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Γενικά 

Εισαγωγή 

 Η απόσχιση του κράτους είναι εγγενώς δύσκολο να συμβιβαστεί με τη 

σύγχρονη νέα παγκόσμια τάξη. Πρόκειται για μια ευαίσθητη και αόριστη πτυχή του 

διεθνούς δικαίου, η οποία εξακολουθεί να περιβάλλεται από διαμάχες. Ωστόσο, 

στις 17 Φεβρουαρίου 2008, η διεθνής κοινότητα αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει 

αυτό το φαινόμενο, αφού η Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου κήρυξε μονομερώς τη 

Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου («Κοσσυφοπέδιο») ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο 

κράτος, ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες αξιώσεις του Δημοκρατία της Σερβίας 

("Σερβία") στην κυριαρχία της αυτόνομης επαρχίας. 

 Η πράξη αυτή αποτέλεσε τον καταλύτη για την ευρεία συζήτηση ως προς 

το κατά πόσον το διεθνές δίκαιο υποστηρίζει την εμφάνιση νέων ανεξάρτητων 

οντοτήτων που δημιουργούνται μέσω του διαχωρισμού μέρους της επικράτειας και 

του πληθυσμού ενός υπάρχοντος κράτους χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου. 

Πριν από αυτή τη δήλωση, η επικρατούσα άποψη ανάμεσα σε πολλούς νομικούς 

σχολιαστές είναι ότι το διεθνές δίκαιο ούτε απαγορεύει ρητά ούτε αναγνωρίζει το 

δικαίωμα μιας εθνικής ομάδας να αποχωρήσει μονομερώς από ένα κράτος μέλος. 

Η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι η πιο σαφής μετά την παρούσα δήλωση, να 

προσφέρει μια ομοιόμορφη απάντηση στο ερώτημα εάν αυτή η απόσχιση είναι 

σύμφωνη με το νόμο. Το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί αναπόφευκτα μια σκληρή 

υπόθεση "πεμπτουσίας". 

 Το νομικό κενό επιδεινώθηκε περαιτέρω από την αποσπασματική και 

ασυντόνιστη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Παρόλο που η στήριξη και η 

αναγνώριση της απόσχισης του Κοσσυφοπεδίου έφθασε εύκολα από ένα 

σημαντικό μέρος της διεθνούς κοινότητας κρατών, άλλα κράτη δήλωσαν ότι η 

απόσχιση είναι αντίθετη με τις διεθνείς καθώς και παραβίαση της κυριαρχίας και 

της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας. Επιπλέον, μέσα σε έξι μήνες από τη 

δήλωση της ανεξαρτησίας, η απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου έχει ήδη αναφερθεί 

ως προηγούμενο για δύο μεταγενέστερες απόπειρες απόσχισης. Συνεπώς, η 

διασφάλιση της νομικής σαφήνειας είναι ζωτικής σημασίας. 
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 Στο πρώτο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να ορίσουμε την απόσχιση με βάση 

το Διεθνές Δίκαιο. Σκοπός της παράθεσης των ορισμών, είναι τόσο να διαφανούν 

τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της απόσχισης που συνιστούν τον πυρήνα του 

φαινομένου κατά το διεθνές δίκαιο, αλλά και παράλληλα να προβληθούν τα 

στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την απόσχιση από άλλες παραπλήσιες 

περιπτώσεις. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η νομική θεμελίωση της απόσχισης μέσα 

από το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο αποτελεί μοναδικό και κυρίαρχο 

σημείο αναφοράς προς τούτο. Το φαινόμενο της απόσχισης δεν έχει αποκτήσει 

ακόμη συγκεκριμένη νομική μορφή για αυτό και πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι το διεθνές δίκαιο ούτε επιτρέπει αλλά ούτε και απαγορεύει την απόσχιση. Καθ’ 

ότι στην απόσχιση απουσιάζει η έλλειψη συναινέσεως μεταξύ των δύο μερών, η 

αποσχισθείσα κοινότητα αναζητά τρόπους ώστε να θεμελιώσει νομικά την 

απαίτησής της για απόσχιση. Συνηθέστερο επιχείρημα αποτελεί η επίκληση της 

αρχής της αυτοδιαθέσης. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, θα πραγματοποιήσουμε μία ιστορική αναδρομή στο 

εξετασθέν ζήτημα. Στόχο είναι η πληρέστερη κατανόηση της κατάστασης αλλά και 

των προβλημάτων που ανέκυψαν διαμέσου των γεγονότων που έλαβαν χώρα 

στην περιοχή, ενώ επιπρόσθετα θα μας δωθεί η δυνατότητα κατανόησης των 

αντιδράσεων και των πιθανών επιπτώσεων που θα επιφέρουν οι οποιεσδήποτε 

γεωγραφικές-νομικές μεταβολές όσον αφορά αυτήν. 

Ακολούθως, εκτίθενται οι λόγοι βάση των οποίων το ΔΔ έκρινε ότι η 

μονομερής δήλωση της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου δεν παραβίασε κάποιον 

κανόνα του διεθνούς δικαίο. Ιδιαίτερα εξετάζεται η ουσία της γνωμοδότησης σε 

δύο επίπεδα, πρώτον, εάν παραβιάζεται κάποιος κανόνας του γενικού διεθνούς 

δικαίου και δεύτερον, αν παραβιάζεται η Απόφαση 1244 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας με την οποία το Κόσσοβο τέθηκε σε καθεστώς διεθνούς διοίκησης ή το 

Κανονιστικό Πλαίσιο (Constitutional Framework) το οποίο δημιουργήθηκε στα 

πλαίσια της προαναφερθείσας Απόφασης 1244. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η παρούσα φύση του ιδιότυπου 

αυτού Κράτους καθώς και οι παράμετροι που θα επηρεάσουν την τελική μορφή 
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στην οποία είναι πιθανόν να περιέλθει στο μέλλον, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο 

τεκμηριώνεται συμπερασματικά η δυνατότητα πραγματοποίησης της νομικής 

αξίωσης του Κοσσόβου για ανεξαρτησία. 

Σκοπός 

 Κύριος αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να 

προσδιορισθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η παρούσα  νομική 

κατάσταση του υπό εξέταση κράτους – μορφώματος, με σκοπό την προσπάθεια 

εξαγωγής συμπερασμάτων όσον αφορά τη δυναμική που διαθέτει στο να 

μετατραπεί σε ισότιμο και ολοκληρωμένο δρώντα του Διεθνούς Συστήματος. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι, τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν σχετικά με 

οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη, στηρίζονται αναγκαστικά σε υποθέσεις και 

παραδοχές , καθόσον παρόμοια περίπτωση δημιουργίας κράτους δεν έχει 

προκύψει στο ιστορικό παρελθόν. 

 Ως δευτερεύον αντικειμενικός σκοπός, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο 

προβληματισμός στον οποίο οδηγούμαστε αναλογιζόμενη πάντα τις πιθανότητες 

δημιουργίας παρόμοιου μορφώματος σε περιοχές της χώρας μας, οι οποίες 

διαθέτουν κατάλληλα στοιχεία και στις οποίες υφίστανται προυποθέσεις που 

μπορούν να οδηγήσουν σε διεκδικήσεις ανάλογου επιπέδου. 

 Τέλος και με βάση τα προαναφερθέντα, έχουμε τη δυνατότητα να 

κατανοήσουμε τις πολιτικές στάσεις της χώρας μας και να διαμορφώσουμε και 

εμείς μια περισσότερο ολοκληρωμένη και ενδελεχή άποψη σχετικά με το υπό 

εξέταση ζήτημα. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

 Η θεωρητική αναζήτηση του ορισμού της απόσχισης στο 

διεθνές δίκαιο 

 Η απουσία ενός ορισμού της απόσχισης από το διεθνές δίκαιο καθιστά τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό της ανάγκη κρίσιμη και επιτακτική. Για το λόγο αυτό, 

σε θεωρητικό επίπεδο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες απόδοσης ενός ορισμού 

του φαινομένου της απόσχισης. Σκοπός της παράθεσης των ορισμών που 

ακολουθεί, είναι τόσο να διαφανούν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της απόσχισης που 

συνιστούν τον πυρήνα του φαινομένου κατά το διεθνές δίκαιο, αλλά και 

παράλληλα να προβληθούν τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την απόσχιση 

από άλλες παραπλήσιες περιπτώσεις.  

 Γενικότερα, ως απόσχιση ορίζεται η επίσημη αποχώρηση μιας εδαφικής 

οντότητας από ένα ανεξάρτητο κράτος (parental state). Απόσχιση απαιτούν τόσο 

οργανωμένες σε ομοσπονδιακά κράτη πολιτείες, όσο και άλλες εδαφικές 

οντότητες, που μειοψηφούν στην επικράτεια της χώρας. Η απόσχιση συνιστά 

επιδίωξη των ομάδων αυτών, που δεν συγκαταλέχθηκαν με την πλειοψηφία, να 

αποκτήσουν τη δική τους πατρίδα1 Η απόσχιση, λοιπόν, θεωρείται μια 

απομάκρυνση εθνικής ομάδας από την επικράτεια σε δικό της έδαφος, 

διασπώντας τους δεσμούς της με το κράτος. Οι ομάδες που την επιδιώκουν έχουν 

ως στόχο να ανατρέψουν την εξουσία του κράτους τους στο έδαφός τους. 

Απαιτούν δε να τερματιστεί οποιαδήποτε άσκηση εξουσίας στην περιφέρεια στην 

οποία κατοικούν, αν η εξουσία αυτή προέρχεται από το κράτος που αμφισβητούν. 

Συνήθως, οι εθνικές αυτές ομάδες συνιστούν την πλειοψηφία στην περιφέρειά 

τους, όπου συγκεντρώνονται, έστω και χωρίς σαφή όρια, αλλά συνιστούν 

μειονότητα στο σύνολο της επικράτειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τελούν σε 

ανταγωνιστική σχέση ή αντιπαλότητα με την κυρίαρχη πλειοψηφία της χώρας. Οι 

μειονότητες εκλαμβάνουν την απόσχιση ως δικαίωμα να αποχωρήσουν από μια 

εδραιωμένη πολιτική οργάνωση σε ένα αποκλειστικά ελεγχόμενο έδαφος.
2

 

                                                        
1 Π. Λιάκουρας, Το Κυπριακό: από τη Ζυρίχη στη Λουκέρνη, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2007), 
σελ. 107 
2 Ibid, σελ. 107-108  
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 Απόσχιση, λοιπόν, συνιστά η διαδικασία μέσω της οποίας μια 

προσδιορισμένη ομάδα επιδιώκει να διαχωριστεί από το κράτος στο οποίο ανήκει, 

και να δημιουργήσει ένα νέο κράτος σε τμήμα του εδάφους του κράτους.
3 

Με μια 

ευρεία οπτική, απόσχιση θεωρείται μια επίσημη αποχώρηση μιας εδαφικής 

οντότητας από ένα ανεξάρτητο κράτος, δηλαδή όλες αυτές οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ένα τμήμα αποσπάται από την εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους, το 

οποίο όμως συνεχίζει να υφίσταται σε περιορισμένη πλέον εδαφική και 

δημογραφική μορφή.
4 

H Dalitz υποστηρίζει ότι: «ζήτημα απόσχισης ανακύπτει σε 

εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού σε 

μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, τμήμα της επικράτειας ενός κράτους, 

εκφράζει την επιθυμία, μέσω ανακηρύξεως ή μέσω ενέργειας, να αποκτήσει την 

ανεξαρτησία του ή να προσχωρήσει και γίνει τμήμα άλλου ανεξάρτητου κράτους».
5 

Με τον παραπάνω όμως ορισμό, ο οποίος είναι αρκετά ευρύς, υπάρχει ο κίνδυνος 

σύγχυσης της απόσχισης με άλλες περιπτώσεις εδαφικών μετατροπών. Με την 

υιοθέτηση ενός τόσο διευρυμένου ορισμού της απόσχισης, δηλαδή τον εδαφικό 

διαχωρισμό ενός μέρους ενός κράτους με τη δημιουργία ενός νέου, περιπτώσεις 

όπως η διάσπαση κρατών (dismemberment of States), η μεταβίβαση (devolution), 

η διάλυση (dissolution), η διαδοχή (succession) ακόμη και η διαδικασία 

αποαποικιοποίησης (process of decolonization), εντάσσονται στην ίδια κατηγορία 

με αυτή της απόσχισης.6
 
 

 Αναγκαία κρίνεται η υιοθέτηση μιας περισσότερο στενής έννοιας της 

απόσχισης η οποία θα εμπεριέχει εκείνα τα στοιχεία που θα την διαφοροποιούν 

από άλλες μορφές εδαφικών αλλαγών. Κατά τον Cohen: «απόσχιση είναι η 

δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης οντότητας μέσω της διαχώρισης ενός τμήματος 

του εδάφους και του πληθυσμού από ένα υπάρχον κράτος, χωρίς τη συναίνεση 

του τελευταίου».7
 
Επιπρόσθετα, στην ίδια κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και 

περιπτώσεις αποσχίσεων εδαφικών οντοτήτων με σκοπό την ενσωμάτωση τους 

                                                        
3 A. Bayefsky, Self-determination in International Law: Quebec and Lessons Learned, Hague: 
Kluwer Law International (2000), σελ. 34 
4 Α.Pavkovic & P. Radan, Creating New States: Theory and Practice of Secession, Burlington: 
Ashgate (2007), σελ. 5  
5 J. Dahlitz (ed.) Secession and International Law: Conflict Avoidance, Regional Apprasails, Hague: 
Asser Press (2003), σελ. 6 
6 M.Cohen (ed.), Secession: International Law Perspectives, Cambridge: Cambridge University 
Press (2006), σελ. 2  
7 Ibid, σελ.3  
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σε άλλο ανεξάρτητο κράτος, πάλι όμως χωρίς τη συναίνεση του κράτους (parental 

state).8
 

Κατά συνέπεια, η έλλειψη συναίνεσης μεταξύ της αποσχισθείσας 

οντότητας και του κράτους αποτελεί το πρώτο σημαντικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της απόσχισης που την διαφοροποιεί ουσιαστικά από την περίπτωση 

της μεταβίβασης (devolution). Ο διαχωρισμός μιας εδαφικής περιοχής μέσω μιας 

συναινετικής διαδικασίας, νομοθετικής ή με άλλα μέσα, με την οποία ένα κράτος 

απόκτα κυριαρχία και ανεξαρτησία επί ενός καθορισμένου εδάφους και 

πληθυσμού, συνιστά περίπτωση μεταβίβασης (devolution) ή χορήγησης 

ανεξαρτησίας (grant of independence).9
 

Η παραπάνω διαδικασία προαπαιτεί 

δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ των μερών και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί πηγή 

διαμάχης τουλάχιστον, όσον αφορά την υπόσταση του νέου κράτους αυτού καθ’ 

εαυτού.10  

 Παρ’ όλα αυτά αν υιοθετήσουμε το στοιχείο της έλλειψης συναίνεσης ως την 

ειδοποιό διαφορά της απόσχισης από άλλες μορφές δημιουργίας νέων κρατών, η 

έννοια παραμένει αρκετά ευρεία με κίνδυνο να εμπερικλείει περιπτώσεις που δεν 

συνιστούν απόσχιση. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας κατά νου μόνο το στοιχείο της 

έλλειψης συναίνεσης, περιπτώσεις όπως η δημιουργία νέου κράτους μέσω 

συνταγματικής προβλέψεως ή περιπτώσεις διαλύσεως (dissolution) κρατών 

μπορούν να θεωρηθούν ως αποσχίσεις.  

 Κατά τον Crawford : «απόσχιση είναι η δημιουργία κράτους μέσω της 

χρήσης ή της απειλής χρήσεως βίας, χωρίς τη συναίνεση του προηγούμενου 

κυρίαρχου».11 Συνεπώς, για την ύπαρξη περιπτώσεως αποσχίσεως, απαραίτητη 

κρίνεται η χρήση ή η απειλή χρήσεως βίας ενάντια στο κράτος, και όχι 

περιπτώσεις ειρηνικού διαχωρισμού.12  

 Αυτή η έλλειψη συναίνεσης από το κυρίαρχο κράτος (parent state), είναι 

στην ουσία ο λόγος για τον οποίο η απόσχιση έχει μετατραπεί σε ένα από τα 

πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα του διεθνούς δικαίου, καθ’ ότι «αναγκάζει» τη 

                                                        
8 Ibid, σελ. 3 
9 A. Bayefsky, όπ. π. υποσημ. 2, σελ. 3 
10 Μ.Cohen, όπ. π. υποσημ. 6, σελ. 3 
11 J. Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford: Oxford University Press (2006), 
σελ. 375 
12 Ol. Corten, Are there Gaps in the International Law?, σελ. 231-232 στο M.Cohen (ed.), όπ. π. 
υποσημ. 6.  
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διεθνή κοινότητα να αναζητήσει πλέον νομικά ερείσματα για να διευθετηθεί η 

διαφορά.13 Από τη μία πλευρά, η απουσία συναίνεσης αποτελεί την πηγή της 

διαμάχης μεταξύ της αποσχισθείσας οντότητας και του κυρίαρχου κράτους. Από 

την άλλη πλευρά, για την επίτευξη της συναίνεσης του τελευταίου, η νεοσύστατη 

οντότητα οφείλει να βρει νομικά ερείσματα αλλού, με τα οποία θα καταφέρει να 

πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι η απαίτηση της για απόσχιση είναι νόμιμη.

                                                        
13 Ι. Cismas, Secession in Theory and Practice: the Case of Kosovo and Beyond, Goettingen 
Journal of International Law 2 (2010) 2, σελ. 538  
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

 Η προβαλλόμενη θεμελίωση της απόσχισης με βάση το 

διεθνές δίκαιο 

 1. Αρχή της αυτοδιάθεσης και απόσχιση 

      α. Νομική έννοια της αρχής της αυτοδιάθεσης 

Όπως έχει αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το φαινόμενο της 

απόσχισης δεν ρυθμίζεται ρητά από κάποιο κανόνα του διεθνούς δικαίου. Το 

φαινόμενο της απόσχισης δεν έχει αποκτήσει ακόμη συγκεκριμένη νομική μορφή 

για αυτό και πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το διεθνές δίκαιο ούτε επιτρέπει 

αλλά ούτε και απαγορεύει την απόσχιση.14 Εφόσον στην απόσχιση απουσιάζει η 

έλλειψη συναινέσεως μεταξύ των δύο μερών, η αποσχισθείσα κοινότητα αναζητά 

τρόπους ώστε να θεμελιώσει νομικά την απαίτησής της για απόσχιση. 

Συνηθέστερο επιχείρημα αποτελεί η επίκληση της αρχής της αυτοδιαθέσης.  

 Αν και παραμένει συζητήσιμο το εάν η αρχή της αυτοδιαθέσεως συνιστά 

κανόνα jus cogens του διεθνούς δικαίου, αναμφίβολα, έχει αποκτήσει το 

υπόσταση δικαιώματος κατά το διεθνές δίκαιο. Επίσημες δηλώσεις κρατών, 

υιοθέτηση πολυάριθμων ψηφισμάτων από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και το 

γεγονός ότι πάνω από τα μισά κράτη παγκοσμίως έχουν αποδεχτεί το δικαίωμα 

στην αυτοδιάθεση μέσω από την υιοθέτηση των δύο διεθνών συμφώνων του 1960 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα15 από τα Ηνωμένα Έθνη, επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη της αρχής της αυτοδιαθέσης ως κανόνα του διεθνούς δικαίου.16 Και ενώ η 

ύπαρξη του δικαιώματος παραμένει γεγονός αναμφισβήτητο, ο σκοπός και ο 

φορέας του, καθώς και το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος, αποτελούν ζητήματα 

που προκαλούν αντιπαραθέσεις στο ακαδημαϊκό πεδίο.17  

Ως νομικός κανόνας, η αρχή της αυτοδιάθεσης για πρώτη φορά αναφέρεται 

στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Στο άρθρο 1(2) του Χάρτη, δηλώνεται ότι ένας 

                                                        
14 G. A. Saab, Conclusions, σελ. 474 στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6. 
15 Βλ. παρακάτω υποσημ. 22, 23 
16 W. Danspeckgruber (ed.) The Self-Determination of Peoples ,Colorado: Lynne Rienner Publ. 
(2002), σελ. 229 
17 Ibid, σελ. 229  
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από τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών είναι «η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 

μεταξύ των εθνών, βασισμένη στο σεβασμό της αρχής της ισότητας και 

αυτοδιαθέσης των λαών...». Ενώ, η προάσπιση των σκοπών του Χάρτη, σύμφωνα 

με το άρθρο 55 επιτυγχάνεται με τη «δημιουργία συνθηκών σταθερότητας και 

ευημερίας, οι οποίες είναι αναγκαίες για να υπάρξουν μεταξύ των εθνών σχέσεις 

ειρηνικές και φιλικές, βασισμένες στο σεβασμό της αρχής της αυτοδιάθεσης των 

λαών».  

 Ως νομικό δικαίωμα, η αυτοδιάθεση για πρώτη φορά συναντάται στο 

αποικιακό περιβάλλον. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1960, η Γενική Συνέλευση με το 

ψήφισμα 1514 (XV)18 «Διακήρυξη για την εκχώρηση ανεξαρτησίας στις αποικιακές 

χώρες και λαούς», η οποία ακολουθήθηκε από σειρά άλλων ψηφισμάτων τις 

επόμενες δεκαετίες, ρύθμισε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας της 

αποαποικιοποίησης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

η αυτοδιάθεση συνιστούσε ένα δικαίωμα των αποικιών να αποσχιστούν από τα 

μητροπολιτικά κράτη και να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους.19 Συνεπώς, το 

δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

αποαποικιοποίησης, αναγνωριζόταν ως ένα δικαίωμα των αποικιών να 

αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους (και με μια επέκταση να καλύψει και λαούς 

κάτω από ξένη κατοχή). Ως Λαοί, αναγνωρίζονταν οι ντόπιοι κάτοικοι της αποικίας 

στο σύνολό τους, όχι εθνοτικά διαχωρισμένες ομάδες μέσα στην εδαφική 

επικράτεια της αποικίας.20  

 Ενώ, λοιπόν, αναμφισβήτητά, φορείς του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση 

συνιστούσαν οι αποικιακοί λαοί, με το τέλος της διαδικασίας της 

αποαποικιοποίησης, δημιουργήθηκαν σημαντικά ερωτήματα. Κατά πολλούς, το 

δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συνέχιζε να υφίσταται και εκτός αποαποικιακού 

πλαισίου, διότι ο «λαός», ως φορέας του δικαιώματος δεν θα έπρεπε να 

περιοριστεί μόνο στους αποικιακούς πληθυσμούς. Υποστήριξη στην εκτός 

αποικιακού πλαισίου εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης, αναζητήθηκε στην 

αναλυτική ερμηνεία των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

                                                        
18 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G.A. Res. 1514 

(XV), U.N. GAOR, 15
TH 

Sess., Supp. No. 16 at 66, U.N. Doc. A/4684 (14 Dec. 1960) 
19 Α. Bayefsky, όπ. π. υποσημ. 2, σελ. 1 
20 P. Pazartzis, Secession and International Law: the European Dimension, σελ. 357 στο M.Cohen 
(ed.), όπ. π. υποσημ. 6  
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Εθνών, και κυρίως μέσα από τη «Διακήρυξη για τις Φιλικές Σχέσεις και τη 

Συνεργασία μεταξύ των κρατών» (1970)21 και τα δύο Σύμφωνα του 1966, το 

πρώτο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα22 και το δεύτερο για τα πολιτιστικά, 

οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.23 

 Τα δύο διεθνή Σύμφωνα, σε συνδυασμό με την Οικουμενική Διακήρυξη για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εμπεριέχουν ένα ευρύτερο περιεχόμενο της έννοιας 

της αυτοδιάθεσης. Στο άρθρο 1, και των δύο διεθνών συμφώνων του 1960, η 

αυτοδιάθεση παρουσιάζεται ως ένα γενικό δικαίωμα το οποίο δεν περιορίζεται στο 

στενό πλαίσιο της αποαποικιοποίησης.24 Αναλυτικότερα, στο άρθρο 1 και των δύο 

Συμφώνων δηλώνεται ότι: «Όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. 

Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό, καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους 

και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξή 

τους».  

 Από την άμεση και οικουμενική γλώσσα της πρώτης παραγράφου, 

διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης εφαρμόζεται και εκτός 

αποαποικιακού περιβάλλοντος. Αυτό όμως που παραμένει ασαφές, αφορά τον 

φορέα του δικαιώματος, δηλαδή ποιά οντότητα συνιστά έναν «λαό» και ποιά μια 

«μειονότητα». Παράλληλα, τίθεται πλέον το ζήτημα αν η εκτός αποαποικιακού 

πλαισίου αρχή της αυτοδιαθέσης παρέχει κάποιο, εν δυνάμει, δικαίωμα για 

απόσχιση.25 

 Η επέκταση της έννοιας της αυτοδιαθέσης και εκτός αποικιακού πλαισίου, 

εγκυμονούσε κινδύνους για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Με σκοπό να 

περιορισθούν οι ανεξέλεγκτες εθνοτικές συγκρούσεις που με πρόφαση την 

επίκληση της αρχής της αυτοδιαθέσης θα προσπαθούσαν να αποκτήσουν την 

ανεξαρτησία τους, η αρχή οριοθετήθηκε στην μετα-αποαποικιοποίησης εποχή.  

                                                        
21 Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation 

Among States, G.A. Res. 2625 (XXV), U.N. GAOR, 25
TH 

Sess. Supp. No. 28. At 121, U.N. Doc. 
A/8028 (24 Oct. 1970) 
22 International Covenant on Civil and Political Rights, 993 U.N.T.S. 3 (16 Dec. 1966)  
23 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 999 U.N.T.S. 171 (19 Dec. 
1966)  
24 Α.Bayefsky, όπ. π. υποσημ. 2, σελ. 2 
25 Ibid, σελ. 2 
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 Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε από τα δύο 

Σύμφωνα, είχε υποστηρίξει αναφορικά με την έννοια της αυτοδιαθέσεως: «η 

κατάχρηση ενός τέτοιου δικαιώματος (της αρχής της αυτοδιαθέσης) θα μπορούσε 

να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, δίνοντας στα κράτη την 

εντύπωση ότι η εδαφική τους ακεραιότητα τίθεται σε συνεχή απειλή».26 

 Πέρα από τα Ηνωμένα Έθνη, και άλλοι περιφερειακοί οργανισμοί θα 

αναγνωρίσουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση εκτός αποικιακού περιβάλλοντος, 

οριοθετώντας το όμως σε σχέση και με τον σεβασμό θεμελιωδών αρχών του 

διεθνούς δικαίου. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975,27 στην αρχή VIII 

δηλώνει ότι: «τα συμμετέχοντα κράτη θα σέβονται την ισότητα των δικαιωμάτων 

των λαών και το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση», ενώ προσθέτει ότι: «όλοι οι 

λαοί έχουν πάντα το δικαίωμα, σε πλήρη ελευθερία, να προσδιορίζουν, όποτε και 

όπως αυτοί το επιθυμούν, το εσωτερικό και εξωτερικό πολιτικό τους status, χωρίς 

καμία εξωτερική παρέμβαση».  

 Στις ανωτέρω αρχές όμως, η Τελική Πράξη θα τονίσει ότι το δικαίωμα στην 

αυτοδιάθεση θα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την 

υποχρέωση «προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας του κάθε συμμετέχοντος 

κράτους».28 

 Την ίδια στάση τηρεί και ο Αφρικανικός Οργανισμός, όπως αυτό προκύπτει 

από την ερμηνεία του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα των Ατόμων και των 

Λαών.29 Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 20 παράγραφος 1 δηλώνεται ότι: «Όλοι οι 

λαοί πρέπει να έχουν δικαίωμα στην ύπαρξή τους. Θα πρέπει να διαθέτουν το 

αναμφισβήτητο και αναφαίρετο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Θα πρέπει ελεύθερα 

να προσδιορίζουν το πολιτικό καθεστώς τους και θα πρέπει να επιτυγχάνουν την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους, σύμφωνα με την πολιτική που οι ίδιοι 

έχουν επιλέξει.»  

                                                        
26 Human Rights Committee, Summary Record of the 503

rd 
Meeting, U.N. GAOR, Human Rts. 

