
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

Department of History, Politics and International Studies MSc in International Relations,Strategy and Security

2021-05

þÿ�£�Å�³�º�Á�¹�Ä�¹�º�®� �¼�µ�»��Ä�·� �Ä�É�½� �À�µ�Á�¹�À�Ä�Î�Ã�µ�É�½

þÿ�š�Í�À�Á�¿�Å�,� �š�¿�Ã�Ã�Å�Æ�¿�À�µ�´�¯�¿�Å� �(�š�¿�Ã�Ã�Ì�²�¿�Å�)

þÿ�º�±�¹� �š�Á�¹�¼�±�¯�±�Â�,� �Ã�Ä�¿� �À�»�±�¯�Ã�¹�¿� �Ä�·�Â

þÿ�´�·�¼�¹�¿�Å�Á�³�¯�±�Â� �º�±�¹� �±�½�±�³�½�Î�Á�¹�Ã�·�Â

þÿ�º�Á�±�Ä�Î�½� �Ã�Í�¼�Æ�É�½�±� �¼�µ� �Ä�·�½� �±�Á�Ç�®� �Ä�·�Â

þÿ�±�Å�Ä�¿�´�¹�¬�¸�µ�Ã�·�Â�,� �Å�À�Ì� �Ä�¿� �À�Á�¯�Ã�¼�±� �Ä�É�½

þÿ�´�¹�±�À�Á�±�³�¼�±�Ä�µ�Å�Ã�µ�Î�½� �³�¹�±� �»�Í�Ã�·� �Ã�Ä�·�½� �š�Í�À�Á�¿

þÿ�•�¼�¼�±�½�¿�Å�·�»�¯�´�·�Â�,� �—�Á�±�º�»�®�Â

þÿ� �Á�Ì�³�Á�±�¼�¼�±� �”�¹�µ�¸�½�Î�½� �£�Ç��Ã�µ�É�½�,� �£�Ä�Á�±�Ä�·�³�¹�º�®�Â� �º�±�¹� �‘�Ã�Æ�¬�»�µ�¹�±�Â�,� �£�Ç�¿�»�®� �•�À�¹�Ã�Ä�·�¼�Î�½� �¥�³�µ�¯�±�Â�,

þÿ� �±�½�µ�À�¹�Ã�Ä�®�¼�¹�¿� �•�µ�¬�À�¿�»�¹�Â� � �¬�Æ�¿�Å

http://hdl.handle.net/11728/11964

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



 
 

 

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ, ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 

 

πγθξηηηθή κειέηε ησλ πεξηπηώζεσλ Κύπξνπ, 

Κνζζπθνπεδίνπ (Κνζζόβνπ) θαη Κξηκαίαο, ζην 

πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλαγλώξηζεο 

θξαηώλ ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, 

ππό ην πξίζκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ιύζε 

ζηελ Κύπξν 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛΙΓΗ 

 

 

ΜΑΙΟ, 2021 



 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ζειίδα ζθφπηκα θελή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

 
 

 

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ, ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 

 

πγθξηηηθή κειέηε ησλ πεξηπηώζεσλ Κύπξνπ, 

Κνζζπθνπεδίνπ (Κνζζόβνπ) θαη Κξηκαίαο, ζην 

πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλαγλώξηζεο 

θξαηώλ ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, 

ππό ην πξίζκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ιύζε 

ζηελ Κύπξν 

 

 

 

 

Γηαηξηβή ε νπνία ππνβιήζεθε πξνο απόθηεζε εμ 

απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηηο 

Γηεζλείο ρέζεηο, ηξαηεγηθή θαη Αζθάιεηα ζην 

Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο 

         

 

ΗΡΑΚΛΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛΙΓΗ 

 

 

ΜΑΙΟ, 2021 



 
 

iv 

 

Copyright© Ηξαθιήο Δκκαλνπειίδεο, 2021 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved.  

 

Ζ έγθξηζε ηεο δηαηξηβήο απφ ην Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο δελ ππνδειψλεη 

απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 
Ολνκαηεπώλπκν Φνηηεηή: Ζξαθιήο Δκκαλνπειίδεο 

Σίηινο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο: πγθξηηηθή κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ 

Κχπξνπ, Κνζζπθνπεδίνπ (Κνζζφβνπ) θαη Κξηκαίαο, ζην πιαίζην ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη αλαγλψξηζεο θξαηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, 

ππφ ην πξίζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ιχζε ζηελ Κχπξν 

 

Ζ παξνύζα Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ γηα 

ηελ απόθηεζε εμ απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζην Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο 

θαη εγθξίζεθε ζηηο 4 Ιουνίου 2021 από ηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: 

    

Παληειήο θιηάο, Καζεγεηήο, Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ 

Γξεγόξηνο Ι. Σζάιηαο, Καζεγεηήο, πξψελ Πξχηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μεξζίιεηα Αλαζηαζηάδνπ, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 

Ο Ζξαθιήο Δκκαλνπειίδεο, γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ινγνθινπήο, 

δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «πγθξηηηθή κειέηε ησλ 

πεξηπηψζεσλ Κχπξνπ, Κνζζπθνπεδίνπ (Κνζζφβνπ) θαη Κξηκαίαο, ζην πιαίζην 

ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλαγλψξηζεο θξαηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

απηνδηάζεζεο, ππφ ην πξίζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ιχζε ζηελ Κχπξν», 

απνηειεί πξντφλ απζηεξά πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη φιεο νη πεγέο πνπ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη, έρνπλ δεισζεί θαηάιιεια ζηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο 

θαη αλαθνξέο. Σα ζεκεία φπνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηδέεο, θείκελν ή/θαη πεγέο 

άιισλ ζπγγξαθέσλ, αλαθέξνληαη επδηάθξηηα ζην θείκελν κε ηελ θαηάιιειε 

παξαπνκπή θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ κε πιήξε πεξηγξαθή. 

 

Ο Γειψλ 

 

 

(Ζξαθιήο Δκκαλνπειίδεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

Πεξίιεςε 

 

Αληηθείκελν απηήο ηεο δηαηξηβήο, είλαη κηα ζεηξά απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, φπσο απηή εθαξκφζηεθε ζε κηα ζεηξά 

δηεζλψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφζρηζε θξαηψλ. Αξρηθά, γίλεηαη κία 

ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ην ζέκα ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο. 

Παξνπζηάδνληαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζέκα, θαζψο ε 

αξρή ηεο απηνδηάζεζεο βξήθε ηε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε εθαξκνγή ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απναπνηθηνπνίεζεο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, ελψ γίλεηαη θαη 

αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ζήκεξα, ππφ ην πξίζκα ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνθχςνπλ ζηελ εξκελεία ηεο αξρήο απφ ηνλ ΟΖΔ. Παξάιιεια, αλαιχεηαη 

ην δηθαίσκα ηεο απφζρηζεο, αιιά θαη νη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απηνδηάζεζεο. ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο 

κειέηεο πεξίπησζεο αλαθνξηθά κε ηελ απφζρηζε ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο 

Κξηκαίαο, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο ζηε ιχζε γηα ηελ 

Κχπξν θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ δχν πιεπξψλ γηα ην πνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη 

κηα ηθαλνπνηεηηθή επίιπζε. Οη ηξεηο απηέο κειέηεο πεξίπησζεο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε έκθαζε ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ έπξεπε λα επηιπζεί, ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο 

θαη ηελ αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ελψ εηδηθφηεξα γηα ην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ, αλαιχνληαη κε κεγαιχηεξε έκθαζε νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, αιιά θαη 

νη κέρξη ηψξα δξάζεηο ηνπ ΟΖΔ, πνπ δείρλνπλ μεθάζαξα φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

δελ επηζπκεί λα κπεη ζε δηάινγν γηα ιχζε δχν θξαηψλ, παξά ηηο επίκνλεο 

πηέζεηο ηεο Σνπξθίαο. πκπεξαζκαηηθά, ε έγθξηζε ηεο απφζρηζεο ηνπ Κνζφβνπ 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εμαίξεζε ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ε 

νπνία ζε θακία άιιε ζχγρξνλε πεξίπησζε δελ έρεη εγθξίλεη απνζρηζηηθέο 

ηάζεηο.  

 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: αξρή απηνδηάζεζεο ιαψλ, απφζρηζε, Κφζνβν, Κχπξνο, 

Κξηκαία, γλσκνδφηεζε ΓΓΥ, ΟΖΔ, πκβνχιην Αζθαιείαο, ιχζε δχν θξαηψλ, 

Κππξηαθφ δήηεκα   
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Abstract 

 

 

The subject of this dissertation is a series of case studies concerning the 

principle of self-determination as it has been applied to a number of 

international issues concerning the secession of states. First, a thorough 

literature review on the subject of the principle of self-determination is made. 

The historical elements that characterize the issue are presented, as the 

principle of self-determination found its greatest application during the 

decolonization after the Second World War, while reference is made to the 

principle of self-determination today, in the light of the globalized international 

community, and the changes that could occur in the interpretation of the 

principle by the UN. At the same time, the right of secession is analyzed, as well 

as the holders of the right of self-determination. In the research part of the 

study, three case studies are carried out regarding the secession of Kosovo and 

Crimea, but also the application of the principle of self-determination in the 

solution for Cyprus, and the arguments of both sides on what could be a 

satisfactory solution . These three case studies are carried out with emphasis 

on the historical data that led to the situation that had to be resolved, the 

application of the principle of self-determination and the reaction of the 

international community, while in particular on the Cyprus issue the proposed 

solutions are analyzed with greater emphasis. the UN actions so far, which 

clearly show that the international community does not want to enter into a 

dialogue for a two-state solution, despite persistent pressure from Turkey. In 

conclusion, the adoption of Kosovo's secession should be considered as an 

exception within the international community, which in no other modern case 

has adopted secessionist tendencies. 

 

 

 

Keywords: principle of self-determination of peoples, secession, Kosovo, 

Cyprus, Crimea, opinion of ICC, UN, Security Council, two-state solution, 

Cyprus issue 

 



 
 

ix 

Δπραξηζηίεο 
 

Ζ πνξεία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε απηνχ 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο, απνηέιεζε κηα δχζθνιε, απαηηεηηθή θαη 

ζπλάκα πξσηφγλσξε εκπεηξία, θαζφηη νινθιεξψζεθε παξάιιεια κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

Ο ηειεπηαίνο ρξφλνο, ζεκαδεχηεθε απφ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ βίσζε 

νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα, ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID19, αιιά θαη ηεο 

απψιεηαο ελφο ζηελνχ κνπ θίινπ.  

Καηά ηελ πεξίνδν απηή ινηπφλ, πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ αλάκεηθηα 

ζπλαηζζήκαηα, ζηηγκέο απνγνήηεπζεο, ιχπεο, ραξάο θαη ελζνπζηαζκνχ, αιιά 

θαη ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαηαπφλεζεο, ππήξμαλ άλζξσπνη πνπ κε 

ζηήξημαλ θαη ηνπο νθείισ ηηο επραξηζηίεο κνπ.  

Νηψζσ ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γηεζλψλ ρέζεσλ, ηξαηεγηθήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο, αιιά ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή Γηεζλνχο Γηθαίνπ, θ. 

Πέηξν Ληάθνπξα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο κε 

ελέπλεπζε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, φπσο θαη ηνλ 

επηβιέπσλ θαζεγεηή  θ. Γεψξγην Σζάιηα, γηα ηε ζπλεξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπγγξαθήο ηεο. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηνπο πξντζηακέλνπο ηεο Τπεξεζίαο κνπ, γηα ηε 

ζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, φπνηε απηφ απαηηήζεθε, 

θαζψο θαη πξφζσπα ηνπ ζηελνχ κνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

παξφηξπλζε θαη ππνζηήξημε. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. 
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1 

1. Δηζαγσγή 

1.1  Παξνπζίαζε Θέκαηνο  

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ε δηεζλήο θνηλφηεηα παξαθνινπζεί κε απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ ηελ αλαδσπχξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα εμεχξεζε ιχζεο ζην 

Κππξηαθφ δήηεκα. Πξφζθαηεο εηδεζενγξαθηθέο πεγέο, αλαθέξνπλ φηη ηα 

Ζλσκέλα Έζλε απέηπραλ θαηά ηα ηέιε Απξηιίνπ ηνπ 2021 λα γεθπξψζνπλ ηηο 

δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ επαλέλαξμε ησλ εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ γηα ηελ 

εζλνηηθά δηραζκέλε Κχπξν, κε ηηο αληίπαιεο πιεπξέο λα ζηεξίδνληαη ζε κηα 

δηακάρε πνπ δηαξθεί κηζφ αηψλα. Σν Κππξηαθφ, εμειίρζεθε απφ απνηθηαθφ 

δήηεκα - απηνδηάζεζε απνηθίαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο - , ζε ειιελνηνπξθηθή 

δηαθνξά θαη αθνινχζσο ζε πξφβιεκα εηζβνιήο θαη θαηνρήο απφ ηελ Σνπξθία. 

