα μέρος που συνιστά 

αντικειμενική παραβίαση των όρων της συνθήκης μπορεί να νομιμοποιηθεί, εφόσον 

έχει προηγηθεί αντίστοιχη συμπεριφορά του άλλου μέρους
129

.  

Επιπλέον, επικαλέστηκε την εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1 της Σύμβασης της 

Βιέννης, σύμφωνα με το οποίο μια ουσιώδης (material) παραβίαση από το ένα μέρος 

δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να επικαλεσθεί την παραβίαση ως λόγο λύσης ή 

αναστολής της συνθήκης στο σύνολό της ή εν μέρει
130

.  

Τέλος η Καθ’ ής ισχυρίστηκε ότι οποιαδήποτε παράλειψή της αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις της εκ της Ε.Σ. θα μπορούσε να δικαιολογηθεί και ως αντίμετρο 

σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευθύνης των Κρατών.  

Να σημειωθεί ότι η ελληνική πλευρά επέλεξε να επικεντρωθεί στην παραβίαση της 

ρήτρας  του “exception non adimpleti contractus”, τονίζοντας τον συναλλαγματικό 

χαρακτήρα μιας διμερούς σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας οι εκατέρωθεν 

υποχρεώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρώς με όρους αμοιβαίας 

ανταλλαγής. Η στάση αυτή της Καθ’ ής αναμφισβήτητα είχε ως κίνητρο την 

απαλλαγή από την απόδειξη των πιο αυστηρών προϋποθέσεων που θέτουν οι δύο 

άλλες γραμμές άμυνας, δηλαδή το άρθρο 60 της Σύμβασης της Βιέννης και τα 

αντίμετρα
131

. 
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 Βλ. ό.π. (111), paras 114-165. 
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 Βλ. Filippo Fontanelli, «The Invocation of the Exception of Non-Performance: A Case-Study on the 

Role and Application of General Principles of International Law of Contractual Origin», Cambridge 
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130

 Βλ. Αντωνόπουλος, ό.π.(14), παρ. 628. σ. 290.  
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Προκειμένου δε να ενισχύσει τα επιχειρήματά της παρουσίασε όλες τις ενέργειες της 

π.Γ.Δ.Μ., οι οποίες κατά την άποψη της Καθ’ ής συνιστούσαν παραβίαση της Ε.Σ. 

και δικαιολογούσαν τη δική της στάση στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου. Ειδικότερα 

ισχυρίστηκε ότι η Προσφεύγουσα παραβίασε (α) το άρθρο 11 παρ. 1, (β) το άρθρο 5 

παρ.1 (μη  επίδειξη  καλής πίστης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το 

όνομα), (γ) το άρθρο 6 παρ.2  (ερμηνεία του Συντάγματος κατά τρόπο που 

παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις δημιουργώντας μειονοτικά ζητήματα), (δ) το 

άρθρο 7 παρ. 1 (εκδήλωση εχθρικών και προπαγανδιστικών ενεργειών), (ε) το άρθρο 

7 παρ. 2 (χρήση του άστρου της Βεργίνας στη σημαία της) και τέλος (στ) το άρθρο 7 

παρ. 3 (χρήση ελληνικών συμβόλων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας- 

κληρονομιάς). 

 

Το Δικαστήριο από την πλευρά του, για λόγους οικονομίας της δίκης δεν 

αντιμετώπισε ξεχωριστά τις τρεις γραμμές άμυνας ούτε και ανέπτυξε τη μεταξύ τους 

σχέση προς απογοήτευση του δικαστή κ. Simma, o οποίος με ξεχωριστή του γνώμη 

(separate opinion)
132

 προέβη σε μια εκτενή ανάλυση αυτών, θεωρώντας ότι η 

προσέγγιση του Δικαστηρίου ήταν απλοϊκή και ελλιπώς τεκμηριωμένη για ένα τόσο 

σημαντικό και συνάμα αμφιλεγόμενο ζήτημα του διεθνούς δικαίου. Η απόφαση του 

Δικαστηρίου για κοινή αντιμετώπιση βασίσθηκε στο γεγονός ότι (α) η ύπαρξη 

προηγούμενης παραβίασης της Ε.Σ. εκ μέρους της Προσφεύγουσας και (β) η σύνδεση 

αυτής με την άρνηση της Καθ’ ής στην ένταξη της Προσφεύγουσας στο ΝΑΤΟ, σε 

παραβίαση του άρθρου 11 (1) της Ε.Σ, αποτελούσαν συγκεκριμένες ελάχιστες 

προϋποθέσεις, κοινές και στα τρία επιχειρήματα
133

. 

 

Επί της ουσίας το Δικαστήριο εξέτασε όλους τους ισχυρισμούς της Καθ’ ής 

αναφορικά με την παραβίαση εκ μέρους της Προσφεύγουσας των υποχρεώσεών της 

εκ της Ε.Σ. και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραβίαση συνέτρεχε σε μία μόνο 

περίπτωση, αναφορικά με τη χρήση απαγορευμένων συμβόλων σύμφωνα με το άρθρο 

7 παρ. 2 της Ε.Σ.. Πρόκειται για τη χρήση του άστρου της Βεργίνας σε σημαία των 

Ενόπλων Δυνάμεων της Προσφεύγουσας το 2004, η χρήση της οποίας σταμάτησε 

άμεσα, κατόπιν ελληνικής διαμαρτυρίας.  

                                                           
132 “Application of the Interim Accord of 13 Sep 1995” (F.Y.R.O.M v. Greece), ICJ, Seperate Opinion 

of Judge Simma, 5 Dec 2011, 695-708. 
133

 Βλ. ό.π. (111), par. 123. 
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Ειδικότερα όσον αφορά τις υπόλοιπες παραβιάσεις έκρινε τα ακόλουθα: (α) 

παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 2 εκ της πρακτικής που ακολουθούσε η 

Προσφεύγουσα να αναφέρεται με τη συνταγματική της ονομασία δεν συνέτρεχε, 

καθώς η εν λόγω διάταξη δημιουργούσε υποχρέωση αποκλειστικά και μόνο στην 

Καθ’ ής. Η εξαίρεση της δεύτερης ρήτρας της παραγράφου 1 δεν δύναται να 

δημιουργήσει για την Καθ’ ής αυτοτελές δικαίωμα, (β) το άρθρο 5 παρ. 1 δεν 

παραβιάστηκε καθώς δεν αποδείχθηκε επαρκώς η έλλειψη καλής πίστης από την 

Προσφεύγουσα κατά τη 16χρονη πορεία των διαπραγματεύσεων. Το Δικαστήριο 

επιχειρώντας μια (μάλλον επικίνδυνη, όπως θα αναλυθεί παρακάτω) ανασκόπηση των 

διαπραγματεύσεων για το όνομα θεώρησε πως η Προσφεύγουσα ήταν ανοικτή σε 

διάφορες λύσεις και επομένως δεν μπορεί να της καταλογιστεί έλλειψη καλής πίστης, 

(γ) ως προς την ερμηνεία του Συντάγματος της Προσφεύγουσας κατά τρόπο που να 

συνιστά παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Καθ’ ής δεν υπήρξαν επαρκείς 

αποδείξεις και κατά συνέπεια δεν παραβιάστηκε το άρθρο 6 παρ.2, (δ) στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξε αναφορικά με το άρθρο 7 παρ.1, θεωρώντας ότι τόσο το 

αμφιλεγόμενο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, όσο και η πρόθεση των 

δυνάμεων ασφαλείας της Προσφεύγουσας να καταστείλουν τις διαδηλώσεις έξω από 

την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια τον Μάρτιο του 2008 δεν επαρκούν για να 

θεμελιώσουν σχετική παραβίαση, (ε) ως προς το άρθρο 7 παρ. 3 το Δικαστήριο, αφού 

επεσήμανε τη «σχετικότητα» της έννοιας του ιστορικού συμβόλου κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι κρίσιμο στοιχείο ήταν το κατά πόσο η Καθ’ ής έθεσε εγκαίρως 

υπόψη της Προσφεύγουσας την επικαλούμενη παραβίαση λόγω της μετονομασίας 

του αεροδρομίου των Σκοπίων. Κατά την κρίση του ούτε σε αυτήν την περίπτωση η 

Καθ’ ής κατάφερε να σηκώσει το βάρος της απόδειξης της σχετικής παραβίασης εκ 

μέρους της Προσφεύγουσας.  

 

Στο επόμενο ερώτημα του κατά πόσο η μοναδική διαπιστωθείσα παράβαση (άρθρο 7 

παρ. 2) δικαιολογεί αντίστοιχη από την άλλη πλευρά, το Δικαστήριο έκρινε ότι η 

Καθ’ ής δεν κατάφερε να συνδέσει επαρκώς τα δύο γεγονότα, προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι η στάση της στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου έγινε σε απάντηση στη 

συμπεριφορά της Προσφεύγουσας 4 χρόνια πριν, και επομένως η ρήτρα του 

«exceptio» δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί στην προκειμένη περίπτωση
134

.  
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Ως προς την επίκληση του άρθρου 60 της Σύμβασης της Βιέννης, η παράγραφος 3(β) 

αυτού ορίζει την ουσιώδη παραβίαση μεταξύ άλλων ως «παραβίαση διάταξης 

συνθήκης που είναι ουσιώδης για την επίτευξη του αντικειμένου και του σκοπού της». 

Το Δικαστήριο θεώρησε ότι η συντελούμενη το 2004 παραβίαση δεν είναι ουσιώδης 

και δεν δικαιολογείται υπό την έννοια του άρθρου 60.  