Committee, παράγραφος 32, UN Doc. CCPR/C/SR. 503 (1984) 
27 Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, Principle VIII, (1975), 
διαθέσιμο στο: http://www.osce.org/mc/39501?download=true  
28 A. Bayesfki, όπ. π. υποσημ. 2, σελ.3 
29 African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted June 21, 1981, O.A.U. Doc. 
CAB/LEG/67/3 Rev. 5.  
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 Την ίδια στιγμή όμως, πολλά αφρικάνικα κράτη όπως και ο ΟΑΣΕ, ειδικά 

αυτά τα οποία διαθέτουν έντονη εθνοτική ετερογένεια, υιοθετούν μια στενή 

ερμηνεία της αρχής της αυτοδιάθεσης, συνδέοντάς την με την κυριαρχία και την 

εδαφική ακεραιότητα.30 

 Η άποψη για την ύπαρξη δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και εκτός 

αποαποικιακού περιβάλλοντος ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από τις 

αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Στην υπόθεση Western Sahara, μεταξύ 

άλλων το δικαστήριο «απαιτεί την ύπαρξη μιας ελεύθερης και γνήσιας έκφρασης 

της επιθυμίας του λαού που τον αφορά».31 Ενώ, στην υπόθεση East 

Timor(Portugal v. Australia), κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ισχυρίστηκε ότι «το 

δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση, όπως αυτό προκύπτει από το Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών και την πρακτική του οργανισμού, έχει έναν erga omnes 

χαρακτήρα», προσθέτοντας ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση «αποτελεί μια από 

τις σημαντικότερες αρχές του σύγχρονου διεθνούς δικαίου».32 

     β. Διαχωρισμός σε εσωτερική και εξωτερική αυτοδιάθεση 

 Εάν η εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης εντός αποαποικιακού 

περιβάλλοντος ή σε περιπτώσεις ξένης κατοχής θεωρείται ξεκάθαρη, αντιθέτως, 

στα πλαίσια των ήδη συστημένων κρατών δημιουργεί έντονη αντιπαράθεση. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, μετά το τέλος της διαδικασίας της αποαποικιοποίησης, η 

έννοια της αρχής της αυτοδιαθέσεως απέκτησε μια ευρύτερη έννοια. Σκοπός της 

διεύρυνσης της έννοιας, ήταν η πρόληψη συγκρούσεων και αποσχιστικών 

φαινομένων στα πλαίσια των ήδη συστημένων κρατών. Έτσι, η αυτοδιάθεση 

διασπάστηκε σε δύο επιμέρους πτυχές, την εξωτερική αυτοδιάθεση και την 

εσωτερική.33  

 Η εξωτερική έκφανση της αρχής της αυτοδιαθέσης βρήκε εφαρμογή στα 

πλαίσια της αποαποικιοποίησης με τη δημιουργία ανεξάρτητων κρατών. Δηλαδή, 

στην περίπτωση αυτή η εξωτερική αυτοδιάθεση χρησιμοποιείται ως νομική 

                                                        
30 A.Bayesfki, όπ. π. υποσημ.2, σελ.3 
31 ICJ Recueil 1975, παρ.32 
32 ICJ Reports, 1995, παρ. 90, 102, 105 
33 Πρωτεργάτες της ιδέας της διάκρισης ήταν σημαντικοί διεθνολόγοι μεταξύ των οποίων και ο 
Antonio Cassese  
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αιτιολογία για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους.34 Με άλλα λόγια, η 

εξωτερική πτυχή της αρχής της αυτοδιαθέσης συστήθηκε ως ένα δικαίωμα ενός 

πληθυσμού, ο οποίος κατοικεί σε ένα γεωγραφικά προσδιορισμένο έδαφος, να 

διαμορφώσει ελεύθερα και αυτοβούλως τη διεθνή του θέση και υπόσταση. Η 

εφαρμογή όμως αυτής της μορφής αυτοδιάθεσης, περιορίστηκε σε αποικιακά 

εδάφη, περιοχές υπό ξένη κατοχή ή μη αυτοδιοικούμενες περιοχές.
 35

 

 Από την άλλη πλευρά, η εσωτερική έκφανση της αρχής της αυτοδιάθεσης 

εφαρμόζεται σε εθνοτικές ομάδες οι οποίες κατοικούν στην επικράτεια ενός ήδη 

συστημένου κράτους.36 Αυτή η μορφή αυτοδιάθεσης εμπεριέχει στοιχεία όπως 

είναι η εσωτερική κυριαρχία, η δημοκρατική αντιπροσώπευση, τα δικαιώματα 

αυτό-προσδιορισμού των ομάδων, καθώς και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Η 

αρχή της αυτοδιάθεσης, υπό αυτή τη μορφή, παρέχει δικαιώματα στις μειονοτικές 

ομάδες και θέτει υποχρεώσεις προστασίας τους στην πλευρά του κράτους.37  

 Η εσωτερική αυτοδιάθεση πηγάζει από την ερμηνεία των δύο Διεθνών 

Συμφώνων του 1966, τα οποία αμφότερα, στο άρθρο 1 διακηρύσσουν ότι η αρχή 

της αυτοδιάθεσης συνίσταται και στο δικαίωμα των λαών να προσδιορίζουν το 

πολιτικό καθεστώς τους και να επιτυγχάνουν την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξή τους. Συνεπώς, για να κατανοήσουμε επαρκώς το ακριβές 

περιεχόμενο της εσωτερικής αυτοδιάθεσης, απαραίτητη είναι η σύνδεσή της και με 

τις άλλες προβλέψεις των δύο Συμφώνων. Η εσωτερική αυτοδιάθεση λοιπόν, 

προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη του πληθυσμού ενός κράτους απολαμβάνουν 

ελεύθερα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που απορρέουν από τα Σύμφωνα.38 

Μόνο όταν κάθε άτομο ξεχωριστά απολαμβάνει αυτά τα δικαιώματα, τότε 

                                                        
34 Π. Λιακουρας, όπ. π. υποσημ. 1, σελ. 69 
35 S. Florio, The Fragmentation of Geopolitical Space: What Secessionist Movements Mean to the 
Present-Day State System, published at Social Science Research Network, February 13 ,2011, 
σελ. 5 
36 Ibid, σελ. 5 
37 Π. Λιακουρας, όπ. π. υποσημ. 1, σελ. 69  
38 Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 19), το δικαίωμα του 
συνέρχεσθε (άρθρο 22), το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρο 25 π.2), και γενικότερα, το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι μέσω της ελεύθερης επιλογής αντιπροσώπων (άρθρο 25 π.1) 
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εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της εσωτερικής αυτοδιάθεσης στο σύνολο του 

πληθυσμού.39  

 Συνεπώς, η εσωτερική αυτοδιάθεση αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε λαού να 

προσδιορίζει ελευθέρα το σύστημα διακυβέρνησης κάτω από το οποίο θέλει να 

διαβιεί. Δεν αφορά καμία αλλαγή στα σύνορα των κρατών, απλά αναφέρεται στο 

πως θα ήθελε ο λαός ενός κράτους να διακυβερνηθεί.40 

     γ. Δικαίωμα στην απόσχιση ως αποτέλεσμα της έκφρασης της αρχής της 

αυτοδιαθέσεως;  

 Η σύνδεση της αρχής της αυτοδιάθεσης με την απόσχιση αποτελεί ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα. Αρχικά, ως χρήσιμη θεωρείται η απάντηση στο ερώτημα 

ποιος είναι φορέας του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση, δηλαδή ποιός πληθυσμός 

συνιστά κατά το διεθνές δίκαιο την έννοια του «λαού».  

 Από τη διεθνή πρακτική προκύπτει ότι η νομική έννοια του όρου «λαός», 

αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός μόνο λαού στα πλαίσια ενός κράτους.41 Είναι με 

άλλα λόγια το κράτος αυτό που ορίζει τον λαό και όχι το αντίθετο. Σύμφωνα 

λοιπόν με τα παραπάνω και εφόσον ο φορέας της αρχής της αυτοδιάθεσης είναι 

καταρχήν ο λαός κάθε κράτους, η αυτοδιάθεση, δεν μπορεί να παίξει έναν 

επαναστατικό ρόλο όπως κάποιοι θέλουν να της προσάψουν, αλλά αντιθέτα, 

συνεισφέρει στην ενίσχυση των αρχών της κυρίαρχης ισότητας και της μη 

επέμβασης στα εσωτερικά των κρατών.42 

 Κάθε κράτος λοιπόν, αποτελείται από έναν λαό. Εξαιρέσεις από τον 

παραπάνω κανόνα προβλέπονται στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις όπου ένα 

κράτος ρητά αναφέρει ότι αποτελείται από περισσότερες της μίας πληθυσμιακές 

ομάδες οι οποίες συνιστούν κάθε μία ξεχωριστά ένα «λαό»,43 έχοντας κατά 

συνέπεια δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.
 

Εφόσον λοιπόν, δικαίωμα στην 

αυτοδιάθεση έχουν μόνο οι λαοί, απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός της έννοιας 

                                                        
39 Α. Cassese, Self – Determination of Peoples, A legal Reappraisal, Cambridge: Cambridge 
University Press (1995), σελ. 53  
40 G. Wilson, “Self-Determination, Recognition and the Problem of Kosovo”, Netherlands 
International Law Review (2009), σελ. 463 
41 M. Cohen, όπ. π. υποσημ.6, σελ. 9 
42 I. Cismas, όπ. π. υποσημ.13, σελ. 541  
43 I. Cismas, όπ. π. υποσημ.13, σελ. 541  
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του «λαού» από αυτές της «μειονότητας» ή των «ιθαγενών πληθυσμών». Οι δύο 

τελευταίες κατηγορίες αποτελούν μέρη της ευρύτερης έννοιας του λαού. Κάθε μια 

από αυτές απολαμβάνει συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται 

ρητά, αλλά όχι και δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.
 
Κοινωνιολογικοί ή άλλοι ορισμοί 

της έννοιας της «λαού» δεν θα πρέπει να συγχέονται με τον ορισμό κατά το 

διεθνές δίκαιο.
 
Για να αποφευχθούν λοιπόν επικίνδυνες διευρύνσεις της έννοιας 

του «λαού», που θα δημιουργούσαν μεγάλες αλλαγές στους κανόνες που διέπουν 

το διεθνές δίκαιο, το τελευταίο αναγνωρίζει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση μόνο 

στους αποικιακούς λαούς. Κατά συνέπεια, οι οποιεσδήποτε προσπάθειες 

διεύρυνσης απορρίπτονται από τα Ηνωμένα Έθνη, διότι θέτουν υπό αμφισβήτηση 

την εθνική ενότητα και εδαφική ακεραιότητα του κράτους.44 

 Εφόσον, κάθε αποσχιστική ενέργεια αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου 

κράτους (ή σε άλλες περιπτώσεις την ένωση της αποσχισθείσας οντότητας με ένα 

άλλο ανεξάρτητο κράτος), εκτός πλέον αποικιακού περιβάλλοντος, αυτό αυτόματα 

συνιστά εδαφική αλλαγή. Η αρχή της αυτοδιάθεσης θα πρέπει πάντα να 

εφαρμόζεται σε σύνδεση με την αρχή της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας. 

Η αρχή της αυτοδιάθεσης εφαρμόστηκε με σεβασμό της αρχής uti possidetis τόσο 

κατά την διάρκεια της αποαποικιοποίησης, όσο και εκτός αποαποικιακού 

περιβάλλοντος με σκοπό να αποφευχθούν αποσχιστικά φαινόμενα που θα έθεταν 

σε κίνδυνο την υπόσταση των ήδη υφιστάμενων κρατών.
 
Το Ανώτατο Δικαστήριο 

του Καναδά στην υπόθεση Quebec θα τονίσει ότι: «το διεθνές δίκαιο προσδοκά ότι 

το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, θα ασκηθεί από πληθυσμούς στα πλαίσια των ήδη 

υφισταμένων κρατών, με συνέπεια στη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας 

αυτών των κρατών».  

 Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση αναμφισβήτητα αναγνωρίζεται ως μια γενική 

αρχή του διεθνούς δικαίου, τόσο από τα κράτη όσο και από τους διεθνείς 

οργανισμούς. Αυτό που προκαλεί εντάσεις και εγείρει σημαντικά προβλήματα στη 

διεθνή έννομη τάξη, είναι το αμφιλεγόμενο κατά πολλούς πεδίο εφαρμογής της 

εξωτερικής μορφής της αρχής της αυτοδιάθεσης. Η τελευταία, έχει αναγνωριστεί 

με κοινή αποδοχή στα πλαίσια της αποαποικιοποίησης.  

                                                        
44 M. Shaw, International Law, Cambridge: Cambridge University Press, sixth edition (2008), σελ. 
256  
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Εκτός όμως των περιπτώσεων αποαποικιοποίησης, η διεθνής πρακτική 

των κρατών, δείχνει τουλάχιστον επιφυλακτική στο να αναγνωρίσει δικαίωμα στην 

μονομερή απόσχιση.45 Κατά την γνώμη του Bucheit: «Από την πρακτική των 

Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζεται ξεκάθαρα η θέση ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης ... 

είναι πρωταρχικά ένα “όχημα” της αποαποικιοποίησης, όχι μια εξουσιοδότηση για 

απόσχιση».46  

Συμπερασματικά, κανένα δικαίωμα για απόσχιση δεν συνδέεται άμεσα με 

την επίκληση της αρχής της αυτοδιάθεσης. Όπως χαρακτηρίστηκα έχει 

υποστηριχθεί, η αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα στο ψήφισμα 1514/1960 

(αλλά και σε μετέπειτα κείμενα) της Γενικής Συνέλευσης αποσκοπούσε κατά 

πρώτον, στην αποτροπή της διαίρεσης του αποικιακού εδάφους προ της 

ανεξαρτησίας, αλλά και κατά δεύτερον, στη διατήρηση του εδάφους αυτού μετά 

ταύτα χωρίς καμιά μεταβολή. Περαιτέρω αξιώσεις αυτοδιάθεσης από τις επιμέρους 

ομάδες απαγορεύονται για να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα του νεότευκτου 

κράτους.  

Η αρχή της uti possidentis, η οποία αποτέλεσε οδηγό για την εφαρμογή της 

αρχής της αυτοδιάθεσης στην αποαποικιοποίηση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται με 

τον ίδιο τρόπο και στο μετα-αποικιακό πλαίσιο. Συνεπώς η αυτοδιάθεση, 

εφαρμόζεται πάντα με σεβασμό την αρχή της uti possidetis και της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών, αρχές που προσανατολίζονται στη διατήρηση της 

σταθερότητας, αποκλείοντας κάθε αποσχιστικό φαινόμενο που εκδηλώνεται στο 

πλαίσιο των κρατών από εθνικιστικές ομάδες.47 

 2. Κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απόσχιση.  

      α. Υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων.  

 Αναμφισβήτητα, το σπουδαιότερο υποκείμενο του διεθνούς δικαίου είναι το 

κράτος. Το διεθνές σύστημα είναι κατά βάση κρατικοκεντρικό, ενώ βασική αρχή 

                                                        
45 G. Wilson, όπ. π. υποσημ. 40, σελ. 465 
46 L.C. Bucheit, Secession: The Legitimacy of Self-Determination, New Haven: Yale University 
Press (1978), σελ. 87 
47 Π. Λιάκουρας, όπ. π. υποσημ. 1, σελ. 62  
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που διέπει το διεθνές δίκαιο είναι η απαγόρευση ανάμειξης στα εσωτερικά των 

κρατών. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι τα κράτη έχουν κατά 

κάποιο τρόπο το ελεύθερο να δρουν ανεξέλεγκτα στις εσωτερικές τους υποθέσεις. 

Αντιθέτως, δίπλα στις αρχές της κυριαρχίας και της μη επεμβάσεως, έχει 

αναπτυχθεί ένας ακόμα πυλώνας, αυτός της υποχρέωσης προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.  

 Εξετάζοντας ειδικότερα το ζήτημα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

καθίσταται αναγκαία η απόδοση ενός ορισμού της μειονότητας. Σύμφωνα με τον 

Caportori, ως μειονότητα θεωρείται: «μια ομάδα, αριθμητικά υποδεέστερη από τον 

υπόλοιπο πληθυσμό και σε μη κυρίαρχη θέση, της οποίας τα μέλη διαθέτουν 

εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά, τέτοια ώστε να διαφέρουν από 

τον υπόλοιπο πληθυσμό και, τουλάχιστον σιωπηρώς, προωθούν με αίσθηση 

αλληλεγγύης, τη διατήρηση της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής τους 

ταυτότητας».  

Για το διεθνές δίκαιο, κεντρική διάταξη προστασίας των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων αποτελεί η παράγραφος 27 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Κοινωνικά 

και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,
 
στην οποία αναφέρεται ότι: «Στα κράτη όπου 

υπάρχουν εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, τα άτομα που 

ανήκουν σε τέτοιες μειονότητες δεν θα στερούνται του δικαιώματος, από κοινού με 

τα άλλα μέλη της ομάδας τους, να απολαμβάνουν τον δικό τους πολιτισμό, να 

ομολογούν και να ασκούν τη θρησκεία τους, ή να χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

τους».  

 Κλασσική περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

αποτελεί η περίπτωση της γενοκτονίας. Με την αποτρόπαια πρακτική της 

γενοκτονίας παραβιάζεται το σημαντικότερο δικαίωμα της μειονότητας, αυτό της 

φυσικής της ύπαρξης.
 
Θεμελιώδες για το διεθνές δίκαιο κείμενο μέσα από το 

οποίο προστατεύεται η φυσική ύπαρξη και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, 

αποτελεί η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της 

Γενοκτονίας του 1948. Η μαζική εξάλειψη των μειονοτήτων, μέσω της εξόντωσης 

των μελών της, είναι σαφώς πρακτική απαράδεκτη σε μια διεθνή κοινότητα που 

προωθεί ιδιαίτερα τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, προάγοντας κατά αυτό τον 
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τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε εξίσου 

σημαντικά ζητήματα.  

      β. Η θεωρία της “Remedial Secession”  

 Ένας από τους βασικούς λόγους ανάπτυξης αποσχιστικών τάσεων στα 

κράτη, είναι η πολυεθνική τους συγκρότηση και η ύπαρξη μειονοτήτων στο 

εσωτερικό τους. Οι μειονότητες, όπως αναφέρθηκε, δεν συνιστούν «λαό» με την 

έννοια ότι δεν διαθέτουν δικαίωμα εξωτερικής αυτοδιάθεσης παρά μόνο είναι 

φορείς εκφράσεως της παραπάνω αρχής στην εσωτερική της διάσταση. Σε 

περιπτώσεις όμως μαζικής παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

υποστηρίζεται από τη θεωρία ότι οι μειονότητες μπορούν να αποκτήσουν 

δικαίωμα αποσχίσεως εφόσον πληρούνται μια σειρά αυστηρών προϋποθέσεων.  

        1) Ορισμός και Προϋποθέσεις εφαρμογής της Remedial Secession  

 Αν και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μειονότητες απολαμβάνουν κατά 

το διεθνές δίκαιο δικαιώματα, δεν απουσιάζουν περιπτώσεις κατά τις οποίες 

μειονοτικές ομάδες υποβαθμίζονται σε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα κράτη ασκούν μια διακριτή κοινωνική και οικονομική πολιτική εις 

βάρος των μειονοτικών ομάδων. Και παρόλο που αυτού του είδους οι διακρίσεις 

δεν δημιουργούν κάποιου είδους ζήτημα κατά το διεθνές δίκαιο, εφόσον αυτό είναι 

θέμα που υπόκειται καθαρά στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους, δεν ισχύει το 

ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις διακρίσεων. Στις χειρότερες των περιπτώσεων, κατά 

τις οποίες οι μειονοτικές ομάδες υπόκεινται σε θεσμικές διακρίσεις, καταπιέσεις και 

μαζικές εθνοτικές εξοντώσεις, αρκετοί θεωρητικοί
 

έχουν προχωρήσει στην 

αναγνώριση του δικαιώματος της «θεραπευτικής αποσχίσεως» (remedial 

secession).48 Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας, το διεθνές δίκαιο 

παρέχει δικαίωμα στην απόσχιση σε ομάδες οι οποίες έχουν υποστεί εκτεταμένης 

κλίμακας διωγμούς και διακρίσεις ή είναι αδύνατον να απολαύσουν και να 

εκδηλώσουν το δικαίωμα τους σε αυτοδιάθεση στην εσωτερική του μορφή.49 Η 

θεωρία υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που μια ομάδα είναι θύμα σημαντικής 

                                                        
48 S. Florio, Serbia vs. Kosovo: International Law and Politics of Secession, Central and Eastern 
European Forum Yearbook (2011), σελ. 9 
49 P. Roethke, The Right to Secede Under International Law: the Case of Somaliland, Journal of 
International Service, Vol. 20, No. 2, (Fall 2011), σελ. 39 
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παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, μέσω 

καταχρηστικής άσκησης εξουσίας από το κράτος, το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει το 

δικαίωμα στην προσβεβλημένη ομάδα να αποσχιστεί από το κράτος.50 

Η θεωρία της Remedial Secession, αποτελεί μια κανονιστική διεύρυνση του 

περιεχομένου της αρχής της αυτοδιαθέσεως, διότι παρουσιάζει έναν άλλο τρόπο 

εφαρμογής της αρχής σε εκτός αποαποικιοποίησης πλαίσιο. Δηλαδή, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μειονοτήτων, η αρχή της αυτοδιαθέσεως 

εφαρμόζεται με παρόμοιο συστατικό τρόπο (in terms of statehood), όπως στις 

περιπτώσεις των αποικιών. Οι υποστηρικτές του μοντέλου της «αποσχιστικής 

αυτοδιαθέσεως» θεωρούν ότι το σύγχρονο διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει την αυτού 

του είδους λειτουργία της αρχής, ως ultima ratio. Ακόμη και στους υποστηρικτές 

της Remedial Secession, ως κανόνας, παραμένει η διατήρηση της εδαφικής 

ακεραιότητας του κράτους έναντι της αρχής της αυτοδιαθέσεως. Κατ’ εξαίρεση 

μόνο, αναγνωρίζεται δικαίωμα σε απόσχιση στις περιπτώσεις στις οποίες σε μια 

intra-state μονάδα με διαφορετική ταυτότητα (μειονότητες, ιθαγενείς), 

διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και 

αποκλεισμός εκδήλωσης πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών ελευθεριών.
 
Σε 

αυτές, τις περιπτώσεις καταχρήσεως εξουσίας από το κράτος εις βάρος της 

ομάδας θύματος, η θεωρία αναγνωρίζει ότι με βάση το διεθνές δίκαιο εγείρεται 

δικαίωμα απόσχισης.  

 Αυτό το δικαίωμα, προϋποθέτει την ύπαρξη δύο παράνομων ενεργειών, τον 

αποκλεισμό της ομάδας από το δικαίωμα στην άσκηση της εσωτερικής του 

αυτοδιαθέσεως (άρνηση δηλαδή του δικαιώματος να συμμετέχει σε πολιτικές 

λειτουργίες ή να απολαμβάνει αυτονομία μέσω μορφών αυτοοργάνωσης) και τη 

διάπραξη κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.51 

 Συνοψίζοντας, η θεωρία της Remedial Secession, αναγνωρίζει δικαίωμα σε 

απόσχιση εφόσον:  

                                                        
50 A. Tancredi, A normative “due process” in the Creation of States through secession, σελ. 176 
στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6. 

 
51 Ibid, σελ. 177 
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 α) υπάρχει «λαός» με την έννοια ότι υπάρχει μια ομάδα ατόμων που 

συνιστούν αριθμητικά μειονότητα σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό του 

κράτους, ενώ παράλληλα, η ίδια ομάδα συνιστά πλειονότητα σε συγκεκριμένη 

εδαφική έκταση,  

 β) το κράτος προβαίνει εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας σε σοβαρές 

παραβιάσεις ή άρνηση παροχής της αρχής της αυτοδιάθεσης στην εσωτερική της 

έκφανση, μέσω κυρίως πολιτικών διακρίσεων, ενώ παράλληλα προβαίνει σε 

σοβαρές και εκτεταμένες παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μελών της συγκεκριμένης ομάδας,  

 γ) έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα ειρηνικής διευθέτησης της διαφοράς και 

κατά συνέπεια η απόσχιση συνιστά έσχατο μέτρο αποτελεσματικής και ρεαλιστικής 

επίλυσης της διαφοράς.52 

        2) Νομιμοποιητικές βάσεις της θεωρίας της Remedial Secession  

 Οι υπέρμαχοι της θεωρίας της «Remedial Secession» υποστηρίζουν ότι η 

νομιμοποιητική βάση της πηγάζει, από την ερμηνεία της Διακήρυξης για τις Φιλικές 

Σχέσεις μεταξύ των Κρατών (1970),
 
και δευτερευόντως, από τη Διακήρυξη της 

Βιέννης (1993).53 Στην πρώτη, λοιπόν Διακήρυξη δηλώνεται στην παράγραφο 7 

της αρχής V ότι:  

 «τίποτα απ’ όσα θα αναφερθούν στις επόμενες παραγράφους δεν θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούν ή ενθαρρύνουν οποιαδήποτε ενέργεια, η 

οποία θα μπορούσε να διαμελίσει ή να βλάψει, ολοκληρωτικά ή εν μέρει, την 

εδαφική ακεραιότητα ή την πολιτική ενότητα των κυρίαρχων και ανεξάρτητων 

κρατών, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της 

αυτοδιάθεσης των λαών, όπως αυτές περιγράφτηκαν παραπάνω, και συνεπώς, 

διαθέτουν κυβέρνηση που αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού που 

κατοικεί στην περιοχή, χωρίς αυτή να προβαίνει σε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το 

θρήσκευμα ή το χρώμα».  

                                                        
52 D. Raic , Statehood and the Law of Self-determination, Hague: Kluver Law International (2002), 
σελ.332 
53 Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on Human Rights, 
A/CONF.157/23, (25 June 1993)  
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 Παρ’ όλο που η διατύπωση της ανωτέρω παραγράφου έχει δημιουργήσει 

αρκετές διαφορετικές ερμηνείες, πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι ξεκάθαρα 

δεν αποκλείει το δικαίωμα σε απόσχιση. Υποστηρίζεται ότι η διάταξη είτε τηρεί μια 

ουδετερότητα αναφορικά με την απόσχιση, είτε εμμέσως πλην σαφώς, 

αναγνωρίζει τη νομιμότητά της σε εξαιρετικές περιστάσεις, δηλαδή σε περιπτώσεις 

άρνησης παροχής εσωτερικής αυτοδιάθεσης και σε κατάφωρες παραβιάσεις 

θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.54 

 Η παραπάνω διακήρυξη δημιουργεί αναπόφευκτα ένα σημαντικό ερώτημα, 

εάν και κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα εθνοτικές ή θρησκευτικές ομάδες, εφόσον 

πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, να αποκτήσουν δικαίωμα μόνο σε 

εσωτερική αυτοδιάθεση ή το δικαίωμα τους επεκτείνεται και στην υποστήριξη της 

εξωτερικής μορφής αυτοδιάθεσης, δηλαδή σε δικαίωμα απόσχισης από το κράτος. 

 Αν δεχτούμε ότι, η Διακήρυξη σιωπηρώς αναγνωρίζει δικαίωμα απόσχισης, 

αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. 

Απόσχιση με βάση τη διακήρυξη, μπορεί να αναγνωριστεί σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι κεντρικές αρχές ενός κράτους, κατ’ εξακολούθηση αρνούνται να 

παράσχουν δικαιώματα σε θρησκευτικές ή εθνοτικές ομάδες και παράλληλα, 

συστηματικά καταπατούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ομάδων αυτών. 

Επιπλέον, θα πρέπει στις καταπιεζόμενες ομάδες να μην παρέχεται κανενός 

είδους δυνατότητα να επιτύχουν ειρηνική διευθέτηση των διαφορών τους εντός 

των πλαισίων του κράτους. Έτσι, άρνηση βασικής εκπροσώπησης στα όργανα 

διακυβέρνησης του κράτους δεν γεννά per se δικαίωμα σε απόσχιση. Αντιθέτως, 

θα πρέπει να υπάρχει και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και παράλληλα εξάντληση όλων των δυνατοτήτων ειρηνικής 

διευθέτησης της διαφοράς.55 

 Με τα παραπάνω επιχειρήματα οι θεωρητικοί της «Remedial Secession», 

προκρίνουν το δικαίωμα σε απόσχιση στις διακρατικές σχέσεις, αναβαθμίζοντας 

έτσι το δικαίωμα σε αυτοδιάθεση από την εσωτερική του διάσταση στην εξωτερική 

του. Υποστηρίζουν ότι η παράγραφος 8 της ίδιας Διακήρυξης σύμφωνα με την 

                                                        
54 J. Dugard & D. Raic, The Role of Recognition in the Law and Practice of Secession, σελ. 103 
στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6 

 
55 Ibid, σελ. 119-120 
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οποία: «κάθε κράτος θα πρέπει να απέχει από κάθε πράξη που σκοπό έχει τη 

μερική ή ολική διάσπαση της εθνικής ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας 

οποιουδήποτε άλλου κράτους» παραμερίζεται, εφόσον παραβιάζεται η αρχή της 

αυτοδιάθεσης όπως αυτή απορρέει από την παράγραφο 7.56 

        3) Κριτικές παρατηρήσεις 

 Το σημαντικότερο ίσως ζήτημα που ανακύπτει από την ανάγνωση της 

Διακήρυξης, συνίσταται στο ερώτημα κατά πόσο η παράγραφος 7, 

αποκρυσταλλώνει κανόνα του εθιμικού δικαίου. Από το 1970 που υιοθετήθηκε η 

Διακήρυξη και κατόπιν, έχει δείξει ότι συνιστά κανόνα εθιμικού δικαίου. Πιο 

συγκεκριμένα, η διεθνής πρακτική των κρατών μέσα κυρίως από τα όργανα των 

Ηνωμένων Εθνών, μαρτυρά ότι η πρόβλεψη της Διακήρυξης αναφορικά με το 

δικαίωμα των εθνοτικών ομάδων να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εσωτερική 

αυτοδιάθεση, συνιστά πλέον κανόνα εθιμικού δικαίου.57 

 Αντίθέτα, το δικαίωμα των εθνοτικών ομάδων σε εξωτερική αυτοδιάθεση και 

κατ’ επέκταση απόσχιση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν συνιστά κανόνα του 

εθιμικού δίκαιου.  

 Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι από την προαναφερθείσα Διακήρυξη πηγάζει 

δικαίωμα σε απόσχιση, παραμένει το γεγονός ότι η τελευταία συνιστά soft-law. 