Οη πξνζπάζεηεο γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο ελ κέζσ δηαζθέςεσλ, κεηαμχ 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Διιάδαο, Σνπξθίαο θαη Διιελνθππξίσλ – Σνπξθνθππξίσλ, 

ρξνλνινγνχληαη  απφ ην 1959, κε ηηο ηειεπηαίεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ην 2016 

ζην Μνλη Πειεξάλ, ην 2017 ζην Κξαλ Μνληαλά θαη θέηνο (2021) ζηε Γελεχε, 

ρσξίο σζηφζν αίζην απνηέιεζκα. "Ζ αιήζεηα είλαη όηη ζην ηέινο ησλ 

πξνζπαζεηώλ καο, δελ έρνπκε βξεη αθόκε αξθεηό θνηλό έδαθνο γηα λα 

επηηξέςνπκε ηελ επαλάιεςε ησλ επίζεκσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ", δήισζε ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ, Αληφλην Γθνπηέξεο, ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηε 

Γελεχε κεηά απφ ηελ ηξηήκεξε άηππε πεληακεξή, ελψ θαη νη δειψζεηο ηεο 

Διιελνθππξηαθήο θαη Σνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο δείρλνπλ φηη δε ζα ππάξμεη 

εχθνια θνηλφ έδαθνο πξνο επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ (Reuters, 2021). 

Σα άιπηα αηηήκαηα γηα απηνδηάζεζε είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηελ 

παγθφζκηα πνιηηηθή ζήκεξα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο νκάδσλ ζε φια ηα κέξε 

ηνπ θφζκνπ, απφ απηφρζνλεο πιεζπζκνχο έσο ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο θαη 

εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, αλαδεηνχλ αλεμαξηεζία ή κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ κέιινληφο ηνπο. Χζηφζν, πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ζχιιεςε ηεο απηνδηάζεζεο πεξηνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ηελ εηξεληθή 

επίιπζε ηέηνησλ ηζρπξηζκψλ. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα, δελ δηαζέηεη έλα ζπλεθηηθφ 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο ζε φινπο 

ηνπο ιανχο, ηδίσο ζε νκάδεο εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο απνηθηνθξαηίαο (Barnsley & 

Bleiker, 2008, p.121).  
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θνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, είλαη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο Κξηκαίαο, ππφ ην πξίζκα ηεο 

αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζέκαηνο, ζηφρνο είλαη λα γίλεη 

κηα αλαζθφπεζε ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ θαηέζηεζαλ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

απηνδηάζεζε επίθαηξε ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο θαη ηα επηρεηξήκαηα δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ πιεπξψλ. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλάιπζε, παξαηίζεηαη γεληθή ζεσξία γηα ηελ αξρή ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ (ελφηεηα 2) θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη 

πεξηπηψζεηο ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηε λνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο (ελφηεηεο 3-5), ψζηε λα αθνινπζήζεη 

ε αλάιπζε θαη ζπδήηεζε (ελφηεηα 6).  

 

1.2  εκαληηθόηεηα – Καηλνηνκία 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο κειέηεο γηα ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο κπνξεί λα κελ 

θαίλεηαη επίθαηξε, εηδηθά ηφζα ρξφληα κεηά ηελ απνθξπζηάιισζή ηεο ζην 

δηεζλέο δίθαην. Αληηζέησο φκσο, αθφκε θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλαθχπηνπλ 

ζπλερψο θαηαζηάζεηο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίθιεζε ηεο 

αξρήο απηήο. Σν δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε έρεη γίλεη κηα πηεζηηθή λφκηκε 

απαίηεζε ησλ ιαψλ πνπ αλαδεηνχλ αλαγλψξηζε θαη απηνλνκία. ηελ αξρή, 

απηφ ην δηθαίσκα ζρεδηάζηεθε ππέξ ησλ ιαψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο 

απνηθηαθέο δπλάκεηο, αιιά ζήκεξα, έρεη γίλεη αμίσζε νπνηνπδήπνηε ιανχ πνπ 

ζεσξεί φηη επηζπκεί ηελ πνιηηηθή ηνπ αλεμαξηεζία, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

πεξηθεξεηαθψλ κεηνλνηήησλ ή απηνρζφλσλ ιαψλ (Martinez-Cruz, 2018, p.87). Ζ 

αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, ζπδεηείηαη πην έληνλα απφ φζν ζα πεξίκελε 

θαλείο ηνλ 21ν αηψλα. Σν ρξφλην Κππξηαθφ δήηεκα, ε αλαθήξπμε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ, ηα επεηζφδηα ζηελ Καηαινλία, ην δεκνςήθηζκα γηα 

πξνζρψξεζε ζηε Ρσζία απφ κέξνπο ηεο Κξηκαίαο, νη πξφζθαηεο ζπγθξνχζεηο 

ζηε ισξίδα ηεο Γάδαο θαη άιιεο πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη αξθεηέο γηα λα 

πείζνπλ φηη ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηελ 

αληηιακβάλνληαη ηα θξάηε θαη ηα δηεζλή φξγαλα, είλαη κηα ζπδήηεζε πνπ ζα 

απαζρνιήζεη γηα πνιχ αθφκε θαηξφ ηελ επηζηήκε ζε φ,ηη αθνξά ην δηεζλέο 

δίθαην, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη αξθεηά δεηήκαηα δηεζλνχο πνιηηηθήο. Ζ 

θαηλνηνκία απηήο ηεο κειέηεο, είλαη φηη επηρεηξεί κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε 
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αλάκεζα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

  

1.3  Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

1.  Πνηεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο Κχπξνπ, ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο Κξηκαίαο σο πξνο 

ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο;  

2.  Πνηεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο παξνπζίαζε ε δξάζε ηνπ ΟΖΔ ζε 

θάζε πεξίπησζε;  

3.  Πνηεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αληίδξαζε 

δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ζε θάζε πεξίπησζε (φπνπ ππήξμαλ 

αληίζηνηρεο ππνζέζεηο/γλσκνδνηήζεηο);  

4.  Καηά πφζν είλαη εθηθηή, ππφ ην πξίζκα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηνπ 

ΟΖΔ θαη ηεο λνκνινγίαο, ε αλαγλψξηζε ηεο ΣΓΒΚ θαη ηί επηπηψζεηο 

ζα πξνθαιέζεη κία ηέηνηα εμέιημε βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο; 

 

1.4  ηνηρεία Μεζνδνινγίαο 

Οη κεζνδνινγηθέο επηινγέο γη’ απηήλ ηε κειέηε, δελ αλαθέξνληαη ζε θάπνηα 

κέζνδν πνπ αθνξά έξεπλα κε ζπκκεηέρνληεο. Αληίζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο 

κειέηεο απηήο, ζα πηνζεηεζεί σο κέζνδνο ε αλάιπζε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαη 

πξσηνγελψλ πεγψλ ζε φ,ηη αθνξά Γηεζλείο πλζήθεο, απνθάζεηο θαη 

γλσκνδνηήζεηο, ςεθίζκαηα θαη αλαθνηλψζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ο ζηφρνο 

ηνπ εξεπλεηή είλαη ην θείκελν ηεο κειέηεο λα κελ παξακείλεη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηδεψλ θαη γεγνλφησλ, αιιά λα πξνβεί ζε θξηηηθή ζχλζεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη παξαγσγή λέσλ επηρεηξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Σέινο, 

ζεκαληηθφ κέξνο θάζε έξεπλαο είλαη ηα ζηνηρεία δενληνινγίαο. Ζ έξεπλα απηή 

δελ αθνξά ζπκκεηέρνληεο, ζπλεπψο ηα ζηνηρεία απηά πεξηνξίδνληαη εδψ ζηελ 

νξζή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά φπνπ παξαηίζεληαη ηδέεο άιισλ.  
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2. Αξρή ηεο Απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ 

2.1  Οξηζκόο θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

χκθσλα κε αλαγλσξηζκέλεο πεγέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο  αθελφο εθπιεξψλεηαη κέζσ ηεο εζσηεξηθήο απηνδηάζεζεο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ηε δεκνθξαηηθή ηθαλόηεηα ελόο ιανύ λα θαζνξίδεη ηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο εληόο ηνπ θξάηνο. Σν δηθαίσκα ζηελ εμσηεξηθή απηνδηάζεζε, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ελφο ιανχ λα ηδξύζεη έλα αλεμάξηεην 

θαη θπξίαξρν θξάηνο, λα ζπλδέεηαη ειεύζεξα θαη λα ελζσκαηώλεηαη κε έλα 

αλεμάξηεην θξάηνο ή λα αλαδύεηαη ειεύζεξα ζε νπνηνδήπνηε άιιν πνιηηηθό 

θαζεζηώο. Αξθεηά ζρεηηθά λνκηθά κέζα πνπ αθνξνχλ ηελ αξρή ηεο 

απηνδηάζεζεο αλαθέξνληαη, σζηφζν, θαη ζηελ αξρή ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα φηη, ε απηνδηάζεζε δελ πξέπεη λα εθιεθζεί σο εμνπζηνδφηεζε 

ή ελζάξξπλζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο πνπ ζα απνζπλαξκνινγνχζε ή ζα 

έβιαπηε ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θάπνηνπ θξάηνπο. Σν δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο, φκσο, κπνξεί θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα νπιίδεη έλαλ ιαφ κε 

έλαλ ηζρπξηζκφ λα ειέγμεη ην δηθφ ηνπ πνιηηηθφ πεπξσκέλν (Brownlie, 2003, 

p.510).  

Ζ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά θσδηθνπνηεκέλε ζην 

δηεζλέο δίθαην κε ηα άξζξα 1 θαη 55 ηνπ Υάξηε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (ΟΖΔ) ην 1945, αθνινπζνχκελε απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Υνξήγεζε Αλεμαξηεζίαο ζε 

Απνηθηαθέο Υψξεο θαη Λανχο ην 1960. Χζηφζν, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

έλλνηαο, έρεη ιάβεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βίαηεο πξνεθηάζεηο θαη έρνπλ 

πξνθιεζεί δηάθνξεο επηπινθέο, θαζψο κεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγεί ε απνπζία 

νπνηνπδήπνηε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, γηα ηελ εμέηαζε 

ηζρπξηζκψλ απφ νληφηεηεο πνπ επηθαινχληαη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο βάζε 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ (Avgustin, 2020, p.1).  

Παξά απηφ ην λνκηθφ θελφ, ν ΟΖΔ ζπλέρηζε λα πξνζπαζεί λα δηεπθνιχλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο απηνδηάζεζεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα ησλ βίαησλ παξεθηξνπψλ 

ησλ θηλεκάησλ απηνδηάζεζεο, δελ ππάξρνπλ νινθιεξσκέλα ζηνηρεία πνπ λα 
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ραξαθηεξίδνπλ ηνλ γεληθφ ξφιν ησλ δξάζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ 

ηήξεζε ηεο αξρήο απηνδηάζεζεο (Beardsley, Cunningham & White, 2015, 

p.675). Σν εξψηεκα ινηπφλ παξακέλεη αλ ν ΟΖΔ θαη νη ελέξγεηέο ηνπ επέηξεςαλ 

ζηα θηλήκαηα απηνδηάζεζεο λα επηηχρνπλ θαη ζε πνην βαζκφ, ή αλ ν ΟΖΔ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εκπφδηζε αξθεηέο θνξέο πξνζπάζεηεο απηνδηάζεζεο, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε αξρή πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ Υάξηε. Παξφια απηά, ε 

αξρή ηεο απηνδηάζεζεο φπσο εξκελεχηεθε απφ ηνλ ΟΖΔ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1960 θαη 1970, απνηέιεζε έλα κεγάιν βήκα γηα ηελ απναπνηθηνπνίεζε. Έλα 

κεγάιν επίηεπγκα ηνπ ΟΖΔ είλαη φηη ζ’ απηφ ην πιαίζην, κπφξεζε λα επηηχρεη ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ ίδξπζε εθαηφ πεξίπνπ λέσλ θξαηψλ κεηά ην 1966, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά αλαίκαθηα.  

ήκεξα, φκσο, ζεσξείηαη φηη ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο δελ αθνξά ζε 

κεηνλφηεηεο πνπ δνπλ εληφο ζπληεηαγκέλνπ θξάηνπο δηθαίνπ κε αλαγλσξηζκέλεο 

ειεπζεξίεο, κε εμαίξεζε ηε Γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο 

(ΓΓΥ) ηνπ 2010 γηα ην δήηεκα ηνπ Κνζφβνπ (Ρνχθνπλαο, 2015, p.27).  