Αναφορικά τέλος με την εφαρμογή της θεωρίας των αντιμέτρων το Δικαστήριο 

έκρινε ότι η στάση της Καθ’ ής στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου θα μπορούσε να 

αποτελέσει αναλογικό αντίμετρο σε προγενέστερες παραβιάσεις εκ μέρους της 

Προσφεύγουσας, ωστόσο δεν πείσθηκε ότι το ελληνικό «veto» εν έτει 2008 

ασκήθηκε με σκοπό να σταματήσει η Προσφεύγουσα να χρησιμοποιεί σύμβολα που 

απαγορεύονται από το άρθρο 7 παρ. 2 της Ε.Σ., καθώς η σχετική χρησιμοποίηση 

έλαβε χώρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σταμάτησε αμέσως μετά το 

ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας (2004).  

 

4.4 Διορθωτικά μέτρα 

Ως προς τα δύο διορθωτικά μέτρα που αιτήθηκε η Προσφεύγουσα, το Δικαστήριο  

έκρινε επαρκή την αναγνωριστική του δήλωση ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 11 

της Ε.Σ. και αρνήθηκε να την υποχρεώσει, όπως ζητούσε η Προσφεύγουσα, να απέχει 

εφεξής από ανάλογη συμπεριφορά που συνιστά παραβίαση του εν λόγω άρθρου της 

Ε.Σ.
135

. Όπως το Δικαστήριο εξηγεί στην παράγραφο 168 της Απόφασής του, η καλή 

πίστη (good faith) της Ελλάδας τεκμαίρεται και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος να 

υποθέσει  ότι ένα κράτος, η συμπεριφορά του οποίου κρίθηκε εσφαλμένη από το 

Δικαστήριο, θα επαναλάβει την ίδια στάση και στο μέλλον
136

.  

Εξάλλου το Δικαστήριο με τη συγκεκριμένη του στάση απέφυγε να παρέμβει στον 

τρόπο λειτουργίας άλλων διεθνών οργανισμών (ΝΑΤΟ), διότι εάν υποχρέωνε την 

Ελλάδα σε συγκεκριμένη συμπεριφορά αναφορικά με την ένταξη της 

Προσφεύγουσας στο ΝΑΤΟ, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την πλευρά 

της Προσφεύγουσας, προκειμένου να επιχειρήσει «ανατροπή» της απόφασης των 

συμμάχων, σύμφωνα με την οποία «μη εξεύρεση λύσης – μη πρόσκληση».  H Kαθ’ 

ής από την πλευρά της δήλωσε ότι η απόφαση εξετάστηκε «με απόλυτο σεβασμό προς 

το Δικαστήριο, ως το πρωταρχικό όργανο των ΗΕ», επισημαίνοντας ωστόσο την 
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άρνηση του Δικαστηρίου να υποχρεώσει αυτήν σε επίδειξη συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς. 

4. 5 Η ετυμηγορία του Δικαστηρίου  

Στις 5 Δεκεμβρίου 2011,  το σώμα του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών, 

κατόπιν αλλεπάλληλων συνεδριάσεων,  κατέληξε αναφορικά με την υπόθεση της 

Προσφυγής της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά της 

Ελλάδας, σε απόφαση η οποία είναι τελική, χωρίς δικαίωμα έφεσης και δεσμευτική 

για τους Διαδίκους: 

Α) Με δεκατέσσερις ψήφους έναντι δύο,  

Κρίνει ότι έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την Προσφυγή που κατέθεσε η πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας την 17η Νοέμβρη 2008 και ότι αυτή η 

Προσφυγή είναι παραδεκτή. 

ΥΠΕΡ: Πρόεδρος Owada Αντιπρόεδρος Tomka, Δικαστές Koroma, Simma, 

Αbraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, 

Greenwood, Donoghue, Δικαστής ad hoc Vukas  

ΚΑΤΑ: Δικαστής Xue
137

, Δικαστής ad hoc Ρούκουνας
138

 

Β) Με δεκαπέντε ψήφους έναντι μιας,  

Κρίνει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, προβάλλοντας ένσταση για την εισδοχή της 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ παραβίασε την 

υποχρέωσή της κατά το Άρθρο 11 παρ. 1 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης 

Σεπτεμβρίου 1995. 

ΥΠΕΡ: Πρόεδρος Owada, Αντιπρόεδρος Tomka, Δικαστές Koroma, Simma, 

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, 

Greenwood, Xue, Donoghue, Δικαστής ad hoc Vukas 

ΚΑΤΑ: Δικαστής ad hoc Ρούκουνας
139
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Βλ.“Application of the Interim Accord of 13 Sep. 1995” (F.Y.R.O.M. v. Greece), ICJ, Dissening 

Opinion of Judge Xue, 5 Dec 2011, 712-719.  
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 Βλ.“Application of the Interim Accord of 13 Sep. 1995” (F.Y.R.O.M. v. Greece), ICJ, Dissening 

Opinion of ad hoc Judge Roukounas, 5 Dec 2011, 1-75. 
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 Βλ. ό.π.(142). 
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Γ) Με δεκαπέντε ψήφους έναντι μιας,  

Απορρίπτει όλες τις άλλες αιτήσεις της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας 

ΥΠΕΡ: Πρόεδρος Owada, Αντιπρόεδρος Tomka, δικαστές Koroma, Simma, 

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, 

Greenwood, Xue, Donoghue, Δικαστής ad hoc Ρούκουνας 

ΚΑΤΑ: Δικαστής ad hoc Vukas
140

  

Η απόφαση του Δικαστηρίου αναπτύχθηκε σε εκατόν εβδομήντα παραγράφους και 

κάλυπτε όλο το φάσμα της δίκης, μην αφήνοντας περιθώρια έφεσης για τους 

Διαδίκους.  
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 Βλ.“Application of the Interim Accord of 13 Sep. 1995” (F.Y.R.O.M.  v. Greece), ICJ, Declaration 

of Judge ad hoc Vucas, 5 Dec 2011, 1-6. Ο Δικαστής καταψήφισε το τρίτο μέρος του διατακτικού  της 

απόφασης και ανέπτυξε τα επιχειρήματά του.  
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ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ 

5. Κριτικές επισημάνσεις επί της υπόθεσης 

5.1 Ο ρόλος της απόφασης του Δικαστηρίου στη διαμάχη για το όνομα 

Το Δικαστήριο, τόσο κατά το στάδιο εξέτασης της ένστασης της Καθ’ ής αναφορικά 

με την αρμοδιότητά του
141

, όσο και κατά την εξέταση της παραβίασης του άρθρου 5 

παρ. 1 της Ε.Σ. (καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις) εκ μέρους της Προσφεύγουσας
142

 

φρόντισε να τονίσει ότι σέβεται απόλυτα τη ρήτρα του άρθρου 21 (1) περιορίζοντας 

την κρίση του αποκλειστικά και μόνο στην ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων 

της Ε.Σ., χωρίς να εκφέρει οποιαδήποτε κρίση αναφορικά με το ζήτημα του 

ονόματος, η διαδικασία επίλυσης του οποίου αποτελούσε αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών υπό την αιγίδα των ΗΕ.  

Τόσο η Δικαστής Χue
143

 και όσο και ο ad hoc δικαστής Ρούκουνας
144

 στις 

αποκλίνουσες  γνώμες τους εξέφρασαν διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι η 

εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης θα έφερνε εκ των πραγμάτων το Δικαστήριο ενώπιον 

του ζητήματος του ονόματος, λόγω της άρρηκτής του σύνδεσης με το άρθρο 11 παρ. 

1 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Η ελληνική αντιπροσωπεία από την πλευρά της, όπως 

ήδη προαναφέραμε, προειδοποίησε για τον κίνδυνο αυτό στην παρουσίαση του 

τέταρτου επιχειρήματός της αναφορικά με την έλλειψη δικαιοδοσίας του 

Δικαστηρίου.  

Το Δικαστήριο λοιπόν επικαλούμενο τη νομολογία του ερμήνευσε στενά τη ρήτρα 

του άρθρου 21 (1) και κατέστησε σαφές πως «το γεγονός ότι διεξάγονται συνομιλίες, 

κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει διαδικασίας δεν συνιστά νομικό εμπόδιο για την 

άσκηση της δικαστικής του λειτουργίας». Η στάση του αυτή θα ήταν απολύτως λογική 

εάν δεν υπήρχε σε εκκρεμότητα το ζήτημα της ονομασίας της Προσφεύγουσας, αφού 

η ερμηνεία του άρθρου 11 (1) δεν  ήταν άλλο από μια εφαρμογή του γενικού κανόνα 

του διεθνούς δικαίου «pacta sunt servanda» (τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται).  

Οι ενστάσεις της ελληνικής πλευράς επιβεβαιώθηκαν καθώς το Δικαστήριο 

αναπόφευκτα εισήλθε στο ζήτημα του ονόματος, όταν αναγνώρισε το δικαίωμα της 
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 Βλ. ό.π. (111), para. 37. 
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 Βλ. ό.π. (111), para. 130. 
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 Βλ. ό.π. (142), 712-716. 
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 Βλ. ό.π. (143), paras 17-21. 
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Προσφεύγουσας να διατηρεί εντός διεθνών οργανισμών τη συνταγματική της 

ονομασία (Republic of Macedonia), τόσο σε σχέση με το σύνολο των εκδηλώσεων 

που αφορούν τον αυτο-προσδιορισμό της, όσο και στις σχέσεις της με τα λοιπά 

κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, τη στιγμή που το εν λόγω ζήτημα αποτελούσε 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών
145

.  