Από τον μη δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα της Διακήρυξης συνάγεται το 

συμπέρασμα, ότι ακόμη κι αν κράτη που υπέγραψαν τη Διακήρυξη δεν 

διαφώνησαν με τη συγκεκριμένη διάταξη, σε καμία περίπτωση δεν υπέδειξαν 

πρόθεση να δεσμευτούν νομικά.58 

 Το επιχείρημα ότι, η απόσχιση μέσω της έκφρασης της αρχής της 

αυτοδιαθέσεως δεν συνιστά κανόνα του διεθνούς δικαίου, ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο και από στη στάση που τηρεί το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο 

του Καναδά. Το Δικαστήριο αρχικά αναγνωρίζει μεταξύ των άλλων περιπτώσεων 

                                                        
56 J.Dugard & D, Raic, σελ. 104, στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6. 

 
57 Ενδεικτική αναφορά στις περιπτώσεις Νότιας Ροδεσίας και Νότιας Αφρικής μέσα από τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βλ. αναλυτικά: S.C. Res. 417(1977), S.C. Res. 460 
(1979), G.A. Res. 41/101 (1986) και G.A. Res. 31/154 (1976) 
58 I. Cismas, όπ. π. υποσημ. 13, σελ. 547  

 



 23 

που ανακύπτει δικαίωμα στην απόσχιση και την περίπτωση κατά την οποία 

υπάρχει μαζική και κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την 

ύπαρξη όμως τέτοιου δικαιώματος, το Δικαστήριο τονίζει ότι θα πρέπει να 

πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, ενώ 

παράλληλα διευκρινίζει ότι η απόσχιση σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί την 

«έσχατη λύση».
 
Θα καταλήξει όμως στο συμπέρασμα ότι, η περίπτωση αυτή 

απόσχισης δεν αποτελεί κάποιον καθιερωμένο κανόνα δικαίου.
 

Ουσιαστικά, 

δηλαδή το Δικαστήριο αναγνωρίζει τη «Remedial Secession» ως de lege ferenda 

δικαίωμα και όχι de lege lata.  

 3. Προβαλλόμενοι λόγοι αμφισβήτησης της απόσχισης με βάση θεμελιώδεις 

κανόνες του διεθνούς δικαίου.  

     α. Απόσχιση και εφαρμογή της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας 

         1) Η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας με βάση το διεθνές δίκαιο. 

 Για τα κράτη, ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας συνιστά αρχή ύψιστης 

σημασίας. Ένα από τα ουσιώδη στοιχεία της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας, 

είναι η παροχή εγγυήσεων στα κράτη ενάντια στον κίνδυνο διάλυσης της εδαφικής 

τους επικράτειας. Είναι λοιπόν αναμφισβήτητο, ότι η αρχή της εδαφικής 

ακεραιότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και ως 

αμοιβαία υποχρέωση, επιβάλλει σε όλα τα κράτη το σεβασμό της. Αποτελεί 

εγγύηση ενάντια σε κάθε είδους εξωτερικές παραβιάσεις ή με άλλα λόγια, απειλές 

κατά της εδαφικής κυριαρχίας που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του 

κράτους. Η παραπάνω όμως αρχή, επιβάλλει τις ίδιες υποχρεώσεις και για 

εσωτερικές αποσχιστικές κινήσεις;59 

 Συνεπακόλουθο και λογική συνέπεια της εδαφικής κυριαρχίας60 αποτελεί η 

αρχή της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους. Είναι η νομική εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας των κρατών σε σχέση με το έδαφος τους.61 Ο σεβασμός της 

                                                        
59 M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6, σελ. 6 
60 Εδαφική κυριαρχία καλείται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που το κράτος ασκεί στο έδαφός του 
και εκδηλώνεται ως η ενιαία, απόλυτη, πλήρης και αποκλειστική εξουσία του κράτους να ελέγχει, 
χάρη στην εσωτερική έννομη τάξη, τα πρόσωπα και τα πράγματα που βρίσκονται στην εδαφική του 
περιοχή. Η εδαφική κυριαρχία εκφράζεται μέσω της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας και του 
απαραβίαστου των συνόρων. 
61 Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη (2011), σελ. 18 
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εξαγγέλλεται ρητά από το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών: «όλα τα μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη 

χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας...».  

 Επαναλαμβάνεται συχνότατα στις μεγάλες πολυμερείς διεθνείς διακηρύξεις.
 

Στη Διακήρυξη για τις Φιλικές Σχέσεις μεταξύ των Κρατών αναφέρεται ότι «κάθε 

κράτος θα πρέπει να απέχει από κάθε ενέργεια που σκοπό έχει τον μερικό ή ολικό 

διαμελισμό της εθνικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας του κάθε 

κράτους».
 

Στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, στην αρχή IV για την εδαφική 

ακεραιότητα των κρατών δίνεται έμφαση ότι τα συμμετέχοντα κράτη: «θα απέχουν 

από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών και στρέφεται ενάντια στην εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική 

ανεξαρτησία ή ενότητα των συμμετεχόντων κρατών».
 
Επιπρόσθετα, το Διεθνές 

Δικαστήριο της Χάγης στην υπόθεση του στενού της Κέρκυρας χαρακτήρισε το 

σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας ως «θεμελιώδη βάση» των διεθνών σχέσεων. 

        2) Μη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας σε αποσχιστικά 

φαινόμενα  

 Εκ πρώτης όψεως, ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας δεν μπορεί να 

αποτελέσει νομικό επιχείρημα ενάντια σε αποσχιστικά κινήματα. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Georges Abi-Saab: « ...θα ήταν ειρωνικό να ισχυριστούμε ότι η 

απόσχιση παραβιάζει την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, από τη 

στιγμή που η αρχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στις διεθνείς σχέσεις, δηλαδή ενάντια 

σε άλλα κράτη στα οποία επιβάλλει τον σεβασμό της ακεραιότητας με τη μη 

παραβίαση του εδάφους των γειτονικών του κρατών, [άρα] δεν εφαρμόζεται [η 

αρχή] εντός του κράτους».
 
 

 Από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 4 του Χάρτη, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας στις 

διεθνείς τους σχέσεις. Από το παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αρχή 

της εδαφικής ακεραιότητας βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις ξένων επεμβάσεων 

που σκοπό έχουν το διαμελισμό τρίτου κράτους και ειδικότερα περιπτώσεων 

ένοπλης υποστήριξης σε αποσχιστικά κινήματα.
 
Τα αποσχιστικά όμως κινήματα 
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που προέρχονται από το εσωτερικό και δεν λαμβάνουν καμιά εξωτερική βοήθεια, 

δεν συνιστούν ίδια περίπτωση και η αρχή του σεβασμού της εδαφικής 

ακεραιότητας δεν βρίσκει εφαρμογή στις συγκεκριμένες περιστάσεις.62  

 Θα πρέπει να τονιστεί ότι, τα αποσχιστικά κινήματα δεν απαγορεύονται με 

βάση την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, ωστόσο δεν συνεπάγεται ότι το διεθνές 

δίκαιο επιτρέπει την απόσχιση. Απλώς, τέτοιες ομάδες δεν διαθέτουν την ιδιότητα 

του υποκειμένου του διεθνούς δικαίου όπως τα κράτη. Μια αποσχιστική ομάδα, 

δεν αναβαθμίζεται σε υποκείμενο του διεθνούς δικαίου εκφράζοντας απλώς την 

επιθυμία για απόσχιση και δημιουργία νέου κράτους, αλλά παραμένει ζήτημα που 

υπάγεται καθαρά στην εσωτερική δικαιοδοσία του επηρεαζόμενου κράτους.63 

 Το διεθνές δίκαιο όπως έχει φανεί κι από την πρακτική των κρατών, 

προασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, προάγοντάς την σε 

θεμελιώδη αρχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας 

αποτελεί μια απόλυτη ασφαλιστική δικλείδα ενάντια σε οποιοδήποτε φαινόμενο 

διάσπασης ή διαμελισμού (dissolution). Σκοπός της είναι να παρέχει στα κράτη την 

απαιτούμενη ασφάλεια. Βέβαια τα τελευταία θα πρέπει να σέβονται τους 

εφαρμοστέους κανόνες του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς επίσης κι άλλες διεθνείς δεσμεύσεις.64  

 Μια μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας, αν και συνιστά συνήθως την 

πρώτη κίνηση μέσω της οποίας η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται, δεν έχει επίδραση 

στο διεθνές δίκαιο.
 
Με την μονομερή ανακήρυξη, δεν ενεργοποιείται αυτόματα 

κάποιος κανόνας διεθνούς δικαίου όπως εν προκειμένω η αρχή της εδαφικής 

ακεραιότητας, παρά μόνο αν με την απόσχιση γίνει χρήση βίας μεταξύ κρατών.65 

       3) Παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας σε αποσχιστικά φαινόμενα  

 Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας 

δεν περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ κρατών. Υποστηρίζεται 

ότι, η άσκηση της αρχής της αυτοδιάθεσης περιορίζεται ρητά από την εφαρμογή 

της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας. Κατά συνέπεια, ενώ κατά κύριο λόγο ο 

                                                        
62 A. Bayefski, όπ. π. υποσημ. 2, σελ. 99  
63 Ibid, σελ. 157 
64 Ibid, σελ.158 
65 Α. Bayefksi, όπ. π. υποσημ.2, σελ.158  
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σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας αφορά διακρατικές διαφορές, η ίδια αρχή 

μπορεί να εφαρμοστεί και στο εσωτερικό των κρατών σε περιπτώσεις άσκησης 

της αρχής της αυτοδιαθέσεως.66 

 Το προαναφερθέν συμπέρασμα προκύπτει από την πρακτική των κρατών 

και των διεθνών οργανισμών. Ενδεικτικά, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), στην Χάρτα των Παρισίων αναφέρει: « 

επαναβεβαιώνουμε τα ίσα δικαιώματα μεταξύ των λαών και το δικαίωμά τους στην 

αυτοδιάθεση, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τους σχετικούς 

κανόνες του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών». 

 Ο περιορισμός στην άσκηση της αρχής της αυτοδιάθεσης από τον σεβασμό 

της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας προκύπτει και από τη Διακήρυξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβία στις 5 

Ιουλίου 1991: «Η Επιτροπή και τα μέλη της τονίζουν και πάλι ότι είναι 

αποκλειστικά ζήτημα των ίδιων των λαών της Γιουγκοσλαβίας να αποφασίσουν το 

μέλλον της χώρας τους. Η Επιτροπή και τα μέλη της καλούν σε διάλογο όλα τα 

μέρη για το μέλλον της Γιουγκοσλαβίας, ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στο 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης σε συμφωνία με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών». 

 Κατά συνέπεια, ο σκοπός και η εφαρμογή της αρχής της αυτοδιαθέσεως θα 

πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της θεμελιώδους αρχής της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών κατά το διεθνές δίκαιο, γεγονός που αποκλείει 

αναγκαστικά την άποψη ότι η αρχή της αυτοδιαθέσεως εμπερικλείει ένα απόλυτο 

δικαίωμα σε μονομερή απόσχιση.67 

 Σε περιπτώσεις μονομερών αποσχίσεων, η διεθνής πρακτική δείχνει να 

δίνει προβάδισμα στην διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας. Η τελευταία βρίσκει 

εφαρμογή ακόμη και σε περιπτώσεις διεθνών επεμβάσεων για την προστασία των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως στις περιπτώσεις του Κοσόβου στην Σερβία 

ή του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Η διεθνής αντίδραση σε αυτές τις διεθνείς κρίσεις 

αναζήτησε έναν βαθμό ουσιαστικής αυτονομίας και εσωτερικής αυτοδιάθεσης 

                                                        
66 J. Dugard & D. Raic, σελ. 105 στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6.  
67 J. Dugard & D. Raic, σελ. 106 στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6.  
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παρά τη δημιουργία νέων κρατών.
 
Επιπλέον, ακόμη και σε περιστάσεις όπου 

οντότητες κατάφεραν να αποκτήσουν μεγάλο βαθμό αποτελεσματικότητας, όπως 

στις περιπτώσεις της Biafra, Somaliland, Republic of Srpska και Chechnya, η 

διεθνής κοινότητα δεν αναγνώρισε το αίτημά τους για ανεξαρτησία.68 Επιπρόσθετα 

στις περιπτώσεις της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,69 της Γεωργίας,70 του 

Αζερμπαϊτζάν,71 των νησιών Comoro72 και του Κοσόβου,73 η διεθνής κοινότητα 

απευθυνόμενη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη των προαναφερόμενων εσωτερικών 

συμπλοκών – και κατά συνέπεια και στα αποσχιστικά κινήματα – τους υπενθύμισε 

την υποχρέωση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Παράλληλα, 

προειδοποίησε ότι κάθε μονομερής αποσχιστική ενέργεια που δεν θα συνάδει με 

την προαναφερθείσα αρχή, δεν θα γίνει αποδεκτή.74 

 Παραμένει λοιπόν το γεγονός ότι, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα 

και ένταση που αποκτούν τα αποσχιστικά φαινόμενα και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας 

συνεχίζει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Ακόμη και σε κατάφωρες παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων μειονοτήτων, η απάντηση της 

διεθνούς κοινότητας προτιμά την επιβολή σειράς κυρώσεων στις κεντρικές 

κυβερνήσεις ή την παροχή κάποιους είδους αυτονομίας, σε καμία όμως 

περίπτωση δεν προχωρά στη διάσπαση της εδαφικής ενότητας.75 

      β. Ο κανόνας της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών  

 Το άρθρο 2 παράγραφος 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι: 

«Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να 

επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία 

                                                        
68 E. Milano, Unlawful Territorial Situations in International Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 
(2006), σελ. 125 
69 S.C. Res. 787 (1992), σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στην οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας 
« θερμά επαναβεβαιώνει την έκκληση του, σε όλα τα μέρη και σε όσους αφορά, για αυστηρό 
σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, και βεβαιώνει ότι κάθε 
μονομερώς διακηρυγμένη οντότητα ή κάθε ρύθμιση που θα επιβληθεί, σε αντίθεση με τα 
προηγούμενα, δεν θα γίνει αποδεκτή.»  
70 S.C. Res 971 (1995), 876 (1993), 896 (1994), 906 (1994) 
71 S.C.Res. 882 (1993), 853 (1993),874 (1993), 884 (1993) 
72 Agreement of Antis – Abeba of 13

th 
December 1997, p.143 

73 S.C. Res. 1160 (1998), 1199 (1998),1203 (1998), 1244 (1999)  
74 M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6, σελ. 7  
75 E. Milano, όπ. π. υποσημ.95, σελ. 126  
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οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα 

για ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν 

πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που 

προβλέπονται από το Κεφάλαιο VII».  

 Σε περιπτώσεις αποσχιστικών φαινομένων, εγείρεται το ζήτημα της 

εφαρμογής ή όχι της αρχής της μη επέμβασης στο εσωτερικό των κρατών, όπως 

αυτή κωδικοποιείται στο προαναφερόμενο άρθρο του Χάρτη. Το κρίσιμο ερώτημα 

είναι, σε ποιές περιπτώσεις η απόσχιση ως φαινόμενο συνιστά ζήτημα καθαρά 

εσωτερικό και κατά συνέπεια η αρχή του άρθρου 2 παρ.7 βρίσκει εφαρμογή. 

Αντίστροφα, ποιό είναι το κριτήριο βάση του οποίου η απόσχιση επεκτείνεται εκτός 

των συνόρων του κράτους, επιτρέποντας επέμβαση από τρίτα κράτη ή 

οργανισμούς.  

 Ο σκοπός του άρθρου 2 παρ. 7 του Χάρτη είναι η προστασία της 

κυριαρχίας των κρατών-μελών. Ως κυριαρχία όμως, δεν νοείται η απόλυτη 

ανεξαρτησία και ελευθερία δράσης σε εσωτερικά ζητήματα, αλλά ελευθερία 

δράσης εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.76 Ο πρώτος κρίσιμος όρος του 

άρθρου είναι η λέξη «επεμβαίνουν». Σύμφωνα με μια στενή ερμηνεία του όρου, ως 

επέμβαση θεωρείται η «δικτατορική επέμβαση» με τη χρήση στρατιωτικής βίας ή 

παρόμοιων μορφών επιτακτικών μέσων. Από την ερμηνεία όμως τόσο της 

Διακήρυξης για τις Φιλικές Σχέσεις77,
 
όσο κυρίως της Report on Intervention and 

State Sovereignty προκύπτει μια πιο ευρεία έννοια του όρου επέμβαση. 

Αναλυτικότερα, από τη τελευταία προκύπτει ότι : «το Συμβούλιο Ασφαλείας θα 

πρέπει να αποφασίζει, στις δύσκολες περιπτώσεις, πότε θα πρέπει να 

παρακάμπτεται η κρατική κυριαρχία»,
 
αφήνοντας κατά συνέπεια ανοικτό το ζήτημα 

της ερμηνείας της επέμβασης κατά το άρθρο 2 παράγραφος 7.78 

Παρόλα ταύτα, η κρίσιμη έννοια του άρθρου 2 παρ.7, είναι ο 

προσδιορισμός της έννοιας «εσωτερική δικαιοδοσία». Στην απόφαση του μόνιμου 

δικαστηρίου Διεθνούς Δικαίου στην υπόθεση Nationality Decrees in Tunis and 

                                                        
76 G. Nolte, Secession and External Intervention, σελ.70 
77 Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, επέμβαση δε συνιστά μόνο η «ένοπλη επέμβαση» αλλά και «κάθε 
άλλη μορφή παρέμβασης ή απειλούμενης επίθεσης ενάντια στην προσωπικότητα του Κράτους ή 
ενάντια σε πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά στοιχεία.» 
78 G. Nolte, Secession and External Intervention, σελ.71  
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Morocco, το δικαστήριο δήλωσε ότι «θέματα τα οποία, αρχικώς, δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο του διεθνούς δικαίου» συνιστούν θέματα εσωτερικής δικαιοδοσίας. 

Παράλληλα όμως θα προσθέσει ότι: «το ερώτημα πότε μια συγκεκριμένη 

περίπτωση συνιστά ή δε συνιστά ζήτημα καθαρά εσωτερικής δικαιοδοσίας του 

κράτους είναι αναγκαστικώς ένα σχετικό ερώτημα εξαρτάται την πρόοδο των 

διεθνών σχέσεων.»79 Η ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου με τη λήξη του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου, οδήγησε στην κάλυψη (είτε συμβατικά είτε εθιμικά) πολλών 

πεδίων από τους κανόνες του, κάτι που περιόρισε σημαντικά και το πεδίο των 

ζητημάτων καθαρά εσωτερικής δικαιοδοσίας. Τέτοια περίπτωση συνιστούν και τα 

αποσχιστικά φαινόμενα.80 

 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι κάθε αποσχιστικό φαινόμενο θα 

πρέπει να κρίνεται in concreto. Δηλαδή, ανάλογα την περίπτωση θα κριθεί εάν ένα 

αποσχιστικό φαινόμενο αποτελεί καθαρά εσωτερικό ζήτημα του κράτους ή όχι. 

Καταρχήν, κάθε αποσχιστικό φαινόμενο θεωρείται ότι εμπίπτει στην εσωτερική 

δικαιοδοσία του κράτους και άρα τα τρίτα κράτη, όπως και οι διεθνείς οργανισμοί, 

θα πρέπει να μεταχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις αναλόγως. Αυτό σημαίνει ότι θα 

πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά του κράτους 

όπως αυτή απορρέει από το άρθρο 2 παρ.7 του Χάρτη.81 

 Σε δεύτερη φάση όμως, όπως ισχύει και για την αρχή της απαγόρευσης 

χρήσεως βίας, αν η απόσχιση μετεξελιχθεί σε διεθνή κρίση τότε αυτομάτως η αρχή 

της μη επεμβάσεως στα εσωτερικά των κρατών παραμερίζεται. Το μόνο αρμόδιο 

όργανο να κρίνει πότε ισχύει κάτι τέτοιο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

Το τελευταίο οφείλει να αποφασίσει επί τη βάσει του άρθρου 39 του Χάρτη, 

δηλαδή στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII, αν και κατά πόσο η ενέργεια 

απομάκρυνσης μιας εδαφικής οντότητας είναι δυνατόν να προκαλέσει 

αναστάτωση στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.82 Άρα, αποκλειστικό όργανο μέσω 

των αποφάσεων του οποίου μπορεί να παραμεριστεί η αρχή του άρθρου 2 παρ.7 

είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., κρίνοντας κατά περίπτωση, αν ένα 

αποσχιστικό φαινόμενο συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Αν 

                                                        
79 Nationality Decrees in Tunis and Morocco, (1923), PCIJ, Series B, No 4, σελ. 24  
80 G. Nolte, σελ 72  
81 G. A. Saab, σελ. 474 στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6. 
82 Π. Λιάκουρας, όπ. π. υποσημ. 1, σελ. 108  
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ισχύει κάτι τέτοιο, τότε εφαρμόζει τα εξαναγκαστικά μέτρα του Κεφαλαίου VII, 

όπως προβλέπει ρητά και το τελευταίο εδάφιου του άρθρου 2 παρ.7.83 

      γ. Η αρχή της απαγόρευσης χρήσης βίας ή απειλής χρήσης βίας  

 Η συσχέτιση της αρχή της απαγόρευσης χρήσεως βίας κατά το διεθνές 

δίκαιο με το φαινόμενο της αποσχίσεως, όπως αυτή απορρέει κυρίως από το 

άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δείχνει εκ πρώτης 

όψεως προβληματική. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Χάρτη αναφέρει ότι: «όλα τα κράτη - 

μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά 

της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας άλλου κράτους». Από 

την αναφορά του άρθρου «στις διεθνείς τους σχέσεις», συνάγεται αρχικώς το 

συμπέρασμα ότι η παραπάνω αρχή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποσχίσεως 

από τη στιγμή που οι τελευταίες συνιστούν εσωτερικό ζήτημα των κρατών.84 

 Υποστηρίζεται λοιπόν η άποψη, ότι σε παραδοσιακές περιπτώσεις όπου η 

κεντρική κυβέρνηση ενός κράτους και κάποιο αποσχιστικό κίνημα εμπλέκονται σε 

ένοπλη σύρραξη, δεν εφαρμόζεται η αρχή της απαγορεύσεως της χρήσεως βίας, 

αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η εσωτερική νομοθεσία του εκάστοτε 

κράτους.85 Με άλλα λόγια, βίαιες καταστολές, ένοπλες συγκρούσεις ή 

τρομοκρατικές επιθέσεις εντός των συνόρων του κράτους, δεν ρυθμίζονται από το 

ius ad bellum, αλλά από τους εσωτερικούς νόμους του κράτους. 

 Η διεθνής όμως πρακτική έχει αποδείξει ότι το διεθνές δίκαιο, δεν 

αναγνωρίζει δικαίωμα σε αποσχιστικά κινήματα να χρησιμοποιήσουν ένοπλη βία, 

ακόμη και σε περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
 

Από περιπτώσεις όπως του Κόσοβο και της 

Τσετσενίας, η διεθνής πρακτική έχει υποδείξει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα 

πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση καταστολής αποσχιστικών 

φαινομένων, ανεξαρτήτως εάν η αντιμετώπισή τους αφορά καθαρά εσωτερική 

ένοπλη σύρραξη.  

                                                        
83 J. Dugard & D. Raic, σελ. 93 στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6. 

 
84 Προφανής εξαίρεση συνιστά η περίπτωση όπου ξένη στρατιωτική δύναμη εισβάλει σε άλλο 
κράτος με σκοπό τη δημιουργία νέου κράτους, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
παράνομη τουρκική εισβολή στη Δημοκρατία της Κύπρου και μετέπειτα ανακήρυξη της λεγόμενης 
«Τουρκοκυπριακής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου». 
85 M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6, σελ. 8 



 31 

 Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Georges Abi-Saab, το διεθνές δίκαιο θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αναφερόμαστε σε καθαρά 

εσωτερικές συρράξεις. Τέτοιες μπορεί να είναι, είτε μέσω των κανόνων για τη 

διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε, εφόσον η διαμάχη εξελιχθεί 

σε ένοπλη σύρραξη, μέσω των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που 

εφαρμόζεται σε ένοπλες συγκρούσεις μη διεθνών δρώντων.86 Κατά συνέπεια, 

εφόσον η απόσχιση αποτελεί αποτέλεσμα ένοπλης σύγκρουσης, αυτή δεν συνιστά 

παραβίαση της αρχής της απαγόρευσης χρήσεως ή απειλής χρήσεως βίας, εκτός 

αν, η απόσχιση ελέγχεται από το εξωτερικό ή διενεργείται από εξωτερικούς 

παράγοντες οι οποίοι εισέβαλαν στην επικράτεια του υπό εξέταση κράτους με 

σκοπό να διαχωρίσουν ένα τμήμα του και να συστήσουν ένα νέο κράτος στη θέση 

του. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η απόσχιση συνιστά προϊόν καθαρά 

εσωτερικής διαμάχης, τότε δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 2 παρ. 4 του Χάρτη, το 

οποίο καλεί όλα τα κράτη μέλη να απέχουν από «την απειλή ή χρήση βίας» μόνο 

«στις διεθνείς τους σχέσεις».87 

 

 

 

 

Κεφάλαιο Τρίτο 

Ιστορική Αναδρομή του Ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου 

 Οι Σέρβοι στο μεσαίωνα (13ος αιώνας), απέσπασαν το Κοσσυφοπέδιο
 
από 

τη βυζαντινή επικράτεια. Πλήθος μοναστηριών, εκκλησιών και το Πατριαρχείο του 

Ιπεκίου μαρτυρούν την πολιτιστική άνθηση των Σέρβων σε ένα γεωγραφικό χώρο 

που περιλαμβάνει επίσης την μικρότερη περιοχή των Μετοχίων
 
που βρίσκεται στο 

δυτικό Κοσσυφοπέδιο.  

                                                        
86 G. A. Saab, σελ. 474 στο M.Cohen (ed.), όπ. π. υποσημ. 6.  
87 Ibid  
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 Το Κοσσυφοπέδιο, υπήρξε το λίκνο της εθνικής και θρησκευτικής 

παράδοσης του Σερβικού Έθνους. Στην περιοχή κατοικούσαν και λίγοι Αλβανοί (4-

5% του συνολικού πληθυσμού), οι οποίοι βρίσκονταν σε διαδικασία εκσλαβισμού 

και ως χριστιανοί ήταν ενταγμένοι στη σερβική κοινωνία. 

 Το 1389 στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι 

Κροάτες και οι Βλάχοι πολέμησαν στο πλευρό των Σέρβων εναντίον των 

Οθωμανών. Η ήττα αυτή σήμανε την κατάλυση της μεσαιωνικής Σερβίας και πήρε 

θρυλικές διαστάσεις στη συνείδηση των Σέρβων στη διάρκεια της τουρκοκρατίας.  

 Η κατάσταση στην περιοχή άλλαξε ριζικά με τον μαζικό εξισλαμισμό των 

Αλβανών και την ταύτισή τους με τους Οθωμανούς καθώς και με τις μεγάλες 

δημογραφικές αλλαγές προς όφελος των Αλβανών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως από τα τέλη του 17ου αιώνα. Οι Σέρβοι, μετά τις εξεγέρσεις τους, για να 

αποφύγουν τα αντίποινα των Τούρκων, εγκατέλειψαν το Κοσσυφοπέδιο και 

μετέβησαν στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων. Κατόπιν αυτού, Αλβανοί από 

ορεινές περιοχές κατέκλυσαν τις πεδιάδες του Κοσσυφοπεδίου είτε για 

οικονομικούς λόγους, είτε για να αποφύγουν την εκδίκηση88. Πολλές ορθόδοξες 

εκκλησίες κατεδαφίστηκαν, αλλά και πολλές παρέμειναν όρθιες, για να 

υπενθυμίζουν στους Σέρβους το ένδοξο παρελθόν και ότι η περιοχή αποτελούσε 

την «ιερή γη» (terra sacra) που έπρεπε κάποτε να απελευθερωθεί.  

 Η επιδίωξη για ανεξαρτησία των Αλβανών στηρίζεται στην εδαφική 

συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα. Η Αλβανία διακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1912 

στηριζόμενη στην δραστηριότητα μιας εθνικιστικής ομάδας89, της πόλης Πρίζνεν 

του Κοσσυφοπεδίου, η οποία είχε ιδρυθεί το 1878. 

 Το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου και η σύγκρουση μεταξύ Σέρβων και 

Αλβανών χρονολογείται κυρίως από τους Βαλκανικούς πολέμους. Κατά την 

                                                        
88 Καρακωστάνογλου, Βενιαμίν. Το Κόσοβο και οι Αλβανικοί Πληθυσμοί της Βαλκανικής. Μοντάζ: 
Βασίλειος Κόντης και Ελευθερία Μαντά, σελ. 19. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίμου, 2000.  
 
89 Μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) οι επικεφαλής των αλβανικών κοινοτήτων της ΝΔ 
Σερβίας (και του Κοσσυφοπεδίου – Μετοχίων) συγκεντρώθηκαν στην πόλη Πρίζνα (Πρίζρεν) και 
ίδρυσαν την Αλβανική Λίγκα (Σύνδεσμο), για τη προστασία των δικαιωμάτων του αλβανικού 
έθνους, γεγονός, που αποτέλεσε στην πραγματικότητα τη πρώτη προσπάθεια χειραφέτησης του 
αλβανικού στοιχείου, που μέχρι τότε δεν αποτελούσε συγκροτημένη οντότητα.  