 

2.2  Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

Ζ εμέγεξζε ησλ Βξεηαληθψλ απνηθηψλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή 

θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1770, ζεσξήζεθε σο ν πξψηνο ηζρπξηζκφο ηνπ 

δηθαηψκαηνο εζληθήο θαη δεκνθξαηηθήο απηνδηάζεζεο ιφγσ ηεο ξεηήο επίθιεζεο 

ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

ζπλαίλεζεο θαη θπξηαξρίαο, απφ ηνπο ιανχο πνπ δηέπνληαη. Απηέο νη ηδέεο 

εκπλεχζηεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηα θείκελα ηνπ Σδνλ Λφθ1 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα. Ο Σφκαο Σδέθεξζνλ2 πξνψζεζε πεξαηηέξσ ηελ ηδέα, φηη ε βνχιεζε ηνπ 

ιανχ ήηαλ ππέξηαηε, εηδηθά κέζσ ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Αλεμαξηεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε νπνία ελέπλεπζε ηνπο Δπξσπαίνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα. Μέρξη ηνλ Α 'Παγθφζκην Πφιεκν, ζηελ 

Δπξψπε ζεκεηψζεθε άλνδνο ηνπ εζληθηζκνχ, κε έζλε φπσο ε Διιάδα, ε 

                                                
1
 Ο Σδoλ Λνθ (John Locke, 29 Απγνχζηνπ 1632 – 28 Οθησβξίνπ 1704) ήηαλ Άγγινο θηιφζνθνο 

θαη ηαηξφο, ν νπνίνο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαίλνληεο ζηνραζηέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ 
θαη είλαη επξχηεξα γλσζηφο σο ν Παηέξαο ηνπ Κιαζηθνχ Φηιειεπζεξηζκνχ. 
2
 O Σόκαο Σδέθεξζνλ (Thomas Jefferson, 13 Απξηιίνπ 1743 - 4 Ηνπιίνπ 1826) ήηαλ ν ηξίηνο 

Πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (1801-1809) θαη θχξηνο ζπληάθηεο ηεο 
Γηαθήξπμεο ηεο Αλεμαξηεζίαο. 
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Οπγγαξία, ε Πνισλία θαη ε Βνπιγαξία λα αλαδεηνχλ ή λα θεξδίδνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο (Cassese, 1995, p.14).  

Καηά ηνλ Cassese, ε ηδέα ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ πξνέθπςε 

αξρηθά ζηνλ 20φ αηψλα απφ ηε ζνζηαιηζηηθή νηθνλνκηθή ζθέςε - θπζηθά, κε 

αξθεηά δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ηελ επξέσο γλσζηή ζήκεξα. Ο Λέληλ (1870-

1924) θαη ν Σδφδεθ ηάιηλ (1879-1953) επηλφεζαλ ηελ ηδέα ζηηο αξρέο ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα, γηα λα εμεγήζνπλ ηε ζέζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλνηήησλ ζηηο 

ππεξβνιηθέο θαη θαζνιηθέο νηθνλνκηθέο δνκέο ηνπ θνκκνπληζκνχ (Cassese, 

1995, 14). Ζ αλάδεημε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ απηνδηάζεζε ζην δηεζλέο δίθαην 

απνδφζεθε ζηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν, Woodrow Wilson (1856-1924), ηνπ 

νπνίνπ ε Γηαθήξπμε ησλ 14 ζεκείσλ ηεο 8εο Ηαλνπαξίνπ 1918 αλαθέξεηαη φηη 

εηζήγαγε ηε «κεηακφξθσζε ηεο απηνδηάζεζεο ζε παγθφζκην δηθαίσκα». Ο 

Πξφεδξνο Wilson, ζπκπεξηέιαβε ζε απηά ηα δεθαηέζζεξα ζεκεία έλα ζρεηηθφ κε 

ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, ην νπνίν αλέθεξε ηελ, «ειεύζεξε, αλνηρηόκπαιε θαη 

απνιύησο ακεξόιεπηε πξνζαξκνγή όισλ ησλ απνηθηαθώλ αμηώζεσλ, κε βάζε 

ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο αξρήο όηη θαηά ηνλ θαζνξηζκό όισλ απηώλ ησλ 

δεηεκάησλ θπξηαξρίαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πιεζπζκνύ πξέπεη 

λα έρνπλ ίδηα βαξύηεηα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο ελδηαθεξόκελεο θπβέξλεζεο». 

Απηή ε αξρή, ππήξμε ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζηάζεο πνπ ηήξεζε ε Κνηλσλία 

ησλ Δζλψλ (ΚηΔ) κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, θαηά ηνλ νπνίν νξηζκέλεο 

απφ ηηο απηνθξαηνξίεο ηνπ παξειζφληνο δηαιχζεθαλ (Van Dyke, 1970, p.77).   

Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε έκθαζε ηεο έλλνηαο ηεο απηνδηάζεζεο 

κεηαηνπίζηεθε ζηελ αξρή ηνπ λα επέιζεη γξήγνξα έλα ηέινο ζε φιεο ηηο 

απνηθηαθέο θαηαζηάζεηο. Πιένλ, σο ππνθείκελα ηνπ δηθαηψκαηνο ππφ απηή ηελ 

έλλνηα, ήηαλ νη απνηθηνθξαηνχκελνη ιανί θαη ε νπζία ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο 

ππνδήισλε ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία «ιαώλ πνπ δελ θπβεξλνύλ ηνπο εαπηνύο 

ηνπο, ηδίσο ιαώλ πνπ θπξηαξρνύληαη από γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο 

απνηθηαθέο δπλάκεηο» (Berman, 1988, p. 54). 

Οη πξψηεο ζπλδηαζθέςεηο γηα ηνλ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ ζην Dumberton Oaks3 δελ 

είραλ εληάμεη ζε απηφλ ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, φκσο ζηε ζπλέρεηα, ζην 

ζπλέδξην ηνπ αλ Φξαλζίζθν ην 1945, επηθξάηεζε λα ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε 

                                                
3
 πκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηεο Κίλαο, ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 
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ζηνλ Υάξηε. Ζ απηνδηάζεζε, αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, σο έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απηή είλαη θαη ε βαζηθή αλαθνξά ζηελ απηνδηάζεζε ζηνλ Υάξηε. Ζ έλλνηα 

αλαθέξεηαη επίζεο ζην άξζξν 55 ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, γηα ηε 

δηεζλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλεξγαζία, αιιά ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν 

αληηγξάθεη απιψο ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2 θαη παξνπζηάδεη 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλεξγαζία σο κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

απηνδηάζεζεο - ην νπνίν απφ ην άξζξν 1(2) είρε ήδε θαζηεξσζεί σο ζθνπφο ηνπ 

ΟΖΔ. Ζ κεγαιχηεξε ζεκαζία ηνπ άξζξνπ 1(2) πξνθχπηεη επίζεο απφ ην 

γεγνλφο φηη ην άξζξν απηφ, επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα θαη σο 

ε νπζηψδεο αλαθνξά ζηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ ζε επφκελεο δηεζλείο 

ζπδεηήζεηο (Knudsen, 2013, p.146). 

ηε ζπλέρεηα, ην 1966, ε απηνδηάζεζε ζπκπεξηιήθζεθε σο δηθαίσκα θαη ζηα 

δχν Γηεζλή χκθσλα γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα θαη ζην Γηεζλέο 

χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα. Δπηπιένλ, 

δχν ςεθίζκαηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζπλδένπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο ζην δηεζλέο δίθαην απεπζείαο κε ηε 

δηαδηθαζία απναπνηθηνπνίεζεο. Σν 1960, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ πέξαζε 

ηε Γηαθήξπμε γηα ηε Υνξήγεζε Αλεμαξηεζίαο ζε Απνηθηαθέο Υψξεο θαη ην 1970 

ςεθίζηεθε ε Γηαθήξπμε γηα ηηο Αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζρεηηθά κε ηηο 

Φηιηθέο ρέζεηο θαη ηε πλεξγαζία κεηαμχ ησλ Κξαηψλ. Σν πξψην απφ απηά ηα 

ςεθίζκαηα, αλαγλσξίδεη ξεηά φηη «φινη νη ιανί έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ 

απηνδηάζεζε», ελψ δηαθεξχζζεη επίζεο ηελ αλαγθαηφηεηα λα θέξεη ζχληνκα έλα 

ηέινο ζηελ απνηθηνθξαηία θαη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο (Barnsley & Bleiker, 2008, 

p.124). Με ηελ ίδξπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1945, ε ηδέα αλαπηχρζεθε 

πεξαηηέξσ, αληηθαηνπηξίδνληαο κεηαβαιιφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

απναπνηθηνπνίεζεο, θπιεηηθψλ ζρέζεσλ θαη θαηαλνκήο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

ηνπ θφζκνπ. Ζ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο σο λνκηθφ δηθαίσκα, δηαθεξχρζεθε κε 

ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηηο δηαθεξχμεηο 

1314/1958, 1514/1960 θαη 2625/1970. Με βάζε απηέο ηηο δηαθεξχμεηο, 

ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο απναπνηθηνπνίεζεο ζην πιαίζην 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη αλαγλσξηδφηαλ ην δηθαίσκα ησλ απνηθηψλ λα 

απνθηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 
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Ζ απναπνηθηνπνίεζε είλαη έλαο ηερληθφο θαη κάιινλ αξθεηά αληηθιηκαθηηθφο 

φξνο γηα κηα απφ ηηο πην δξακαηηθέο θαη γξήγνξεο δηαδηθαζίεο ζηε ζχγρξνλε 

ηζηνξία. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ εμαθάληζε ηεο απηνθξαηνξίαο σο 

πνιηηηθήο κνξθήο θαη ην ηέινο ηεο θπιεηηθήο ηεξαξρίαο σο κηαο επξέσο 

απνδεθηήο πνιηηηθήο ηδενινγίαο θαη δνκήο ηεο αξρήο ηεο παγθφζκηαο ηάμεο. 

Απηή ε ηζηνξηθή δηαδηθαζία, κπνξεί λα νξηζηεί κε έλαλ δηηηφ νξηζκφ, ν νπνίνο 

αληί λα δηαηεξεί ηε δηαδηθαζία ρξνλνινγηθά αζαθή, ηε ζπλδέεη θαηεγνξεκαηηθά 

κε ηελ ηζηνξία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε 

απναπνηθηνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζε δχν ππιψλεο, νη νπνίνη είλαη:  

(1)  ε ηαπηφρξνλε δηάιπζε πνιιψλ δηεπεηξσηηθψλ απηνθξαηνξηψλ θαη ε 

δεκηνπξγία εζλψλ-θξαηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ παγθφζκην Νφην ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξίπνπ ηξηψλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ (1945–75), 

πνπ ζπλδένληαη κε 

(2)  ηελ ηζηνξηθά κνλαδηθή θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα, κε αλαζηξέςηκε 

απφξξηςε ηεο λνκηκνπνίεζεο θάζε είδνπο πνιηηηθνχ θαλφλα, πνπ βηψλεηαη 

σο ζρέζε ππνηαγήο ζε κηα ειίη εμνπζίαο, πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ επξεία 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ σο μέλε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν (Jansen & 

Osterhammel, 2017, p.1083).  

Δχινγα ζα κπνξνχζε θαλείο λα αλαξσηεζεί, πφηε ζεσξείηαη φηη νινθιεξψλεηαη 

ε απναπνηθηνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εδάθνπο. Μηα απιή απάληεζε ζα 

ήηαλ: φηαλ κηα ηνπηθά ζρεκαηηζκέλε θπβέξλεζε αλέιαβε επίζεκα θαζήθνληα, 

φηαλ δηεμήρζεζαλ νη θαηάιιειεο δηαηππψζεηο ζπκβνιηθήο θχζεο αιιά θαη βάζεη 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη φηαλ ην λέν θξάηνο έγηλε δεθηφ (ζπλήζσο κέζα ζε 

ιίγνπο κήλεο) ζηα Ζλσκέλα Έζλε.  

Μηα πην πεξίπινθε (θαη ιηγφηεξν εχθνια γεληθεχζηκε απάληεζε) ζα είρε λα θάλεη 

κε ηελ πνξεία ελφο θξάηνπο πξνο ηελ αλεμαξηεζία, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζηαδηαθά ηελ απνηθηαθή θπξηαξρία, αιιά θαη ην 

πψο ζηαδηαθά επεθηείλεηαη ε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή θπξηαξρία ηνπ 

λένπ θξάηνπο (Jansen & Osterhammel, 2017, p.1084). Οη δηαδηθαζίεο ηεο 

απναπνηθηνπνίεζεο ζπληειέζζεθαλ ξαγδαία κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 1. 