Παρόμοια στάση επέδειξε το Δικαστήριο και όταν κλήθηκε να εξετάσει το κατά πόσο 

η Προσφεύγουσα επέδειξε καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις (για το ζήτημα του 

ονόματος) με την Ελλάδα
146

. Στην τελευταία περίπτωση το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν 

υπήρξε έλλειψη καλής πίστης, λαμβάνοντας υπόψη την προθυμία της 

Προσφεύγουσας να συζητήσει λύσεις και πέρα του μοντέλου της διπλής ονομασίας 

“dual formula”
147

, ένα μοντέλο ωστόσο που δεν προβλεπόταν στην Ε.Σ. και το οποίο 

για την ελληνική πλευρά αποτελούσε παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και 

μπλοκάρισμα της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων
148

. Η Δικαστής Xue σημειώνει 

ότι «στην παρούσα υπόθεση, η εξέταση της λεγόμενης διπλής ονομασίας είναι 

απαραίτητη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα είναι αδύνατο να κριθούν πλήρως οι 

πράξεις της Καθ’ ής στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου σχετικά με την αντίταξη και τον 

σκοπό της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Η διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας πάντως δεν 

μπορεί παρά να περιλαμβάνει και τη "διαφορά" του άρθρου 5 παράγραφος 1, κι έτσι να 

βρεθούμε πέραν της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου»
149

. 

5.2 Η πλήρωση των κριτηρίων ένταξης στο ΝΑΤΟ 

Μολονότι η Ελλάδα στην εν λόγω δίκη εκπροσωπήθηκε από μια επιφανή ομάδα 

νομικών και διεθνολόγων θα τολμούσα να επισημάνω κάποιες παρατηρήσεις 

αναφορικά με την υπερασπιστική γραμμή που ακολουθήθηκε χωρίς να εισέλθω σε 

λεπτομέρειες νομικής φύσεως. Το γεγονός ότι οι δημόσιες δηλώσεις των ελλήνων 

πολιτικών αποτέλεσαν ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου το Δικαστήριο 

να τεκμηριώσει την παραβίαση του άρθρου 11 (1) της Ε.Σ. φαίνεται να έπαιξε 
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 Βλ. ό.π. (111), para. 95-98. 
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 Βλ. ό.π. (111), para. 132-138. 
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 H λύση της «διπλής ονομασίας» αναφέρεται σε ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η προσωρινή 

ονομασία της πΓΔΜ θα χρησιμοποιούνταν στις μεταξύ της σχέσεις με την Ελλάδα, ενώ η 

συνταγματική της ονομασία στις σχέσεις της με τα υπόλοιπα κράτη. 
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Bλ. Francesco Messineo, «Maps of Ephemeral Empires: The ICJ and the Macedonian Name 

Dispute», Cambridge Journal Of International Law, 2012, p.185-187. 
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 Βλ. ό.π. (138). 
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καθοριστικό ρόλο για την ελληνική πλευρά, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε επαρκώς το 

επιχείρημα της μη εκπλήρωσης των υπόλοιπων κριτηρίων για ένταξη στο ΝΑΤΟ.  

 

Μεταξύ λοιπόν των υποχρεώσεων που ανέλαβε η π.Γ.Δ.Μ. και προβλέπονται από το 

«Membership Action Plan» (Σχέδιο Δράσης Υποψηφίων Μελών) του NATO 

αναφέρονται η αναδιάρθρωση στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της 

δικαιοσύνης και της άμυνας, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ο σεβασμός των 

μειονοτήτων, καθώς και η προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας. Όσον αφορά την 

τελευταία από τις παραπάνω δεσμεύσεις, η αδιάλλακτη στάση που είχε επιδείξει η 

π.Γ.Δ.Μ. κατά τις διαπραγματεύσεις της με την Ελλάδα επί σειρά ετών στη διαφορά 

του ονόματος αποτελεί μία από τις εκφάνσεις της αδιαφορίας της να καλλιεργήσει 

σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα – σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι πολύ εύκολο 

να απαριθμήσει κανείς χαρακτηριστικές παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από 

την πλευρά της π.Γ.Δ.Μ.
150

, όπως και έγινε. Επιπλέον, η προσεχτική εξέταση όλων 

των υπόλοιπων κριτηρίων θα μπορούσε να δώσει ενδιαφέροντα επιχειρήματα στην 

ελληνική πλευρά, προκειμένου να τεκμηριώσει την άρνησή της για ένταξη της 

π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ σε άλλους λόγους πλην του ζητήματος της ονομασίας.  

  

5.3 Καταγγελία ή όχι της Ενδιάμεσης Συμφωνίας; 

Πέρα από την τακτική  την οποία ακολούθησε η ελληνική πλευρά στη Χάγη και τις 

όποιες εναλλακτικές επιλογές μπορούσαν να υιοθετηθούν, είναι αναντίρρητο το 

γεγονός ότι το κείμενο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 περιείχε αρκετές 

πρόνοιες, οι οποίες όχι μόνο κατέστησαν δυσκολότερο το έργο της ελληνικής 

αντιπροσωπείας στη Χάγη, αλλά κρατούν όμηρο  την ελληνική εξωτερική πολιτική 

από το 1995 μέχρι και σήμερα. Το ζήτημα της καταγγελίας ή μη της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας προκαλεί διχογνωμία ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Χάγης 

συγκεντρώνοντας ενδιαφέρουσες απόψεις εκατέρωθεν. 

Πριν προχωρήσω σε οποιαδήποτε αναφορά για το αν θα πρέπει να γίνει καταγγελία ή 

όχι της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, θεωρώ χρήσιμο να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις που 

αφορούν τη φύση της Ε.Σ. 

Α) Η Ενδιάμεση Συμφωνία δεν έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
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Κύριο χαρακτηριστικό της Ε.Σ., όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 

23 αυτής, είναι ο μεταβατικός της χαρακτήρας, αφού ορίζεται ότι θα αντικατασταθεί 

από μια οριστική συμφωνία, η οποία θα διευθετεί και το κρίσιμο ζήτημα του 

ονόματος. Ο μεταβατικός της αυτός χαρακτήρας είναι που επιτρέπει και την 

παράκαμψη της οδού της κοινοβουλευτικής κύρωσης, όπως αυτή προβλέπεται στα 

άρθρα 28 και 36 (2) του Ελληνικού Συντάγματος. Η Ενδιάμεση Συμφωνία ουδέποτε 

έχει υποβληθεί στη Βουλή προς κύρωση, προκειμένου να ενσωματωθεί στην 

εσωτερική έννομη τάξη. Η Ελληνική κυβέρνηση διαμέσου του υπογράφοντος αυτής 

Υπουργού Εξωτερικών κ. Κάρολου Παπούλια κατέστησε σαφές ότι η Ε.Σ. δεν ήταν 

δυνατόν να υποβληθεί προς κύρωση στη Βουλή, καθότι μόνο οι τελικές, οριστικές 

αποφάσεις περνούν από την κυρωτική διαδικασία.   

Τη θέση αυτή επαναλαμβάνει η Ελλάδα 19 χρόνια τώρα, στηρίζοντας το επιχείρημά 

της στο ότι η Βουλή δεν μπορεί να κυρώσει διμερείς ή άλλες συνθήκες και 

συμφωνίες για την π.Γ.Δ.Μ., εφόσον δεν έχει κυρωθεί η Ενδιάμεση Συμφωνία, πράξη 

που έπεται της λύσης του ζητήματος της ονομασίας. Αναμφισβήτητο γεγονός 

αποτελεί ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να φέρει προς κύρωση 

οποιαδήποτε συμφωνία, γιατί θα καταψηφιζόταν, άρα θα έπεφτε
151

. 

Η παραπάνω διαπίστωση ωστόσο δεν έχει να κάνει με τη διεθνή δέσμευση της χώρας. 

Από τη σκοπιά του δημοσίου διεθνούς δικαίου η εν λόγω Συμφωνία αποτελεί και 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διεθνής συμφωνία, γεγονός που υποχρεώνει την 

Ελληνική Δημοκρατία να τηρήσει τα συμφωνηθέντα σε αυτήν, καθώς η συμμόρφωσή 

της συνιστά διεθνή υποχρέωσή της, που απορρέει από τη διεθνή δέσμευση που 

ανέλαβε ως κυρίαρχο κράτος απέναντι στο άλλο μέρος υπογράφοντας αυτήν. 

Επομένως η διεθνής ισχύς μιας συνθήκης δεν θα πρέπει να συγχέεται με την 

εισαγωγή και ενσωμάτωση και τελικά ισχύ της συνθήκης αυτής και στην εθνική 

έννομη τάξη. 

 

Β) Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από την πλευρά του αντιμετωπίζει την 

Ενδιάμεση Συμφωνία ως  Συνθήκη καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Στο σύνολο της 

απόφασης του Δικαστηρίου, αλλά και στις κρίσιμες για την καταδίκη της Ελλάδας 
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παραγράφους
152

 η Ενδιάμεση Συμφωνία θεωρείται  Συνθήκη (Treaty)
153
. Για τον 

λόγο αυτό οι διατάξεις της ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης 

του 1969 για το Δίκαιο των Συνθηκών (ΣτΒ), ανεξάρτητα εάν παράγει έννομα 

αποτελέσματα στην εσωτερική έννομη τάξη. 

Γ) Αποσπάσματα επιφανών προσωπικοτήτων ως προς το ζήτημα της καταγγελίας.  