 33 

διάρκεια του Α ́ Βαλκανικού πολέμου, ο Σερβικός στρατός απελευθέρωσε το 

Κοσσυφοπέδιο, πράγμα που θεωρήθηκε ως η σερβική εκδίκηση για την ήττα του 

1389. Το 1913 το Κοσσυφοπέδιο επιδικάστηκε στη Σερβία ως αντιστάθμισμα για 

την απομάκρυνση των Σέρβων από την Αδριατική90. Οι Αλβανοί, στην διάρκεια 

του Β ́Παγκοσμίου Πολέμου, κατάφεραν να ενισχύσουν πληθυσμιακά την 

παρουσία τους στο Κοσσυφοπέδιο και στη συνέχεια άσκησαν πιέσεις προς τους 

Σέρβους, οι οποίοι σταδιακά διέρρευσαν από την περιοχή προς την κυρίως 

Σερβία91.  

 Οι Κοσοβάροι Αλβανοί, πέτυχαν το 1974 μία ευρύτατη αυτονομία σύμφωνα 

με το αποκεντρωτικό Ομοσπονδιακό Σύνταγμα το οποίο καταρτίστηκε από τον 

Τίτο. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν έδωσαν στους Αλβανούς την ευκαιρία να 

πάρουν στον έλεγχό τους τα κρατικά όργανα και να επικρατήσουν στην αυτόνομη 

επαρχία. Οι Σέρβοι κατά καιρούς προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση με 

αστυνομικά μέτρα καταστολής. Οι Αλβανοί επικαλούμενοι την πληθυσμιακή τους 

υπεροχή ζητούσαν την απόδοση στο Κοσσυφοπέδιο καθεστώτος Δημοκρατίας 

ισότιμης με τις άλλες έξι92
 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

 Το 1989, ο ανερχόμενος σερβικός εθνικισμός υπό τον Σλόμπονταν 

Μιλόσεβιτς, ανέτρεψε πραξικοπηματικά τη συνταγματική τάξη του Κοσσυφοπεδίου 

και κατήργησε το καθεστώς ευρείας αυτονομίας, περιορίζοντας το σε εδαφική 

αυτονομία χωρίς τα προνόμια που απολάμβανε στο παρελθόν. Ακολούθως, μία 

σειρά από γεγονότα όπως η ανάληψη των κρατικών θέσεων από Σέρβους, είχε ως 

αποτέλεσμα την μαζική ανυπακοή και παθητική αντίσταση των Αλβανών εναντίων 

των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεία αστυνομική καταστολή και παραβιάσεις των 

                                                        
90 Καρακωστάνογλου, Βενιαμίν. Το Κόσοβο και οι Αλβανικοί Πληθυσμοί της Βαλκανικής. Μοντάζ: 
Βασίλειος Κόντης και Ελευθερία Μαντά, σελ.23. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίμου, 2000.  
91 Καρακωστάνογλου, Βενιαμίν. Το Κόσοβο και οι Αλβανικοί Πληθυσμοί της Βαλκανικής. Μοντάζ: 
Βασίλειος Κόντης και Ελευθερία Μαντά, σελ. 26. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίμου, 2000.  
92 Η γιουγκοσλαβική ομοσπονδία απαρτιζόταν από τις έξι σοσιαλιστικές δημοκρατίες που 
δημιουργήθηκαν το 1944 τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το  
Μαυροβούνιο και τη σημερινή Π.Γ.Δ.Μ, καθώς και από δύο αυτόνομες περιοχές, το Κοσσυφοπέδιο 
και τη Βοϊβοντίνα, επιμέρους επαρχίες της Σερβίας. 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 1991, αδιαπραγμάτευτος στόχος των Αλβανών 

ήταν η ανεξαρτησία τους από την Σερβία και η δημιουργία ουδετέρου κράτους93. 

 Ο ηγέτης των Κοσοβάρων, Ιμπραήμ Ρουγκόβα, ζητούσε από το 1993 την 

δημιουργία στο Κοσσυφοπέδιο ενός διεθνούς προτεκτοράτου με διεθνή 

στρατιωτική παρουσία, το οποίο θα προετοίμαζε το έδαφος για την ανεξαρτησία 

της επαρχίας. Η κατάσταση μέχρι το τέλος του 1997 παρέμεινε στο επίπεδο της 

ελεγχόμενης έντασης. Τότε, την 28 Νοεμβρίου 199794, έκανε την πρώτη επίσημη 

εμφάνισή του ο Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου
 
(ΑΣΚ), ο οποίος 

δήλωσε δημόσια την έναρξη γενικευμένου ένοπλου αγώνα για την ανεξαρτησία 

του Κοσσυφοπεδίου και την ενοποίησή το με την Αλβανία. Ακολούθησαν ένοπλες 

συγκρούσεις του ΑΣΚ με τον Γιουγκοσλαβικό στρατό. Από την πλευρά του ο ΟΗΕ 

προσπάθησε να επιληφθεί της κατάστασης εκδίδοντας μια σειρά αποφάσεων που 

καταδίκαζαν την άσκηση βίας τόσο από τον ομοσπονδιακό γιουγκοσλαβικό στρατό 

όσο και από τους Αλβανούς εθνικιστές, κάνοντας λόγο για την ανάγκη εξεύρεσης 

πολιτικής λύσης, επιβεβαιώντας την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας και 

εκφράζοντας την υποστήριξή τους στη δημιουργία ενός περισσότερο αυτόνομου 

και ουσιαστικά αυτοδιοικούμενου καθεστώτος στην περιοχή .  

 Η συμφωνία Χόλμπρουκ – Μιλόσεβιτς, η οποία προέβλεπε την αποχώρηση 

των μονάδων του Γιουγκοσλαβικού στρατού που είχαν εισέλθει στην επαρχία για 

την καταστολή της αλβανικής εξέγερσης, την παύση της δράσης του ΑΣΚ, την 

επιστροφή των εκτοπισμένων, την εγκατάσταση μιας Αποστολής Επαλήθευσης 

του Οργανισμού Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για την χορήγηση ευρείας αυτονομίας στην επαρχία, εκτόνωσε 

την κρίση παροδικά. Η επανάληψη όμως της δράσης του ΑΣΚ υπονόμευσε την 

ειρηνευτική διαδικασία και άρχισαν πάλι οι συγκρούσεις.  

                                                        
93 Το 1990-91 διεξήγαγαν δικό τους δημοψήφισμα και εκλογές, ψήφισαν Σύνταγμα και διακήρυξαν 
την ίδρυση της «Δημοκρατίας της Κοσσόβας». Οι αποσχίσεις των άλλων Δημοκρατιών και η 
διεθνής απομόνωση της νέας Γιουγκοσλαβίας (Σερβία – Μαυροβούνιο) τους παρείχαν ισχυρό 
κίνητρο και μια εξαιρετική ευκαιρία: προβολής του αιτήματος δημιουργίας ουδέτερου κράτους, με 
μια ενδιάμεση μεταβατική περίοδο αυτονομίας ολίγων ετών, όπου θα επακολουθούσε 
δημοψήφισμα, με βέβαιο πλέον το αποτέλεσμα υπέρ της ανεξαρτησίας.  
94 Καρακωστάνογλου, Βενιαμίν. Το Κόσοβο και οι Αλβανικοί Πληθυσμοί της Βαλκανικής. Μοντάζ: 
Βασίλειος Κόντης και Ελευθερία Μαντά, σελ.65. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίμου, 2000.  
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 Ακολούθησε η διαπραγματευτική διαδικασία στο Ραμπουιγιέ (Rambouillet) 

της Γαλλικής πρωτεύουσας (Φεβρουάριος – Μάρτιος 1999) μεταξύ Σέρβων και 

Κοσοβάρων Αλβανών με αρνητικά αποτελέσματα. Η άρνηση από πλευράς 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ) και Σερβίας να 

υπογράψουν τις Συμφωνίες του Ραμπουιγιέ, θα αναγκάσει το ΝΑΤΟ να επέμβει 

στρατιωτικά στη Σερβία, ξεκινώντας τις επιχειρήσεις εναντίον της στις 24 Μαρτίου 

του 1999 που θα λήξουν στις 09 Ιουνίου του ιδίου έτους και θα γίνουν γνωστές ως 

ο βομβαρδισμός των 78 ημερών
 

στη περιοχή του Κοσσυφοπεδίου αλλά και 

ολόκληρης της Γιουγκοσλαβίας.  

 Σε ότι αφορά την απόφαση του ΝΑΤΟ να επέμβει στρατιωτικά στη Σερβία, 

αξίζει να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ)
 
αναγνώρισε 

ότι η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο Κοσσυφοπέδιο εντάσσεται στο 

Κεφάλαιο VII (άρθρο 42) του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και προσδιόρισε την 

ευθύνη των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων στην πρόκληση ανθρωπιστικής κρίσης 

στην περιοχή, χωρίς όμως να εγκρίνει ρητώς τη χρήση βίας. Παρά ταύτα, τα κράτη 

- μέλη του ΝΑΤΟ με επικεφαλή τις ΗΠΑ, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την 

επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο (διωγμοί, γενοκτονίες 

κ.λπ.) και επικαλούμενα τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣΑ/ΗΕ αναγνώρισαν 

την κατάσταση ως «απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας», ενέργεια που 

κατά τη γνώμη τους, συνιστά εξαίρεση της ακρογωνιαίας αρχής της διεθνούς 

έννομης τάξης (άρθρο 2 §4 του Χάρτη του ΟΗΕ) και έδωσαν έτσι το «πράσινο 

φως» για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία. 

 Στις 09 Ιουν 99 υπογράφηκε στο Κουμάνοβο της Π.Γ.Δ.Μ, η 

στρατιωτικοτεχνική συμφωνία το Κοσσυφοπέδιο και η εκεί εγκατάσταση και 

ανάπτυξη της Διεθνούς Στρατιωτικής Δύναμης KFOR95
 
(Kosovo Force). Το ΣΑ/ΗΕ 

                                                        
95 Από τον Ιούνιο του 1999 έως και σήμερα, η Νατοϊκή Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου (KFOR) Joint 
Guardian αποτελεί τον βασικό εγγυητή για την παροχή στρατιωτικής ασφάλειας στην περιοχή, μιας 
και η διεθνής κοινότητα δεν έχει επιτρέψει ακόμα στο Κοσσυφοπέδιο (που από το 2008 είναι 
ανεξάρτητο κράτος) να αναπτύξει αυτόνομα τις δικές του ένοπλες δυνάμεις. Σε αυτό το σημείο 
αξίζει να σημειωθεί πως, σε μια προσπάθεια να δοθεί διεθνής νομιμότητα στην επέμβαση του 
ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, έστω και εν μέρει, η αποστολή της KFOR εξουσιοδοτήθηκε ρητά από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας μέσα από το Ψήφισμα 1244 για το Κοσσυφοπέδιο (Τριανταφύλλου 2015).  
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στη συνεδρίασή του στις 10 Ιουν 99 υιοθέτησε και κάλυψε με το κύρος του όλα τα 

συμφωνηθέντα με την περίφημη απόφαση 1244.96 

 Η απόφαση 1244 του ΣΑ/ΗΕ επιβεβαίωσε τα κυριαρχικά δικαιώματα και την 

εδαφική ακεραιότητα της ΟΔΓ και δεν περιέγραψε ούτε προδίκασε σε κανένα 

σημείο της οιανδήποτε μόνιμη πολιτική απόφαση σχετικά με το μελλοντικό 

καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Αντίθετα, προσδιόρισε ότι το οριστικό καθεστώς 

θα πρέπει να καθοριστεί μέσω «πολιτικής διαδικασίας». Η απόφαση 1244 

εξακολουθεί, 17 χρόνια μετά, να βρίσκεται σε ισχύ όσον αφορά στη διαδικασία 

προς το οριστικό καθεστώς και αποτελεί τη νομική βάση της αποστολής της 

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo), που θα συνεχίζει την εμπλοκή της 

μέχρις ότου το ΣΑ/ΗΕ επικυρώσει νεότερη σχετική απόφαση.  

 Τον Μάρτιο του 2004, λαμβάνει χώρα η πρώτη σημαντική μεταπολεμική 

αναθέρμανση της εθνικιστικής βίας. Το ξέσπασμα της βίας, καταδικάστηκε απ’ 

όλες τις μεριές και αποτέλεσε ένα πισωγύρισμα που έθεσε σε αμφιβολία την 

προοπτική της ειρηνικής συμβίωσης των δυο κοινοτήτων ενώ οδήγησε τη 

διαδικασία προσέγγισης σε αναστολή για έναν περίπου χρόνο.  

 Τον Οκτώβριο του 2005, το ΣΑ/ΗΕ αποδέχτηκε πρόταση του ΓΓΗΕ Κόφι 

Ανάν (Kofi Anan) για έναρξη της προαναφερόμενης πολιτικής διαδικασίας, με 

σκοπό την έναρξη διαλόγου ανάμεσα στα δυο μέρη και ανέθεσε στον Μάρτι 

Αχτισάαρι (Martti Ahtisaari) να ηγηθεί της Ομάδας Επαφής για την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων. Η Ομάδα Επαφής, διακήρυξε την πρόθεση της διεθνούς 

κοινότητας να διέπεται το τελικό καθεστώς από τις εξής βασικεή αρχή: να μην 

                                                        
96 Η απόφαση 1244 προέβλεπε κυρίως τα εξής:  
1. Άμεσος τερματισμός της βίας στο Κοσσυφοπέδιο, αποχώρηση όλων των στρατιωτικών, 
αστυνομικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων και αποστρατιωτικοποίηση του ΑΣΚ με ανάπτυξη, 
υπό την αιγίδα των ΗΕ, αποτελεσματικής διεθνούς πολιτικής και στρατιωτικής παρουσίας, με 
ουσιαστική συμμετοχή του ΝΑΤΟ.  
2. Εγκατάσταση ενδιάμεσης διακυβέρνησης καθώς και εγκατάσταση και επίβλεψη της ανάπτυξης 
προσωρινών θεσμών δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης της περιοχής του Κοσσυφοπεδίου – 
Μετοχίων και έναρξη πολιτικής διαδικασίας για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας πολιτικού 
πλαισίου, για αυτοκυβέρνηση στο Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ραμπουιγέ.  
3. Μετά την αποχώρηση να επιτραπεί σε ένα αριθμό Σερβικού προσωπικού να επιστρέψει, 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα συνδέσμων με τη διεθνή πολιτική και στρατιωτική παρουσία, 
εντοπισμού και άρσης ναρκοπεδίων, διαφύλαξης ιστορικών χώρων και παρουσίας σε σημαντικές 
συνοριακές διαβάσεις.  
4. Ασφαλής και ελεύθερή επιστροφή όλων των προσφύγων και εκτοπισμένων υπό την εποπτεία 
του Γραφείου του Υπάτου Αρμοστή των ΗΕ για τους πρόσφυγες και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο 
Κοσσυφοπέδιο οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.  
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υπάρξει επιστροφή στο προ-πολεμικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, 

διαμελισμός ή ένωσή του με άλλο κράτος ή τμήμα του (ΣΑΗΕ:S/2005/709).  

 Στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν για περισσότερο από ένα έτος, 

διαπιστώθηκε η μεγάλη απόσταση στις θέσεις των δυο πλευρών, με τους Σέρβους 

να προβάλλουν τη λύση της αυτονομίας εντός της Σερβικής κυριαρχίας και τους 

Αλβανούς να παραμένουν σταθεροί στην άποψή τους περί ανεξαρτησίας97. Η 

πρόταση Αχτισάαρι ήρθε το Μάρτιο 2007 ως ένας ελπιδοφόρος συμβιβασμός των 

ακραίων θέσεων Σέρβων – Αλβανών Κοσοβάρων. Έδινε στο Κοσσυφοπέδιο 

ευρείες παροχές αυτοδιάθεσης όπως, το δικαίωμα συμμετοχής σε διεθνείς 

οργανισμούς, το δικαίωμα δημιουργίας κρατικών συμβόλων, εθνικού ύμνου, 

νομίσματος και στρατού. Πρότεινε τη δημιουργία σερβικών δήμων με εκτεταμένη 

ευθύνη και αρμοδιότητες στα εσωτερικά τους θέματα και το δικαίωμα της απ’ 

ευθείας συνεργασίας με την κυβέρνηση της Σερβίας, υπό διεθνή επίβλεψη για την 

εξασφάλιση της ασφάλειας. Το σχέδιο θεωρήθηκε από τη Σερβία περιοριστικό
 
ως 

προς την κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν έγινε αποδεκτό. Οι μεν Σέρβοι 

πρότειναν την ευρεία αυτονομία του Κοσσυφοπεδίου εντός της Σερβίας, οι δε 

Αλβανοί δεν δέχονταν τίποτα λιγότερο από την ανεξαρτησία τους. Στο σχέδιο δεν 

υπήρχε πουθενά αναφορά στο θέμα της ανεξαρτησίας. Το σχέδιο Αχτισάαρι δεν 

ήταν πλέον υλοποιήσιμο για καμία από τις πλευρές αν και αποτελούσε μια σχετικά 

μετριοπαθή και προσιτή λύση σε σχέση με πιθανές πιο ακραίες εξελίξεις.  

 Κατόπιν της πρότασης Αχτισάαρι, στο ΣΑ/ΗΕ ξεκίνησαν διαβουλεύσεις και 

προεργασίες για τη διατύπωση μιας νέας εντολής που θα αντικαθιστούσε την 1244 

και που θα έθετε το πλαίσιο προώθησης της ανεξαρτητοποίησης του 

Κοσσυφοπεδίου και παράλληλα την εξουσιοδότηση αποστολών στα πλαίσια του 

κεφαλαίου 7 του Χάρτη των ΗΕ. Οι διαβουλεύσεις, δεν πέτυχαν την απαιτούμενη 

ομοφωνία των μόνιμων μελών, καθώς η Ρωσία και η Κίνα δεν συναίνεσαν ποτέ σε 

μια απόφαση που δεν θα ήταν αποδεκτή από την Σερβία (ΣΑΗΕ: S/2007/437).  

 Διπλωματική προσπάθεια επιχειρήθηκε το 2007 από την Τρόικα της 

Ομάδας Επαφής (μιας ομάδας αντιπροσώπων με τη συμμετοχή της Ε.Ε των ΗΠΑ 

                                                        
97 Αρμακόλας, Ιωάννης, Ιωάννης - Χρήστος Παναγιωτόπουλος, και Αριστοτέλης Τζιαμπίρης. 
«Ισλάμ, Μειονότητες και Πολιτική Αστάθεια στην Πρώην Γιουγκοσλαβία.» Μελέτη Ερευνητικού 
Προγράμματος Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα, 2007.  
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και της Ρωσίας), χωρίς όμως να επιφέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Τρόικας, διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά το 

γεγονός ότι Σέρβοι και Αλβανοί Κοσοβάροι παραμένουν αμετακίνητοι σχετικά με 

το ζήτημα της κυριαρχίας.  

 Το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε κατά η διάρκεια των διεθνών 

πρωτοβουλιών για διάλογο και επίλυση του καθεστώτος στη βάση μιας κοινά 

αποδεκτής λύσης, δρομολόγησε την εξέλιξη της μονομερούς κήρυξης της 

ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Την 17η Φεβρουαρίου 2008, η Βουλή του 

Κοσσυφοπεδίου ψήφισε και η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την μονομερή πράξη 

ανεξαρτησίας98του από τη Σερβία. Η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας, 

αναφέρεται στη δημοκρατική νομιμότητα του Κοινοβουλίου, το οποίο ανακηρύσσει 

την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και σημειώνει τη δέσμευσή του στο σχέδιο 

Αχτισάαρι. Σύμφωνα με το κείμενο της Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το 

Κοσσυφοπέδιο υιοθετώντας το σχέδιο Αχτισάαρι εκφράζει τις δεσμεύσεις του στη 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 4), στην παρατεταμένη διεθνή 

παρουσία στην περιοχή (άρθρο 5), στο απαραβίαστο των συνόρων του (άρθρο 8) 

και στην αναγνώριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ανέλαβε στα 

πλαίσιο της UNMIK (άρθρο 9).  

 Η Σερβία δεν αποδέχθηκε την απόσχισή του και προσέφυγε στον ΟΗΕ. Η 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε στις 8 Οκτωβρίου 2008 το αίτημα της Σερβίας 

να παραπέμψει στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης προκειμένου το τελευταίο 

να γνωμοδοτήσει περί της νομιμότητας της μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας 

του Κοσσυφοπεδίου. Η απόφαση του ΔΔ (Ιούλιος 2010),
 

έφερε τη σερβική 

διπλωματία σε ακόμα πιο δύσκολη θέση καθώς απεφάνθη ότι το γενικό διεθνές 

δίκαιο δεν περιλαμβάνει εφαρμόσιμη απαγόρευση της διακήρυξης ανεξαρτησίας 

και συνεπώς η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου της 17ης 

Φεβρουαρίου 2008 δεν παραβιάζει το γενικό διεθνές δίκαιο.  

                                                        
98 Σήμερα 110 χώρες αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου μεταξύ αυτών 23 από 
τις 28 της Ε.Ε (δεν το έχουν ακόμα αναγνωρίσει η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ρουμανία και η 
Σλοβακία) και όλες οι λοιπές βαλκανικές χώρες εκτός από τη Σερβία και τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη. 
Επιπρόσθετα, το έχουν αναγνωρίσει τα 24 από τα 28 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και καμία από τις 
χώρες που απαρτίζουν την BRICS. Η Ρωσία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θεώρησαν την 
απόσχισή του παράνομη.  
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 Μετά την επέμβαση του ΝΑΤΟ, το Βόρειο Κοσσυφοπέδιο μετατράπηκε σε 

ένα ιδιότυπο «κράτος εν κράτη». Περιλάμβανε τέσσερις δήμους Ζβέτσαν, Ζούμπιν 

Πότοκ, Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα και Λεπόσαβιτς - που μέχρι το 2012 διοικείτο τοπικά 

από τους Σέρβους με 100% χρηματοδότηση από το Βελιγράδι (Κουγιάννου 2014). 

Επιπλέον, στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2012 διεξήχθη δημοψήφισμα στο Βόρειο 

Κοσσυφοπέδιο με σκοπό την αποδοχή ή όχι των θεσμών της Δημοκρατίας του 

Κοσσυφοπεδίου, που όμως βρήκαν την Σερβία αντίθετη σε αυτή την ενέργεια. Η 

πόλη της Μιτρόβιτσας, που βρίσκεται στο κέντρο του βόρειου Κοσσυφοπεδίου, 

διασχίζεται από τον ποταμό Ίμπαρ με αποτέλεσμα να χωρίζει την περιοχή σε δύο
 

μέρη, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και εθνολογικά99 (Lukovic 2007, 83).  

 Το 2013 συνάπτεται η Συμφωνία των Βρυξελλών, με την οποία ξεκινά υπό 

την αιγίδα της Ε.Ε μια προσπάθεια να εξομαλυνθούν οι σχέσεις Κοσσυφοπεδίου- 

Σερβίας. Άρχισαν να διαλύονται οι παράλληλες δομές στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο, 

κόπηκε η χρηματοδότηση της Σερβίας σε ένα ποσοστό 80% περίπου, ενώ στις 

δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις του Κοσσυφοπεδίου συμμετείχαν και δύο 

κόμματα Σέρβων. Το Δεκέμβριο του 2014 μετά από έξι μήνες από την τελευταία 

εκλογική αναμέτρηση συγκροτήθηκε κυβέρνηση που στα μέλη της 

συμπεριλαμβάνονται και Σέρβοι.  

 Τον Αύγουστο του 2015 σε συνάντηση στις Βρυξέλλες οι Πρωθυπουργοί 

Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου συμφώνησαν σε γενικές αρχές και κύρια στοιχεία που 

αφορούν στην ενέργεια, στο σχηματισμό Σερβικών Δήμων και στον ασφαλή 

διακανονισμό και την χρήση της γέφυρας του ποταμού Ίμπαρ, που χωρίζει τη 

διαιρεμένη πόλη Μιτρόβιτσα του βόρειου Κοσσυφοπεδίου σε αλβανικά και σερβικά 

μέρη. Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο το Κοσσυφοπέδιο υπέγραψε συμφωνία για 

εμπορική και πολιτική σύνδεσης με την Ε.Ε, φέρνοντας το πιο κοντά στην Ε.Ε 

καθώς αποτελεί εν δυνάμει υποψήφια χώρα (ΕΕ 2015, 6). Από την άλλη όμως, 

                                                        
99 Lukovic, Milos. «Kosovska Mitrovica.» Στο Kosovo and Metohija: Living in the Enclave, του/της 
Dusan Batakovic. Βελιγράδι: Εκδόσεις Institute for Balkan Studies Serbian Academy of Sciences 
and Arts, 2007.  
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μεγάλη νίκη αλλά και δικαίωση για τη Σερβία θεωρήθηκε η καταψήφιση του 

αιτήματος του Κοσσυφοπεδίου για να γίνει μέλος στην UNESCO100.  

 Αξίζει να αναφερθεί ο καθοριστικός ρόλος της Ε.Ε, ως μοχλός πιέσεως 

στην Σερβία, για ομαλοποίηση των σχέσεων της με το Κοσσυφοπέδιο, αφού 

αποτελεί προϋπόθεση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της στην Ε.Ε. Αρκετοί 

είναι αυτοί που μεταφράζουν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση ως αποδοχή της 

ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από την Σερβία.  

                                                        
100 Συγκεκριμένα, 92 χώρες ψήφισαν «ναι», 50 ψήφισαν «όχι» και υπήρξαν και 29 αποχές. 
Σύμφωνα με τους κανόνες της UNESCO μια χώρα ή ακόμα και μια επικράτεια, για να γίνει δεκτή 
στην UNESCO πρέπει να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων, ή αλλιώς 94 «ναι»  
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

Νομική προσέγγιση του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου.  

Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. 

 Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ομόφωνα ότι έχει δικαιοδοσία να 

απαντήσει στο ερώτημα που του υπέβαλε η Γενική Συνέλευση σχετικά με το εάν η 

μονομερής δήλωση ανεξαρτησίας από τους Προσωρινούς Θεσμούς Αυτό-

κυβέρνησης του Κοσσόβου είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Περαιτέρω δε, με 

πλειοψηφία 9 έναντι 5 εκ των μελών του έκρινε ότι πρέπει να κάνει θετική χρήση 

της διακριτικής του ευχέρειας προκειμένου να δοθεί απάντηση στο υποβληθέν 

ερώτημα.  

 Εισήλθε λοιπόν στην ουσία, και έκρινε με πλειοψηφία 10 έναντι 4 εκ των 

μελών του, και συγκεκριμένα των Δικαστών Tomka, Koroma, Bennouna και 

Skotnikov, ότι η μονομερής δήλωση της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου δεν 

παραβίασε κάποιον κανόνα του διεθνούς δικαίου, για τους λόγους που εκτίθενται 

αναλυτικά παρακάτω. 

 1. Τι δεν έκρινε το Διεθνές Δικαστήριο – «Δικαστικός αυτοπεριορισμός»  

 Το Δικαστήριο βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του αντιμέτωπο με το 

ακανθώδες ζήτημα της απόσχισης εκτός του (απο)αποικιακού πλαισίου. Η 

γνωμοδότηση που εξέδωσε απαντά και δίνει σημαντικές νέες παραμέτρους σε 

ζητήματα του διεθνούς δικαίου που μέχρι σήμερα δεν είχαν αποσαφηνισθεί, το 

Δικαστήριο απέφυγε, ωστόσο, να απαντήσει σε πολλά άλλα συναφή και 

θεμελιώδη για το διεθνές δίκαιο θέματα, επωφελούμενο του εξαιρετικά «στενού» 

ερωτήματος που του υπέβαλε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στην 

ουσία, πρόκειται για το ερώτημα που υπέβαλε η Σερβία στη Γενική Συνέλευση, η 

οποία και επεδίωξε να είναι «στενό» το ερώτημα στην προσπάθειά της αφενός να 

πετύχει την υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει υπέρ της 

παραπομπής του στο Διεθνές Δικαστήριο και αφετέρου να περιορίσει τις 

συνέπειες μιας πιθανούς αρνητικής τοποθέτησης του Δικαστηρίου.  



 42 

 Το Διεθνές Δικαστήριο απεφάνθη, λοιπόν, ότι δεν ερωτάται για τις τυχόν 

έννομες συνέπειες της μονομερούς κήρυξης της ανεξαρτησίας, ούτε για το κατά 

πόσον το Κόσσοβο έχει αποκτήσει κρατική υπόσταση, ούτε για την εγκυρότητα ή 

μη ή και για τις έννομες συνέπειες της αναγνώρισής του από τρίτα κράτη. 

Περαιτέρω, δεν ερωτάται εάν το διεθνές δίκαιο δίνει το δικαίωμα στο Κόσσοβο να 

κηρύξει μονομερώς την ανεξαρτησία του, ούτε a fortiori εάν το διεθνές δίκαιο δίνει 

το δικαίωμα σε οντότητες ευρισκόμενες στο εσωτερικό κάποιου κράτους να 

αποσχισθούν μονομερώς από αυτό.101 Και, όπως έκρινε στην παρούσα 

περίπτωση, δεν υφίσταται ανάγκη μετασχηματισμού του υποβληθέντος 

ερωτήματος από το Δικαστήριο προκειμένου να απαντήσει στα προαναφερθέντα 

ζητήματα, κάνοντας έτσι χρήση του αποκαλούμενου «δικαστικού 

αυτοπεριορισμού» (“judicial self- restraint”).102 Ούτε, άλλωστε, έδωσε το 

Δικαστήριο απάντηση στο κατά πόσο επιτρέπεται η εν λόγω ενέργεια των 

Κοσσοβάρων έστω και ως «επανορθωτική απόσχιση» - ζήτημα που είχαν θέσει 

ενώπιόν του αρκετά από τα κράτη με τα υπομνήματα και τις παρατηρήσεις που 

κατέθεσαν, καθώς και τι συνιστά η εξαίρεση αυτή για την περίπτωση του 

Κοσσόβου.  