Νέα θξάηε θαηά ηελ πεξίνδν 1945-1980 

Απνηθηνθξαηηθή Γύλακε Νέα Κξάηε (1945 - 1980) 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Ηλδία, Παθηζηάλ, Μαιαηζία, ξη Λάλθα, Μηαλκάξ (ηφηε 
Βηξκαλία), νπδάλ, Γθάλα, Νηγεξία, Εηκπάκπνπε (ηφηε 
Ρνδεζία), Νηγεξία, ηέξα Λεφλε, Σαγθαλίθα, Οπγθάληα, 
Κέλπα, Εάκπηα, Εαλδηβάξε, Μαιάνπη, Γθάκπηα, 
Μπνηζνπάλα, Λεζφην, Μαπξίθηνο, Ενπαδηιάλδε, 
Κνπβέηη, Βφξλεν, ηγθαπνχξε, Μαιδίβεο, Άληελ, 
Μπαρξέηλ, Καηάξ, Μπξνπλέη, Ζλσκέλα Αξαβηθά 
Δκηξάηα, αξάνπαθ, Υνλγθ Κνλγθ, Σφλγθα, Φίηδη, 
Νεζηά νινκψληα, Σνπβαινχ, Δκηξάην ηεο 
Τπεξηνξδαλίαο, Κηξηκπάηη, Νηνπθάνπληιαλη, Σδακάηθα, 
Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, Αληίγθνπα θαη 
Μπαξκπνχληα, Μπαξκπέηληνο, Γνπηάλα, Μπαράκεο, 
Γξελάδα, Νηνκίληθα, άληα Λνπηζία, Άγηνο Βηθέληηνο 
θαη Γξελαδίλεο, Μπειίδ, Άγηνο Υξηζηφθνξνο θαη Νέβηο, 
Βαλνπάηνπ (απφ θνηλνχ θπξηαξρία κε ηε Γαιιία), 
Κχπξνο4 

Γαιιία 

Γαιιηθέο Ηλδίεο, Μαξφθν, Σπλεζία, Αιγεξία, Γνπηλέα, 
Κακεξνχλ, Σφγθν, Μάιη, ελεγάιε, Μαδαγαζθάξε, 
Μπελίλ, Νίγεξαο, Μπνπξθίλα Φάζν, Αθηή 
Διεθαληνζηνχ, Σζαλη, Κεληξηθή Αθξηθαληθή 
Γεκνθξαηία, Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, Γθακπφλ, 
Μαπξηηαλία, Κνκφξνο, Σδηκπνπηί, Βηεηλάκ, Κακπφηδε, 
Λάνο, Βαλνπάηνπ (απφ θνηλνχ κε Μ. Βξεηαλία) 

Βέιγην Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, Μπνπξνχληη, Ρνπάληα 

Ηζπαλία Ηζεκεξηλή Γνπηλέα 

Πνξηνγαιία 
Πνξηνγαιηθέο Ηλδίεο, Αλαηνιηθφ Σηκφξ, Μαθάνπ, 
Γνπηλέα-Μπηζάνπ, Μνδακβίθε, Πξάζηλν Αθξσηήξη, 
άν Σνκέ θαη Πξίλζηπε, Αγθφια 

Κάησ Υψξεο (Οιιαλδία) Οιιαλδηθέο Αληίιιεο, νπξηλάκ, Ηλδνλεζία 

Γαλία Γξνηιαλδία (εηδηθφ θαζεζηψο απηνδηάζεζεο) 

ΖΠΑ 
Φηιηππίλεο, Παιάνπ, Νεζηά Μάξζαι, Οκφζπνλδεο 
Πνιηηείεο ηεο Μηθξνλεζίαο 

Ηαπσλία Βφξεηα Κνξέα, Νφηηα Κνξέα 

Απζηξαιία Νανπξνχ, Παπνχα Νέα Γνπηλέα 

Νέα Εειαλδία ακφα 

 

                                                
4
 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Κχπξνπ έγηλε αλεμάξηεην, αλ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηαηεξεί ηνλ 

θπξίαξρν έιεγρν ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηεο Γεθέιεηαο.  
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πσο γίλεηαη εκθαλέο ζηνλ αλαγλψζηε, απηή ε πιεζψξα θξαηψλ, θάπνηα απφ 

ηα νπνία κπνξεί λα κνηάδνπλ θαη εληειψο άγλσζηα, γλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία 

κέζα ζε έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απφ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο 

Βφξεηαο θαη Νφηηαο Κνξέαο ην 1945, κέρξη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ 

Βαλνπάηνπ θαη ηεο Εηκπάκπνπε ην 1980, πέξαζαλ κφιηο 35 έηε, αιιά ήηαλ 

αξθεηά γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θάηη ιηγφηεξν απφ 100 λέα θξάηε, ηα νπνία κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Ζλσκέλα Έζλε, άιιαμαλ δξακαηηθά ηελ εηθφλα ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο.  

Σα θξάηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έγηλαλ απφ 51, 193, κε απνηέιεζκα ηα ηζρπξά 

θξάηε λα γίλνπλ πιένλ κεηνςεθία. Γη’ απηφ θαη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζηνλ ΟΖΔ άιιαμε άξδελ, θαζψο εθαξκφζηεθε πιένλ ε κέζνδνο ηεο ζπλαίλεζεο 

(consensus). Απηφ έγθεηηαη ζην φηη κηα δεζκεπηηθή απφθαζε (εδψ, ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο) έπξεπε νπσζδήπνηε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζχκθσλε 

γλψκε θαη ησλ πέληε κφληκσλ κειψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθά θαη φρη 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα (Άξζξν 27 ηνπ Υάξηε). Γειαδή, ηα πέληε κφληκα κέιε 

(P5) έρνπλ δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο (βέην), ιέμε πνπ, φκσο, δελ αλαθέξεηαη ζηνλ 

Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Υσξίο ηε ζπγθαηάζεζε θαη ησλ πέληε, δελ 

ιακβάλεηαη θακία νπζηαζηηθή απφθαζε. Χζηφζν, ζηαδηαθά ππήξμε θαη ε 

θαζηέξσζε ηεο απνρήο (abstention) ή ηεο απνπζίαο (absence) θάπνηνπ ή 

θάπνησλ απφ ηα κφληκα κέιε, ε νπνία φκσο δελ ηζνδπλακεί κε βέην 

(Ζξαθιείδεο, 2015, 250). Σξνπνπνηήζεηο ζηα Άξζξα 23, 27 θαη 61 ηνπ Υάξηε 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1963 θαη άξρηζαλ 

λα ηζρχνπλ ζηηο 31 Απγνχζηνπ 1965 (UN, 2021).  

Απηφ δείρλεη φηη ε άζθεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ν ηξφπνο ιήςεσο απνθάζεσλ 

άιιαμε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απναπνηθηνπνίεζεο, 

θαζψο νη παίθηεο ζηε δηεζλή ζθελή έγηλαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνη θαη νη 

«ηζρπξέο» ρψξεο πξνψζεζαλ έλα ζχζηεκα θαηά ην νπνίν ε ηζρπξή κεηνςεθία 

έπξεπε νπσζδήπνηε λα ζπλαηλεί γηα ηε ιήςε κίαο απφθαζεο (Μπξεδήκαο & 

Κπξηαθφπνπινο, 2015, p.136). 
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2.3  Η απόζρηζε σο έθθαλζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνδηάζεζεο 

Ζ απφζρηζε, φπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ 

αθνξνχλ ην Κφζνβν θαη ηελ Κξηκαία, είλαη – θαηά ηα επηρεηξήκαηα πάληα ηεο 

πιεπξάο πνπ ηελ επηρεηξεί – έθθαλζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηάζεζεο. Πφηε, 

φκσο, έρνπκε απφζρηζε; Καηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέσλ θξαηψλ απφ 

απναπνηθηνπνίεζε, εθαξκφζηεθε ν ζπλδπαζκφο ηεο utis possidetis, δειαδή ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ ζπλφξσλ θαη ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ λα αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ λένπ θξάηνπο 

(Ρνχθνπλαο, 2019, 202). Οπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε γηα θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ 

θξάηνπο, ράξηλ πεξαηηέξσ αλεμαξηεζίαο ζην πιαίζην αηηήκαηνο απηνδηάζεζεο, 

ηζνδπλακεί κε απφζρηζε (Ληάθνπξαο, 2012, p.111).  

ηελ πεξίπησζε δηάιπζεο ελφο θξάηνπο/νκνζπνλδίαο (πρ Γηνπγθνζιαβία, 

ΔΓ), εθαξκφζηεθε πηζηά ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ ζπλφξσλ, ζεβαζκφ δειαδή πξνο ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

(ζπληζηά θαλφλα έλαληη πάλησλ – erga omnes) θαη ηελ εδξαίσζε 

αληηπξνζσπεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηελ πιεηνςεθία. Φπζηθά δελ 

έιεηςαλ νη αλαηαξάμεηο. Αληηζηάζκηζε σο πξνο ηελ δηαθχιαμε ησλ ππαξρφλησλ 

ζπλφξσλ, απνηέιεζε ε ππνρξέσζε ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ κε ηελ απνθπγή θάζε παξαβίαζεο ή εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ 

θεληξηθή εμνπζία. Γειαδή, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν απνθιεηζκφο, ε 

ζπζηεκαηηθή θαθνκεηαρείξηζε, ν δησγκφο ή ε εμφλησζε κεκνλσκέλσλ νκάδσλ 

θαη κεηνλνηήησλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη κφλνλ, πηζαλφλ λα ρσξεί 

ζεξαπεπηηθή ή επαλνξζσηηθή απφζρηζε (remedial secession) (Ρνχθνπλαο, 

2019, p.21). Ζ απφζρηζε ινηπφλ, ζπληζηά ηελ πην αθξαία εθδήισζε ηεο 

απηνδηάζεζεο θαη νξίδεηαη ε επίζεκε απνρώξεζε κίαο εδαθηθήο νληόηεηαο από 

έλα αλεμάξηεην θξάηνο κε ηελ κνλνκεξή απνκάθξπλζε κίαο εζληθήο νκάδαο από 

ηελ επηθξάηεηα ζε δηθό ηεο έδαθνο, ζπάδνληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ηνπο 

δεζκνύο κε ην θξάηνο. Ζ απφζρηζε, ιακβάλεη ρψξα κε ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή 

ρξήζεο βίαο θαη απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε ίδξπζε ελφο θαηλνχξγηνπ θξάηνπο ή ε 

έλσζε κε άιιν θξάηνο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε απφ ην θξάηνο ην νπνίν 

απνκαθξχλεηαη. Ζ απφζρηζε φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, αληηζηξαηεχεηαη ζηελ αξρή ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, αιιά κπνξεί λα 

λνκηκνπνηεζεί θαη’ εμαίξεζε ζε πεξίπησζε ζπλαίλεζεο από ην θπξίαξρν θξάηνο. 
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Καηαηνπηζηηθή ήηαλ ε γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο (ΓΓΥ) 

γηα ην Κφζζνβν (2010), φπνπ έγηλε πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ζρεηηθά κε ηελ απηνδηάζεζε.   

 

2.4  Φνξείο ηνπ δηθαηώκαηνο απηνδηάζεζεο 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απναπνηθηνπνίεζεο, θαηά ηελ ηε δηάξθεηα 

ησλ δεθαεηηψλ 1970-1990, έγηλε δηάθξηζε ηεο αξρήο ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ 

εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή. Ζ εμσηεξηθή αθνξά ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ 

θξάηνπο θαη ε εζσηεξηθή, ζηε βάζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηε 

δηεπζέηεζε ησλ κεηνςεθνχλησλ πιεζπζκψλ κε ηε ιχζε είηε ησλ κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ, είηε ηεο απηνλνκίαο, είηε ηεο νκνζπνλδίαο ή αθφκα θαη ηνπ 

ζπλαηλεηηθνχ θξάηνπο. θνπφο ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

έλλνηαο, ήηαλ ε πξφιεςε ζπγθξνχζεσλ θαη απνζρηζηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ήδε πθηζηάκελσλ θξαηψλ, ηδηαίηεξα ησλ Αθξηθαληθψλ.  

Έηζη ινηπφλ, ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε απνηειεί ηαπηφρξνλα ζπιινγηθφ θαη 

αηνκηθφ δηθαίσκα, ζεκειηψδεο θαη απαιινηξνίσην. Φνξέαο ηνπ δηθαηψκαηνο 

είλαη ν ιαφο θαη φρη έλα έζλνο θαη εθαξκφδεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α.  ιαφο πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ απνηθηαθφ ή ξαηζηζηηθφ θαζεζηψο 

β.  ιαφο ππφ μέλε ζηξαηησηηθή θαηνρή  

γ.  ιαφο πνπ έρεη εληαρζεί δηά ηεο βίαο θαη παξά ηε ζέιεζή ηνπ ζε νξηζκέλν 

 θξάηνο. 

Δδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε έλλνηα ιαόο, δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

κεηνλφηεηεο πνπ δνπλ ζε αλεμάξηεηα θξάηε (Ρνχθνπλαο, 2019, p.21). Χο ιαφο 

νξίδεηαη, ην ζύλνιν ησλ ληόπησλ θαηνίθσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε νξηζκέλε 

εδαθηθή πεξηνρή θαη ζπγθξνηνύλ ην έκςπρν ζηνηρείν ελόο θξάηνπο πνπ ππάξρεη 

ήδε κε ζαθή όξηα ή βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη δηακόξθσζε, κέξνο ηνπ νπνίνπ 

απνηεινύλ θαη νη κεηνλόηεηεο. Ζ έλλνηα “ιαφο”, εκπεξηέρεηαη κέζα ζηελ έλλνηα 

“έζλνο”, ελψ ην αληίζεην δελ ηζρχεη πάληνηε. Τπάξρνπλ δειαδή ιανί, πνπ δελ 

απνηεινχλ έλα έζλνο, αιιά δελ ππάξρεη έζλνο πνπ λα κελ είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

ιαφο. Γελ κπνξνχλ ινηπφλ, μερσξηζηνί πιεζπζκνί εληφο ελφο θξάηνπο λα 
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δηεθδηθήζνπλ δηθή ηνπο παηξίδα, εθηφο θαη αλ ηζρχνπλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

ζεξαπεπηηθήο ή επαλνξζσηηθήο απφζρηζεο. 

 

2.5  ύγρξνλεο νπηηθέο ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ ζην 

 δηεζλέο δίθαην 

H αξρή ηεο απηνδηάζεζεο αλαθέξεηαη δηαρξνληθά ζε πνιιέο δηαθεξχμεηο, φπσο 

επί παξαδείγκαηη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. Απηή ε επαλαδηαηχπσζε ηεο 

βνχιεζεο ησλ θξαηψλ γηα απηνδηάζεζε, δεκηνχξγεζε Δζηκηθφ θαλφλα θαη δελ 

ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. Παξφια απηά φκσο, ππάξρεη αξθεηή θξηηηθή γηα ηε 

ζέζε ηνπ ΟΖΔ απέλαληη ζε απηήλ ηελ αξρή, θαζψο πνιινί θάλνπλ ιφγν γηα 

εληειψο θαηξνζθνπηθή πνιηηηθή ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ 

θάζε πεξίπησζε. Πνηα είλαη, ινηπφλ, ε γεληθή ζηάζε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο; Απηή είλαη κηα 

αξθεηά πεξίπινθε εξψηεζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ζ ίδηα ε αξρή είλαη, φπσο 

ιέεη ν Summers (2013, p.230), «απνγνεηεπηηθά δηθνξνύκελε». Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ηζρπξηζκνί απηνδηάζεζεο είηε 

ππνζηεξίδνληαη, είηε επηπιήηηνληαη, ρσξίο απηφ λα ππαηλίζζεηαη κηα γεληθή 

ζηάζε ηνπ ΟΖΔ, ν νπνίνο δελ είλαη νκνηνγελήο νξγαληζκφο αιιά έλαο φκηινο 

δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζπκθεξφλησλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί, ην 

θαηά πφζνλ αιιά θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο, ν ΟΖΔ ππνζηήξημε ή δείρλεη 

δηαηεζεηκέλνο λα ππνζηεξίμεη έλαλ ιαφ πνπ ζέιεη λα πξαγκαηψζεη ην δηθαίσκά 

ηνπ ζηελ απηνδηάζεζε, αιιά θαη ην ηί ζα ζπλέβαηλε ζηε ζπλέρεηα, αλ ππνζηήξηδε 

απηήλ ηελ ηάζε, κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Κάπνηνη 

ζπγγξαθείο ζε απηφ ην πιαίζην, δε βιέπνπλ ηελ απηνδηάζεζε ζαλ κηα εξψηεζε 

πνπ έρεη σο απάληεζε ην λαη ή ην φρη, αιιά ζαλ κηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάγθε νηθνδφκεζεο ελφο λένπ θξάηνπο θαη θξαηηθψλ 

ζεζκψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν ΟΖΔ κπνξεί λα θαίλεηαη άιινηε ζαλ λα 

ππνζηεξίδεη θαη άιινηε ζαλ λα θαηαδηθάδεη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, 

αλαιφγσο κε ηελ εθάζηνηε ελέξγεηά ηνπ σο πξνο απηνχο ηνπο ζεζκνχο 

(Tomiak, 2020, p.7).  

ηε ζχγρξνλε επνρή, κπνξεί λα ζεσξείηαη φηη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ έρνπλ μεπεξαζηεί, αιιά δελ είλαη πάληα 
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έηζη. Σν δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε, έρεη γίλεη κηα νινέλα θαη πην πηεζηηθή 

απαίηεζε ησλ ιαψλ πνπ αλαδεηνχλ αλαγλψξηζε θαη απηνλνκία, αθφκε θαη ζηνλ 

21ν αηψλα. Απηή ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ απηνδηάζεζε, θαίλεηαη λα είλαη ε 

πνξεία πνπ νδεγεί ζε έλαλ πην εηεξνγελή θφζκν. Αληίζεηα, ε άλνδνο δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ καο επεξεάδνπλ παγθνζκίσο, θαίλεηαη λα απαηηεί ηε 

δεκηνπξγία δηεζλψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, ηθαλψλ λα επηιχζνπλ απηά ηα 

πξνβιήκαηα, νη νπνίνη πηζαλφηαηα ζα καο νδεγνχζαλ ζε κηα πην νκνηνγελή 

παγθφζκηα ηάμε. Παξφιν πνπ θαη νη δχν ηάζεηο έρνπλ ηζρπξνχο ιφγνπο πνπ ηηο 

θαζηζηνχλ κε αλαζηξέςηκεο, δελ είλαη ζαθέο αλ θαη πψο κπνξνχλ λα 

ζπλππάξρνπλ (Martinez-Cruz, 2018, p.87). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε αληίζεζε κε 

ηελ εηεξνγέλεηα πνπ νθείιεηαη ζην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο, ππάξρεη κηα 

δηαθνξεηηθή θαη αξθεηά θπξίαξρε ηάζε πνπ θαίλεηαη λα νδεγεί ζε έλαλ πην 

νκνηνγελή πιαλήηε. Χο απνηέιεζκα ηεο έληνλεο θαη ζρεηηθά πξφζθαηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο αθνξνχλ φινπο ηνπο 

ιανχο ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηά ηα πξνβιήκαηα - φπσο νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ε 

θηψρεηα, ε αζθάιεηα, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ηξνκνθξαηία, ν πφιεκνο, ην 

δηαδίθηπν θαη νη δηεζλείο εκπνξηθνί νξγαληζκνί, ρξεηάδνληαη ζεζκνχο, ζρέζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, πνπ απαηηνχλ ηε ζπληνληζκέλε θαη θνηλή 

δξάζε φισλ ησλ ρσξψλ απφ ηφηε πνπ απηά ηα πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα 

ιπζνχλ απφ έλα κφλν άηνκν ή έλα θξάηνο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

κειεηεηέο θαη πνιηηηθνί, ζπδεηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο γηα λα νξηνζεηήζνπλ 

ηα πεξηγξάκκαηα κηαο παγθφζκηαο ηάμεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ιαψλ, ηελ αλαπφθεπθηε εμαθάληζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ζεζκψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ παγθφζκηα ηάμε. Δάλ 

απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ παγθφζκησλ απεηιψλ, ε λέα 

ξχζκηζε πνπ νξγαλψλεη ηφζν ηελ θνηλσληθή δσή φζν θαη ηελ παγθφζκηα ηάμε 

είλαη ζεκαληηθή, επεηδή νη αλαδπφκελνη ζεζκνί ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη 

επηβάιινπλ θαλφλεο πνπ δεζκεχνπλ θαη επεξεάδνπλ απφ καθξηά άηνκα, 

θνηλφηεηεο θαη θξάηε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, είηε έρνπλ ζπκθσλήζεη ηα ίδηα είηε 

φρη. Δπηπιένλ, εάλ νη κεηνλφηεηεο εληφο ησλ θξαηψλ δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα 

απηνδηάζεζεο θαη δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα απνθηήζνπλ αλεμαξηεζία, είλαη 

πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπγθξνχζεηο, πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζεζκψλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

εηξεληθή παγθφζκηα ηάμε, εηδηθά εάλ απηέο νη κεηνλφηεηεο ζεσξνχλ ηηο 
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παγθφζκηεο δηαδηθαζίεο νκνζπνλδηνπνίεζεο σο απεηιή (Martinez-Cruz, 2018, 

p.88). Σνχην, βέβαηα, δελ απνηειεί ζην άξζξν ηνπ Martinez-Cruz θάπνηα ηάζε 

δαηκνλνπνίεζεο ησλ πιεζπζκψλ πνπ δεηνχλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

απηνδηάζεζεο ηελ απηνλνκία ηνπο, αιιά κάιινλ κηα αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο.  

Αληηζέησο, ππάξρνπλ θαη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνο ηελ αξρή ηεο 

απηνδηάζεζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή. πσο αλαθέξεη ν Archibugi (2003, p.488), 

ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ εθηείλεηαη ζε ηξεηο πνιχ δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε απνηειεί ηελ απηνδηάζεζε ησλ απνηθηαθψλ ιαψλ, κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ζηνλ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζε πνιιέο 

άιιεο πεγέο δηεζλνχο δηθαίνπ. Οιφθιεξε ε παγθφζκηα πνιηηηθή θνηλφηεηα 

ππνζηεξίδεη απηφ ην λφεκα, ππαγνξεχνληαο κεξηθέο εμαηξέζεηο. Σν δεχηεξν 

λφεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφζρηζε, πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

κεηνλνηήησλ πνπ ζθνπεχνπλ λα απνρσξήζνπλ απφ ην θξάηνο ζην νπνίν 

αλήθνπλ θαη είλαη ην πην αφξηζην απφ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη επίζεο 

απηφ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο θαη ηνπο εκθχιηνπο 

πνιέκνπο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Δίλαη ην δεχηεξν λφεκα, εηδηθφηεξα, πνπ 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. Ζ ηξίηε έλλνηα, 

ηέινο, αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο εζληθέο ή πνιηηηζηηθέο νκάδεο πνπ, αλ θαη 

ζθνπεχνπλ λα παξακείλνπλ κέξνο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αλήθνπλ, επηζπκνχλ 

λα επηηχρνπλ νξηζκέλα ζπιινγηθά δηθαηψκαηα. Απηφ ην ηειεπηαίν, είλαη ην πην 

θαηλνηφκν λφεκα θαη εηδηθά ζηα δεκνθξαηηθά θξάηε, ππξνδφηεζε κηα έληνλε 

ζπδήηεζε. Αλ θαη είλαη ζεσξεηηθά θαη πνιηηηθά έγθπξεο, νη ηξεηο έλλνηεο θξχβνπλ 

πνιηηηθέο θαη πλεπκαηηθέο παγίδεο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Archibugi (2003, 

489). Καη ζηηο ηξεηο, είλαη έλα ππνθεηκεληθφ δηθαίσκα πνπ απνηπγράλεη αθφκε λα 

αληηζηαζκηζηεί κε αθξίβεηα απφ έλα λφκηκν ζψκα. Σν επηρείξεκα ηνπ άξζξνπ 

απηνχ είλαη φηη γηα λα ηεζεί ζε πιήξε ηζρχ, ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε, δελ 

κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηηο ζπγθξνπφκελεο πνιηηηθέο θνηλφηεηεο. Δάλ ππνζέζεη 

θαλείο φηη ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ην απνηέιεζκα πηζαλφηαηα ζα αληηθαηνπηξίδεη 

ηε δχλακε ησλ αληηκαρφκελσλ κεξψλ θαη φρη ην ζπκθέξνλ ησλ ιαψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε εγθπξφηεηά ηεο, ε έλλνηα ηεο απηνδηάζεζεο πξέπεη 

λα εληαρζεί ζε έλα λνκηθφ ζχζηεκα πνιχ επξχηεξν απφ απηφ ησλ κεκνλσκέλσλ 

θξαηψλ θαη αθφκε θαη ηνπ ηζρχνληνο δηεζλνχο δηθαίνπ. 
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Δάλ πξφθεηηαη λα παίμεη πξννδεπηηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, ε 

απηνδηάζεζε απαηηεί κηα θνζκνπνιίηηθε έλλνκε ηάμε. Υσξίο κηα ηέηνηα εληνιή, ε 

αξρή θηλδπλεχεη λα είλαη μεπεξαζκέλε θαη αληηδξαζηηθή, πξνθαιψληαο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη ζνβηληζηηθέο απαηηήζεηο αληίζεηεο κε ηα ζεκειηψδε 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Μηα ηέηνηα θνζκνπνιίηηθε έλλνκε ηάμε είλαη απίζαλν λα 

επηηεπρζεί ζχληνκα. Αιιά αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα εληνιή, ζα 

κπνξνχζε λα πξνηαζεί ζε αλεμάξηεηα ηξίηα κέξε λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

αληηθξνπφκελεο αμηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ θνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απηνδηάζεζε 

(Archibugi, 2003, p.488). 