Μετά την αναγκαία αναφορά των παραπάνω προς κατανόηση της νομικής φύσης της 

Συμφωνίας θα παραθέσω ορισμένες απόψεις επιφανών προσωπικοτήτων, που είναι 

και οι πλέον καταλληλότερες, για να σχηματίσει ο καθένας μια πιο εμπεριστατωμένη 

άποψη. 

Οι παρακάτω απαντήσεις ανήκουν στην κ. Ντόρα Μπακογιάννη
154

 ερωτηθείσα σε 

συνέντευξη
155

 του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά: 

«Το ερώτημα ήταν γιατί δεν την καταγγείλαμε και αν μπορούσαμε να την είχαμε 

καταγγείλει. Πρώτον, εάν την καταγγέλλαμε έναν χρόνο μετά θα ίσχυε η καταγγελία. 

Άρα το χρονικό διάστημα αυτό ούτως ή άλλως δεν θα ήταν μέσα στο Βουκουρέστι». 

«Εκρίθη τότε από πάρα πολλούς και συμφωνήσαμε εμείς όλοι ότι δεν έπρεπε να 

καταργηθεί, διότι θα φεύγαμε τότε αυτομάτως από το πλαίσιο του διαλόγου μέσα στον 

Ο.Η.Ε. για την επίλυση του θέματος. Αυτό το οποίο λέει και σήμερα – και ορθώς το 

λέει– ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο διαλόγου, αλλιώς δεν είχαμε 

πλαίσιο διαλόγου. Άρα οι πιθανότητες στην περίπτωση που θα καταργείτο η ενδιάμεση 

συμφωνία να πάνε άμεσα τα Σκόπια ξανά στον Ο.Η.Ε,  ήταν πάρα πολύ μεγάλες, διότι 

δεν θα υπήρχε πλέον το πλαίσιο, για να συνεχιστεί η άλλη προσπάθεια». 

Ακολουθούν τοποθετήσεις σε ημερίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 10/01/2012
156

 των κ. 

Ευάγγελου Κωφού
157
, κ. Γεώργιου Κουμουτσάκου

158
 και κ. Αλέξανδρου Μαλλιά

159
.  
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 Βλ. ό.π. (111),  paras 84-112. 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της ΣτΒ, η έννοια της συνθήκης περιλαμβάνει μία διεθνή συμφωνία, 

που συνάπτεται μεταξύ κρατών, με έγγραφο τύπο, και διέπεται από το διεθνές δίκαιο.  
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 Η Ντόρα Μπακογιάννη μεταξύ άλλων ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών τον Φεβρουάριο 

του 2006 στην κυβέρνηση Καραμανλή, θέση την οποία κατείχε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2009. 
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 Απόσπασμα συνέντευξης του κ. Παπαχελά Αλέξη προς την κ. Μπακογιάννη Ντόρα στην εκπομπή 

«οι νέοι ΦΑΚΕΛΟΙ», Ντόρα Μπακογιάννη για την απόφαση της Χάγης, 05/12/2011, διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα  http://folders.skai.gr/main/theme?locale=el&id=267. 
156

 Αναλυτικότερα οι σκέψεις των συγγραφέων στο κείμενο της ημερίδας που οργανώθηκε στις 

05/01/2012, Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Τα επόμενα βήματα στις σχέσεις Ελλάδας-πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», εκδ. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 

Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα, 10/01/2012. 
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Τοποθέτηση κ. Ευάγγελου Κωφού: 

«Ήδη σημείωσα την άμεση δήλωση λήξης  της ισχύος της Ενδιάμεσης και 

ταυτόχρονα έναρξη διαπραγμάτευσης για τη σύνταξη της Οριστικής Συμφωνίας, 

που θα διατηρήσει πλείστα όσα άρθρα της Ενδιάμεσης προβαίνοντας στις 

αναγκαίες τροποποιήσεις, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες». 

Μία εκ των δυνατοτήτων που προτείνει ο κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς:  

«Η Ελλάδα έχει να κάνει τις εξής επιλογές: α)Να δεσμεύεται από την Ενδιάμεση 

Συμφωνία η όποια, εφεξής, δεν εξυπηρετεί, δεν στηρίζει και δεν επιτρέπει να 

προωθηθούν τα συμφέροντα στις σχέσεις της με την πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πέραν του ζητήματος του άρθρου 11 κατέρρευσε 

και η σημασία σειράς θεμελιωδών διατάξεών της. Με βάση τα πραγματικά 

γεγονότα και την αλλαγή του συσχετισμού δυνατοτήτων προτείνω τη σύμφωνα 

με το Άρθρο 23 παρ. 2 καταγγελία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Το δικαίωμα 

αυτό έχουν και τα δύο μέρη. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα θα γνωστοποιήσει 

καταρχήν προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά 

και προς κάθε ενδιαφερόμενο και μη τρίτο, ότι οι δώδεκα μήνες ισχύος της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας είναι αρκετοί, για να βρεθεί λύση στο όνομα». 

Επιχειρήματα κ. Γεώργιου Κουμουτσάκου: 

«...δύο μόνο λόγια για το κρίσιμο ζήτημα της καταγγελίας της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας και τον χρόνο που θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει. Δεν είμαι επί 

της αρχής αντίθετος στην πιθανότητα μιας τέτοιας καταγγελίας. Ταυτόχρονα 

όμως δεν μπορώ να την αποδεχτώ αυτόματα ως αποτελεσματικό χειρισμό. Μια 

τέτοια κίνηση εκ μέρους της Ελλάδας δεν πρέπει να έχει τη μορφή ανακλαστικής 

αντίδρασης σε κάποια αρνητική εξέλιξη. Θα πρέπει να έχει μελετηθεί 

                                                                                                                                                                      
157

 Ο κ. Ευάγγελος Κωφός είναι ειδικός συνεργάτης του υπουργείου Εξωτερικών για βαλκανικά 

θέματα από το 1962. 
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 Ο κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος είναι διπλωμάτης. Τον Μάρτιο του 2004 ανέλαβε καθήκοντα 

Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου των Εξωτερικών έως τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, οπότε 

και εξελέγη με τη Νέα Δημοκρατία ευρωβουλευτής με θητεία έως το 2014.  
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 Ο κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς υπήρξε διπλωμάτης. Μεταξύ άλλων υπηρέτησε στην Αντιπροσωπεία 

στα Ηνωμένα Έθνη, ασχολούμενος συστηματικά με βαλκανικά ζητήματα. Τον Ιούλιο 2005 ανέλαβε 

Σύμβουλος της Υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη για βαλκανικά θέματα, θέση στην οποία παρέμεινε 

μέχρι το 2010, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. 
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λεπτομερώς και σε βάθος. Είναι απαραίτητο να έχει ενταχθεί σε μια συνολική, 

ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική που θα έχει λάβει υπόψη της όλες τις 

παραμέτρους, όλες τις πιθανές –γιατί όχι και τις απίθανες– αντιδράσεις που μια 

τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει. Όλα τα πιθανά και απίθανα 

σενάρια και τις εξελίξεις με τις οποίες ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα 

μας. Με λίγα λόγια θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρως επεξεργασμένη πολιτική 

που να απαντάει στο καίριο ερώτημα "και μετά την καταγγελία, τι;"»
160

. 

Για την πλευρά της π.Γ.Δ.Μ., λόγω έλλειψης στοιχείων προς τεκμηρίωση –

αντίστοιχης για καταγγελία– θέσης, θα παραθέσω ένα ακόμα απόσπασμα από 

άρθρο
161

 του κ. Μαλλιά: 

«Όσον αφορά στον κ. Γκρούεφσκι
162

, γνωρίζω ότι και εκείνος προσωπικά έχει 

εκμυστηρευθεί σε συνεργάτες του ότι σκεπτόταν να προβεί σε καταγγελία της, 

εάν η Ελλάδα εξακολουθήσει να παρεμποδίζει την ένταξη της χώρας του στο 

ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.. Αξιωματούχοι των Σκοπίων, που είχαν αντίθετη άποψη 

με τον κ. Γκρούεφσκι, επέμειναν στο γεγονός ότι, εάν τα Σκόπια καταγγείλουν 

την Ενδιάμεση Συμφωνία, τότε η Απόφαση της Χάγης χάνει τη σημασία και τη 

δυναμική της». 

Η καταγγελία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας θα ήταν αντιπαραγωγική και για τα δύο 

Μέρη, εάν αυτά την τηρούσαν με καλή πίστη! Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 

αμφότερων των Συμβαλλόμενων Μερών, το κοινό συμπέρασμα που προκύπτει από 

την ημερίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ για την πλευρά της Ελλάδας είναι να γίνει καταγγελία 

αυτής. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι η ελληνική στρατηγική θα έχει μεγαλύτερη 

ευελιξία και σε συνδυασμό με εντατικές διαπραγματεύσεις –υπό την αιγίδα του 

Ο.Η.Ε.– Αθήνα και Σκόπια να καταλήξουν αισίως στην υπογραφή μιας οριστικής 

Συμφωνίας-Συνθήκης, που θα ρυθμίζει πλήρως το ζήτημα του ονόματος και θα 

αφήνει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.  