 Αυτή ακριβώς την στενή προσέγγιση του Δικαστηρίου σχολίασε ο Δικαστής 

Sepulveda – Amor στην Χωριστή Γνώμη που εξέδωσε, σύμφωνα με την οποία θα 

έπρεπε να εξετασθούν με αφορμή την υπόθεση του Κοσσόβου ζητήματα όπως το 

πλαίσιο του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, η έκταση των εξουσιών του 

Συμβουλίου Ασφαλείας σε σχέση με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, το 

αποτέλεσμα της αναγνώρισης ή μη ενός κράτους, καθώς και το ζήτημα της 

«επανορθωτικής απόσχισης».103 Επίσης, και ο Δικαστής Yusuf έκρινε ως στενή 

και περιοριστική την θέση του Δικαστηρίου ότι ερωτάται μόνο για το εάν το 

εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο απαγορεύει ή όχι τη δήλωση ανεξαρτησίας που 

εκδόθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι’ αυτόν, το Δικαστήριο ερωτήθηκε εάν η 

                                                        
101 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. [2010], παρ. 51, 56. 
102 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. [2010], παρ. 51. Εντούτοις, το Δικαστήριο «μετασχημάτισε» 
το ερώτημα όσον αφορά στην ταυτότητα των συντακτών της μονομερούς δήλωσης ανεξαρτησίας, 
το οποίο όμως δεν αφορά στο εύρος της ερώτησης που του υποβλήθηκε, αλλά στα πραγματικά 
γεγονότα της υπόθεσης όπως είχαν διαπιστωθεί από τη Γενική Συνέλευση που υιοθέτησε το 
ερώτημα, από τα οποία το Δικαστήριο θεώρησε ότι δεν δεσμεύεται.  
103 Separate Opinion of Judge Sepulveda – Amor, p. 7, παρ. 35. 



 43 

διαδικασία με την οποία ο λαός του Κοσσόβου επεδίωξε να εγκαθιδρυθεί το δικό 

του κράτος εμπεριείχε μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ή εάν η διαδικασία 

αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβατή με το διεθνές δίκαιο από την άποψη της 

πιθανής ύπαρξης ενός θετικού δικαιώματος του λαού του Κοσσόβου με δεδομένες 

τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο συγκεκριμένο έδαφος.104 

 Η συσταλτική ερμηνεία του ερωτήματος της Γενικής Συνέλευσης από το 

Δικαστήριο δέχθηκε έντονη κριτική και από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, αφού 

η τοποθέτησή του σε ζητήματα του διεθνούς δικαίου εξαιρετικά σημαντικά και 

περίπλοκα ήταν επιθυμητή και για αρκετούς επιβεβλημένη, στα οποία, ωστόσο, το 

Δικαστήριο επιμελώς απέφυγε να δώσει απαντήσεις αντιπαρερχόμενο διάφορους 

νομικούς «σκοπέλους». Βέβαια, υφίσταται και ο αντίλογος, σύμφωνα με τον οποίο 

εάν το Δικαστήριο επέλεγε μια διασταλτική ερμηνεία του υποβληθέντος σε αυτό 

ερωτήματος, δίνοντας ακολούθως απαντήσεις σε μια ευρεία γκάμα αλληλένδετων 

και περίπλοκων ζητημάτων, θα «κατηγορείτο» για «δικαστικό ακτιβισμό» (“judicial 

activism”), στον οποίο πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος οι δικαστές να προβαίνουν σε 

ενέργειες και αποφάσεις που μπορούν να εξισωθούν με ένα “pouvoir de 

legiferer”.105 

 2. Τι έκρινε το Δικαστήριο – Η ουσία της Γνωμοδότησης. 

 Αντιθέτως, αυτό που επισημαίνει το Δικαστήριο είναι ότι είναι δυνατόν μια 

συγκεκριμένη πράξη – όπως η μονομερής κήρυξη ανεξαρτησίας – να μην 

παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, χωρίς ταυτόχρονα να αποτελεί απαραίτητα την 

άσκηση δικαιώματος που παρέχει το διεθνές δίκαιο. Κατέφυγε στην, 

αναχρονιστική για πολλούς, αντίληψη της αρχής Lotus, σύμφωνα με την οποία τα 

υποκείμενα του διεθνούς δικαίου δύνανται να πράττουν οτιδήποτε δεν 

απαγορεύεται από το συμβατικό ή εθιμικό διεθνές δίκαιο, αντίληψη η οποία 

δέχθηκε σφοδρή κριτική ακόμα και από τους ίδιους τους δικαστές της σύνθεσης 

του Δικαστηρίου, οι οποίοι εξέδωσαν αποκλίνουσες και χωριστές γνώμες 

προκειμένου να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για τον τρόπο προσέγγισης του 

ζητήματος που επέλεξε το Δικαστήριο, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.  

                                                        
104 Separate Opinion of Judge Yusuf, p. 1, παρ. 2. 
105 Μερκούρης Παναγιώτης, «Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το 
Κόσσοβο: “Here be Dragons” – Thanks, but no thanks!», σελ. 6.  
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 Εν συνεχεία, το Δικαστήριο εξετάζει εάν η πράξη της μονομερούς δήλωσης 

ανεξαρτησίας του Κοσσόβου παραβιάζει κάποιον κανόνα του διεθνούς δικαίου σε 

δύο επίπεδα: Πρώτον, εάν παραβιάζεται κάποιος κανόνας του γενικού διεθνούς 

δικαίου και δεύτερον, αν παραβιάζεται η Απόφαση 1244 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας με την οποία το Κόσσοβο τέθηκε σε καθεστώς διεθνούς διοίκησης ή το 

Κανονιστικό Πλαίσιο (Constitutional Framework) το οποίο δημιουργήθηκε στα 

πλαίσια της προαναφερθείσας Απόφασης 1244.  

 α. Η Δήλωση ανεξαρτησίας υπό το πρίσμα του γενικού διεθνούς δικαίου  

 Το Διεθνές Δικαστήριο ξεκινά τη διερεύνηση του εάν στην προκειμένη 

περίπτωση υπήρξε παραβίαση κανόνα του διεθνούς δικαίου από το πεδίο του 

γενικού διεθνούς δικαίου, για να καταλήξει σε αρνητική απάντηση, και εν συνεχεία 

προχωρά στη διερεύνηση του θέματος και υπό το πρίσμα του ειδικού διεθνούς 

δικαίου (lex specialis) που τυγχάνει εφαρμογής στην υπό κρίση περίπτωση, 

δηλαδή την Απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας.  

 O Δικαστής Bennouna διαφωνεί, ωστόσο, με την πλειοψηφούσα άποψη του 

Δικαστηρίου να ξεκινήσει την διερεύνηση της παραβίασης τυχόν κανόνα του 

διεθνούς δικαίου από το γενικό διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι όφειλε κατ’ 

αρχάς το Δικαστήριο να εφαρμόσει το lex specialis, που εν προκειμένω είναι η 

απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, 

κατά τη γνώμη αυτή, το συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι το γενικό διεθνές δίκαιο 

δεν περιέχει εφαρμοστέα απαγόρευση της δήλωσης ανεξαρτησίας αποτελεί 

«σοφισμό», αφού ξεκινάει από τη θέση ότι ό,τι ισχύει για το σύνολο ισχύει και για 

το μέρος. 106  

 Το Δικαστήριο έκρινε, λοιπόν, ότι στην περίπτωση του Κοσσόβου δεν 

υπήρξε καμία παραβίαση κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου για τους εξής 

λόγους: Πρώτον, οι δηλώσεις ανεξαρτησίας δεν απαγορεύονται από το διεθνές 

δίκαιο. Δεύτερον, η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας αφορά μόνο στις σχέσεις 

μεταξύ κρατών. Και τρίτον, η καταδίκη, σε ορισμένες περιπτώσεις, των δηλώσεων 

ανεξαρτησίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας οφείλεται στο γεγονός ότι με αυτές 

                                                        
106 Dissenting Opinion of Judge Bennouna, σελ.7-8, παρ. 38-40. 
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παραβιάστηκαν κανόνες αναγκαστικού δικαίου (jus cogens), κάτι που δεν συνέβη, 

σύμφωνα με το Δικαστήριο, στην προκείμενη περίπτωση.  

 1) Οι δηλώσεις ανεξαρτησίας δεν απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. 

 Σύμφωνα με την άποψη του Δικαστηρίου, η πρακτική των κρατών κατά τον 

18ο και 19ο αιώνα, καθώς και στις αρχές του 20ου απέναντι στις δηλώσεις 

ανεξαρτησίας, δεν δείχνει την ύπαρξη κάποιας απαγόρευσης από το διεθνές 

δίκαιο. Και κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όμως, οπότε και αναπτύχθηκε η 

αρχή της αυτοδιάθεσης και πολλά κράτη αναδύθηκαν βάσει αυτής, υπήρξαν και 

δηλώσεις ανεξαρτησίας εκτός του πλαισίου αυτού, όπου η πρακτική των κρατών 

και πάλι δεν καταδεικνύει την ύπαρξη κάποιας απαγόρευσης.107  

 Σύμφωνα μάλιστα με τον Δικαστή Yusuf, η δήλωση ανεξαρτησίας δεν 

ρυθμίζεται per se από το διεθνές δίκαιο. Είναι η αξίωση προς τη δημιουργία ενός 

νέου κράτους που εκφράζεται μέσω της δήλωσης ανεξαρτησίας που ενδιαφέρει το 

διεθνές δίκαιο. Εάν αυτή εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που θέτει το διεθνές 

δίκαιο, ιδιαίτερα σε καταστάσεις αποαποικιοποίησης ή λαών που υπόκεινται σε 

ξένη υποδούλωση, κυριαρχία και εκμετάλλευση, το δίκαιο μπορεί να την 

ενθαρρύνει. Αντιθέτως, σε περίπτωση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το 

τελευταίο μπορεί να αποθαρρύνει ή ακόμα και να κηρύξει παράνομο το 

νεοσυσταθέν κράτος, όπως συνέβη στις περιπτώσεις της Ν. Ροδεσίας και της 

Κατάνγκα κατά τη δεκαετία του 1960.108 

 Αντίθετη επί του ζητήματος αυτού είναι η άποψη του Δικαστή Skotnikov, ο 

οποίος θεωρεί ότι η θέση του Δικαστηρίου ότι το διεθνές δίκαιο δεν εμπεριέχει 

κάποια απαγόρευση των δηλώσεων ανεξαρτησίας είναι «μια παραπλανητική 

δήλωση η οποία ενδέχεται, δυστυχώς, να επιφέρει ένα εμπρηστικό 

αποτέλεσμα».109 Και δικαιολογεί την άποψή του αυτή, λέγοντας ότι το γενικό 

διεθνές δίκαιο δεν απευθύνει την έκδοση δηλώσεων ανεξαρτησίας, διότι αυτές δεν 

δημιουργούν ή κατασκευάζουν κράτη υπό το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι η έκδοση 

                                                        
107 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. [2010],σελ. 29, παρ. 79.  
108 Separate Opinion of Judge Yusuf, σελ. 2, παρ. 5. 
109 Dissenting Opinion of Judge Skotnikov, σελ. 5-6, παρ. 17.  
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τέτοιων δηλώσεων που ικανοποιεί τις πραγματικές προϋποθέσεις υπό το διεθνές 

δίκαιο για την επίτευξη κρατικής υπόστασης ή την αναγνώριση από τρίτα κράτη. 

Κατ’ αυτόν, επειδή το Δικαστήριο δεν έχει ερωτηθεί για το εάν το Κόσσοβο έχει 

αποκτήσει κρατική υπόσταση, αλλά για το «στενό και συγκεκριμένο ερώτημα» που 

έχει προεκτεθεί, θα έπρεπε να απαντήσει βάσει του lex specialis που 

δημιουργήθηκε από την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας.  

 Επικριτικός όσον αφορά τη μέθοδο που επέλεξε το Δικαστήριο προκειμένου 

να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα εμφανίζεται και ο Δικαστής Simma, o 

οποίος στη Δήλωση που εξέδωσε σχολιάζει ότι το Δικαστήριο προσέφυγε στην 

αναχρονιστική αρχή του Lotus, η οποία κατείχε δεσπόζουσα θέση στον θετικισμό 

του 19ου αιώνα, και υπαγόρευε ότι η απουσία απαγορευτικού κανόνα ισοδυναμεί 

με την ύπαρξη επιτρεπτικού κανόνα του δικαίου. Αναλόγως, το Δικαστήριο έκρινε 

στην προκειμένη περίπτωση ότι ελλείψει απαγορευτικού κανόνα του διεθνούς 

δικαίου σε σχέση με τις μονομερείς δηλώσεις ανεξαρτησίας, η πράξη αυτή είναι 

ipso facto σε αρμονία με το διεθνές δίκαιο. Ο Δικαστής Simma θεωρεί, λοιπόν, ότι 

εάν το Δικαστήριο απομακρυνόταν από την αρχή του Lotus, θα μπορούσε να 

διαπιστώσει εάν το διεθνές δίκαιο ενδέχεται να είναι σκοπίμως ουδέτερο ή 

σιωπηρό σε κάποιο ζήτημα, και αν επιτρέπει την ιδέα της ανεκτικότητας, η οποία 

ξεφεύγει από τη δυαδική κατανόηση της άδειας/απαγόρευσης και επιτρέπει μια 

«γκάμα» μη απαγορευμένων επιλογών. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η 

ουδετερότητα του διεθνούς δικαίου σε κάποιο σημείο απλά σημαίνει ότι υφίστανται 

«περιοχές» τις οποίες το διεθνές δίκαιο δεν έχει ακόμα ρυθμίσει, ή ότι δεν θα 

ρυθμίσει ποτέ. 

Η παραπάνω θέση του Δικαστηρίου, ότι η δήλωση ανεξαρτησίας δεν 

παραβίασε το διεθνές δίκαιο διότι οι δηλώσεις ανεξαρτησίας δεν απαγορεύονται 

από αυτό, δέχθηκε έντονη κριτική και για έναν ακόμα λόγο: ενώ το Δικαστήριο 

διαπίστωσε ότι όντως οι δηλώσεις ανεξαρτησίας δεν απαγορεύονται από το 

διεθνές δίκαιο, θέση που υιοθετήθηκε και από την πλειοψηφία των υπομνημάτων 

των κρατών, εντούτοις δεν αναφέρθηκε στην πρακτική της διεθνούς κοινότητας 

των κρατών, η οποία έχει διαχρονικά επιδείξει μια αποστροφή, αν όχι αρνητική 

στάση ως προς τις δηλώσεις ανεξαρτησίας με τις οποίες επιδιώκεται η απόσχιση 

τμήματος εδάφους κυρίαρχου κράτους. Περαιτέρω, μερίδα ακαδημαϊκών 
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διατύπωσε μια ακόμα εύλογη απορία: το Δικαστήριο εξέτασε τη συμβατότητα με το 

διεθνές δίκαιο της υιοθέτησης της δήλωσης από τον συντάκτη της ή τη 

συμβατότητα με το διεθνές δίκαιο της δήλωσης καθεαυτής; Ανάλογα με την 

απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, προκύπτει ζήτημα ευθύνης ή μη των 

υιοθετούντων τη δήλωση ανεξαρτησίας ή ζήτημα εγκυρότητας της ίδιας της 

δήλωσης ανεξαρτησίας, αντίστοιχα. Πρόκειται, δηλαδή, γα δύο διαφορετικά 

ερωτήματα τα οποία χρήζουν διαφορετικών απαντήσεων.  

 2) Η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας αφορά μόνο στις σχέσεις μεταξύ 

κρατών. 

 Σημαντικότατη απόκλιση στην μέχρι πρότινος θεώρηση περί της έννοιας και 

του πεδίου εφαρμογής του ακρογωνιαίου λίθου του διεθνούς συστήματος, της 

αρχής της εδαφικής ακεραιότητας, εισήγαγε το Διεθνές Δικαστήριο με την 

εξεταζόμενη γνωμοδότησή του, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση των 

μονομερών δηλώσεων ανεξαρτησίας δεν είναι σύμφυτη με την αρχή της εδαφικής 

ακεραιότητας. Κι αυτό διότι η υποχρέωση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας 

αφορά μόνο στις σχέσεις μεταξύ κρατών, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 παρ. 4 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, από το Ψήφισμα 2625 (XXV) της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και από την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, 

και, αντιθέτως, δεν πρόκειται για υποχρέωση που βαρύνει τις οντότητες και 

ομάδες που διαβιούν στο εσωτερικό των κρατών. Πρόκειται, ίσως, για το πιο 

«απρόσμενο» κομμάτι της εν λόγω γνωμοδότησης του Δικαστηρίου, η οποία 

μετέβαλε άρδην την αντίληψη περί της υποχρέωσης σεβασμού της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών και του άμεσα συσχετιζόμενου με αυτή ζητήματος της 

απόσχισης.  

 Ως προς το πεδίο εφαρμογής της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας, 

δηλαδή, το Δικαστήριο ακολούθησε την άποψη που εκφράστηκε από αρκετά 

κράτη μέσω των Υπομνημάτων που κατέθεσαν, και αποτυπώνεται χαρακτηριστικά 

σε αυτό της Γαλλίας: η απόσχιση, η οποία κατ’ αρχάς αμφισβητεί την εδαφική 

ακεραιότητα του προκάτοχου κράτους, εντούτοις δεν αποτελεί παραβίαση του 

διεθνούς δικαίου για τον λόγο ότι στο πλαίσιο του τελευταίου η υποχρέωση 

σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας δεν αφορά στις σχέσεις μεταξύ του κράτους 

και του πληθυσμού αυτού, αλλά μόνο στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Κατά τη 
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συγκεκριμένη άποψη, δηλαδή, το διεθνές δίκαιο διακρίνει μεταξύ της περίπτωσης 

μεταβολής εδάφους λόγω παράνομης προσάρτησής του από έτερο κράτος, την 

οποία και απαγορεύει, και της περίπτωσης μεταβολής εδάφους λόγω απόσχισης 

τμήματός του εκ μέρους του πληθυσμού του, πράξη που ούτε ενθαρρύνει ούτε 

απαγορεύει.110 Με άλλα λόγια, όπως διαπιστώνει το Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης, η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας δεν εμποδίζει νέες οντότητες να 

αναζητούν τη δημιουργία νέου κράτους ή να δημιουργούν στην πράξη νέο κράτος 

στο έδαφος του προϋφιστάμενου κράτους, όπως παρουσιάζεται στο Υπόμνημα 

των Η.Π.Α.111 

 Αντιθέτως, δεν έγιναν δεκτές οι θέσεις κρατών όπως της Κύπρου και της 

Ρουμανίας, για τις οποίες η υποχρέωση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των 

κρατών συνιστά μια erga omnes υποχρέωση, από την οποία δεν χωρούν 

εξαιρέσεις. Σημειώνει χαρακτηριστικά η Ρουμανία ότι εκ του γεγονότος ότι η 

εφαρμογή του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης δεν πρέπει για κανέναν λόγο να 

υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, αλλά ότι η πρώτη πρέπει να 

ασκείται πάντα μέσα στα πλαίσια του σεβασμού της δεύτερης, συνάγεται ότι η 

υποχρέωση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας δεν αφορά μόνο στα υπόλοιπα 

κράτη, αλλά και στις οντότητες που διαβιούν στο εσωτερικό αυτών.112 Ομοίως, η 

Κύπρος υποστήριξε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι οι κανόνες και οι αρχές 

που αφορούν στην εδαφική ακεραιότητα δεν έχουν εφαρμογή μόνο στις 

διακρατικές σχέσεις, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών, και συγκεκριμένα σε 

οντότητες που αποζητούν την απόσχιση. Μάλιστα ανατρέχει στο υπόμνημά της 

στην ιστορία του αγώνα για την αυτοδιάθεση η οποία, σύμφωνα με την ίδια, δείχνει 

ότι το διεθνές δίκαιο δίνει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις και σε εθνικά και 

απελευθερωτικά κινήματα και σε μη αυτό-κυβερνώμενα εδάφη, με τα ψηφίσματα 

του Συμβουλίου Ασφαλείας να είναι γεμάτα από αναφορές σε υποχρεώσεις μη 

κρατικών οντοτήτων (πχ. Ν. Ροδεσία, Σομαλία, πρώην Γιουγκοσλαβία κλπ).113 

 Ενδεικτική της προσέγγισης αυτής είναι και η άποψη της Ισπανίας, όπως 

                                                        
110 Βλ. σχετικά Statement of the Federal Republic of Germany, April 2009, p.30, Written Statement 
by the Swiss Confederation, 25 May 2009, p.14, Written Comments of the United Kingdom, 15 July 
2009, Section 3, para. 2, p.19, Written Statement of the Czech Republic, April 2009, p.7, Written 
Statement by the French Republic. 
111 Written Statement of the United States of America, 17 April 2009, παρ.69.  
112 Written Statement of Romania, 14 April 2009, σελ.29, παρ. 97-98  
113 Written Statement commenting on other Written Statements by the Republic of Cyprus, July 
2009, σελ.8, παρ. 18.  
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την εξέφρασε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Για την Ισπανία, η 

διάκριση της εφαρμογής της εδαφικής ακεραιότητας σε σχέση με τα τρίτα κράτη 

αφενός και τις εγχώριες οντότητες που δρουν στο εσωτερικό του κράτους 

αφετέρου, δε λαμβάνει υπόψη ούτε την ενδοκρατική πραγματικότητα ούτε τη 

διεθνή πρακτική. Περαιτέρω δε, οι ενέργειες των εγχώριων δρώντων μπορούν να 

επηρεάσουν τη διεθνή νομική προσωπικότητα του κράτους και πιθανόν να 

εμπεριέχουν παραβίαση υποχρεώσεων erga omnes, αλλά και να προκαλέσουν 

ακολούθως άλλες ενέργειες υποκειμένων του διεθνούς δικαίου και κυρίως κρατών, 

έχουν δηλαδή συνέπειες σε διεθνές επίπεδο.114 Επίσης, όσον αφορά στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, ενδεικτική της μειοψηφούσας ανάμεσα στα κατατεθέντα 

υπομνήματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου γνώμης, είναι και αυτή που 

εκφράζει η Αργεντινή, σύμφωνα με την οποία στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο ο 

σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών δεν αφορά μόνο τα ίδια τα 

κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και «διεθνείς παίκτες», κυρίως αυτούς 

που εμπλέκονται σε εσωτερικές διαμάχες που απειλούν τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια.  

 Αντίθετη με την πλειοψηφία του Δικαστηρίου είναι και η θέση του Δικαστή 

Koroma, ο οποίος στη Χωριστή Γνώμη του τόνισε ότι τόσο το άρθρο 2 παρ. 4 του 

Χάρτη, όσο και το Ψήφισμα 2625 (XXV) δεν αφήνουν αμφιβολία ότι οι αρχές της 

κυριαρχίας και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών 

υπερισχύουν την αρχής της αυτοδιάθεσης, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται ο 

διαμελισμός υφιστάμενου κράτους χωρίς τη συγκατάθεσή του.115 Ούτε το 

Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε οι Προσωρινοί Θεσμοί Αυτοδιοίκησης έχουν το 

δικαίωμα να διαμελίσουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (και ήδη σήμερα Σερβία, μετά την αποχώρηση 

του Μαυροβουνίου το 2006).  

 Ως προς το τελευταίο αυτό σημείο μάλιστα, της μη ύπαρξης δικαιώματος 

του Συμβουλίου Ασφαλείας να επέμβει προς το σκοπό του διαμελισμού κυρίαρχου 

κράτους που εξέφρασε ο Δικαστής Koroma, υπάρχει πλήρης ταύτιση με τις 

απόψεις που εξέφρασαν κράτη όπως η Ισπανία και η Κύπρος ενώπιον του 

Διεθνούς Δικαστηρίου. Ειδικότερα, η Κύπρος θεωρεί ότι «Τα Ηνωμένα Έθνη δεν 

                                                        
114 Written Comments of the Kingdom of Spain, July 2009, σελ. 3-4, παρ. 4. 
115 Dissenting Opinion of Judge Koroma, σελ. 7, παρ. 22.  
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έχουν νομική εξουσία να αφαιρέσουν ή να περιορίσουν την κυριαρχία 

οποιουδήποτε κράτους στο έδαφός του.»116 Ομοίως, κατά την άποψη της 

Ισπανίας, η εφαρμοσιμότητα και η δεσμευτική ισχύς της αρχής της κυριαρχίας και 

της εδαφικής ακεραιότητας δεν δύναται να παραβλεφθεί επειδή το Συμβούλιο 

Ασφαλείας αποφάσισε να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς διεθνούς διοίκησης σε 

κάποια περιοχή κυρίαρχου κράτους, ως αποτέλεσμα και ως κύρωση σε απάντηση 

σοβαρών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε αυτή.117  

 3) Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει δηλώσεις ανεξαρτησίας που 

παραβιάζουν κανόνες αναγκαστικού δικαίου (jus cogens) 

 Τέλος, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ύπαρξη σε ορισμένες περιπτώσεις 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας με τις οποίες καταδικάζονται 

συγκεκριμένες δηλώσεις ανεξαρτησίας (όπως Ν. Ροδεσία, Β. Κύπρος, Republika 

Srpska) έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα: η «παρανομία» στις περιπτώσεις αυτές δεν 

πηγάζει από τον μονομερή χαρακτήρα τους, αλλά από την παραβίαση κανόνων 

που αποτελούν jus cogens. Εξ ου και στην Χωριστή Γνώμη του ο Δικαστής 

Bennouna, αναφέρεται σε «fait accompli στη δημιουργία του Κοσσόβου ως 

ανεξάρτητης οντότητας, η οποία αντανακλάται στην αυξανόμενη de facto 

περιθωριοποίηση της παρουσίας και διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών.»118 

Παραβίαση κανόνα αναγκαστικού δικαίου δεν διαπίστωσε, ωστόσο, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το Δικαστήριο.  

 Όπως διατυπώνεται και στα υπομνήματα της Δανίας σχετικά με το άνω 

ζήτημα, οι δηλώσεις ανεξαρτησίας καταδικάζονται σπάνια, και μόνο όταν με αυτές 

ολοκληρώνεται η ήδη τελεσθείσα παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ αντιθέτως 

δεν συνιστούν οι δηλώσεις αυτές από μόνες τους παραβίαση του διεθνούς 

δικαίου.119 

 Με το ζήτημα της νομικής διάστασης της δημιουργίας κρατών μέσω 

μονομερούς δήλωσης ανεξαρτησίας που ενέχει παραβίαση θεμελιωδών κανόνων 

αναγκαστικού δικαίου ασχολήθηκε και η Συνομοσπονδία της Ελβετίας, 

                                                        
116 Written Statement submitted by the Republic of Cyprus, 17 April 2009, σελ. 25, παρ. 100.  
117 Written Statement of the Kingdom of Spain, April 2009, σελ. 37, παρ. 55.  
118 Dissenting Opinion of Judge Bennouna, σελ. 4, παρ. 23. 
119 Written Statement by the Government of Denmark, 17 April 2009, παρ. 2.3, σελ. 5.  
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παρατηρώντας ότι μολονότι οι δηλώσεις ανεξαρτησίας δεν είναι απαραίτητες για 

τη δημιουργία κράτους, ούτε συνεπάγονται αυτόματα τη γέννηση ενός νέου 

κράτους υπό το διεθνές δίκαιο, ούτε το διεθνές δίκαιο παραμένει εντελώς σιωπηλό 

στο ζήτημα αυτό, δεν υφίσταται δηλαδή «νομικό κενό». Και η Δημοκρατία της 

Κύπρου αναφέρει ότι δεν είναι ισχυρό το επιχείρημα ότι μια οντότητα που έχει τα 

«πραγματικά» χαρακτηριστικά του κράτους και εμφανίζεται ως κράτος δικαιούται 

ipso facto να αντιμετωπισθεί ως κράτος.120 Ειδικότερα, οι αποσχισθείσες οντότητες 

πρέπει να συμμορφώνονται με κανόνες erga omnes του διεθνούς δικαίου, και η 

υιοθετηθείσα από αυτές δήλωση ανεξαρτησίας να μην αποτελεί προϊόν 

παραβίασης κανόνων αναγκαστικού δικαίου (jus cogens), όπως π.χ. 

γενοκτονίας.121 Όπως παρατηρείται στα υπομνήματα της Δημοκρατίας της 

Αργεντινής, μια παράνομη προσάρτηση εδάφους δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεταφορά κυριαρχίας, ανεξαρτήτως του εάν το κράτος που προσαρτά έχει τον 

έλεγχο του εδάφους. Ομοίως, ο μονομερής τερματισμός μιας συνθήκης που δεν 

είναι σύμφωνος με το δίκαιο των συνθηκών δεν επιφέρει τον τερματισμό της εν 

λόγω συνθήκης.122 Σύμφωνα με την Κύπρο, η νέα οντότητα πρέπει να έχει 

προκύψει με τέτοιο τρόπο και τέτοια διαδικασία που να μην είναι ασύμβατη με 

βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Κατ’ αυτήν, μια δήλωση ανεξαρτησίας που 

παραβιάζει τους όρους μιας δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 

δεν δύναται να είναι νομικά αποτελεσματική στη δημιουργία νέου κράτους.123 

 Από τα παραπάνω, καταδεικνύεται αφενός η σημασία που προσδίδει το 

Δικαστήριο στην πρακτική των κρατών ως παράγοντα διαμόρφωσης κανόνων 

δικαίου, αφετέρου, όμως καταδεικνύεται ότι η κήρυξη ανεξαρτησίας δεν αποτελεί 

αμιγώς πολιτικό θέμα. Ρυθμίζεται εν μέρει από το διεθνές δίκαιο (σε περίπτωση 

παραβίασης κανόνων jus cogens), άρα αναιρείται εν μέρει και η γνωστή θεωρία 

της αποτελεσματικότητας (theory of effectiveness).  