Δίλαη θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή πείξα εκθαλέο, φηη ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο φρη 

κφλν δελ έρεη ππνρσξήζεη ζηηο κέξεο καο, αιιά ππνζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ δηάθνξνπο πιεζπζκνχο πνπ δεηνχλ αλεμαξηεζία. Γχν πεξηπηψζεηο 

απφ ηελ Δπξσπατθή ήπεηξν πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ηνπο εηδεζενγξαθηθνχο θνξείο, είλαη ε Καηαινλία θαη ε πεξηνρή ηνπ Βέλεην. Σα 

γεγνλφηα ζηελ Καηαινλία πξνθάιεζαλ κεγάιε αλαηαξαρή ζηελ Δπξψπε θαη ηελ 

Ηζπαλία ην 2017.  

Απηφ πνπ ζπλέβε ζηελ Καηαινλία ήηαλ κηα θαζαξά πνιηηηθή θξίζε, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ ππάξρνπλ εδψ θαη 

αηψλεο, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα βξέζεθαλ ζε έλα απμαλφκελν θιίκα έληαζεο 

θαη αληίζεζεο. Έλα ζηνηρείν πνπ πξαγκαηηθά πξνβιεκάηηζε αξθεηνχο κειεηεηέο, 

αθνξνχζε ην πνηα είλαη ηα αιεζηλά ζπλαηζζήκαηα ησλ Καηαιαλψλ θαη ησλ 

Ηζπαλψλ θαη αλ εθπξνζσπνχληαη πξαγκαηηθά απφ ηνπο ζεκεξηλνχο εγέηεο 

ηνπο. Σελ 1ε Οθησβξίνπ 2017, φηαλ ν Puigdemont ζπγθάιεζε ην δεκνςήθηζκα 

γηα αλεμαξηεζία, ην έθαλε ρσξίο ηα θφκκαηα λα έρνπλ ζπλελλνεζεί κεηαμχ ηνπο 

ψζηε λα ζπλαπνθαζίζνπλ, κε απνηέιεζκα ε ςεθνθνξία λα θξηζεί σο 

αληηζπληαγκαηηθή ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Απηνλνκίαο ηεο Καηαινλίαο, 

ην νπνίν απαηηεί πιεηνςεθία δχν ηξίησλ. Σν δεκνςήθηζκα είρε θεξπρζεί επίζεο 

αληηζπληαγκαηηθφ ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2017 θαη αλεζηάιε απφ ην πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην ηεο Ηζπαλίαο, κεηά απφ αίηεκα ηεο ηζπαληθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία 

ην θήξπμε σο παξαβίαζε ηνπ ηζπαληθνχ πληάγκαηνο. Δπηπιένλ, ζηηο αξρέο 

επηεκβξίνπ, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Καηαινλίαο είρε εθδψζεη εληνιέο ζηελ 

αζηπλνκία λα πξνζπαζήζεη λα ην απνηξέςεη. Γηεζλή κέζα ελεκέξσζεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαηέγξαςαλ εθείλεο ηηο κέξεο πεξίπνπ 900 ηξαπκαηίεο απφ 
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αζηπλνκηθή βία, ελφζσ νη Καηαιαλνί πξνζέξρνληαλ ζηηο νπξέο γηα λα ςεθίζνπλ   

Parra & Giles, 2017). Λφγσ εηθαδφκελσλ παξαηππηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ςεθνθνξίαο θαζψο θαη ιφγσ ηεο ρξήζεο βίαο απφ ην Δζληθφ 

Αζηπλνκηθφ ψκα θαη ηελ Πνιηηηθή Άκπλα, δηεζλείο παξαηεξεηέο πνπ 

πξνζθιήζεθαλ απφ ηε Generalitat (Government of Catalonia), δήισζαλ φηη ην 

δεκνςήθηζκα δελ πιεξνχζε ηα ειάρηζηα δηεζλή πξφηππα γηα ηηο εθινγέο. Δίλαη 

δχζθνιν λα εμεγεζεί απηή ε βία απφ ηελ ηζπαληθή αζηπλνκία ζε άηνκα πνπ, 

αθφκε θαη εθηφο λφκνπ, απιψο εμέθξαδαλ ηηο ηδέεο ηνπο κε εηξεληθφ θαη ηαθηηθφ 

ηξφπν. Απηφ ην είδνο αληίδξαζεο θάλεθε έηζη φηη ελφριεζε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε, θαίηνη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο δε ζα 

είραλ γηα ην ηζπαληθφ θξάηνο θακία λνκηθά δεζκεπηηθή ηζρχ. Σν θαηαιαληθφ 

θνηλνβνχιην θαη ν πξφεδξφο ηνπ βξέζεθαλ ρσξίο ηδηαίηεξα πνιιέο επηινγέο, 

ζρεδφλ ππνρξεσκέλνη λα δηαθεξχμνπλ αλεμαξηεζία γηα λα κελ ράζνπλ ην 

θχξνο ηνπο κπξνζηά απφ ην εθινγηθφ ηνπο ζψκα. Οη Καηαιαλνί, αθφκε θαη  νη 

ιηγφηεξν πεπεηζκέλνη γηα ηελ αλάγθε γηα αλεμαξηεζία, ππέζηεζαλ ηφηε 

αδηθαηνιφγεηε βία θαη θαηαζηνιή, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πνιιέο 

ζπιιήςεηο θαη πξνζαγσγέο αηφκσλ πνπ ηάρζεθαλ ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο 

(Cetra, Adam & Tarrega, 2018, p.126).  

Παξφκνηεο ζπδεηήζεηο γίλνληαη θαηά θαηξνχο θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Βέλεην. Σν 

2012, ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηνπ Βέλεην εμέδσζε ςήθηζκα πνπ έδηλε 

εληνιή ζηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Βέλεην, Λνχθα Εαία λα μεθηλήζεη 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ απηνδηάζεζε. πσο είρε 

εγθξηζεί απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ Βέλεην, ν Εαία έπξεπε πιένλ "λα μεθηλήζεη 

επεηγόλησο ζεζκηθέο ζρέζεηο κε ηελ ΔΔ θαη ηνλ ΟΖΔ πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζεί ηε 

δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο" κεηαμχ ηνπ ιανχ ηνπ Βέλεην γηα ηελ απηνδηάζεζή ηνπ. 

Ζ πξφηαζε εγθξίζεθε κε ηηο ςήθνπο ησλ θνκκάησλ Lega Nord θαη People of 

Liberty (Ηηαιηθή θεληξνδεμηά). Ζ Έλσζε Υξηζηηαλψλ θαη Κεληξηθψλ Γεκνθξαηψλ 

απείρε θαη ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (Ηηαινί ζνζηαιδεκνθξάηεο) έθπγε απφ ηε 

ζπλεδξίαζε, ππνζηεξίδνληαο φηη κηα απιή ςήθνο γηα ηελ απηνδηάζεζε είλαη 

αληίζεηε κε ηνπο Ηηαιηθνχο λφκνπο. Ο Εαία ηφηε παξαδέρζεθε, φηη θακία 

ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο ζην Βέλεην. 

Δληνχηνηο, αλέθεξε επίζεο φηη ην ςήθηζκα πξνβιέπεη φηη κηα αλεμάξηεηε νκάδα 

λνκηθψλ ζα αλαιχζεη ην δήηεκα θαη ηειηθά ζα δηαπηζηψζεη εάλ ε ςεθνθνξία 
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κπνξεί λα δηεμαρζεί λφκηκα. Ο Εαία πξφζζεζε φηη πηζαλψο ζα ςήθηδε λαη ζηελ 

αλεμαξηεζία. Απηά ηα  πξνεγνχκελα, ζέηνπλ έλα εξσηεκαηηθφ ζην πξαγκαηηθφ 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ςεθίζκαηνο, θαζψο λσξίηεξα ν Εαία είρε παξνπζηάζεη κηα 

πξφηαζε πνπ ζα δηεχξπλε ηελ απηνλνκία ηνπ Βέλεην, δηαηεξψληαο παξάιιεια 

ηελ ελφηεηα ηνπ Ηηαιηθνχ θξάηνπο. Δθηφο απφ απηφ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηνπ Βέλεην, είρε ήδε εγθξίλεη ςήθηζκα γηα ηελ 

απηνδηάζεζε ην 1998. Σν θείκελν, πεξηειάκβαλε πξφηαζε γηα κηα ιατθή 

ςεθνθνξία πνπ δελ πινπνηήζεθε πνηέ (Nationalia, 2012). Δλ ζπλερεία, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλα εληειψο αλεπίζεκν δεκνςήθηζκα ην 2014 κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Δλ ηέιεη, ην 2017, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ζπκβνπιεπηηθφ (κε 

λνκνζεηηθά δεζκεπηηθφ) δεκνςήθηζκα, ζην νπνίν ςήθηζαλ 57,2% ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη ε ιατθή εηπκεγνξία ήηαλ 

ππέξ ηνπ λαη θαηά 98,1%, ελψ παξάιιεια έγηλε αληίζηνηρν δεκνςήθηζκα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Λνκβαξδίαο (New Europe, 2017). Απνκέλεη λα θαλεί πψο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα απνηειέζκαηα σο εξγαιεία δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλ 

ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν απηή ε πεξίπησζε, πξάγκα πνπ, 

θπζηθά, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν ζηα πιαίζηα ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο.  

ην πξψην θαη ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

αλαδξνκή ζηελ έλλνηα ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα αξρή πνπ 

ηζηνξηθά ζπλδέζεθε κε ην ηέινο ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη εληάρζεθε ζην ζχζηεκα 

ηνπ ΟΖΔ, αιιά θαίλεηαη φηη ζηε ζχγρξνλε επνρή, δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ 

λέεο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο. Σα αηηήκαηα ησλ 

ιαψλ εμειίζζνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη ελίνηε κε πνιχ ζζελαξνχο ηξφπνπο 

έλαληη πην θεληξηθψλ δνκψλ εμνπζίαο, ζε έλαλ θφζκν πνπ βαίλεη πξνο κηα 

δηαξθή νκνζπνλδηνπνίεζε θαη ζέηεη εληειψο δηαθνξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηέηνησλ αηηεκάησλ. Αλ θαη παξαηέζεθε κία “καηηά” ζηα επηρεηξήκαηα 

πνπ αθνξνχλ κηα θξηηηθή αλάπηπμε ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο ζηε ζχγρξνλε 

επνρή, αιιά θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή ελσζηαθή θνηλφηεηα, 

ζθφπηκν είλαη ηψξα λα γίλεη ιφγνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνηεινχλ θαη ην 

αληηθείκελν αλάιπζεο, μεθηλψληαο απφ ην Κφζνβν.  
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3. Μειέηε πεξίπησζεο: Κόζνβν 

3.1  Ιζηνξηθά ζηνηρεία  

Μεηά ηε λίθε ησλ πκκάρσλ ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

Απζηξννπγγξηθήο απηνθξαηνξίαο ην 1918, ην Κνζζπθνπέδην έγηλε κέξνο ηνπ 

λένπ Βαζηιείνπ ησλ έξβσλ, ησλ Κξναηψλ θαη ησλ ινβέλσλ, ην νπνίν 

θπβεξλνχζε έλαο έξβνο βαζηιηάο. Χο έλαο απφ ηνπο ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ, θαη 

ν κφλνο ιαφο ζην Βαζίιεην πνπ είρε δηθή ηνπ ζπληαγκαηηθή απηνλνκία πξηλ απφ 

ηε ζχγθξνπζε, ε εξβία αηζζάλζεθε φηη είρε ην δηθαίσκα λα θπξηαξρήζεη ζηε 

λέα ρψξα, πξνθαιψληαο ηε δπζαξέζθεηα άιισλ εζληθνηήησλ. Ζ εξβία 

μεθίλεζε κηα κεγάιεο θιίκαθαο πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο ησλ έξβσλ ζην 

Κνζζπθνπέδην, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ακβιχλεη ηελ αιβαληθή εζληθή 

πιεηνςεθία ζηελ πεξηνρή. Ο βαζηιηάο Αιεμάληξ, θήξπμε δηθηαηνξία ην 1929 θαη 

κεηνλφκαζε ηε ρψξα ζε Γηνπγθνζιαβία. Γνινθνλήζεθε ην 1934 απφ 

ηξνκνθξάηεο ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο. Ζ Ηηαιία θαηέιαβε ηελ Αιβαλία ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1939, ιίγν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

(Duke, 1998). 