                                                           
160 Bλ. Κουμουτσάκος Γεώργιος, «Τα επόμενα βήματα στις σχέσεις Ελλάδας–Σκοπίων. Τι σημαίνει η 
απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης», στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού FOREIGN 

AFFAIRS THE HELLENIC EDITION, δημοσιευμένο στις 19/03/2012 στην ιστοσελίδα: 

http://foreignaffairs.gr/articles/68702/georgios-koymoytsakos/ta-epomena-bimata-stis-sxeseis-elladas-

skopion. 
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 Βλ. Μαλλιάς Αλέξανδρος «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ: ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ», 

απόσπασμα από άρθρο του πρέσβη στο περιοδικό «Άμυνα και Διπλωματία», εκδ. Expansion, 

Νοέμβριος 2012, σ. 14-17. 
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 Πρωθυπουργός της π.Γ.Δ.Μ. από τον Αύγουστο του 2006 μέχρι και σήμερα. 

http://foreignaffairs.gr/author/georgios-koymoytsakos
http://foreignaffairs.gr/articles/68702/georgios-koymoytsakos/ta-epomena-bimata-stis-sxeseis-elladas-skopion.
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http://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
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5.4 Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας 

Σταθερός σκοπός της Ελλάδας στις σχέσεις της με την π.Γ.Δ.Μ. θα πρέπει να είναι η 

οριστική λύση στο ζήτημα της ονομασίας της δεύτερης. 

Όπως κάθε κράτος που μετέχει ενεργά σε οργανισμούς που έχουν ως σταθερό σημείο 

αναφοράς τους το Διεθνές Δίκαιο, έτσι και η Ελλάδα όντας κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ συμπορεύεται με αυτά τα πιστεύω. Θεωρώ 

ότι είναι σκόπιμο να κάνω μια ακόμα διευκρίνιση, παρόλο που ενδέχεται για τους 

έχοντες τις νομικές γνώσεις να είναι αυτονόητη.  

Το γεγονός της αρνητικής –για τις Ελληνικές θέσεις– ετυμηγορίας του Δικαστηρίου 

δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μπορεί ή θα μπορούσε έστω και 

ετεροχρονισμένα να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είτε στο πλαίσιο 

της Ε.Ε. είτε εντός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 

Στο Βουκουρέστι το 2008 οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων που μετείχαν στο 

ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν την ομόφωνη θέση τους ως προς την πρόσκληση της π.Γ.Δ.Μ. 

στη συμμαχία για την παρούσα αλλά και τις επερχόμενες διασκέψεις, μέσω του 

Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Γιαπ ντε Χοπ Σέφερ, ο οποίος δήλωσε: 

«Συμφωνήσαμε ότι η πρόσκληση στη FYROM θα υπάρξει μόλις επιτευχθεί μία 

αμοιβαία αποδεκτή λύση για το ζήτημα της ονομασίας». Κατά συνέπεια, η απόφαση 

του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν αλλοιώνει, αλλά ούτε και έχει μεταβάλει μέχρι 

πρότινος τη βαρύνουσας σημασίας θέση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του 

ΝΑΤΟ, που εκδόθηκε ομόφωνα στο Βουκουρέστι το 2008. 

Πρόκειται για μια σημαντική διαπίστωση, ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, καθώς η 

απόφαση αυτή ανήγαγε την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας σε προϋπόθεση 

ένταξης, τονίζοντας ότι «…η π.Γ.Δ.Μ. θα προσκληθεί μόλις επιτευχθεί μια αμοιβαίως 

αποδεκτή λύση…». 

Έκτοτε, η –μη επιδεχόμενη πέρα από μια ερμηνεία– θέση επαναλήφθηκε αυτολεξεί 

στις Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ, που ακολούθησαν και έπειτα της ανακοίνωσης 

της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου. Προς πίστωση των ανωτέρω η πρόσφατη 

δήλωση του νυν Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, ο 

οποίος σε ερώτηση που του τέθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα Σκόπια 
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αναφορικά με την ένταξη της π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ τόνισε ότι «Οι πόρτες του ΝΑΤΟ 

είναι ανοιχτές, όπως άλλωστε συμφωνήσαμε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο 

Βουκουρέστι, το 2008. Θα λάβετε πρόσκληση να ξεκινήσετε τις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με το ΝΑΤΟ, μόλις βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα της 

ονομασίας». Ενδιαφέρουσα και η απάντηση αναφορικά με το γιατί το ΝΑΤΟ δεν 

λαμβάνει υπόψη του την ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά 

με την προσφυγή της π.Γ.Δ.Μ. κατά της Ελλάδας.  «Η απόφαση του Δικαστηρίου 

αφορά αποκλειστικά τις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Σκοπίων και ως τέτοια δεν σχετίζεται 

με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, παρουσία του 

Πρωθυπουργού της π.Γ.Δ.Μ. Νίκολα Γκρούεφσκι
163

. 

Αυτό θα πρέπει να κρατήσει ως εφαλτήριο η Ελλάδα και να δώσει μια οριστική και 

αμετάβλητη λύση στο πρόβλημά της, με τη συναίνεση της π.Γ.Δ.Μ.. Ωστόσο, το αν 

είναι σε θέση η Ελληνική κυβέρνηση, με τα τόσα προβλήματα που έχει να 

διευθετήσει στο εσωτερικό της, να προχωρήσει και να αποπειραθεί να δώσει λύση σε 

ένα πρόβλημα που ταλανίζει όχι μόνο τα δύο κράτη, αλλά και τους κατοίκους τους 

επί συναπτά έτη είναι αβέβαιο κατά πολύ. 

Πιστεύω, όμως, ακράδαντα ότι ακολουθώντας μια σταθερή πολιτική η εκάστοτε 

κυβέρνηση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα θα έχει μόνο θετικά οφέλη να 

αποκομίσει. Αθήνα και Σκόπια, αποστασιοποιημένα από εθνικιστικές πολιτικές 

επιλογές και έχοντας υιοθετήσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, έχουν παρόμοια 

ενδιαφέροντα και μπορούν να πορευτούν από κοινού. Υπάρχει μια κοινή δέσμευση 

για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, υπάρχει η 

ελπίδα ότι μέσα από την οικοδόμηση μιας διμερούς -περιφερειακής πολιτικής και 

οικονομικής συνεργασίας θα υπάρξει αρμονική συνύπαρξη στο εσωτερικό των 

ευρωπαϊκών δομών, δεδομένου ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη οφείλει και θα πρέπει 

να αποτελέσει στο μέλλον αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας
164

.  

Εξάλλου η Ελλάδα αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό εταίρο για τη μικρή αυτή 

Δημοκρατία των Βαλκανίων. Η άρση του αδιεξόδου στο ζήτημα του ονόματος θα 

δώσει εφαλτήριο για εκτενέστερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών 
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 Δήλωση του γ.γ. του ΝΑΤΟ στα Σκόπια που δημοσιεύθηκε την 22 Μαϊ 2014 στην ιστοσελίδα 
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=598784 
164 Βλ. Haralambos Kondonis, «BILATERAL RELATIONS BETWEEN GREECE AND THE 

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA», 2005, Published by Hellenic Foundation for 

European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athens, Greece, p. 86. 
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αλλά προπάντων θα ενισχύσει τη θέση της π.Γ.Δ.Μ. στο διεθνές σκηνικό, ζήτημα που 

θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για μια χώρα με εύθραυστες 

εσωτερικές ισορροπίες. 

Άλλωστε «η λογική του Βουκουρεστίου» έχει την αποδοχή όλων των ελληνικών 

πολιτικών δυνάμεων και αντανακλάται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

που αφορούν στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της π.Γ.Δ.Μ. με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να παραγνωρίζει ότι η επίλυση του 

ζητήματος του ονόματος  αντιμετωπίζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ ως «ουσιώδες 

ζήτημα» για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της γειτονικής χώρας
165

. Τον 

Δεκέμβριο του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, σε μια συλλογική και 

ομόφωνη απόφαση, ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξαρτάται από την εφαρμογή 

των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την προώθηση και τον σεβασμό των σχέσεων καλής 

γειτονίας, καθώς και το ψήφισμα 817 του Σ.Α. αναφορικά με το ζήτημα της 

ονομασίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ.  

Είτε αποφασίσει η Ελλάδα την καταγγελία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας είτε όχι, αν 

και εφόσον δεν έχει καταστεί αυτό πράξη ούτε μετά από τρία χρόνια αφότου 

εκδόθηκε η απόφαση-κόλαφος, θα πρέπει σίγουρα μέσω ιδιαίτερα σχεδιασμένης αλλά 

και ακριβόλογης πολιτικής να έρθει το συντομότερο δυνατόν πιο κοντά σε μια 

οριστική και αμοιβαίως αποδεκτή από τις δύο χώρες λύση. 

Μπορεί η απόφαση του Δικαστηρίου να απέρριψε τα επιχειρήματα της ελληνικής 

πλευράς, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν, που να δικαιολογεί την όποια 

μεταβολή της βασικής στρατηγικής επιλογής της Ελλάδας και της επιδίωξής της να 

υπάρξει μια οριστική λύση στο ζήτημα του ονόματος. 