 4) Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στο μετα-αποικιακό πλαίσιο – Η Γνώμη 

του Δικαστή Yusuf. 

                                                        
120 Written Statement submitted by the Republic of Cyprus, 17 April 2009, σελ. 2, παρ. 3i.  
121 Written Statement by the Swiss Confederation, 25 May 2009, σελ.8. 
122 Written Comments of the Argentine Republic, 17 July 2009, σελ.10-11, παρ. 16.  
123 Written Statement submitted by the Republic of Cyprus, 17 April 2009, σελ. 48, παρ. 190.  
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 Το Δικαστήριο δεν εισήλθε, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα 

θεμελιώδους σημασίας για το διεθνές δίκαιο, όπως σε αυτό της έννοιας της 

αυτοδιάθεσης στο μετα-αποικιακό πλαίσιο. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρεται, 

αντιθέτως, ο Δικαστής Yusuf σύμφωνα με τον οποίο το διεθνές δίκαιο 

αποδοκιμάζει μεν τον διαμελισμό υφιστάμενων κρατών και προστατεύει τα σύνορά 

τους από ξένη επίθεση και επέμβαση, ταυτόχρονα όμως δίνει ολοένα και 

αυξανόμενη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κοινωνική πρόνοια των 

ανθρώπων που διαβιούν εντός των κρατικών συνόρων. Για τον σκοπό αυτό, 

προσφέρει κάποια διεθνώς προστατευόμενα δικαιώματα στους λαούς, στις ομάδες 

και στα άτομα που μπορεί να υπόκεινται σε βαρβαρότητες, διακρίσεις και 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και ταυτόχρονα θέτει υποχρεώσεις στο ίδιο το 

κράτος καθώς και σε τρίτα κράτη. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στη μετα-

αποικιακή σύλληψη, είναι ένα από τα δικαιώματα αυτά. Δεν έχει εξαντλήσει τον 

ρόλο του στο διεθνές δίκαιο με το τέλος της αποαποικιοποίησης, αντιθέτως έχει 

ανανεωθεί χάρη στις 2 Συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1966, τη 

Δήλωση του 1970 για τις Φιλικές Σχέσεις, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, 

τον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των λαών, καθώς και 

τη Δήλωση της Βιέννης και το Πρόγραμμα για Δράση που υιοθετήθηκε από την 

Παγκόσμια Διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 Πρόκειται, δηλαδή, όπως παρατηρείται στα Υπομνήματα της Δημοκρατίας 

της Κύπρου ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, για μια εξέλιξη του 

διεθνούς δικαίου αναφορικά με το περιεχόμενο της αρχής της αυτοδιάθεσης, η 

οποία διακρίνεται σε δύο περιόδους: η πρώτη «εντοπίζεται» κατά τη διάρκεια της 

αποαποικιοποίησης και η δεύτερη στα πλαίσια της ανάπτυξης του διεθνούς 

δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.124 Όπως παρατηρείται και στο υπόμνημα 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που κατέθεσε ενώπιον του 

Διεθνούς Δικαστηρίου στα πλαίσια της διαδικασίας γνωμοδότησης για την 

περίπτωση του Κοσσόβου, η ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου ως συνόλου μετά το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατέδειξε ότι έγινε κοινώς αποδεκτή η αντίληψη 

περί μείωσης της απόλυτης κυριαρχίας των κρατών, μέσω της ραγδαίας 

ανάπτυξης του ανθρωπιστικού δικαίου, της σύλληψης της ιδέας της «διεθνούς 

ευθύνης προστασίας των κρατών» (responsibility to protect) και του καταλογισμού 

                                                        
124 Written Statement of the Republic of Cyprus, σελ. 31, παρ. 124.  
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ποινικής ευθύνης εφεξής και σε άτομα που δρουν ανεξέλεγκτα παραβιάζοντας 

θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό των κρατών.125 Το 

σύγχρονο διεθνές δίκαιο είναι, επομένως, κατά την άποψη αυτή, το «δίκαιο των 

λαών» που προστατεύει την ανθρώπινη ύπαρξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το 

κράτος αποτυγχάνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

 Στη μετα-αποικιακή λοιπόν σύλληψη, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης 

λειτουργεί βασικά εντός των συνόρων του κράτους, με τη μορφή της εσωτερικής 

αυτοδιάθεσης που αναλύθηκε ανωτέρω, στο πρώτο μέρος της παρούσας. 

Επομένως, ο συνολικός πληθυσμός του κράτους δικαιούται να καθορίσει την 

πολιτική, οικονομική και κοινωνική μοίρα του και να επιλέξει αντιπροσωπευτική 

κυβέρνηση, ενώ οποιοδήποτε μέρος του πληθυσμού με διακριτά φυλετικά ή εθνικά 

χαρακτηριστικά δικαιούται να συμμετέχει στην πολιτική ζωή του κράτους, να 

αντιπροσωπεύεται στην κυβέρνηση και να μην υφίσταται διακρίσεις. Δεν υφίσταται 

γενικό θετικό δικαίωμα υπό το διεθνές δίκαιο για τις ομάδες αυτές να διεκδικήσουν 

χωριστή κρατική υπόσταση.  

 Ωστόσο, κατά τον Δικαστή Yusuf, το διεθνές δίκαιο δεν «γυρίζει την πλάτη» 

στις ομάδες αυτές όταν το κράτος όχι μόνο τους αρνείται την εσωτερική 

αυτοδιάθεση, αλλά επιπλέον τους υποβάλλει σε διακρίσεις και σοβαρές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Υπό τέτοιες εξαιρετικές 

περιστάσεις μπορεί να υποστηριχθεί δικαίωμα χωριστής κρατικής υπόστασης, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο, οι 

οποίες είναι οι εξής: α) η ύπαρξη διακρίσεων εναντίον ενός λαού, ο οποίος 

επιπλέον β)καταδιώκεται εξαιτίας των φυλετικών ή εθνικών χαρακτηριστικών του, 

και γ)στον οποίο αρνούνται αυτόνομες πολιτικές δομές και πρόσβαση στη 

διακυβέρνηση. Ως πρόσθετο κριτήριο μπορεί να νοηθεί η ύπαρξη τυχόν 

απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επέμβαση. Μάλιστα, ο Δικαστής 

Yusuf κάνει χρήση της Δήλωσης των Φιλικών Σχέσεων του 1970, η οποία όπως 

έκρινε το Δικαστήριο στην παράγραφο 80 της Γνωμοδότησής του αντανακλά 

εθιμικό δίκαιο, συνάγοντας από αυτήν τα εξής: Η προτεραιότητα δίνεται στην 

εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα των κρατών, εφόσον το τελευταίο 

σέβεται την αρχή των ίσων δικαιωμάτων και την αυτοδιάθεση των λαών. Στην 
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περίπτωση ωστόσο, που το κράτος αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις εν λόγω 

αρχές, μια εξαιρετική κατάσταση ενδέχεται να προκύψει, όπου η εθνικά ή φυλετικά 

διακριτή ομάδα στην οποία αρνήθηκαν την εσωτερική αυτοδιάθεση, ενδέχεται να 

διεκδικήσει ένα δικαίωμα στην εξωτερική αυτοδιάθεση ή τον χωρισμό από το 

κράτος, το οποίο ως αποτέλεσμα θα τίθεται σε αμφισβήτηση η εδαφική ενότητα και 

κυριαρχία του κράτους.126 

 Όμως, ακόμα και υπό τις εξαιρετικές αυτές συνθήκες, δεν είναι απαραίτητο 

ότι όλοι οι λαοί στους οποίους αυτές αφορούν έχουν αυτόματο δικαίωμα για δικό 

τους κράτος. Όλες οι πιθανές επανορθώσεις πρέπει πρώτα να εξαντληθούν, πριν 

το θέμα μετακινηθεί από την εσωτερική δικαιοδοσία του έχοντος την κυριαρχία 

κράτους, στο έδαφος το οποίο κατοικείται από το λαό που διεκδικεί το δικό του 

κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. είναι μεγάλης 

σημασίας.127 

 Στο ζήτημα αυτό, επομένως, ο Δικαστής Yusuf δεν φαίνεται να υιοθετεί την 

«αντίθετη άποψη», όπως χαρακτηριστικά εκφράστηκε από τη Δημοκρατία της 

Κύπρου, η οποία θεωρεί ότι το κράτος βαρύνεται με την υποχρέωση εφαρμογής 

των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου στο εσωτερικό του μέσω των εθνικών και 

περιφερειακών μηχανισμών που διαθέτει, ενέχοντας για κάθε παραβίαση της 

υποχρέωσής του αυτής ευθύνη, η οποία όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

είναι ο διαμελισμός του κράτους, ως μορφή «θεραπείας».128 

 5) To «δίκαιο των ανθρώπων» - Η χωριστή γνώμη του Δικαστή Trindade.  

 Την επικέντρωση στα ανθρώπινα δικαιώματα ως υποχρέωση του κράτους 

στο πλαίσιο της αρχής της αυτοδιάθεσης υπογράμμισε και ο Δικαστής Trindade 

στην Χωριστή Γνώμη που εξέδωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίπτωση του 

Κοσσόβου θα έπρεπε να εξετασθεί όχι μόνο από την οπτική της συνεχιζόμενης 

απειλής στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και ως μια ανθρώπινη τραγωδία 

                                                        
126 Separate Opinion of Judge Yusuf, σελ. 3-4, παρ.11-12.  
127 Separate Opinion of Judge Yusuf, σελ. 3-5. 
128 Written Statement of the Republic of Cyprus, παρ. 139. 
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στιγματισμένη από μαζικούς θανάτους, σοβαρούς τραυματισμούς και 

καταπίεση.129 

 Ο Δικαστής Trindade παρατηρεί, λοιπόν, τη συμβολή των διεθνών 

οργανισμών σε αυτό που αποκαλείται “droit des gens” («δίκαιο των ανθρώπων»), 

και στην αναγέννηση μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης, όπως αυτή έχει εκφραστεί 

στο παρελθόν μέσω του συστήματος εξουσιοδότησης (mandates system) του 

άρθρου 22 της Σύμβασης της Κοινωνίας των Εθνών και του συστήματος 

κηδεμονίας (trusteeship system) των Ηνωμένων Εθνών, και πλέον εκφράζεται με 

τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή διοίκηση εδάφους. 

Συγκεκριμένα, από τη δεκαετία του 1990 κι έπειτα, οι επιχειρήσεις ειρήνης των 

Ηνωμένων Εθνών άρχισαν να εμπλέκονται στην μετα-συγκρουσιακή 

ανοικοδόμηση και στην ειρηνική οικοδόμηση κρατών μέσω μιας ανθρωπο-

κεντρικής οπτικής. Για τον Δικαστή Trindade όλοι οι παραπάνω «εδαφικοί 

διακανονισμοί» αποτέλεσαν το μέσο για να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν ήταν 

άλλος από την προστασία των πληθυσμών ή των λαών. Προκειμένου μάλιστα να 

καταδείξει τη σημασία που έχει ο άνθρωπος για το διεθνές σύστημα, παραθέτει 

την Χωριστή Γνώμη του Δικαστή Dillard στη Γνωμοδότηση για τη Δυτική Σαχάρα, 

ο οποίος θεωρεί ότι: «είναι ο λαός που καθορίζει τη μοίρα του εδάφους και όχι το 

έδαφος τη μοίρα του λαού.». 

 Συνεχίζει, λοιπόν, ο Δικαστής Trindade, εκθέτοντας ότι στην 

πραγματικότητα το δίκαιο των εθνών δεν έχει ποτέ παραβλέψει τον «πληθυσμό» ή 

«λαό», συστατικό στοιχείο της κρατικής υπόστασης, ανεξαρτήτως των δυσκολιών 

της διεθνούς νομικής σκέψης να φτάσει σε έναν παγκοσμίως αποδεκτό ορισμό του 

λαού. Υπό το πρίσμα αυτό, της θέσης του ανθρώπου στην «καρδιά» του 

σύγχρονου διεθνούς δικαίου, ο Trindade εξετάζει βασικές αρχές του διεθνούς 

δικαίου:  

 Όσον αφορά στην αρχή τη αυτοδιάθεσης των λαών, τονίζει ότι ενώ αυτή 

αρχικά προέκυψε ως απάντηση στην τότε καταπίεση των λαών με τη μορφή της 

αποικιοποίησης, οδηγώντας στον τερματισμό της εν λόγω κατάστασης, εν 

συνεχεία έλαβε τη μορφή της εσωτερικής αυτοδιάθεσης, αφού η καταπίεση άρχισε 

                                                        
129 Separate Opinion of Judge A.A. Cancado Trindade, παρ. 41.  

 



 56 

να λαμβάνει χώρα και στο εσωτερικό των ανεξάρτητων κρατών. Η αρχή αυτή, 

δηλαδή, μεταλλάσσεται και προσαρμόζεται στις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες, 

προκειμένου να «υπηρετήσει» τον άνθρωπο, δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζει, ο 

Δικαστής του Διεθνούς Δικαστηρίου, «το κράτος έχει δημιουργηθεί και υφίσταται 

για τα ανθρώπινα όντα, και όχι το αντίθετο.»130 

 Σχετικά με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, την τοποθετεί κι αυτή στο 

πλαίσιο των ανθρωπιστικών σκοπών (“human ends”) και εξετάζοντας την παρ. 5 

του Ψηφίσματος 2625/1970 της Γενικής Συνέλευσης συνάγει το συμπέρασμα ότι η 

κυβέρνηση του κράτους που καταφεύγει σε σοβαρές και συστηματικές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παύει να αντιπροσωπεύει τον 

«θυματοποιημένο» λαό ή πληθυσμό. Επομένως, η εδαφική ακεραιότητα στην 

οποία αποδίδει δύο διαστάσεις, την «ενδοκρατική» η οποία αφορά στο εσωτερικό 

των κρατών, και τη «διακρατική» η οποία αφορά στις σχέσεις μεταξύ κρατών, 

όσον αφορά στην πρώτη, αποτελεί ένα τίτλο για τα κράτη που ενεργούν 

πραγματικά ως κράτη και όχι ως μηχανές καταστροφής του ανθρώπινου είδους. 

Με την ίδια λογική, η αυτοδιάθεση είναι ένας τίτλος για λαούς ή πληθυσμούς 

υπόδουλους σε διαφορετικά πλαίσια (όχι μόνο σε αυτό της αποαποικιοποίησης), 

οι οποίοι υπόκεινται συστηματικά σε διακρίσεις, τυραννία και καταπίεση, 

συμπεριφορά η οποία αντίκειται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  

 Στη βάση των ανωτέρω ο Δικαστής Trindade προχωρά σε μια διαφορετική 

«ανάγνωση» της υπόθεσης του Κοσσόβου. Θεωρεί ότι η Απόφαση 1244 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας δεν επικυρώνει παράνομες πράξεις, όπως αρκετά κράτη 

υποστήριξαν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, ούτε επωφελείται αυτών. 

Αντίθετα, επανεισήγαγε εντός του πλαισίου του Χάρτη τον χειρισμό της 

ανθρωπιστικής κρίσης του Κοσσόβου, η οποία κρίση επιβεβαιώθηκε τόσο από τα 

όργανα του Ο.Η.Ε. τα οποία ασχολήθηκαν επί μακρόν με αυτήν, όσο και από την 

πλειοψηφία των κρατών. Η Απόφαση 1244, σύμφωνα με τον Trindade, δεν 

διακατέχεται από εμμονή για το έδαφος εις βάρος του πληθυσμού. Αντίθετα, είναι 

αυτός ο τελευταίος που την ενδιέφερε και τον οποίο έλαβε υπόψη, 

συνυπολογίζοντας πάντα την αρχή ex injuria jus non orirur. Μάλιστα, ο Δικαστής 

του Διεθνούς Δικαστηρίου αντιπαραβάλλει την προαναφερθείσα αρχή με την αρχή 

                                                        
130 Separate Opinion of Judge A.A. Cancado Trindade, σελ. 53, παρ. 176.  
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ex factis jus oritur και υποστηρίζει ότι αυτή δεν έχει την έννοια ότι το δίκαιο μπορεί 

να προκύψει από σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 

αλλά μάλλον ως απάντηση ή αντίδραση σε αυτό.  

 β. Η Δήλωση ανεξαρτησίας υπό το πρίσμα της Απόφασης 1244 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και του Κανονιστικού Πλαισίου (Constitutional Framework)  

 Όσον αφορά στη συμβατότητα της δήλωσης ανεξαρτησίας με την Απόφαση 

1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το Δικαστήριο σημειώνει εισαγωγικά ότι η εν 

λόγω απόφαση αποτελεί διεθνές δίκαιο βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών θέτοντας διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, καθώς και ότι 

παρέμενε σε ισχύ στις 17-2-2008, ημερομηνία υιοθέτησης της δήλωσης 

ανεξαρτησίας, αφού δεν υπήρξε τροποποιητική απόφαση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. Εν συνεχεία, και αφού διαπίστωσε ότι η δήλωση ανεξαρτησίας δεν 

υιοθετήθηκε από τους Προσωρινούς Θεσμούς Αυτοδιοίκησης του Κοσσόβου αλλά 

από τους «δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού του Κοσσόβου οι 

οποίοι έδρασαν εκτός του πλαισίου της μεταβατικής διοίκησης», καταλήγει στα 

εξής: Η εν λόγω πράξη της δήλωσης ανεξαρτησίας δεν αντιβαίνει στην Απόφαση 

1244, διότι η τελευταία δεν εμπεριέχει καμιά πρόβλεψη αναφορικά με το τελικό 

καθεστώς του Κοσσόβου ή τις συνθήκες επίτευξής του. Επομένως, δεν αποκλείει 

την τυχόν κήρυξη ανεξαρτησίας, αφού αυτή δρα στο επίπεδο του μεταβατικού 

καθεστώτος αυτοδιοίκησης του Κοσσόβου, ενώ η πράξη της ανεξαρτησίας 

αποτελεί προσπάθεια καθορισμού του τελικού καθεστώτος του Κοσσόβου. 

Εξάλλου, κατά το Δικαστήριο, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θέλησε να επιβάλει με 

την εν λόγω απόφασή του υποχρεώσεις σε λοιπούς δρώντες πλην των κρατών – 

μελών των Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, σε 

αντίθεση με άλλες αποφάσεις του στις οποίες ρητώς απευθύνεται σε μη κρατικούς 

δρώντες, επιβάλλοντάς τους συγκεκριμένες υποχρεώσεις.131 

 Αναφορικά δε με την τυχόν παραβίαση του Κανονιστικού Πλαισίου 

(Constitutional Framework), το οποίο προέκυψε από την Απόφαση 1244 και 

ρυθμίζει την εξουσία των Προσωρινών Θεσμών Αυτοδιοίκησης του Κοσσόβου, το 

Δικαστήριο αρχικά αναγνωρίζει τον διεθνή έννομο χαρακτήρα του, ο οποίος 

                                                        
131 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. [2010],σελ. 42, παρ. 118 
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πηγάζει από τον δεσμευτικό χαρακτήρα της απόφασης 1244. Εν συνεχεία 

αναφέρεται στην άποψη, όπως εκφράστηκε στα υπομνήματα ορισμένων κρατών, 

σύμφωνα με την οποία η δήλωση ανεξαρτησίας βρισκόταν εκτός του πλαισίου των 

αρμοδιοτήτων των Προσωρινών Θεσμών Αυτοδιοίκησης (έδρασαν δηλαδή ultra 

vires), καταλήγει, όμως, στο ότι δεν υφίσταται παραβίαση του Κανονιστικού 

Πλαισίου, δεδομένου του ότι έχει ήδη κρίνει ότι η δήλωση ανεξαρτησίας δεν 

πήγασε από τους Προσωρινούς Θεσμούς Αυτοδιοίκησης.132 Ως προς το σημείο 

αυτό δηλαδή, το Δικαστήριο δεν δεσμεύτηκε από τη διαπίστωση της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτή διατυπώθηκε στο ερώτημα που 

υπέβαλε, ότι δηλαδή η δήλωση ανεξαρτησίας έγινε από τους Προσωρινούς 

Θεσμούς Αυτοδιοίκησης του Κοσσόβου. Μετασχηματίζοντας το τμήμα του 

ερωτήματος που αφορά στην ταυτότητα των συντακτών της δήλωσης 

ανεξαρτησίας, το Δικαστήριο δεν χρειάστηκε να εισέλθει σε ζητήματα που θα 

έπονταν σε περίπτωση που θα είχε υιοθετήσει τη θέση ότι όντως οι Προσωρινοί 

Θεσμοί Αυτοδιοίκησης προέβησαν στην ενέργεια αυτή. Απέφυγε, λοιπόν, 

εντέχνως να απαντήσει σε ερωτήματα όπως αν οι Προσωρινοί Θεσμοί 

Αυτοδιοίκησης είχαν την αρμοδιότητα να προβούν στην συγκεκριμένη ενέργεια 

βάσει της Απόφασης 1244 και του Κανονιστικού Πλαισίου δυνάμει του οποίου 

λειτουργούσαν, και αν κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση παραβίασης των άνω 

νομικά δεσμευτικών για αυτούς κειμένων με τα οποία τους παρέχονται 

συγκεκριμένα δικαιώματα και τους επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, 

δεσμεύοντάς τους ως προς την έκταση και το είδος των εξουσιών που διαθέτουν.  

 Αντίθετη με την πλειοψηφούσα άποψη του Δικαστηρίου είναι η γνώμη του 

Δικαστή Κοroma, ο οποίος αναφέρει στην Αποκλίνουσα Γνώμη του ότι η 

μονομερής δήλωση ανεξαρτησίας παραβίασε την Απόφαση 1244 ως lex specialis 

(o οποίος κατά τους κανόνες του δικαίου προκρίνεται του legis generalis), για τους 

κάτωθι λόγους:  

 Πρώτον, είναι ξεκάθαρο για τον ίδιο ότι η δήλωση ανεξαρτησίας 

υιοθετήθηκε από τους Προσωρινούς Θεσμούς Αυτοδιοίκησης του Κοσσόβου, οι 

οποίοι έδρασαν ultra vires, δεδομένου ότι η διεθνής παρουσία εγκαταστάθηκε στο 

                                                        
132 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. [2010],σελ. 39, παρ. 109  
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Κόσσοβο με τη συναίνεση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας 

(FRY), ως κυρίαρχης της συνολικής οντότητας. Επομένως, η UNMIK και οι 

Προσωρινοί Θεσμοί που αυτή δημιούργησε έχουν περιορισμένες εξουσίες βάσει 

της απόφασης, και όχι πάντως τη δυνατότητα να καθορίσουν το τελικό καθεστώς 

ούτε οι ίδιες ούτε άλλα όργανα που αυτές θα δημιουργήσουν. Με άλλα λόγια, η 

διεθνής παρουσία δεν έχει το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τερματίσει την κυριαρχία 

της Σερβίας στο Κόσσοβο.  

 Δεύτερον, η Απόφαση 1244 καλεί για λύση μέσω διαπραγμάτευσης, η 

οποία θα σέβεται επίσης την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας και την αυτονομία 

του Κοσσόβου, προβλέψεις που «παραγκώνισε» η πράξη της δήλωσης 

ανεξαρτησίας, ενώ επιπλέον, επιχειρήθηκε μέσω αυτής ο τερματισμός της διεθνής 

παρουσίας στο Κόσσοβο, αποτέλεσμα που μπορούσε να προέλθει μόνο από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας.  

 Ενδιαφέρον σχετικά με το ζήτημα της συμβατότητας της μονομερούς 

δήλωσης ανεξαρτησίας με την Απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας και το 

Κανονιστικό Πλαίσιο παρουσιάζουν και οι απόψεις των κρατών που συμμετείχαν 

στη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, όπως αυτές διατυπώθηκαν στα 

Υπομνήματα και τα Συμπληρωματικά Σχόλιά τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 

υποστηρίζοντα τη νομιμότητα του εγχειρήματος κράτη, η τυχόν έκδοση 

μονομερούς δήλωσης ανεξαρτησίας δεν προβλέπεται και κατ’ επέκταση δεν 

ρυθμίζεται από την Απόφαση 1244, και επομένως, δεν είναι ασύμβατη με αυτή. 

Προς υποστήριξη των επιχειρημάτων τους επικαλούνται την παντελή έλλειψη της 

οιασδήποτε αντίδρασης στην έκδοση της από τα όργανα του Ο.Η.Ε., και ιδιαίτερα 

του Γενικού Γραμματέα, του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Ειδικού Απεσταλμένου 

του Γενικού Γραμματέα, μολονότι διέθεταν τη σχετική εξουσία.  

 Μεγάλο μέρος των Υπομνημάτων αφιερώθηκε και στην ταυτότητα των 

υποκειμένων – φορέων που κήρυξαν την ανεξαρτησία του Κοσσόβου. Σύμφωνα 

με τη μια άποψη, οι υπογράφοντες την δήλωση της ανεξαρτησίας, ήτοι ο 

Πρόεδρος του Κοσσόβου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης του Κοσσόβου, ο 

Πρωθυπουργός του και τα 109 εκλεγμένα παρόντα μέλη της Συνέλευσης, έδρασαν 

ως αντιπρόσωποι του λαού του Κοσσόβου, και όχι σαν κάποια οντότητα ή όργανο 

που δημιουργήθηκε από την Απόφαση 1244. Επομένως, δεν έδρασαν ως 



 60 

Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου, με την άμεση συνέπεια να μην δεσμεύονται από 

το διεθνές δίκαιο και στην εν λόγω περίπτωση, από την Απόφαση 1244. Οι 

υπερασπιστές της θέσης αυτής υποστηρίζουν περαιτέρω ότι εάν υπήρχε 

υποχρέωση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, αφενός θα αφορούσε μόνο στη μεταβατική 

περίοδο και αφετέρου θα δέσμευε μόνο τα κράτη – μέλη των Ηνωμένων Εθνών, 

εννοώντας προφανώς ότι η εν λόγω υποχρέωση σεβασμού της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών αφορά μόνο στις σχέσεις μεταξύ κρατών.  

 Για τη Γαλλία, τα ερωτήματα σχετικά με την συμβατότητα της δήλωσης 

ανεξαρτησίας με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα με την Απόφαση 1244 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας είναι «τεχνητά». Θεωρεί μάλιστα ότι το Δικαστήριο οφείλει 

να αρνηθεί να απαντήσει διότι το ερώτημα που έχει τεθεί είναι ευκρινώς μη νομικό, 

αφού το διεθνές δίκαιο δεν ασχολείται ούτε με τις συνθήκες υπό τις οποίες 

οποιοδήποτε κράτος σχηματίσθηκε, ούτε a fortiori με τις συνθήκες υπό τις οποίες 

αυτό «δηλώθηκε». Αντίθετα, το ζήτημα θα ήταν νομικό μόνο εάν η δήλωση 

ανεξαρτησίας συνοδευόταν από την απειλή ή χρήση βίας ή ήταν το επακόλουθό 

τους κατά παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  

 Από την άλλη πλευρά, μεγάλη μερίδα κρατών υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση 

της δήλωσης ανεξαρτησίας έγινε από την Συνέλευση, η οποία αποτελούσε κατά 

τον χρόνο εκείνο έναν εκ των Προσωρινών Θεσμών Αυτοκυβέρνησης, με 

συνέπεια να λειτουργήσει ultra vires, αφού η εν λόγω ενέργεια δεν συγκαταλέγεται 

στις αρμοδιότητες που της είχαν ανατεθεί. Χαρακτηριστικό ως προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι το υπόμνημα της Αργεντινής, σύμφωνα με το οποίο η 

Συνέλευση δεν είχε την εξουσία να προβεί στην εν λόγω ενέργεια, ενώ το γεγονός 

ότι ήταν δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο δεν υποκαθιστά την έλλειψη της εξουσίας 

αυτής, και επιπλέον η Πρόταση Ahtisaari που επικαλούνται οι δηλούντες την 

ανεξαρτησία του Κοσσόβου δεν διαθέτει δεσμευτικό χαρακτήρα, αντιθέτως δε, 

αποτελεί απλά μια σύσταση, η οποία εξάλλου δεν επικυρώθηκε από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας.  

 Αρκετά κράτη εστιάζουν, επίσης, στο γεγονός ότι σύμφωνα με την 

Απόφαση 1244 υπήρξε υποχρέωση εύρεσης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων και 

όχι υιοθέτησης μέτρων με τα οποία επιχειρείται να επιβληθεί ένα fait accompli. 
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Εξάλλου, όπως μια από τις κατευθυντήριες οδηγίες που υιοθέτησε το Contact 

Group προβλέπει, «οποιαδήποτε λύση η οποία είναι μονομερής ή πηγάζει από τη 

χρήση βίας θα ήταν μη αποδεκτή».  

 Συνοψίζοντας την δεύτερη από τις προεκτεθείσες απόψεις, όπως 

χαρακτηριστικά η Αργεντινή την εκφράζει, οι Προσωρινοί Θεσμοί Αυτοκυβέρνησης 

δεν είχαν την εξουσία να ανακηρύξουν την ανεξαρτησία του Κοσσόβου, και 

επομένως, λειτουργώντας ultra vires, παραβίασαν την Απόφαση 1244 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας.  

 3. Απόψεις περί «επανορθωτικής απόσχισης» και πιθανής εφαρμογής της. 