Ζ Γεξκαλία εηζέβαιε ζηε Γηνπγθνζιαβία ζηηο 6 Απξηιίνπ 1941. Ζ αληίζηαζε ηνπ 

Γηνπγθνζιαβηθνχ ηξαηνχ θαηέξξεπζε κέζα ζε δέθα εκέξεο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζε έλα θξάηνο-αλδξείθειν ηεο 

Μεγάιεο Αιβαλίαο. Μέξνο ησλ ππφινηπσλ πήγε ζηε Βνπιγαξία, ελψ πεξηνρέο 

κε πνιχηηκνπο νξπθηνχο πφξνπο παξέκεηλαλ ζηε Γεξκαληθή θαηνηθεκέλε 

εξβία. Κάπνηνη Κνζνβάξνη, ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ έλσζή ηνπο κε ηελ 

Αιβαλία θαη ππνζηήξημαλ ην λέν θξάηνο (Duke, 1998, pp.2-4). πσο πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ην Κφζνβν έγηλε ηφπνο αηκαηεξψλ καρψλ. Οη 

θξηθαιεφηεηεο ελαληίνλ έξβσλ θαη Αιβαλψλ πνιηηψλ ήηαλ θνηλέο. Σν 1944, νη 

αληηζηαζηαθνί θαηέιαβαλ ην Κφζνβν. χληνκα έπξεπε λα ζπληξίςνπλ κηα 

εμέγεξζε απφ Αιβαλνχο αληάξηεο, νη νπνίνη δελ ήζειαλ ην Κνζζπθνπέδην λα 

ελζσκαησζεί ζε απηφ πνπ είδαλ σο εξβνθξαηνχκελε Γηνπγθνζιαβία. Σν 1945, 

ε ληθεθφξα θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε, ππφ ηνλ Josip Broz Tito, έδσζε ζην 

Κφζνβν ηα ζεκεξηλά ζχλνξά ηνπ, θαη ην έθαλε κηα απφ ηηο δχν απηφλνκεο 

επαξρίεο ηεο εξβίαο, ηε κεγαιχηεξε δεκνθξαηία ηεο νζηαιηζηηθήο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (Woehrel, 1999, p.4). 
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Παξά ηε λέα νλνκαζηηθή ηνπ απηνλνκία, ην Κνζζπθνπέδην παξέκεηλε ππφ 

εξβηθή θπξηαξρία κέρξη ην 1966, φηαλ ν κπζηηθφο αξρεγφο ηεο αζηπλνκίαο, 

Αιεμάληξ Ράλθνβηηο, έλαο έξβνο θαη ν βαζηθφο αξρηηέθηνλαο θαηαζηνιήο ζην 

Κνζζπθνπέδην, απνκαθξχλζεθε απφ ην αμίσκα απφ ηνλ Σίην. Ο Σίην άξρηζε 

ηφηε λα κεηαηνπίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνο ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Κνζζφβνπ, απφ 

ηελ θαηαζηνιή ζηε ζπκθηιίσζε. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία δελ θηλήζεθε αξθεηά 

γξήγνξα γηα νξηζκέλνπο Αιβαλνχο. Σν 1968, ζε δηαδειψζεηο ζε νιφθιεξν ην 

Κφζνβν, Αιβαλνί δηαδεισηέο δήηεζαλ λα δνζεί ζην Κνζζπθνπέδην θαζεζηψο 

δεκνθξαηίαο εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, πιήξεο ηζφηεηα κε ηε 

εξβία. Οξηζκέλεο δηαδειψζεηο έγηλαλ βίαηεο θαη ηα ζηξαηεχκαηα ηεο 

αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζηξαηνχ θιήζεθαλ λα ηηο θαηαζηείινπλ, κε απνηέιεζκα 

αξθεηνχο ζαλάηνπο (Woehrel, 1999, p.4). Σν 1974, ε Γηνπγθνζιαβία πηνζέηεζε 

έλα λέν ζχληαγκα. Πεξηνξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο απφ ην 1966 γηα αχμεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Κνζφβνπ εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ην λέν ζχληαγκα έδσζε 

ζην Κφζνβν απφ πνιιέο απφςεηο, de facto απηνλνκία θαη ζπλεπψο ηζφηηκε 

ζέζε ζηε Γηνπγθνζιαβηθή νκνζπνλδία κε ηε εξβία. Οη Αιβαλνί εζληθνί, 

αλέιαβαλ εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκία. Σν 

Κφζνβν έιαβε κεγάιεο επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ελφο νκνζπνλδηαθνχ ζρεδίνπ 

γηα ηελ εμίζσζε ηεο απφηνκεο δηαθνξάο ζηα επίπεδα αλάπηπμεο κεηαμχ 

πινχζησλ θαη θησρψλ πεξηνρψλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (Duke, 1998, pp.7-9).  

Οη θσλέο ησλ πεξηζζφηεξσλ Κνζνβάξσλ απαηηνχζαλ απφζρηζε απφ ηε εξβία 

θαη θαζεζηψο πιήξνπο δεκνθξαηίαο εληφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δθηφο απφ ηελ 

επίηεπμε κεγαιχηεξεο εθπξνζψπεζεο ζε νκνζπνλδηαθά φξγαλα θαη ηελ 

επίζεκε ηζφηεηα κε ηε εξβία, ην θαζεζηψο ηεο δεκνθξαηίαο ζα έδηλε ζην 

Κφζνβν ην δηθαίσκα, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, λα απνρσξήζεη απφ ηε 

Γηνπγθνζιαβία. Μεξηθνί, κάιηζηα, πξφηεηλαλ έλσζε κε ηελ Αιβαλία, αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη Κνζνβάξνη αλαγλψξηζαλ φηη ήηαλ πην ειεχζεξνη θαη νηθνλνκηθά 

θαιχηεξνη απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο ζηελ Αιβαλία, νη νπνίνη ππέθεξαλ 

απφιπηε θηψρεηα ππφ ην εμαηξεηηθά άθακπην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο εθεί. Σν 

1981, κηα θνηηεηηθή δηακαξηπξία ελάληηα ζηηο θαθέο ζπλζήθεο ζην Παλεπηζηήκην 

ηεο Πξίζηηλα θιηκαθψζεθε ζε ηαξαρέο. Οη δηαδεισηέο ζην παλεπηζηήκην θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ επαξρία, δήηεζαλ ην θαζεζηψο αλεμαξηεζίαο γηα ην 
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Κνζζπθνπέδην, ελψ νξηζκέλνη δηαδεισηέο δήηεζαλ έλσζε κε ηελ Αιβαλία 

(Woehrel, 1999, p.4).  

Σν 1987, έλαο έξβνο εγέηεο αμηνπνίεζε ην δήηεκα ηνπ Κνζφβνπ σο εθαιηήξην 

γηα ηελ εμνπζία. Καηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ζην Κφζνβν ζηηο 24 Απξηιίνπ, ν 

αμησκαηνχρνο ηνπ εξβηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, ιφκπνληαλ 

Μηιφζεβηηο, έδσζε κία νκηιία ζηνπο έξβνπο ζην Κνζζπθνπέδην, 

δεζκεπφκελνο φηη «θαλείο δελ πξέπεη λα ηνικά λα ζαο ρηππά». Ζ νκηιία, ε 

νπνία πάηεζε ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε εξβηθή εζληθή δπζαξέζθεηα, 

νπζηαζηηθά μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ Μηιφζεβηηο θαη ηνλ θαζηέξσζε σο 

ζεκαληηθή πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα. Ο ίδηνο εθιέρζεθε αξρεγφο ηνπ εξβηθνχ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο αξγφηεξα εθείλν ην έηνο. Απφ απηή ηε ζέζε, θαη 

αξγφηεξα σο Πξφεδξνο ηεο εξβίαο, ν Μηιφζεβηηο θηλήζεθε γηα λα αλαιάβεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ Κνζφβνπ. Σν 1989, ην ζεξβηθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηξνπνινγίεο 

ζην εξβηθφ ζχληαγκα, πεξηνξίδνληαο έληνλα ηελ απηνλνκία ηνπ Κνζφβνπ. Σν 

θνηλνβνχιην ηνπ Κνζφβνπ, ππφ κεγάιε πίεζε απφ ηηο ζεξβηθέο δπλάκεηο 

αζθαιείαο, έθαλε ην ίδην. Σν 1990, ε εξβία ελέθξηλε πεξαηηέξσ κέηξα πνπ 

εμάιεηςαλ ηελ απηνλνκία ηνπ Κνζφβνπ θαη θαηάξγεζαλ ην θνηλνβνχιην θαη ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Κνζφβνπ. Οη Αιβαλνί ζην Κνζζπθνπέδην άιιαμαλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο, δεκηνπξγψληαο ηνλ Απειεπζεξσηηθφ ηξαηφ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ (KLA) γηα λα αγσληζηεί γηα αλεμαξηεζία - θαη πξνζνρή - ζηελ 

παγθφζκηα ζθελή. Απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία ελαληίνλ ησλ 

παξαδνζηαθψλ αληηπάισλ ηνπο, ησλ έξβσλ θαη μεθίλεζαλ λα επηηίζεληαη ζε 

ζεξβηθέο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Σειηθά, θαζψο ε βία εληάζεθε θαη νη έξβνη 

αληεπηηέζεθαλ, δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα κία δηακάρε πνπ 

ζπλερίζηεθε θαη ηνλ 21ν αηψλα (Woehrel, 1999). Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ 

KLA θαη ησλ ζεξβηθψλ δπλάκεσλ ζπλερίζηεθαλ, κε απνηέιεζκα ρηιηάδεο 

ζχκαηα θαη αθφκε πεξηζζφηεξνπο πξφζθπγεο. Ο ΟΖΔ απνθάζηζε λα επέκβεη, 

ζηέιλνληαο ηελ απνζηνιή επαιήζεπζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ (Kosovo 

Verification Mission (KVM), κε ηελ επζχλε ηε ζπκκφξθσζε κε ην Φήθηζκα 

1203/19985 ηνπ Α ηνπ ΟΖΔ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ βηαηνπξαγηψλ ζην 

                                                
5
 Σν ςήθηζκα 1203 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ εγθξίζεθε ζηηο 24 

Οθησβξίνπ 1998, αθνχ ππελζχκηζε ηα ςεθίζκαηα 1160 (1998) θαη 1199 (1998) γηα ην 
Κνζζπθνπέδην, ην πκβνχιην δήηεζε απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 
(εξβία θαη Μαπξνβνχλην) λα ζπκκνξθσζεί κε πξνεγνχκελα ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ 
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Κνζζπθνπέδην, ηελ απφζπξζε ησλ έλνπισλ δπλάκεσλ απφ ην Κνζζπθνπέδην 

θαη ηελ ηήξεζε ηεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο. Γεδνκέλνπ φηη ε KVM ήηαλ κέξνο 

ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ), 

αζρνιήζεθε επίζεο κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δξψληαο σο παξαηεξεηεο. 

Μεηά απφ κηα αεξνπνξηθή εθζηξαηεία ηνπ ΝΑΣΟ ην 1999, ε δπλακηθή άιιαμε 

θαζψο νη δηεζλείο νξγαληζκνί ελεπιάθεζαλ πεξηζζφηεξν. Οη γηνπγθνζιαβηθέο 

δπλάκεηο απνρψξεζαλ απφ ην Κνζζπθνπέδην θαη κηα πνιηηηθή απνζηνιή ηνπ 

ΟΖΔ καδί κε κηα δχλακε αζθαιείαο - Γχλακε πξνζηαζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ 

(KFOR) - ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΝΑΣΟ, ζηάιζεθε ζηελ πεξηνρή. 

 

3.2  Δθαξκνγέο ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο  

Σν Κφζνβν αλαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζε κηα ηζηνξηθή απφζρηζε απφ ηε 

εξβία ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2008, πνπ επαθνινχζεζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

επέκβαζεο ησλ λαηντθψλ δπλάκεσλ ην 1999, παξαθνινχζεκα ηεο νπνίαο ήηαλ 

ην Φήθηζκα 1244/19996 ηνπ Α ΟΖΔ. Μέρξη ην 2008, ε δηεζλήο θνηλφηεηα ήηαλ 

απξφζπκε λα ππνζηεξίμεη έλα αλεμάξηεην Κνζζπθνπέδην, πηζαλφηαηα απφ 

θφβν φηη κηα ηέηνηα ππνζηήξημε, ζα αλνίμεη έλα «θνπηί ηεο Παλδψξαο» φζνλ 

αθνξά ηνπο ιανχο ή έζλε, κε πηζαλέο αμηψζεηο απηνδηάζεζεο. Άιισζηε, πνιιέο 

είλαη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα νη πεξηπηψζεηο ηέηνησλ απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ (βι. 