Για να φτάσει λοιπόν τον στόχο της η Ελλάδα θα πρέπει να διαφυλάξει τα κεκτημένα 

της, να χτίσει πάνω σε αυτά και να οδεύσει στον τελικό της στόχο. Θα αναφέρω ένα 

απόσπασμα του κ. Κουμουτσάκου στο σημείο αυτό, που κατά τη γνώμη μου καλύπτει 

πολλές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής γραμμής που θα πρέπει η Ελλάδα να 

ακολουθήσει. 
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 Η Ε.Ε. της έχει αποδώσει καθεστώς υποψήφιου μέλους από τον Δεκέμβριο του 2005. 
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Σύμφωνα με τον κ. Κουμουτσάκο, λοιπόν, η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί σε τρεις 

βασικούς άξονες πολιτικής, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της ως προς τη 

π.Γ.Δ.Μ.:  

1) Διαφύλαξη: «Ήδη από ορισμένες πλευρές προωθείται η άποψη ότι η ένταξη στο 

ΝΑΤΟ καθώς και στην ΕΕ είναι αλληλένδετα κεφαλαιώδη στοιχεία για την 

Ευρωατλαντική προοπτική που έχει υιοθετήσει η π.Γ.Δ.Μ.. Τη διαφύλαξη του 

κεκτημένου του Βουκουρεστίου υπηρετεί επίσης η προς όλους ξεκάθαρη βούληση της 

Ελλάδας να συμμετέχει σταθερά, ενεργά και εποικοδομητικά στις υπό τον ΟΗΕ 

διαπραγματεύσεις, που ξεκίνησαν και πάλι στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα μπορεί να είναι 

ένα βήμα μπροστά, με κινήσεις και πρωτοβουλίες που θα αποκαλύπτουν την εμμονή της 

άλλης πλευράς στην αδιαλλαξία». 

2) Διαπραγμάτευση: «…στη βάση της γνωστής θέσης μας “σύνθετη γεωγραφική 

ονομασία με ισχύ έναντι όλων - erga omnes”. Υπογραμμίζω ότι δεν θα πρέπει να 

υπάρχουν ασάφειες ή να επιτρέπονται παρανοήσεις για το ενιαίο και αδιαίρετο αυτής 

της θέσης. Η θέση αυτή δεν διασπάται και δεν τεμαχίζεται. Έτσι, δεν μπορεί να είναι 

αποδεκτή λύση μια σχετικά ικανοποιητική ονομασία αλλά με περιορισμένο εύρος 

εφαρμογής. Ούτε μια μη ικανοποιητική ονομασία αλλά ευρείας εφαρμογής». 

3) Δέσμευση: «Η Ελλάδα θα πρέπει, λοιπόν, να απαιτήσει τη “δέσμευση” των Σκοπίων 

ότι δεν θα προβούν με ενέργειες ή παραλείψεις σε οιασδήποτε μορφής πρόκληση που θα 

μπορούσε να διαταράξει την απαραίτητη για την ευόδωση των διαπραγματεύσεων 

ατμόσφαιρα ηρεμίας και μετριοπάθειας… Η κυβέρνηση των Σκοπίων θα γνωρίζει έτσι 

ότι η υπονόμευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας με προκλήσεις όπως αυτές που 

συνεχίζονται χωρίς σοβαρότητα και μέτρο –θυμίζω τις αψίδες που οδηγούν στη 

“Μεγάλη Μακεδονία”, τα πανάκριβα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου καθώς και 

το κάψιμο της ελληνικής σημαίας σε τοπικές “πολιτιστικές” εκδηλώσεις– δεν θα μείνει 

χωρίς συνέπειες»
166

. 
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 Βλ. Κουμουτσάκος, ό.π. (164). 

http://foreignaffairs.gr/author/georgios-koymoytsakos
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Τελικές Παρατηρήσεις 

Όπως ανέφερα και στην αρχή της εργασίας μου, η σύναψη της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας ήταν απόρροια πολιτικών γεγονότων που όμως, όταν κρίθηκε αναγκαίο, 

μετατέθηκε στη σφαίρα του Δικαίου, για να καταστεί ελέγξιμη η προσφυγή του ενός 

εκ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών-χωρών της Ε.Σ., να κάνει τον κύκλο της και να 

βρει θαλπωρή με την τελική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στην πολιτική 

σκηνή, με ευρύτερες επιπτώσεις, που ξεπερνούν το πλαίσιο των σχέσεων των 

συμβαλλόμενων της Ε.Σ. Μερών. 

Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της π.Γ.Δ.Μ. μετά την απόφαση του Δικαστηρίου 

(2011) έχουν πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με την 

παρουσία του ειδικού μεσολαβητή του κ. Matthew Nimetz και των αντιπροσώπων 

τους, κ.κ. πρέσβεις Αδαμάντιο Βασιλάκη και Zoran Giolefski, αντίστοιχα, έως και το 

πρώτο μισό του έτους 2014. Σε ανάλογους ρυθμούς κινούνται και οι πρωθυπουργοί 

των χωρών, οι οποίοι μέσω επίσημων επιστολών προσπαθούν να βρουν μια 

αμοιβαίως αποδεκτή λύση στο ζήτημα του ονόματος.  

Ο κ. Gruevski σε μια εκ των επιστολών του πρότεινε την υπογραφή Δήλωσης 

(Διακήρυξης) Φιλίας και Συνεργασίας, μη βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος από την 

ελληνική πλευρά, υπό το επιχείρημα ότι τέτοιου είδους πράξεις αποτελούν το 

επιστέγασμα της επίλυσης των διαφορών μεταξύ χωρών και λαών, και δεν έπονται 

αυτών, αλλά προηγούνται. Μία ακόμη προσπάθεια ήταν η πρόταση σύστασης δύο 

νέων διαπραγματευτικών ομάδων με πολιτική εντολή, για να πάρει την αντίστοιχη 

απάντηση ότι η Ελλάδα έχει ήδη παράσχει «πλήρη πολιτική εντολή» στον 

εκπρόσωπό της Πρέσβη κ. Βασιλάκη. Ο κ. Σαμαράς πρότεινε από την πλευρά του την 

υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (3/10/2012), έχοντας όμοια τύχη και η δική του 

πρόταση με τις προηγούμενες. 

Άκαρπες και χωρίς νέες ιδέες για το θέμα της ονομασίας αποβαίνουν οι προσπάθειες 

των δύο Μερών. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πτοεί την Ελλάδα, αλλά ούτε θα 

πρέπει να εφησυχάζει την π.Γ.Δ.Μ., καθότι το κεκτημένο του Βουκουρεστίου «..λύση 

για ένταξη..», είναι προαπαιτούμενο για την ευθυγράμμισή της με τα Ευρωπαϊκά 

δρώμενα και τη Βορειοατλαντική της πορεία.  

Απομένει λοιπόν να δούμε εάν η Απόφαση του Δικαστηρίου θα βοηθήσει τα δύο 

κράτη να καταλήξουν σε μία οριστική διευθέτηση αυτής της μακροχρόνιας, 

https://www.google.gr/search?q=zoran+giolefski&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BlfFU8OjDKLnygPGx4HwBw&ved=0CCQQsAQ
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πολύπλοκης και ασυνήθιστης για τις διεθνείς σχέσεις διαμάχης ή θα δυναμιτίσει 

περαιτέρω το κλίμα μεταξύ τους.  

Προτού ολοκληρώσω τις τελικές μου παρατηρήσεις με ένα μικρό απόσπασμα από την 

επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για το θέμα, θέλω να 

υπενθυμίσω κάτι στον αναγνώστη.  

Χρειάζεται να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για να αναλυθούν οι όποιες 

πολιτικές ενέργειες των χωρών. Για το λόγο αυτό και συν το γεγονός ότι οι δύο υπό 

μελέτη χώρες της παρούσης εργασίας εργάζονται για την εύρεση μιας «Σολομώντειας 

λύσης» τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια (μετά την επίτευξη της Ε.Σ.), θεώρησα 

πρέπον να κάνω μια σύντομη αναφορά των περιστατικών που άπτονται της συνέχειας 

των δύο τελευταίων ετών του θέματος, δίχως να επεκταθώ περισσότερο. Η Ιστορία 

άλλωστε έχει επανειλημμένα δείξει ότι «μιλεί» από μόνη της, απλά θέλει τον χρόνο 

της. 

 

« Η επίλυση του ζητήματος του ονόματος θα άρει ένα σημαντικό σημείο τριβής 

στις σχέσεις των δύο χωρών και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του 

μεγάλου δυναμικού που ενέχει η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών»
167

. 
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 Επίσημη τοποθέτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην ιστοσελίδα  

http://www.mfa.gr/eidika-themata-exoterikis-politikis/ 

https://www.google.gr/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1&spell=1&sa=X&ei=O13FU_uvDYa_ygOW7oCICQ&ved=0CBcQvwUoAA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ενδιάμεση Συμφωνία
168

 

 

Ο Υπουργός Κάρολος Παπούλιας, ως εκπρόσωπος του Μέρους του Πρώτου 

Συμβαλλόμενου Μέρους (το ‘Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος’) και ο Yπουργός Stevo 

Crvenkovski, ως εκπρόσωπος του Μέρους του Δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους (το 

‘Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος’) δια της παρούσης δηλώνουν και συμφωνούν ως 

ακολούθως:  

Αναφερόμενοι στις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών που ενσωματώνονται στην τελική Πράξη της Διάσκεψης 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη που υπογράφει στο Ελσίνκι, 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και, ιδιαιτέρα, 

εκείνες οι οποίες αναφέρονται στην υποχρέωση των κρατών να απέχουν στις διεθνείς 

τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή 

πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, 

Καθοδηγούμενοι από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, των θεμελιωδών 

ελευθεριών και από τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την Τελική 

Πράξη του Ελσίνκι, τη Χάρτα των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη και τις σχετικές 

πράξεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αμοιβαίο συμφέρον τους για τη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας, ιδιαίτερα στην περιοχή τους, 

Επιθυμώντας να επιβεβαιώσουν την υπάρχουσα μεταξύ τους μεθόριο ως μόνιμα 

διεθνή σύνορα, 

Αναφερόμενοι στην υποχρέωσή τους να μην επεμβαίνουν με οποιοδήποτε πρόσχημα 

ή μορφή στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου, 

Επιθυμώντας να αναπτύξουν τις διμερείς τους σχέσεις και να θέσουν σταθερές βάσεις 