 Το Δικαστήριο στα πλαίσια του «δικαστικού αυτό-περιορισμού» δεν έλαβε 

θέση, μεταξύ άλλων, επί του ζητήματος που απασχολεί τελευταία πολύ έντονα τη 

διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, και το οποίο δεν είναι άλλο από εκείνη τη μορφή της 

απόσχισης που έχει καθιερωθεί να αποκαλείται ως «επανορθωτική απόσχιση» 

(“remedial secession”) και αφορά στη δυνατότητα ενός πληθυσμού να αποσχισθεί 

από το κράτος στο οποίο ζει υπό σαφώς ορισμένες και αυστηρότατες 

προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων καθιστούν την απαίτηση παραμονής του 

στο εν λόγω κράτος παράλογη και απάνθρωπη. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο 

ζήτημα αναφέρθηκαν εκτενώς, όπως έχει ήδη αναλυθεί, τόσο οι εκ της σύνθεσης 

του Δικαστηρίου Δικαστές Yusuf και Trindade, όσο και μεγάλη μερίδα κρατών που 

κατέθεσαν Υπομνήματα και Σχόλια ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, 

συμπληρωματικά βέβαια περισσότερο, σε περίπτωση που το Δικαστήριο 

αποφάσιζε να κρίνει επ’ αυτού.  

 Σύμφωνα με τη μια άποψη, όπως εκφράστηκε από μια μερίδα 

υπομνημάτων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και επί τη βάσει σαφώς ορισμένων 

κριτηρίων, το δικαίωμα στην εσωτερική αυτοδιάθεση μετατρέπεται σε αυτό της 

εξωτερικής αυτοδιάθεσης. Κάτι τέτοιο ισχύει με τη μορφή της θεραπείας, όπου η 

κατάσταση στο εσωτερικό ενός κράτους τείνει να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη 

και ασφάλεια, όπως σχολίασε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στο 

υπόμνημά της.133 Στην ίδια λογική κινήθηκε και η Συνομοσπονδία της Ελβετίας, η 

                                                        
133 Statement of the Federal Republic of Germany, Αpril 2009, σελ. 34. Για την αντίθετη άποψη, 
περί μη ύπαρξης επαρκούς νομικής βάσης στο διεθνές δίκαιο για την απόσχιση ως μορφή 
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οποία προέβη σε μια a contrario ερμηνεία του Ψηφίσματος 2625/1970 της Γενικής 

Συνέλευσης, καταλήγοντας στα εξής: το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση δε 

μπορεί με κανέναν τρόπο να ερμηνευθεί ως εξουσιοδότηση απόσχισης εάν το 

κράτος λειτουργεί βάσει των αρχών της ισότητας ενώπιον του νόμου και του 

δικαιώματος των επιμέρους τμημάτων του πληθυσμού του εδάφους, ανεξαρτήτως 

φυλής, χρώματος ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Αντιθέτως, η εδαφική 

ακεραιότητα των κρατών δεν προστατεύεται απεριόριστα σε περίπτωση που η 

κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού, εισάγει πρακτικές 

διακρίσεων και κατά τον τρόπο αυτό παραβιάζει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, 

παραπέμποντας μάλιστα στο πόρισμα της 2ης Επιτροπής της Κοινωνίας των 

Εθνών σχετικά με την περίπτωση των νήσων Aaland.134 

 Σύμφωνα επίσης με τη Δημοκρατία της Πολωνίας, το δόγμα της 

επανορθωτικής απόσχισης βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις που ένα κράτος 

παραβιάζει τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο με θύμα 

τον πληθυσμό που ζει στο έδαφός του (γενοκτονία, εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και λοιπές μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ανθρωπιστικού δικαίου), και πάντα ως τελευταία λύση.135 

Μάλιστα, η Ολλανδία υποστήριξε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι το 

δικαίωμα στην εξωτερική αυτοδιάθεση κατά τα ανωτέρω αποτελεί μια ιδιαίτερη 

συνέπεια υπό το δίκαιο της κρατικής ευθύνης.136 Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει 

επίκληση εφαρμογής της «επανορθωτικής απόσχισης» από μια ομάδα, θα πρέπει 

να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, μια ουσιαστική και μια διαδικαστική: 

 Πρώτον, πρέπει να υφίσταται «σοβαρή παραβίαση» της υποχρέωσης 

σεβασμού και προώθησης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, ή της υποχρέωσης 

αποχής από οποιαδήποτε βίαιη πράξη που στερεί από τους λαούς το εν λόγω 

δικαίωμα. Δύο διευκρινίσεις απαιτούνται στο σημείο αυτό: Αφενός ως «σοβαρή 

παραβίαση» νοείται η βαριά ή συστηματική αποτυχία της υπό κρίση υποχρέωσης. 

Αφετέρου, το δικαίωμα αυτό παραβιάζεται όταν αρνούνται στον πληθυσμό 

                                                                                                                                                                        
θεραπείας ή ακόμα και τιμωρίας, βλ. σχετικά, Written Comments of the Kingdom of Spain, July 
2009, σελ 5-6, παρ. 8.  
134 Written Statement by the Swiss Confederation, 25 May 2009, σελ.17-18. 
135 Written Statement of the Republic of Poland, April 2009, σελ.25, παρ. 6.5. 
136 Written Comments of the Kingdom of the Netherlands, σελ.7, παρ. 4.1. 
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θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ή όταν η κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύει το 

σύνολο του λαού που κατοικεί στο εν λόγω έδαφος. Στην πραγματικότητα, 

δηλαδή, αυτό που αναζητείται είναι το εάν το υπό κρίση κράτος αρνείται στις 

ομάδες που ζουν στο εσωτερικό του να απολαμβάνει την εσωτερική αυτοδιάθεση 

που δικαιούται. Δεύτερον, απαιτείται η εξάντληση όλων των ηπιότερων 

αποτελεσματικών λύσεων, όπως η αναζήτηση λύσης μέσω διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των μερών ή κατόπιν προσφυγής στα διεθνή όργανα και τη διεθνή 

διαμεσολάβηση. Η απόσχιση δηλαδή πρέπει να δρα επανορθωτικά, ως ultima 

ratio.  

 Εν συνεχεία, τα υποστηρίζοντα την ύπαρξη ενός τέτοιου δικαιώματος 

«επανορθωτικής απόσχισης» κράτη, εξετάζουν εάν πληρούνται οι άνω 

προϋποθέσεις στην προκείμενη περίπτωση του Κοσσόβου, ώστε να είναι δυνατόν 

να «ενεργοποιηθεί» η εφαρμογή του δικαιώματος, και καταλήγουν σε θετική 

απάντηση για τους κάτωθι τρεις λόγους: Πρώτον, υπάρχει «σοβαρή παραβίαση» 

της υποχρέωσης της Σερβίας για την ύπαρξη αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης για 

το σύνολο του πληθυσμού, παραβίαση η οποία έχει την αφετηρία της στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, οπότε ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς ήρε μονομερώς την 

συνταγματικά προβλεπόμενη αυτονομία του Κοσσόβου. Η εν λόγω παραβίαση 

θεωρείται «σοβαρή» διότι αφενός είναι συστηματική και στοχευμένη, δεδομένου 

ότι η τροποποίηση του Συντάγματος και η υιοθέτηση νόμων, πρακτικών και 

πολιτικών που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των Αλβανών του Κοσσόβου 

δείχνουν ότι υπήρξε οργάνωση προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένος στόχος, 

και αφετέρου είναι βαριά. Απόδειξη η ανάπτυξη του «παράλληλου συστήματος» 

διακυβέρνησης στο Κόσσοβο, ώστε ο αλβανικός πληθυσμός να έχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε θεσμούς που οι Σερβικές αρχές του στέρησαν.  

 Δεύτερον, η Σερβία αρνείται στους Αλβανούς του Κοσσόβου την 

προάσπιση και σεβασμό θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή «δημογραφική ισορροπία». Επίσης, η εν 

λόγω παραβίαση είναι και συστηματική, αφού είναι καλά οργανωμένη, και βαριά, 

χαρακτηρισμός που προκύπτει τόσο από τον αριθμό των μετατοπισμένων 

Αλβανών όσο και από τη φύση και έκταση της χρησιμοποιούμενης βίας.  



 64 

 Τρίτον, έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανές βιώσιμες λύσεις, όπως προέκυψε 

από το αδιέξοδο στο οποίο έφτασαν οι πολλαπλές καθοδηγούμενες από τη διεθνή 

κοινότητα διαπραγματεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, πέραν της οδού της 

ανεξαρτησίας, όλες οι άλλες οδοί είχαν αποκλειστεί, καθότι: Η διατήρηση του 

υφιστάμενου status quo ήταν αδύνατη, αφού θα συνέτεινε στην συνεχιζόμενη 

αποσταθεροποίηση στο Κόσσοβο και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας 

κατά τον τρόπο αυτό κλίμα απειλής για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Επίσης, η 

διεθνής παρουσία δεν θα μπορούσε να παραμείνει επ’ αόριστο, αφού τυπικά 

διέθετε μόνο προσωρινή εξουσία δυνάμει της Απόφασης 1244 (η οποία απόφαση 

έδινε μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ στους Κοσσοβάρους), και ουσιαστικά θα 

παρέτεινε το αβέβαιο καθεστώς του Κοσσόβου, με αρνητικές επιπτώσεις σε 

πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Περαιτέρω δε η Σερβία δεν θα μπορούσε να 

εξαναγκάσει τους Κοσσοβάρους να προσχωρήσουν σε αυτήν, ενώ η οποιαδήποτε 

δυνατότητα ανεύρεσης έτερης λύσης βασισμένης σε συναίνεση μεταξύ των δύο 

πλευρών φάνταζε πλέον αδύνατη. Μάλιστα, ενδεικτική είναι η κίνηση της Σερβίας 

να υιοθετήσει το 2006 νέο Σύνταγμα, βάσει του οποίου το Κόσσοβο και το 

Μοντενέγκρο αποτελούν εσωτερικό τμήμα αυτής, μη διαθέτοντας αυτονομία. 

Επομένως, η ανεξαρτησία αποτελούσε τη μόνη επιλογή η οποία αντανακλούσε 

κατά τον χρόνο εκείνο την πολιτική πραγματικότητα, και είχε ήδη υπάρξει στην 

πράξη για 3 χρόνια.  

 Αντίθετη είναι η άποψη της Αργεντινής, σύμφωνα με την οποία δεν 

παρέχεται δικαίωμα ανεξαρτησίας σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων και 

μειονοτικών δικαιωμάτων, καθότι κανένας κανόνας του διεθνούς δικαίου, είτε 

συμβατικός είτε εθιμικός, δεν αναγνωρίζει τις μειονότητες ως Υποκείμενα του 

δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Αντίθετα, Υποκείμενο του δικαιώματος αυτοδιάθεσης 

είναι ο «λαός» (people) με τη νομική έννοια, και όχι οριζόμενος ως τέτοιος με 

εθνικά ή κοινωνιολογικά κριτήρια. Σε κάθε δε περίπτωση, η αναγνώριση του 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης δεν σημαίνει αυτόματα δικαίωμα στην ανεξαρτησία, 

αλλά ισχύει η διάκριση ανάμεσα σε «εσωτερική» και «εξωτερική» αυτοδιάθεση, 

κατά τα προαναφερθέντα. Σημειώνει, μάλιστα, η Αργεντινή, ότι κατά τη διάλυση 

της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας η Διεθνής 

Επιτροπή δεν δέχτηκε το αίτημα των Αλβανών Κοσσοβάρων να θεωρηθούν ως 

Υποκείμενο με δικαίωμα στην ανεξαρτησία και δεν τους δόθηκε καν η δυνατότητα 
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να συμμετάσχουν στις σχετικές συνεδριάσεις. Εξάλλου, ακόμα και κατά την 

χειρότερη περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης στο Κόσσοβο (1998-1999), όλες οι 

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας τόνιζαν την υποχρέωση σεβασμού της 

εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας.  

 Ακόμα πιο «άκαμπτες» στο συγκεκριμένο θέμα είναι οι απόψεις της Κίνας 

και της Κύπρου, με την πρώτη να υποστηρίζει ότι η απόσχιση δεν αναγνωρίζεται 

από το διεθνές δίκαιο και ότι η διεθνής κοινότητα των κρατών ήταν πάντα αντίθετη 

σε αυτή, και τη δεύτερη να διαφωνεί με την a contrario ερμηνεία που επιχειρείται 

να δοθεί στην παράγραφο 7 της «Δήλωσης Φιλικών Σχέσεων», ως νομικό έρεισμα 

για το «δικαίωμα απόσχισης τελευταίας λύσης» σε περιπτώσεις σοβαρών και 

συστηματικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις της Κύπρου, ένα τόσο σημαντικό δικαίωμα θα απαιτούσε μια θετική 

πηγή, παρά μια απλή a contrario ερμηνεία, ενώ δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στην 

πρακτική των κρατών, ούτε στο συμβατικό ή εθιμικό διεθνές δίκαιο ή στην 

πρακτική των Ηνωμένων Εθνών. Σχολιάζοντας, βέβαια, την υπόθεση του 

Μπαγκλαντές στο υπόμνημά της, υποστηρίζει ότι μια μόνο υπόθεση δεν μπορεί να 

επιβεβαιώσει την ύπαρξη δικαιώματος απόσχισης σε περιπτώσεις σοβαρών 

παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ταυτοχρόνως ασκεί δριμεία κριτική 

στις απόψεις που ενστερνίστηκαν άλλα κράτη περί ύπαρξης νομικά sui generis 

περιπτώσεων. Περαιτέρω δε, σύμφωνα με την άποψη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

η οποία εστίασε στην πιθανότητα εφαρμογής της επανορθωτικής απόσχισης ως 

απάντηση στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κόσσοβο, η στάση 

της διεθνούς κοινότητας το 1999 ήταν να τεθεί η περιοχή υπό διεθνή διοίκηση, και 

όχι να αποσχισθεί η περιοχή από τη Σερβία, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα 

στην εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους. Επομένως, σύμφωνα με το 

ρωσικό κράτος, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει το 2008, οπότε η κατάσταση 

ήταν εμφανώς διαφορετική και δεν προσέγγιζε τις «εξαιρετικές συνθήκες» κάτω 

από τις οποίες το δικαίωμα στην απόσχιση ενδέχεται να προκύψει.  

 4. Η υπόθεση του Κοσσόβου ως sui generis περίπτωση 

 Ένας άλλος άξονας, γύρω από τον οποίο αρκετά κράτη κινήθηκαν 

προκειμένου να δικαιολογήσουν τη θέση τους ήταν ότι με τη μονομερή κήρυξη της 

ανεξαρτησίας του Κοσσόβου δεν παραβιάστηκε κάποιος κανόνας του διεθνούς 
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δικαίου, ήταν ο χαρακτηρισμός της υπόθεσης του Κοσσόβου ως μιας νομικά sui 

generis περίπτωσης. Όπως υποστήριξαν, δηλαδή, ενώπιον του Διεθνούς 

Δικαστηρίου, στην εξεταζόμενη περίπτωση υφίσταται ένας τέτοιος συνδυασμός 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τα οποία δεν έχουν υπάρξει σε ανάλογες μέχρι 

σήμερα περιπτώσεις, και τα οποία καθιστούν επιτακτική ανάγκη να τύχει η 

υπόθεση του Κοσσόβου μιας ιδιαίτερης και διακριτής αντιμετώπισης σε νομικό 

επίπεδο. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να διασαφηνισθεί ότι μολονότι και με τις δύο 

παραπάνω προσεγγίσεις, αφενός την προσφυγή στην έννοια της «επανορθωτικής 

απόσχισης» και αφετέρου τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως sui generis 

περίπτωσης η οποία απαιτεί μια «ιδιαίτερη» αντιμετώπιση, το αποτέλεσμα είναι το 

ίδιο, δηλαδή επιδιώκεται να καταδειχθεί ότι δεν υφίσταται παραβίαση του διεθνούς 

δικαίου, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μάλιστα, είναι 

αντικρουόμενες, δεν δύναται δηλαδή κάποιος να υποστηρίζει ταυτόχρονα και τις 

δύο. Και αυτό διότι στην πρώτη περίπτωση, της «επανορθωτικής απόσχισης», 

αναγνωρίζεται ότι υφίσταται γενικά μια περίπτωση δικαιώματος απόσχισης υπό 

σαφώς ορισμένες και αυστηρότατες προϋποθέσεις μεν, ως κανόνας, όμως, δε, ο 

οποίος χρήζει εφαρμογής κάθε φορά που αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται. 

Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, με το να χαρακτηριστεί μια υπόθεση ως sui 

generis, αναγνωρίζεται ότι το διεθνές δίκαιο γενικά δεν επιτρέπει την εξεταζόμενη 

πράξη, οι προβλέψεις, όμως του οποίου (δικαίου) δεν πρέπει να εφαρμοστούν 

κατ’ εξαίρεση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προκειμένου, λοιπόν, να καταδείξουν 

τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα της περίπτωσης του Κοσσόβου, η οποία 

θα δικαιολογούσε και μια «ιδιαίτερη» αντιμετώπιση, αρκετά κράτη που 

συμμετείχαν στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου επικαλέστηκαν τον 

συνδυασμό των κάτωθι παραγόντων στη συγκεκριμένη υπόθεση: 

 α τις συγκρούσεις της δεκαετίας του 1990 (ιδιαίτερα προς το τέλος αυτής) 

στο πλαίσιο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας,  

 β τη φύση και την ένταση των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διετία 

1998- 1999, ήτοι τη συστηματική και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων και 

μειονοτικών δικαιωμάτων των Αλβανόφωνων του Κοσσόβου τα οποία 
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χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα 

οποία έδωσαν την αφορμή να σχεδιασθεί η επέμβαση της διεθνούς κοινότητας,  

 γ την επέμβαση της διεθνούς κοινότητας και την εκτεταμένη περίοδο 

διεθνούς διοίκησης βάσει της Απόφασης 1244, διάρκειας 9 ετών περίπου, η οποία 

είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας de facto μη αναστρέψιμης κατάστασης. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο προσωρινό καθεστώς του Κοσσόβου, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας κατέστησε de facto το έδαφός του ανεξάρτητο σε σχέση με τις Σερβικές 

αρχές, οι οποίες έπαψαν να είναι σε θέση να ασκήσουν οποιαδήποτε εξουσία, 

παρότι είχαν ακόμα τύποις την κυριαρχία, πάνω σε αυτό για το προαναφερθέν 

διάστημα των 9 ετών, και  

 δ τη διαδικασία καθορισμού του τελικού καθεστώτος του Κοσσόβου υπό τα 

Ηνωμένα Έθνη. Πιο συγκεκριμένα, για αρκετά από τα κράτη που υπέβαλαν 

υπομνήματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, το κείμενο της Απόφασης 1244 

δεν απέκλεισε την ανεξαρτησία ως πιθανή τελική επιλογή, παρά μόνο ως πιθανή 

επιλογή για το προσωρινό καθεστώς του Κοσσόβου. Στην υιοθέτηση της εν λόγω 

προσέγγισης συμβάλλουν και οι προαναφερθείσες «Κατευθυντήριες Οδηγίες» του 

Contact Group, οι οποίες απέκλεισαν, όπως είδαμε, τις επιλογές της επιστροφής 

στην προ του 1999 κατάσταση, του διαμελισμού του Κοσσόβου και της ένωσής 

του με άλλο κράτος ή τμήμα αυτού, αλλά όχι και την ανεξαρτησία του.  

 Εξάλλου, προκειμένου να ενισχύσουν το επιχείρημά τους, ότι στην 

πραγματικότητα αυτή είναι η ορθή ερμηνεία που πρέπει να αποδοθεί στην 

απόφαση 1244, παραπέμπουν στην ίδια τη στάση της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (FRY) κατά την υιοθέτησή της, οπότε σε 

αντίθεση με όσα επικαλείται τώρα για προφανείς λόγους, είχε απόλυτα κατανοήσει 

τις συνέπειες που θα προκαλούσε. Είχε συγκεκριμένα αναφέρει ότι: 

 «Στην ισχύουσα παρ. 11, το σχέδιο ψηφίσματος εγκαθιδρύει ένα 

προτεκτοράτο, προβλέπει τη δημιουργία ενός χωριστού πολιτικού και οικονομικού 

συστήματος στην επαρχία και ανοίγει τη δυνατότητα της απόσχισης του 

Κοσσυφοπεδίου και του Μαυροβουνίου από τη Σερβία και την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας». 
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 Γενικότερα, τα υποστηρίζοντα τη νομιμότητα του εγχειρήματος κράτη 

θεωρούν ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της περίπτωσης του Κοσσόβου 

αναγνωρίστηκαν ήδη από τον διεθνή μηχανισμό που τοποθετήθηκε σύμφωνα με 

την Απόφαση 1244 προκειμένου να καθοδηγήσει την διαδικασία που σχεδιάστηκε 

για να καθορίσει το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσόβου. Σύμφωνα με την 

Αναφορά του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε., «το 

Κόσσοβο ήταν μια μοναδική περίπτωση η οποία απαιτούσε μια μοναδική λύση» 

και «κάθε πιθανή οδός για να επιτευχθεί μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης είχε 

εξαντληθεί». Επικαλούνται, επίσης, την συνεδρίαση του Συμβουλίου των 

Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. της 18ης Φεβρουαρίου 2008, από την οποία 

προέκυψε η κάτωθι κοινή δήλωση: 

 «με τα δεδομένα της σύγκρουσης της δεκαετίας του 1990 και της 

εκτεταμένης περιόδου διεθνούς διοίκησης, το Κόσσοβο αποτελεί μια περίπτωση 

sui generis». 

 Βέβαια, η παραπάνω δήλωση μπορεί και μάλλον είναι ορθότερο να 

διαβαστεί ως αναφορά σε μια πολιτικά sui generis περίπτωση, και όχι νομικά, 

αφού μια τέτοιου είδους κατασκευή στην ουσία θα αντέβαινε στο δίκαιο και θα το 

καταστρατηγούσε. Στην ίδια πλεύση, κράτη όπως η Κύπρος και η Αργεντινή 

αντιμάχονται την οποιαδήποτε ύπαρξη μιας νομικά sui generis περίπτωσης η 

οποία θα δικαιολογούσε μια διαφορετική από το διεθνές δίκαιο αντιμετώπιση, σε 

καταστρατήγηση των γενικών προβλέψεών του. Η Δημοκρατία της Κύπρου θεωρεί 

ότι είναι αντίθετο στον κανόνα δικαίου να εισάγονται εξαιρέσεις και να ορίζονται τα 

έννομα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών στη βάση της θεώρησής τους ως 

sui generis περιπτώσεων. Η Αργεντινή εξετάζει τόσο το γενικότερο ζήτημα της 

ύπαρξης sui generis περιπτώσεων στο διεθνές δίκαιο, όσο και τα υποτιθέμενα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσης του Κοσσόβου, διαπιστώνοντας τα 

ακόλουθα: 

 Πρώτον, ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα ανεξαρτησίας του Κοσσόβου κατά τη 

Διεθνή Συνδιάσκεψη που ασχολήθηκε με την κατάσταση κατάρρευσης της 

Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και των νομικών 

ζητημάτων που προέκυψαν από το γεγονός αυτό. Δεύτερον, η Επιτροπή Badinter 

δήλωσε ότι η διαδικασία της διάλυσης της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 
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Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας τερματίσθηκε με το Σύνταγμα της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Και, τρίτον και βασικότερο, η 

απλή επίκληση της «ειδικής περίπτωσης η οποία δεν συνιστά προηγούμενο» δεν 

μπορεί per se να παράσχει νομική δικαιολόγηση σε μια παράνομη πράξη. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά η Αργεντινή ότι, όσον αφορά στη φύση μιας περίπτωσης 

ως «προηγούμενου», εάν η δήλωση είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, θα 

αποτελέσει «προηγούμενο». Αν, αντίθετα, δεν είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, 

δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε «προηγούμενο» ούτε «ειδική περίπτωση» βάσει 

της αρχής «ex iniuria ius non oritur». 

 5. Συμπεράσματα 

 Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 

δώσει απαντήσεις σε σημαντικά για το σύγχρονο διεθνές σύστημα ζητήματα, χάρη 

στη συγκυρία της απόσχισης του Κοσσόβου και του υποβληθέντος από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ερωτήματος, καθώς και να αποσαφηνίσει την 

έννοια θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου. Του δόθηκε η 

δυνατότητα να ερμηνεύσει από καθαρά νομική σκοπιά όρους και έννοιες που είναι 

από τη φύση τους δυσανάγνωστες και έχουν προκαλέσει σφοδρή αντιπαράθεση 

μεταξύ των ακαδημαϊκών του διεθνούς δικαίου, αλλά και των κρατών. Από μια 

άλλη οπτική γωνία, η συγκυρία επεφύλασσε στο Δικαστήριο την καθόλου 

ευκαταφρόνητη ευθύνη να κληθεί να γνωμοδοτήσει επί ζητημάτων που εδώ και 

δεκαετίες παραμένουν άλυτα, με συνέπεια να έχουν δημιουργήσει ένα κατά 

πολλούς «ομιχλώδες» τοπίο στην κατανόηση και ερμηνεία των βασικών 

προβλέψεων του δημοσίου διεθνούς δικαίου, αλλά και στην εύρεση του «σημείου» 

στο οποίο το τελευταίο δύναται να οριοθετήσει την πολιτική των βασικότερων 

υποκειμένων του διεθνούς συστήματος, των κυρίαρχων κρατών.  

 Επομένως, ίσως δεν αποτέλεσε έκπληξη, αλλά σίγουρα απογοήτευση το 

γεγονός ότι το Διεθνές Δικαστήριο απέφυγε εντέχνως να λάβει θέση επί του 

καίριου ζητήματος της απόσχισης και της «διαλεκτικής» αυτής με την αρχή της 

εδαφικής ακεραιότητας και της αυτοδιάθεσης. Επωφελούμενο της στενότατης 

διατύπωσης του υποβληθέντος από τη Γενική Συνέλευση ερωτήματος, έκρινε ότι 

του ζητείται να διατυπώσει γνώμη αποκλειστικά και μόνο στο ερώτημα εάν η 

μονομερής δήλωση της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου είναι συμβατή με το διεθνές 
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δίκαιο, δηλαδή, κατά διαφορετική διατύπωση αν η τελευταία παραβίασε κάποιον 

κανόνα του διεθνούς δικαίου. 

 Προκειμένου, λοιπόν, να απαντήσει στο προαναφερθέν περιορισμένο 

ερώτημα, προέβη σε δύο τοποθετήσεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης 

κριτικής, ακόμα και από τους ίδιους τους μειοψηφούντες δικαστές της σύνθεσης 

του Δικαστηρίου, οι οποίοι εξέδωσαν για τον λόγο αυτό Χωριστές και 

Διαφωνούσες Γνώμες. Σε πρώτο επίπεδο, εξετάζοντας το ερώτημα από τη σκοπιά 

του διεθνούς δικαίου, το Δικαστήριο επικαλέστηκε και έκανε χρήση της 

αναχρονιστικής αρχής Lotus, υποστηρίζοντας ότι αφού δεν υφίσταται κάποιος 

κανόνας δικαίου που να απαγορεύει τη δήλωση ανεξαρτησίας καθεαυτή, η 

συγκεκριμένη ενέργεια είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Δύο παρατηρήσεις 

χρήζουν επισήμανσης αναφορικά με την εν λόγω τοποθέτηση του Δικαστηρίου. 

Πρώτον, το γεγονός ότι αν μια πράξη δεν απαγορεύεται από το δίκαιο δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα ότι είναι και επιτρεπτή, ούτε a fortiori ότι αποτελεί την 

άσκηση δικαιώματος. Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανότερο ότι το διεθνές δίκαιο δεν 

έχει ρυθμίσει το συγκεκριμένο πεδίο δράσης. Δεύτερον, το Δικαστήριο όφειλε, αντί 

να «οχυρωθεί» πίσω από την αρχή Lotus κρίνοντας ότι κανένας κανόνας δικαίου 

δεν απαγορεύει τη δήλωση ανεξαρτησίας, να εξετάσει εάν ο πληθυσμός του 

Κοσσόβου δικαιούνταν να δημιουργήσει το δικό του κράτος έχοντας ως νομική 

αιτιολόγηση την αρχή της αυτοδιάθεσης.  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το Διεθνές Δικαστήριο προσέφυγε στην Απόφαση 

1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας ως εφαρμοστέο lex specialis στην προκειμένη 

περίπτωση, ώστε να αποφανθεί εάν η δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσόβου 

παραβίασε τον ειδικό αυτό κανόνα του διεθνούς δικαίου, καθότι η δήλωση 

ανεξαρτησίας έπρεπε να κινείται στα πλαίσια της 1244. Προκειμένου να αποφύγει, 

λοιπόν, τον «σκόπελο» της υιοθέτησης της δήλωσης ανεξαρτησίας από τους 

Προσωρινούς Θεσμούς Αυτοδιοίκησης του Κοσσόβου, οι οποίοι λειτούργησαν 

«ultra vires» δεδομένου ότι δυνάμει της Απόφασης 1244 τους απονέμονταν 

σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες στις οποίες δεν υπαγόταν βέβαια η 

υιοθέτηση τέτοιου είδους μονομερών δηλώσεων σχετικά με το μέλλον του 

Κοσσόβου, το Διεθνές Δικαστήριο προέβη σε μια εξοφθάλμως υποκριτική 

τοποθέτηση. Θεώρησε, δηλαδή, ότι δεν ήταν οι Προσωρινοί Θεσμοί που 

προέβησαν στην ανακήρυξη, αλλά οι δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του 
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λαού του Κοσσόβου, με αποτέλεσμα να κρίνει ότι δεν έχει παραβιαστεί ούτε η 

Απόφαση 1244, η οποία επιβάλλει υποχρεώσεις μόνο στους Προσωρινούς 

Θεσμούς Αυτοδιοίκησης του Κοσσόβου, και όχι στον λαό του Κοσσόβου. 