για ένα κλίμα ειρηνικών σχέσεων και κατανόησης, 
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 United Nations – Treaty Series, “GREECE and THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 

MACEDONIA”, “Interim Accord (with related letters and translations of the Interim Accord in the 

languages of the Contracting Parties). Signed at New York on 13 September 1955”, 1955, No 32193, 

σ. 19-27. 
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Αντιλαμβανόμενοι ότι η οικονομική συνεργασία είναι σημαντικό στοιχείο για την 

ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων σε μόνιμη και σταθερή βάση και επιθυμώντας να 

αναπτύξουν μελλοντική συνεργασία, 

Επιθυμώντας να καταλήξουν σε ορισμένες ενδιάμεσες συμφωνίες, οι οποίες θα 

αποτελέσουν βάση για τη διαπραγμάτευση μιας μόνιμης συμφωνίας, 

 

Συμφώνησαν ως ακολούθως: 

 

 

Α. ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

Άρθρο 1 

1. Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας, το Πρώτο 

Συμβαλλόμενο Μέρος αναγνωρίζει το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος ως ανεξάρτητο 

και κυρίαρχο κράτος, υπό την προσωρινή ονομασία η οποία αναφέρεται σε επιστολή 

του Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους με ημερομηνία ίδια με αυτή της παρούσας 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας, και τα μέρη θα συνάψουν σε σύντομο χρόνο διπλωματικές 

σχέσεις σε επίπεδο που θα έχει συμφωνηθεί, με απώτερο στόχο να συναφθούν 

σχέσεις σε πρεσβευτικό επίπεδο. 

2. Το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ιδρύσει το συντομότερο δυνατό Γραφείο 

Συνδέσμου στα Σκόπια, την πρωτεύουσα του Δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους, και 

το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ιδρύσει το συντομότερο δυνατό  Γραφείο 

Συνδέσμου στην Αθήνα, την πρωτεύουσα του Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους.  

Άρθρο 2 

Τα μέρη διά του παρόντος επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα κοινή τους μεθόριο ως 

μόνιμα και απαραβίαστα διεθνή σύνορα. 

Άρθρο 3 

Κάθε Μέρος δεσμεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την 

πολιτική ανεξαρτησία του άλλου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει 

ενέργειες τρίτου μέρους στρεφόμενες κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής 

ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του άλλου Μέρους. 

http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
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Άρθρο 4 

Τα μέρη θα απέχουν, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, από την απειλή ή χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένης της απειλής 

ή χρήσης βίας η οποία αποβλέπει στην παραβίαση της υπάρχουσας μεθορίου, και 

συμφωνούν ότι κανένα από αυτά δεν θα εγείρει ή θα υποστηρίξει αξιώσεις επί 

οποιουδήποτε τμήματος της επικράτειας του άλλου Μέρους ή αξιώσεις για μεταβολή 

της υπάρχουσας μεθορίου. 

Άρθρο 5 

1. Τα Μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του 

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε εφαρμογή της απόφασης 845 (1993) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία επί της διαφοράς η 

οποία περιγράφεται στην απόφαση αυτή καθώς και στην απόφαση 817 (1993) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας.  

2. Αναγνωρίζοντας τη μεταξύ τους διαφορά ως προς το όνομα του Δεύτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους, κάθε Μέρος διατηρεί όλα τα δικαιώματά του που είναι 

σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανειλημμένες με την παρούσα Ενδιάμεση Συμφωνία 

υποχρεώσεις. Τα Μέρη θα συνεργάζονται με στόχο να διευκολύνουν  τις αμοιβαίες 

τους σχέσεις παρά τις αντίστοιχες θέσεις τους όσον αφορά το όνομα του Δεύτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα Μέρη θα λάβουν πρακτικά μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης και της διευθετήσεως του ζητήματος των εγγράφων, 

προκειμένου να διεξάγουν ομαλά εμπόριο και συναλλαγές μεταξύ τους κατά τρόπο 

συνεπή προ τις αντίστοιχες θέσεις τους όσον αφορά το όνομα του Δεύτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα Μέρη θα λάβουν πρακτικά μέτρα, έτσι ώστε η διαφορά 

περί το όνομα του Δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους να μην παρακωλύει ή 

παρεμβαίνει στην ομαλή διεξαγωγή εμπορίου και συναλλαγών του Δεύτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους και τρίτων μερών.  

Άρθρο 6 

1. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος διά της παρούσης δηλώνει επίσημα ότι 

τίποτα στο σύνταγμά του, και ιδιαίτερα στο προοίμιό του ή στο άρθρο 3 του 

Συντάγματος, δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα 

αποτελέσει ποτέ τη βάση οποιασδήποτε διεκδικήσεως από το Δεύτερο Συμβαλλόμενο 

http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
gopher://gopher.undp.org/11/unearth
gopher://gopher.undp.org/11/unearth
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.hri.org/docs/fyrom/fyrom-const.html&usg=ALkJrhjLo7Klc1BRAelLktmXqa8-lB7fbQ#Preamble
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.hri.org/docs/fyrom/fyrom-const.html&usg=ALkJrhjLo7Klc1BRAelLktmXqa8-lB7fbQ#Art3
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.hri.org/docs/fyrom/fyrom-const.html&usg=ALkJrhjLo7Klc1BRAelLktmXqa8-lB7fbQ
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Μέρος οποιασδήποτε περιοχής που δεν συμπεριλαμβάνεται στα σημερινά του 

σύνορα. 

2. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος διά της παρούσης δηλώνει επίσημα ότι 

τίποτα στο Σύνταγμά του και ιδιαίτερα στο άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε, δεν 

μπορεί ή δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση για 

επέμβαση του δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου 

Κράτους, προκειμένου να προστατεύσει το καθεστώς και τα δικαιώματα κανένα 

σημείο του Συντάγματος, και ιδίως το άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε, μπορεί ή 

πρέπει να ερμηνευθεί ότι αποτελούν ή θα αποτελέσουν ποτέ τη βάση για το Κόμμα 

του δεύτερου μέρους να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους, 

προκειμένου να προστατεύσει το καθεστώς και τα δικαιώματα οποιωνδήποτε 

προσώπων σε άλλα κράτη που δεν είναι πολίτες του Δεύτερου Συμβαλλόμενου 

Μέρους. 

3. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος επιπλέον δηλώνει επίσημα ότι οι ερμηνείες 

που δίνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δεν θα 

υποκατασταθούν από οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του Συντάγματός του. 

Άρθρο 7 

1. Κάθε Μέρος θα λάβει ταχέως αποτελεσματικά μέτρα, προκειμένου να 

απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες ή προπαγάνδα από υπηρεσίες ελεγχόμενες από 

το κράτος και να αποθαρρύνει πράξεις από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες ενδέχεται να 

παρακινούν βία, μίσος ή εχθρότητα μεταξύ τους. 

2. Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας, το Δεύτερο 

Συμβαλλόμενο Μέρος θα πάψει να χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το σύμβολο 

σε όλες του τις μορφές που απεικονίζετο στην εθνική του σημαία πριν τη θέση σε 

ισχύ της παρούσας. 

3. Αν ένα από τα δύο Μέρη πιστεύει ότι ένα ή περισσότερα σύμβολα τα οποία 

συνιστούν μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής του κληρονομιάς χρησιμοποιείται από 

το άλλο Μέρος, θα θέσει υπ’ όψιν του άλλου Μέρους την υποτιθέμενη αυτή χρήση 

και το άλλο Μέρος θα προβεί στις δέουσες διορθωτικές ενέργειες ή θα δηλώσει γιατί 

δεν θα βρει αναγκαίο να το πράξει.  
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Άρθρο 8 

1. Τα μέρη θα απέχουν από την επιβολή οποιουδήποτε κωλύματος στη 

διακίνηση προσώπων ή αγαθών μεταξύ των επικρατειών τους ή διαμέσου της 

επικράτειας εκάστου εξ αυτών προ της επικράτειας του άλλου. Αμφότερα τα Μέρη 

θα συνεργάζονται, για να διευκολύνουν τη διακίνηση αυτή του διεθνούς δικαίου και 

των διεθνών εθίμων.  

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

ΗΠΑ να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες όσον αφορά την ανάπτυξη πρακτικών 

μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, έτσι ώστε να βοηθήσουν 

τα Μέρη στην εφαρμογή του άρθρου 8. 

 

Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Άρθρο 9 

1. Κατά τη διεξαγωγή των υποθέσεών τους, τα Μέρη θα να καθοδηγούνται από 

το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και του κράτους 

δικαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Παγκόσμια Διακήρυξη 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Διεθνή Σύμβαση για 

την Εξάλειψη κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Κείμενο της Συνάντησης της 

Κοπεγχάγης για την Ανθρώπινη Διάσταση της ΔΑΣΕ
169

 και τον Χάρτη των Παρισίων 

για μια Νέα Ευρώπη. 

2. Καμία από τις διατάξεις των κειμένων που αναφέρονται στην παραπάνω 

παράγραφο 1 δεν θα ερμηνευθεί ως παρέχουσα οποιοδήποτε δικαίωμα για δράση 

αντίθετη στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή της 

Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής 

ακεραιότητας των Κρατών. 

 

                                                           
169

 Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. 
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Άρθρο 10 

Πεπεισμένοι ότι η ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων είναι αναγκαία, για να βελτιωθεί η 

κατανόηση και η καλή γειτονία των δύο λαών τους, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επαφές 

σε όλα τα ανάλογα επίπεδα και δεν θα αποθαρρύνουν συναντήσεις μεταξύ των 

πολιτών τους σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα διεθνή έθιμα. 

 

Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Άρθρο 11 

1. Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας, το Πρώτο 

Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην αίτηση εισδοχής ή στη 

συμμετοχή του Δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους ως μέλους σε διεθνείς, πολυμερείς 

και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς στους οποίους το Πρώτο 

Συμβαλλόμενο Μέρος είναι μέλος. Το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος, εν τούτοις, 

διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμμετοχή από τις 

προαναφερθείσες, εάν και στο μέτρο που το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος 

πρόκειται να αναφέρεται σε τέτοιους οργανισμούς ή θεσμούς διαφορετικά από ό, τι 

στην παράγραφο 2 της αποφάσεως 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών. 

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι η εξελισσόμενη οικονομική ανάπτυξη του Δεύτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους θα πρέπει να υποστηριχθεί μέσω της διεθνούς συνεργασίας, 

όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω στενής σχέσης του Κόμματος του Δεύτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 12 

1. Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα 

κατευθύνονται στις σχέσεις τους από τις διατάξεις των παρακάτω διμερών 

συμφωνιών που είχαν συναφθεί μεταξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 
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Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους στις 18 

Ιουνίου 1959: 

(α) της Σύμβασης επί των αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων, 

(β) της Συμφωνίας περί της αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών 

αποφάσεων, και 

(γ) της Συμφωνίας περί υδρο-οικονομίας. 

Τα μέρη θα διαβουλευθούν αμέσως με την προοπτική να συνάψουν νέες συμφωνίες, 

παρόμοιες ως προς την ουσία με αυτές που αναφέρονται παραπάνω. 

2. Τα μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους, προκειμένου να εντοπίσουν άλλες 

συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και του Κόμματος του Πρώτου Συμβαλλόμενου 

Μέρους, οι οποίες θα κριθούν κατάλληλες για εφαρμογή στις αμοιβαίες σχέσεις τους. 

3. Τα μέρη μπορούν να συνάψουν επιπρόσθετες διμερείς συμφωνίες σε τομείς 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 13 

Έχοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος είναι περίκλειστο 

κράτος, τα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όσο αυτές είναι εφαρμόσιμες 

τόσο στην πράξη όσο και όταν συνάπτουν συμφωνίες οι οποίες αναφέρονται στο 

άρθρο 12. 

Άρθρο 14 

1. Τα μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ 

τους και θα ενδυναμώσουν την οικονομική τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης του τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Συγκεκριμένα, θα 

προωθούν, στη βάση αμοιβαιότητας, οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και 

αεροπορικές μεταφορές και επικοινωνίες, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες 

τεχνολογίες, και θα διευκολύνουν τη διακίνηση των αγαθών τους μεταξύ τους και 

μέσω του εδάφους και των λιμένων τους. Τα Μέρη θα τηρούν τους διεθνείς νόμους 
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και κανονισμούς σε σχέση με τη διέλευση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σήματα και τους 

κώδικες. 

2. Για τον σκοπό αυτό, τα Μέρη συμφωνούν να αρχίσουν αμέσως 

διαπραγματεύσεις με στόχο να θέσουν ταχέως σε εφαρμογή συμφωνίες συνεργασίας 

στους προαναφερθέντες τομείς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υποχρεώσεις του Πρώτου 

Συμβαλλόμενου Μέρους που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και από άλλα διεθνή όργανα. Οι συμφωνίες αυτές θα έχουν σχέση με τις 

θεωρήσεις, άδειες εργασίας, ασφάλιση με «πράσινη κάρτα», διέλευση από αέρος και 

οικονομική συνεργασία. 

 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 15 

1. Τα Μέρη θα ενδυναμώσουν τις οικονομικές τους σχέσεις σε όλους τους 

τομείς. 

2. Τα Μέρη θα στηρίξουν, ιδιαιτέρως, την ανάπτυξη και τη συνεργασία στον 

τομέα επενδύσεων κεφαλαίου, καθώς επίσης τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συνεργασία μεταξύ μικρών και 

μεσαίων εταιρειών και επιχειρήσεων. 

Άρθρο 16 

1. Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την επιστημονική και τεχνική 

συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης. 

2. Τα Μέρη θα εντείνουν τις ανταλλαγές πληροφοριών και επιστημονικής και 

τεχνικής τεκμηρίωσης, και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να 

βελτιώσουν την αμοιβαία πρόσβαση σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, 

αρχεία, βιβλιοθήκες και συναφή ιδρύματα. 

3. Τα Μέρη θα στηρίξουν πρωτοβουλίες επιστημονικών ιδρυμάτων και ιδιωτών 

που στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα των επιστημών. 
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Άρθρο 17 

1. Τα Μέρη θα μεριμνήσουν ιδιαιτέρως, προκειμένου να αποφύγουν κινδύνους 

για το περιβάλλον και να διατηρήσουν τις φυσικές συνθήκες ζωής σε διασυνοριακές 

λίμνες και ποταμούς. 

2. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την εξάλειψη όλων των μορφών ρύπανσης 

στις παραμεθόριες περιοχές. 

3. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να αναπτύξουν και 

να εναρμονίσουν στρατηγικές και προγράμματα περιφερειακής και διεθνούς 

συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 18 

Τα Μέρη θα συνεργάζονται, προκειμένου να απαλύνουν τις συνέπειες των φυσικών 

καταστροφών. 

Άρθρο 19 

1. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για τη βελτίωση και προώθηση επαγγελματικών 

και τουριστικών ταξιδιών. 

2. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους που 

απορρέουν από τη συμμετοχή του ως μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από 

σχετικά όργανα της Ένωσης, τα Μέρη θα καταβάλλουν κοινές προσπάθειες να 

βελτιώσουν και να συντομεύσουν τις τελωνειακές και μεθοριακές διατυπώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων στους 

πολίτες της κάθε χώρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 5, παράγραφος 2 της 

παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας. 

3. Τα Μέρη θα επιδιώξουν να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις 

υπάρχουσες μεθοριακές διαβάσεις, όπως τούτο απαιτείται από τη ροή της 

κυκλοφορίας, και να κατασκευάσουν νέες μεθοριακές διαβάσεις, εάν κάτι τέτοιο 

είναι απαραίτητο. 

Άρθρο 20 

Τα Μέρη θα συνεργάζονται στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της 

τρομοκρατίας, των οικονομικών εγκλημάτων, των εγκλημάτων σχετικά με τα 
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ναρκωτικά, του παράνομου εμπορίου επί της πνευματικής ιδιοκτησίας, των 

παραβάσεων στις μεταφορές της πολιτικής αεροπορίας και της πλαστογραφίας. 

 

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 21 

1. Τα Μέρη θα επιλύουν κάθε διαφορά αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα σύμφωνα 

με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

2. Οποιαδήποτε διαφορά η διένεξη που προκύπτει μεταξύ των Μερών, σχετικά 

με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας, μπορεί να 

υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα Μέρη στο Διεθνές Δικαστήριο, εκτός της 

διαφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1. 

Άρθρο 22 

Η παρούσα Ενδιάμεση Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου 

Κράτους ή οντότητας και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από ήδη ισχύουσες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, τις οποίες τα 

Μέρη έχουν συνάψει με άλλα Κράτη ή διεθνείς οργανισμούς. 

Άρθρο 23 

1. Η παρούσα Ενδιάμεση Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ και θα αρχίσει να 

εφαρμόζεται την τριακοστή ημέρα από της επομένης της υπογραφής της από τους 

εκπροσώπους των Μερών, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

2. Η παρούσα Ενδιάμεση Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου 

αντικατασταθεί από μια οριστική συμφωνία, υπό τον όρο ότι μετά από επτά χρόνια 

οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Ενδιάμεση 

Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση, η οποία θα αρχίσει να ισχύει σε 12 μήνες από την 

επίδοσή της στο άλλο Μέρος. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη, μέσω των εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, υπέγραψαν τρία αντίτυπα της παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

στην αγγλική γλώσσα, τα οποία θα καταχωρηθούν στη Γραμματεία των Ηνωμένων 

Εθνών. Σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής, τα Ηνωμένα 

http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
gopher://gopher.undp.org/11/unearth
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html&usg=ALkJrhjx55fyEEFY-ZHAZxARgbrk-FGfrA#5
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html&usg=ALkJrhjx55fyEEFY-ZHAZxARgbrk-FGfrA#5.1
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=5409482909880290151&pageID=2742496542667337203
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Έθνη, ύστερα από διαβουλεύσεις με τα μέρη, θα ετοιμάσουν μεταφράσεις στη 

γλώσσα του Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους και στη γλώσσα του Δεύτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους, οι οποίες θα αποτελέσουν τμήμα της καταχώρησης της 

παρούσας Συμφωνίας. 

Η Συμφωνία έγινε στη Νέα Υόρκη για την 13η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 1995 και 

υπεγράφει από τους Υπουργούς εξωτερικών και εκπροσώπους των δύο 

Συμβαλλόμενων Μερών, Κάρολο Παπούλια και  Stevo Crvenkovski αντίστοιχα, 

καθώς και από τον κ. Cyrus Vance, ο οποίος παρέστη ως μάρτυρας σύμφωνα με την 

Απόφαση 842 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας.  
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