 Περαιτέρω δε, περιοριζόμενο στη στενή διατύπωση του ερωτήματος που 

του υποβλήθηκε, το Δικαστήριο δεν έλαβε θέση στο εάν επιτρέπεται έστω και ως 

επανορθωτική (remedial) η απόσχιση ως έσχατο μέσο ή όχι, ζήτημα, ωστόσο, που 

απασχόλησε έντονα τα κράτη που συμμετείχαν στην ενώπιον του Δικαστηρίου 

διαδικασία καταθέτοντας Υπομνήματα και Σχόλια ή και συμμετέχοντας στην 

ακροαματική διαδικασία, τα οποία και μοιράστηκαν ως προς το ερώτημα της 

απόσχισης, χωριζόμενα σε δύο αντίθετα «στρατόπεδα» σκέψης.  

 Ωστόσο, το Δικαστήριο αναφέρθηκε σε δύο ερμηνείες του που θέτουν έναν 

προβληματισμό. Πρώτον, έκρινε ότι η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας αφορά 

αποκλειστικά στις διακρατικές σχέσεις και όχι σε ομάδες, επομένως δεν δεσμεύει 

τη συμπεριφορά των ομάδων που διαβιούν στο εσωτερικό του κράτους και 

επιχειρούν να αποσχίσουν τμήμα του εδάφους του τελευταίου με σκοπό τη 

δημιουργία νέου κράτους, καθότι, άλλωστε, οι ομάδες αυτές δεν αποτελούν 

Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Δεύτερον, υποστήριξε ότι όπου το Συμβούλιο 

Ασφαλείας ήθελε να ακυρώσει την απόσχιση το έκανε, και μάλιστα αναφέρθηκε 

στις αποφάσεις 541 και 550 με τις οποίες ακυρώθηκε η απόπειρα απόσχισης εκ 

μέρους των τουρκικών αρχών στα κατεχόμενα της Κύπρου, επειδή το έδαφος 

προέκυψε από παραβίαση του jus cogens κανόνα δικαίου που απαγορεύει την 

επέμβαση στα εσωτερικά τρίτου κράτους, υποδηλώνοντας, επομένως, ότι στην 

περίπτωση του Κοσσόβου δεν υπήρξε παραβίαση κανόνα jus cogens.  

 Συνεπώς, η ίδια η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με 

την περίπτωση του Κοσσόβου δεν μετέβαλε ουσιαστικά τις μέχρι της εκδόσεώς 

της επικρατούσες απόψεις σχετικά με την απόσχιση υπό το διεθνές δίκαιο. 

Ωστόσο, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, «τροφή» για τη συνέχεια και την εξέλιξη της 

ακαδημαϊκής σκέψης αποτέλεσαν οι Γνώμες που διατύπωσαν 37 κράτη – μέλη 

των Ηνωμένων Εθνών ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, οι οποίες έχουν βέβαια 

βαρύνουσα αξία στη διαμόρφωση της διεθνούς πρακτικής, «σχηματοποιώντας» 

τον ακαδημαϊκό διάλογο, ο οποίος απαρτίζεται από αυτούς που θεωρούν την 

εδαφική ακεραιότητα ως απαγορευτικό κανόνα κάθε αποσχιστικής ενέργειας και 
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από μια μερίδα ακαδημαϊκών που εξαιρεί από την απαγόρευση τις περιπτώσεις 

εκείνες που η απόσχιση θεωρείται ως επανορθωτική, με τη ζυγαριά να γέρνει 

υπέρ της πρώτης άποψης.  
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Κεφάλαιο Πέμπτο 

Προσδιορισμός της τρέχουσα φύσης του Κοσσόβου 

  1. Παρούσα κατάσταση. 

 Το καθεστώς διεθνούς επιτήρησης που είχε επιβληθεί με το σχέδιο 

Αχτισάαρι, έπαψε να ισχύει τον Σεπτέμβριο του 2012 με σχετική απόφαση που 

είχε λάβει στις 2 Ιουλίου στη Βιέννη η Διεθνής Ομάδα Καθοδήγησης, η οποία 

αποτελείται από χώρες που έχουν αναγνωρίσει τη μονομερώς ανακηρυχθείσα 

ανεξαρτησία του Κοσσόβου. 

 Το Κόσσοβο, είναι εν δυνάμει υποψήφιο για την ένταξη στην ΕΕ. Από τα 

κράτη μέλη που ανήκουν στην ΕΕ μόνο πέντε δεν έχουν αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία του Κοσσόβου (Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία). 

Από τις χώρες της περιοχής, δεν το έχουν αναγνωρίσει η Σερβία και η Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη, ενώ συνολικά έχει αναγνωριστεί από 110 κράτη-μέλη του ΟΗΕ με 

τελευταία την Αντίγκουα και Μπαρμούντα στις 20 Μαΐου 2015.
 
Η ΕΕ έχει ορίσει 

Ειδικό Εκπρόσωπο στο Κόσσοβο, ο οποίος είναι επίσης ο επικεφαλής του 

Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συγκροτήσει την αστυνομική 

αποστολή EULEX για την επιβολή του κράτους δικαίου. Τον Ιούνιο του 2012 

εκδόθηκε Χάρτης πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 

διαβατηρίου και η επίτευξη ικανοποιητικής προόδου στην εκπλήρωση των 

κριτηρίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταξίδια χωρίς θεώρηση για τους 

Κοσσοβάρους στο εγγύς μέλλον. Αφού συνάφθηκε μια συμφωνία σταθμός μεταξύ 

Βελιγραδίου και Πρίστινας (πρωτεύουσα Κοσσόβου) τον Απρίλιο του 2013 σχετικά 

με την εξομάλυνση των σχέσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να 

ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνιών Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης (ΣΣΣ) με το Κόσσοβο τον Ιούνιο του 2013. Η ΣΣΣ υπογράφτηκε στις 28 

Οκτωβρίου 2015 και θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2016 μετά την 

κύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μέλλον της ένταξης του 

Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ —όπως και της Σερβίας — εξακολουθεί να συνδέεται 

στενά με τα περαιτέρω αποτελέσματα του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ 

Κοσσόβου και Σερβίας. 
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 Σχετικά με τη συμμετοχή του Κοσσόβου σε Διεθνείς Οργανισμούς, έγινε 

μέλος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2009. Δεν έχει γίνει ακόμα μέλος 

του ΟΗΕ καθώς για την ένταξη του  απαιτείται πρόταση του συμβουλίου 

ασφαλείας προς την γενική συνέλευση και εκεί συναντάται η άρνηση  της Ρωσίας 

και της Κίνας. Στις 13-1-12 υπογράφηκε συμφωνία κοινής διπλωματικής και 

προξενικής εκπροσώπησης με την Αλβανία.  Σε χώρα όπου δεν υπάρχει 

προξενείο του Κοσσυφοπεδίου, τη διπλωματική εκπροσώπηση θα καλύπτει η 

Αλβανία. 

 Από τα 3 χαρακτηριστικά του κράτους : Έδαφος, Λαός και Εξουσία δεν 

διαθέτει το 3ο , καθώς η εξουσία που έχει είναι δοτή  και  δεν ασκεί πλήρη έλεγχο 

και κυριαρχία στο έδαφος του.  

 Εξαιτίας των παραπάνω παραμένει ημι-κράτος. 

 Στο Κόσοβο υπάρχει ακόμα εθνικιστική ένταση. Εκτεταμένα επεισόδια εις 

βάρος των Σέρβων σημειώθηκαν το 2004. Το 2012 επεισόδια σημειωθήκαν στο Β. 

Κόσοβο από Σέρβο-Κοσσοβάρους που δεν επέτρεπαν την λειτουργία 

τελωνειακών σταθμών στα σύνορα με τη Σερβία. Επενέβησαν ευρωπαϊκές 

δυνάμεις για να ανοίξουν οι δρόμοι. 

 Οι Σέρβοι του Κοσόβου δεν δέχονται να ενταθούν στο νεοσυσταθέν κράτος, 

έχουν δημιουργήσει παράλληλους θεσμούς και λειτουργούν σαν να είναι επαρχία 

της Σερβίας συναλλασσόμενοι ακόμα με δηνάριο.  

 Η διεθνής κοινότητα αντίθετα απ’ ότι έκανε με τους Αλβανούς το 1999 

αρνείται στους Σέρβους αυτούς το δικαίωμα αυτοδιάθεσης.   

 Η.Π.Α. και Ε.Ε προτρέπουν την κυβέρνηση του Κοσόβου να ασκήσει 

πλήρως την κυριαρχία της σε όλη την επικράτεια και να καταργήσει τους 

παράλληλους θεσμούς, δημιουργώντας έτσι νέες εντάσεις 

 2. Παράμετροι που θα επηρεάσουν το τελικό καθεστώς του Κοσόβου.  

 α. Περιφερειακό πρόβλημα: Η ανεξαρτησία του Κοσόβου θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε περιφερειακή αστάθεια και δυσκολία στο έργο την οικονομικής 

ανάπτυξης και δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών. Είναι επίσης σχεδόν σίγουρο 
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ότι η ενδεχόμενη ανεξαρτησία του θα επηρεάσει έντονα την FYROM137 και βέβαια 

την αλβανική μειονότητα της. Είναι πιθανό να αιτηθούν αλλαγή των συνόρων και 

επέκταση της περιοχής του Κοσόβου. Επιπλέον, ο διαμελισμός αυτός θα 

μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις138 και 

να συμπεράνουν ότι με τη χρήση βίας και τις ταραχές μπορούν να επιτύχουν τους 

σκοπούς τους. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του διαμελισμού θεωρούν ότι η 

δημιουργία νέων συνόρων ίσως να βοηθούσε στην επίλυση διαμαχών μεταξύ των 

εθνοτήτων.  

 Παρόλα αυτά, ένα ανεξάρτητο Κόσοβο δεν θα είχε καμία σχέση με την ιδέα 

της Μεγάλης Αλβανίας, καθώς κάτι τέτοιο υπονοείται μόνο από ένα μικρό ποσοστό 

της αλβανικής μειονότητας. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν 

υπάρχει εθνική ενότητα μεταξύ των Αλβανών για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, καθώς 

χωρίζονται στους Chegs και Tosks, όπως επίσης υπάρχει και μεγάλη θρησκευτική 

ανομοιογένεια.  

 β. Ο παράγοντας των Σέρβων: Σε περίπτωση τελικής συμφωνίας στο 

Κόσοβο, η Σερβία καλείται να συναινέσει. Ο δεσμός της με το Κόσοβο δεν 

βασίζεται μόνο στο ιστορικό υπόβαθρο αλλά και στη μειονότητα των Σέρβων που 

συνεχίζουν να μένουν εκεί. Το 2003, η Σερβία διέθεσε 125 εκατ ευρώ για την 

στήριξη των Σερβοκοσοβάρων.  

 Καθώς η αναγκαιότητα για τελική συμφωνία για το καθεστώς του Κοσόβου 

έχει κριθεί απαραίτητη ιδιαίτερα μετά τα ταραχώδη γεγονότα του Μαρτίου, στις 26 

του ίδιου μήνα η Εθνοσυνέλευση της Σερβίας ενέκρινε ένα ψήφισμα για το Κόσοβο 

σύμφωνα με το οποίο καλούσε τη Διεθνή Κοινότητα να καταδικάσει τους 

υπεύθυνους, αναφέρθηκε στη σημαντική πολιτιστική αξία των μνημείων της 

περιοχής, για τους Σέρβους και τέλος κάλεσε την γιουγκοσλαβική κυβέρνηση να 

προετοιμάσει μια πρόταση για μια πολιτική λύση για το καθεστώς του Κοσόβου. 

Στις 29 Απριλίου, υιοθετήθηκε από το Σερβικό Κοινοβούλιο. 

                                                        
137 Κατά τη διάρκεια της κρίσης το 1999, το κόστος για τη FYROM, όσον αφορά το Κόσοβο, ανήλθε 
στο 1,5 δις. Επιπλέον, η μειονότητα των Αλβανών στο εσωτερικό της είχε τρομακτική αύξηση. 
138 Αν επιτύχει την ανεξαρτησία του το Κόσοβο, τότε το σίγουρο είναι πως και οι Σέρβοι της 
Βοσνίας θα προβούν στις ίδιες ενέργειες και στις ίδιες απαιτήσεις. Προβλήματα θα δημιουργηθούν 
σίγουρα και στο Πρεσέβο όπου η Αλβανοί του θα αιτηθούν των ίδιων δικαιωμάτων με τους 
Σέρβους του Κοσόβου και βέβαια η ανεξαρτησία του Κοσόβου θα οδηγήσει και στην αστάθεια της 
Σερβίας.  
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 Με το ψήφισμα αυτό υπονοήθηκε και η αποτυχία της UNMIK να 

προστατέψει το σερβικό λαό και τις εκκλησίες τους κατά τη διάρκεια των ταραχών. 

Για τον λόγο αυτό αιτήθηκε και την αυτονόμηση ορισμένων περιοχών-συνοικιών 

των Σέρβων και επεξηγούνταν ότι ο σκοπός της αυτονόμησης δεν θα ήταν ο 

διαμελισμός του Κοσόβου αλλά η δημιουργία μιας πολυεθνοτικής ασφαλούς 

κοινότητας. 

 Παρόλο που το σερβικό σχέδιο για το μέλλον του Κοσόβου αποτελεί μια 

καλή προσπάθεια για την αντιμετώπιση αδικιών, αν παρατηρήσουμε ενδελεχώς 

θα προσέξουμε ότι είναι προβληματικό για πολλούς λόγους. Αρχικά, δεν 

παρουσιάζεται ένας τρόπος αυτονομίας μέσα σε ένα αυτόνομο κράτος αλλά η 

δημιουργία ενός κράτους μέσα σε ένα άλλο, καθώς η περιοχή βρίσκεται δίπλα στη 

Σερβία που σημαίνει πρόσβαση των σερβικών αστυνομικών και δικαστικών 

αρχών. Δεύτερον, δεν είναι σίγουρο ότι το σχέδιο αυτό θα είναι αποδεκτό από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας. Η πιθανή απόρριψη του σχεδίου δεν έγκειται μόνο στο 

γεγονός ότι παρουσιάζεται ένας τρόπος αρπαγής γης. Το σημαντικότερο είναι ότι 

όλο το κείμενο στηρίζεται σε εθνοτικά κριτήρια. Αυτό θα σήμαινε ότι η αυτονόμηση 

λόγω εθνοτικών κριτηρίων θα διακινδύνευε την σταθερότητα στα Βαλκάνια. Για τον 

λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν θα προέβαινε στην αυτονόμηση περιοχών 

για εθνοτικούς λόγους αλλά για γεωγραφικούς. Η τελική συμφωνία που θα 

υιοθετήσει το Κόσοβο θα πρέπει να είναι δίκαια και όχι να αφήνει περιθώρια για 

την έξαρση ακραίου εθνικισμού.  

 γ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Η τελική συμφωνία για το Κόσοβο θα πρέπει 

να γίνει αποδεκτή και από το Συμβούλιο Ασφαλείας και ιδιαίτερα από τις χώρες 

που μπορούν να ασκήσουν βέτο139. Η νέα απόφαση θα αντικαταστήσει την 

απόφαση 1244 του συμβουλίου και είναι πολύ πιθανό να συζητηθεί από ένα 

διακυβερνητικό φόρουμ όπως είναι η ομάδα G8 ή ακόμη από μια Ομάδα Επαφής, 

την οποία όμως και πάλι θα πρέπει να επιβεβαιώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας.  

                                                        
139 Η Ρωσία δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα θετική στις προτάσεις σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς του 
Κοσόβου και αυτό ίσως να οφείλεται στους ιστορικούς δεσμούς της με το σλαβικό λαό. Το πιο 
σημαντικό όμως για τη Ρωσία είναι η ύπαρξη ενός πολυμερούς θεσμικού πλαισίου για την λήψη 
αποφάσεων στου οποίου η παρουσία της θα καθίσταται απαραίτητη. Και η Κίνα όμως θα φοβόταν 
να αποδεχτεί ένα σχέδιο που να ευνοεί την ανεξαρτησία του Κοσόβου, για να μη ζητήσει 
αυτονόμηση και το Θιβέτ. Ο ρόλος της Αμερικής είναι επίσης σημαντικός για την επίτευξη μιας 
συμφωνίας. 
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 δ. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία του Κοσόβου μετά την νατοϊκή 

επέμβαση140. Πέραν τις τελικής συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι 

το Κόσοβο ανήκει στα πλαίσιά της Ευρώπης. Ωστόσο, ο ρόλος της ΕΕ στην λήψη 

της τελικής απόφασης θα είναι πολύ περιορισμένος καθώς το τελικό καθεστώς του 

Κοσόβου θα αποφασιστεί αποκλειστικά από το Συμβούλιο Ασφαλείας.  

 ε. Η έννοια της κυριαρχίας: Η έννοια της κυριαρχία αποτελεί μια από τις πιο 

παρεξηγημένες έννοιες. Θέμα συζήτησης αποτελεί το μέλλον της δικαιοδοσίας σε 

περίπτωση που το Κόσοβο γίνει ανεξάρτητο. Το γεγονός ότι το κράτος θα διαθέτει 

μόνο μερικές εκφάνσεις της κυριαρχίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές πολιτικές 

επιπτώσεις. Το σίγουρο είναι ότι σε ένα κράτος με σοβαρά εθνοτικά προβλήματα 

δεν θα ήταν δυνατό να παραχωρηθεί ολοκληρωτική κυριαρχία. Συνεπώς, ένα υπό 

όρους ανεξάρτητο Κόσοβο δε θα έπρεπε να εξομοιωθεί με ένα μη κυρίαρχο, 

καθώς οι περιορισμοί θα ισχύουν μόνο για μεταβατική περίοδο και στην πρακτική 

των διεθνών σχέσεων και στην κατανόηση της έννοιας της κυριαρχίας.  

 Τα γεγονότα του Μαρτίου 2004, έδειξαν την δυσαρέσκεια των Κοσοβάρων 

και δίνοντας παράλληλα το μήνυμα για σύντομη εξεύρεση λύσης. Το πρόβλημα 

δεν θα πρέπει να αγνοείται και να παραγκωνίζεται, καθώς αυτό μπορεί να 

αποδειχτεί ως ένα μεγάλο λάθος της διεθνούς κοινότητας.  

                                                        
140 Μέσω της UNMIK και για την ανοικοδόμηση του Κοσόβου για το οποίο έχει δώσει πάνω από 
1,6 δις ευρώ.  
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Κεφάλαιο Έκτο 

Συμπεράσματα 

 Υποστηρίζεται ότι, η νομική αξίωση του Κοσσόβου για ανεξαρτησία, είναι 

στην καλύτερη των περιπτώσεων αδύναμη, αφού το Κόσσοβο, δεν αποτελεί ούτε 

αυτοδιοικούμενο έδαφος, ούτε μια περιοχή με συνταγματικό δικαίωμα 

απόσχισης.141 

 Ενώ το Κόσσοβο μπορεί να εκπληρώσει κάποια από τα κριτήρια της 

Σύμβασης του Μοντεβιδέο, η ουσιαστικότερη πτυχή, αυτή της ανεξάρτητης 

κρατικής υπόστασης, παραμένει απούσα. Το Κόσσοβο στερείται ανεξαρτησίας, 

δηλαδή την ικανότητα να συνάπτει σχέσεις με άλλα κράτη. Επιπλέον, οι 

απαιτήσεις της ανεξαρτησίας και της εδαφικής κυριαρχίας αμφισβητούνται από το 

γεγονός ότι το Κόσσοβο δεν έχει υπό τον έλεγχό του το βόρειο τμήμα του 

«εδάφους του», το οποίο κατοικείται στην πλειοψηφία του από Σέρβους 

Κοσσοβάρους, οι οποίοι είναι πιστοί στο Βελιγράδι.142 

 Οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, υποστηρίζουν, ότι το 

δικαίωμα αυτοδιαθέσεως ενός λαού συνεπάγεται το δικαίωμα να αποσχιστούν 

από ένα καταπιεστικό κυρίαρχο κράτος.143 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η απόσχιση ως αποτέλεσμα έκφρασης του 

δικαιώματος της «εξωτερικής αυτοδιάθεσης», εφαρμόζεται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Στην ουσία, εμφανίζεται ως 

«θεραπευτικό μέσο», δηλαδή ως ένα μέσο προστασίας και επίλυσης μιας 

διαφοράς που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Υπάρχει όμως, έντονη διαμάχη για 

το κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή της «θεραπευτικής απόσχισης», ως 

έκφραση της αρχής της αυτοδιάθεσης σε μη αποικιακό περιβάλλον.  

                                                        
141 R. Muharremi,“Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination and Sovereignty 
Revisited”, όπ.παρ. υποσημείωση 119, σελ.413 
142 M. Fabry, “Recognizing states : international society and the establishment of new states since 
1776”, όπ.παρ.υποσημείωση 111, σελ.180 
143 R. Blerim, “UNMIK as international governance in post-war Kosova: NATO’s Intervention, UN 
Administration and Kosovar Aspirations”, Logos A. Skopje, 2003, σελ.46  
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 Αλλά ακόμη και αν δεχτούμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 

εφαρμοστεί η αρχή της αυτοδιάθεσης με την μορφή της απόσχισης, έντονες είναι 

οι αμφισβητήσεις για το εάν και κατά πόσο πληρούνται τα κριτήριά της στην 

περίπτωση του Κοσσόβου. Ειδικότερα, για το κατά πόσο α) οι Αλβανόφωνοι 

Κοσσοβάροι συνιστούν «λαό» κατά το διεθνές δίκαιο, β) υπάρχει σοβαρή 

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γ) έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα 

επίτευξης ειρήνης, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και διεθνές.144 

 Σε ότι αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας σχετικά με το Κόσσοβο, 

εκ των πραγμάτων, ήταν ανύπαρκτη. Παρ’ όλο που η περιοχή δεν ελέγχεται πλέον 

από τις Σερβικές δυνάμεις, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας δεν 

επηρεάζονται. Άλλωστε και η απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας ορίζει ότι 

η περιοχή παραμένει τμήμα της Σερβίας. Ο λόγος που απομακρύνθηκε η εξουσία 

της Σερβίας από την περιοχή ήταν για να προστατευτεί ο πληθυσμός από τις 

εχθροπραξίες, αναλαμβάνοντας προσωρινά τη διοίκηση ο ΟΗΕ μέχρι να εξευρεθεί 

κάποια λύση.145 

 Το κύριο επιχείρημα για την ανεξαρτησία του Κοσσόβου φαίνεται να είναι 

ότι, η επανένταξή του στη Σερβία είναι αδύνατη λόγω της ιστορίας της περιοχής 

και του αμοιβαίου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο εθνοτικών ομάδων, όπως έκρινε 

τόσο το σχέδιο Αχτισάαρι, όσο και οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας, κατά τη 

συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά την μονομερή ανακήρυξη 

της ανεξαρτησίας. 

                                                        
144 Chr. Borgen, “Is Kosovo a Precedent? Secession, Self-Determination and Conflict Resolution”, 
International Legal Materials, 2008 
145 Π. Λιάκουρας, «Το Κυπριακό: από τη Ζυρίχη στη Λουκέρνη, Σε αναζήτηση ομοσπονδιακής 
επίλυσης», όπ.παρ. υποσημείωση 4, σελ.163  
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Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2000.  

Κατσαμάκης Αντώνιος, «Το φαινόμενο της απόσχισης στο Διεθνές Δίκαιο-

περιπτωσιολογικές μελέτες», Διατριβή, Θεσσαλονίκη (2012). 

Λιάκουρας Π., Το Κυπριακό: από τη Ζυρίχη στη Λουκέρνη, Αθήνα: 

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2007)  

Μερκούρης Παναγιώτης, «Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 

Χάγης για το Κόσσοβο: “Here be Dragons” – Thanks, but no thanks!», από το 

Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων του 2010 

στην Αθήνα.  

Ρεγγίνα Μαρία, «Απόσχιση κρατών: θεωρία και σύγχρονες εξελίξεις», 

Διατριβή, Κομοτηνή (2016) 

Ρούκουνας Ε., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη (2011) 



 ii 

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 

Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. [2010]  

African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted June 21, 1981, 

O.A.U. Doc. CAB/LEG/67/3 Rev. 5  

Bayefsky An., Self-determination in International Law: Quebec and Lessons 

Learned,  

Bucheit L.C., Secession: The Legitimacy of Self-Determination, New Haven: 

Yale University Press (1978)  

Blerim Reka, “UNMIK as international governance in post-war Kosova: 

NATO’s Intervention, UN Administration and Kosovar Aspirations”, Logos A. 

Skopje (2003)  

Borgen Christopher, “Is Kosovo a Precedent? Secession, Self-

Determination and Conflict Resolution”, International Legal Materials, (2008)  

Cassese Α., Self–Determination of Peoples, A legal Reappraisal, 

Cambridge: Cambridge University Press (1995)  

Cismas Ι., “Secession in Theory and Practice: the Case of Kosovo and 

Beyond”, Goettingen Journal of International Law, 2 (2010)  

Cohen M. (ed.), Secession: International Law Perspectives, Cambridge: 

Cambridge University Press (2006)  

Dahlitz J. (ed.), Secession and International Law: Conflict Avoidance, 

Regional Apprasails, Hague: Asser Press (2003)  

Danspeckgruber W. (ed.), The Self-Determination of Peoples, Colorado: 

Lynne Rienner Publ. (2002) 

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 

Peoples, G.A. Res. 1514 (XV), U.N. GAOR, 15
TH 

Sess., Supp. No. 16 at 66, U.N. 

Doc. A/4684 (14 Dec. 1960  



 iii 

Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly 

Relations and Cooperation Among States, G.A. Res. 2625 (XXV), U.N. GAOR, 

25
TH 

Sess. Supp. No. 28. At 121, U.N. Doc. A/8028 (24 Oct. 1970)  

Dissenting Opinion of Judge Bennouna  

Dissenting Opinion of Judge Koroma  

Dissenting Opinion of Judge Skotnikov  

Fabry Mikulas, “Recognizing states: international society and the 

establishment of new states since 1776”, Oxford University Press, New York 

(2010)  

Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, 

Principle VIII, (1975): http://www.osce.org/mc/39501?download=true  

Florio S., “Serbia vs. Kosovo: International Law and Politics of Secession”, 

Central and Eastern European Forum Yearbook (2011)  

Human Rights Committee, Summary Record of the 503rd Meeting, U.N. 

GAOR, Human Rts. Committee, , UN Doc. CCPR/C/SR. 503 (1984)  

International Covenant on Civil and Political Rights, 993 U.N.T.S. 3 (16 Dec. 

1966)  

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 999 

U.N.T.S. 171 (19 Dec. 1966)  

International Court of Justice, Western Sahara, ICJ Reports 1975, p.33  

International Court of Justice, Case Concerning East Timor (Portugal vs. 

Australia), ICJ Reports 1995, p.90  

J. Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford: Oxford 

University Press (2006) 



 iv 

Lukovic, Milos. «Kosovska Mitrovica.» Στο Kosovo and Metohija: Living in 

the Enclave, του/της Dusan Batakovic, 83 - 106. Βελιγράδι: Εκδόσεις Institute for 

Balkan Studies Serbian Academy of Sciences and Arts, 2007  

Muharremi Robert, “Kosovo’s Declaration of Independence: Self-

Determination and Sovereignty Revisited”, Review of Central and East European 

Law, vol. 33, (2008), σελ.401-435 

Milano E., Unlawful Territorial Situations in International Law, Leiden: 

Martinus Nijhoff Publishers (2006)  

Nationality Decrees in Tunis and Morocco (1923), PCIJ, Series B, No 4 

Pavkovic Α.& Radan P., Creating New States: Theory and Practice of Secession, 

Burlington: Ashgate (2007)  

Raic D., Statehood and the Law of Self-determination, Hague: Kluver Law 

International (2002)  

Roethke P., “The Right to Secede Under International Law: the Case of 

Somaliland”, Journal of International Service, Vol. 20, No. 2, (Fall 2011)  

Separate Opinion of Judge Sepulveda-Amor  

Separate Opinion of Judge Yusuf  

Separate Opinion of Judge A. A. Cancado Trindade  

Shaw M., International Law, Cambridge: Cambridge University Press, sixth 

edition (2008) Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on 

Human Rights, A/CONF.157/23, (25 June 1993)  

Statement of the Federal Republic of Germany, April 2009 

 Wilson G., “Self-Determination, Recognition and the Problem of Kosovo”, 

Netherlands International Law Review (2009)  

Written Statement by the French republic, 17 April 2009  

Written Statement of the United Kingdom, 17 April 2009  



 v 

Written Statement of the United States of America, April 2009  

Written Statement of the Kingdom of Spain, April 2009  

Written Statement Submitted by the Republic of Cyprus, 17 April 2009  

Written Statement by the Czech Republic, April 2009  

Written Comments of the United Kingdom, 15 July 2009  

Written Comments of the Kingdom of Spain, July 2009,  

Written Statement According to the International Court of Justice by the 

Swiss Confederation, 25 May 2009  

Written Statement by the Czech Republic, April 2009 

Written Statement of Romania, 14 April 2009  

Written Statement by the Government of Denmark, 17 April 2009  

Written Comments of the Argentine Republic, 17 July 2009  

Written Statement of the Republic of Poland, April 2009  

Written Statement of the Kingdom of the Netherlands, 17 April 2009  


	Γενικά