γεγνλφηα ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ Καηαινλία). Έηζη, πξψηα ην ζρέδην Αλάλ θαη 

κεηά ην ζρέδην Αρηηζάαξη7, ην νπνίν θαη πξνέβιεπε πιήξε αλεμαξηεζία, 

λαπάγεζαλ ζηα Ζλσκέλα Έζλε. Δίλαη εχθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο ην γηαηί 

θξάηε πνπ έρνπλ θαη ηα ίδηα απνζρηζηηθέο ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπο δελ 

ππνζηήξημαλ έλα ηέηνην ζρέδην. Παξά, φκσο, ην αδηέμνδν ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ θεξχρζεθε κνλνκεξψο ζηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008, παξαθάκπηνληαο ην πκβνχιην Αζθαιείαο, κε ζηφρν 

λα δεκηνπξγεζεί ηεηειεζκέλν. Καη θπζηθά, ην γεγνλφο θαη κφλν φηη ην Κφζνβν 

θήξπμε εαπηφλ αλεμάξηεην δε ζα είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην δηεζλέο δίθαην, 
                                                                                                                                          
Αζθαιείαο θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο απνζηνιέο επαιήζεπζεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ 
γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ) ζην Κνζζπθνπέδην. 
6
 χκθσλα κε ην ςήθηζκα, ην Κνζζπθνπέδην ζα δηνηθείην γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

Πξνζσξηλή Απνζηνιή ησλ ΖΔ (“UNMIK”). 
7
 Σν ζρέδην Ahtisaari, είλαη ε επίζεκε πξφηαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Μηα δηεπζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο πνπ πξφηεηλε ν πξψελ Πξφεδξνο ηεο 
Φηλιαλδίαο Μάξηη Αρηηζάαξη πνπ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
θαζεζηψο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. 
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αιιά ην γεγνλφο φηη επζχο 52 θξάηε, απφ ηα νπνία πνιιά ζην ΝΑΣΟ 

αλαγλψξηζαλ ακέζσο ηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνζφβνπ σο θξάηνο, πεξηέπιεμε ηελ 

ππφζεζε, θαζψο έδσζε πνιχηηκα φπια ζην Κφζνβν ελαληίνλ ηνπ Βειηγξαδίνπ. 

κσο, ην δήηεκα ηνπ Κνζφβνπ ήηαλ θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απφ άπνςε 

δηεζλνχο δηθαίνπ, ζπλεπψο θαζφινπ ηπραία δελ είλαη θαη ε επηινγή λα 

παξνπζηαζηεί πξψηε απηή ε κειέηε πεξίπησζεο. Σν Κφζνβν δεκηνχξγεζε έλα 

ηζρπξφ πξνεγνχκελν, ην νπνίν άλνημε μαλά φζν θαλέλα άιιν ηέηνην δήηεκα 

ζηνλ 21ν αηψλα, ην εξψηεκα γηα ην αλ ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί έλαληη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ θαη αλ 

κπνξεί απηφ λα ζπκβεί κε ηέηνηνλ ηξφπν, αιιά θαη ην πνηα είλαη ε ζέζε ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θξάηνπο ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο (Λπγεξφο, 2008, p.139). Αθφηνπ θεξχρζεθε ε αλεμαξηεζία, ην 

Κφζνβν πηνζέηεζε απηνχζην ην ζρέδην ζπληάγκαηνο πνπ είρε πξνβιεθζεί ήδε 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ Αρηηζάαξη, ελψ ε δηεζλήο θνηλφηεηα, ηφζν αλαθνξηθά 

κε ηελ εηδηθή επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ην δήηεκα, αιιά θαη ηεο αλαδηακνξθσκέλεο 

UNMIK, ζα ζπλερίζεη λα εθηειεί πνιιέο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάινγν κε ηε εξβία ζρεηηθά κε δηαηάμεηο ζε έμη 

ηνκείο: αζηπλνκία, δηθαζηήξηα, ηεισλεία, κεηαθνξέο θαη ππνδνκέο, ζχλνξα θαη 

ζεξβηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (UN News, 2008). 

 

3.3  Αληηκεηώπηζε από ηε δηεζλή θνηλόηεηα 

Σν δήηεκα ηεο αλαγλψξηζεο θξάηνπο εμεηάδεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ. Σν Κνζζπθνπέδην παξακέλεη αθφκε ππφ ηνλ έιεγρν 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, επνκέλσο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη είλαη ζε 

ζέζε λα ζπλάςεη εμσηεξηθέο ζρέζεηο απφ κφλν ηνπ. Παξακέλεη έλα δήηεκα κε 

πνιππινθφηεηα, παξά ην γεγνλφο φηη πάλσ απφ 100 θξάηε έρνπλ αλαγλσξίζεη 

ηε δήισζε θπξηαξρίαο ηεο. Σν δήηεκα ηεο αλαγλψξηζεο, έπαςε λα είλαη 

εζσηεξηθφ ζέκα ησλ Κνζνβάξσλ, αιιά ηψξα είλαη δήηεκα ελψπηνλ ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο. Παξφιν πνπ ην Κνζζπθνπέδην ιεηηνπξγεί ηψξα μερσξηζηά απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εξβίαο θαη ηεο επξχηεξεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, κφλν ν 

ρξφλνο ζα δείμεη εάλ ζα βξεζεί θαη πφηε ζα βξεζεί ζε πιήξε ζέζε αλεμάξηεηνπ 

θξάηνπο ή αλ ζα δηαηεξεζεί ην ππάξρνλ status quo (Siboe, 2020, p.5). Αμίδεη, 

πάλησο, λα γίλεη εδψ κηα αλαθνξά ζηηο δχν ζρνιέο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε 
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ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θξάηνπο. Σν θξάηνο, φπσο απαηηείηαη βάζεη ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, ζα πξέπεη λα έρεη (α) κφληκν πιεζπζκφ · β) θαζνξηζκέλε 

επηθξάηεηα · (γ) θπβέξλεζε πνπ λα είλαη απηνδχλακε (φπσο ζα έιεγε ε 

γεξκαληθή ζεσξία, λα έρεη ηελ “αξκνδηφηεηα ηεο αξκνδηφηεηαο” · θαη (δ) 

ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζρέζεσλ κε ηα άιια θξάηε. Ζ κία άπνςε, αλαθέξεη φηη ε 

πιήξεο αλαγλψξηζε ηνπ θξάηνπο επέξρεηαη κε ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηα 

άιια θξάηε. Απηφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ είλαη έλα επηζθαιέο θξηηήξην, 

θαζψο ηα κηζά θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ ην έρνπλ αλαγλσξίζεη - άξα ην Κφζνβν 

ζεσξείηαη αλεμάξηεην θξάηνο ζην δηεζλέο δίθαην ή φρη; Ζ άιιε ζεσξία, αλαθέξεη 

φηη ηα θξάηε ιακβάλνπλ πιήξε ππφζηαζε σο ηέηνηα φηαλ πιεξνχλ φιεο ηηο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε θξάηνπο ζην δηεζλέο δίθαην. Σν Κφζνβν 

ζήκεξα πιεξνί ηηο ηξεηο πξψηεο πξνυπνζέζεηο, αιιά δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη 

πιήξε αλαγλψξηζε σο αλεμάξηεην θξάηνο, ακθίβνιν είλαη αλ κπνξεί λα 

ζπλάςεη ζρέζεηο κε φια ηα άιια θξάηε, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα ζπκβάιιεηαη 

δηκεξψο ή πνιπκεξψο κε θξάηε πνπ ην αλαγλσξίδνπλ (Siboe, 2020, p.5).  

Ζ εξβηθή θαη ε Αιβαληθή πιεπξά ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ βξέζεθαλ δηακεηξηθά 

αληίζεηεο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ελψ ην 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, ζεψξεζε ακέζσο ηελ 

θήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο σο παξάλνκε, ππνζηεξίδνληαο φηη ήηαλ αζπκβίβαζηε 

κε ηελ θξαηηθή θπξηαξρία φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ (Ληάθνπξαο, 2009, p.81). Σν Κφζνβν είλαη κεξηθψο αλαγλσξηζκέλν σο 

θξάηνο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα (98 απφ ηα 193 κέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ). 

Μεηά ηε Γλσκνδφηεζε ηνπ ΓΓΥ8, ε εξβία θαη ην Κφζνβν ζπλππέγξαςαλ ηε 

πκθσλία ησλ Βξπμειιψλ κε κεζνιάβεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2013, 

αιιά θαλέλα απφ ηα κέξε δελ ηελ έρεη επηθπξψζεη. Ζ ζπκθσλία ησλ 

Βξπμειιψλ, επίζεκα ε πξψηε ζπκθσλία αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ νκαινπνίεζε 

ησλ ζρέζεσλ, ζπλήθζε κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο εξβίαο θαη ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο. πδεηήζεθε θαη 

                                                
8
 Γλσκνδφηεζε ηνπ 2010, ζηελ νπνία ην ΓΓΥ θιήζεθε λα ζρνιηάζεη σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο 

απφζρηζεο ηνπ Κνζφβνπ. Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γλσκνδφηεζε, δηφηη ην ΓΓΥ, ζε 
αληίζεζε κε φζα ζπλήζσο πξεζβεχνληαη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα ην δηθαίσκα ηεο 
απηνδηάζεζεο θαη ηελ πξνζήισζε ζηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα, έθξηλε φηη ην Κφζνβν δελ είρε 
θάλεη θάηη πνπ απαγνξεπφηαλ κε ην λα απνζρηζηεί, ζπλεπψο ήηαλ κέζα ζηα λφκηκα δηθαηψκαηά 
ηνπ. Ζ γλσκνδφηεζε απηή πξνθάιεζε πνιιέο αλεζπρίεο ζε θξάηε πνπ έρνπλ απνζρηζηηθέο 
ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, γη’ απηφ θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα βηάζηεθε λα ηε ραξαθηεξίζεη 
«κνλαδηθή» θαη θαηά κία έλλνηα, αλεπαλάιεπηε.  
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νινθιεξψζεθε, αλ θαη δελ ππνγξάθεθε απφ θαλέλα κέξνο, ζηηο Βξπμέιιεο ππφ 

ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο έγηλαλ θπξίσο απφ 

ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο εξβίαο Ίβηηζα Νηάζηηο θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ Υαζίκ Θάηζη, κε κεζνιάβεζε απφ ηελ Όπαηε Δθπξφζσπν ηεο 

ΔΔ Κάζξηλ Άζηνλ θαη ε ζπκθσλία ζπλήθζε ζηηο 19 Απξηιίνπ 2013. χκθσλα κε 

ηηο πξφλνηεο ηεο πκθσλίαο, ε θπβέξλεζε ηεο εξβίαο δελ αλαγλσξίδεη ην 

Κνζζπθνπέδην σο θπξίαξρν θξάηνο, αιιά ιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Ο φξνο 

“νκαινπνίεζε/θαλνληθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ” παξακέλεη αζαθήο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζε κεγάιν βαζκφ πξνβιεκαηηθφο (Reuters, 2013). Ο πξφεδξνο ηεο 

εξβίαο Αιεμάληαξ Βνχηζηηο ζρνιίαζε ην 2018 φηη ε ζπκθσλία είλαη έλαο 

δχζθνινο ζπκβηβαζκφο γηα ηε εξβία, ε νπνία ζχκθσλα κε απηφλ εθπιήξσζε 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ε ζπκθσλία δελ 

εθαξκφζηεθε πνηέ ελ ηνηο πξάγκαζη, αιιά ζην κεηαμχ πάλσ απφ 100 θξάηε 

έρνπλ αλαγλσξίζεη ην Κφζνβν, πξάγκα ην νπνίν δείρλεη φηη δηακνξθψλεηαη 

ίζσο κηα de facto θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζα είλαη πην 

ιπζηηειήο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά λα ζεσξήζεη ην Κφζνβν αλεμάξηεην θξάηνο.  
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4. Μειέηε Πεξίπησζεο: Κξηκαία 

4.1  Ιζηνξηθά ζηνηρεία  

Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ πνξεία ηεο Κξηκαίαο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο αξρήο 

ηεο απηνδηάζεζεο ζηελ πεξίπησζή ηεο, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ραξαθηήξηζαλ απηή ηε δηαθνξά ηνλ 20ν  αηψλα. Ζ Κξηκατθή 

ρεξζφλεζνο, άιισζηε, έρεη απνηειέζεη πεδίν ζπγθξνχζεσλ ήδε απφ ηνλ 18ν 

αηψλα, φπσο θαηά θχξην ιφγν, ηελ πξνζάξηεζή ηεο απφ ηε Ρσζία ην 1783 θαη 

ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ. Δίλαη, πάλησο, εκθαλέο φηη ε ζρέζε ηεο Κξηκαίαο κε ηε 

Ρσζία είλαη καθξαίσλε, πξάγκα πνπ επεξέαζε θαη ηα γεγνλφηα πνπ κειεηψληαη 

εδψ (Münch, 2015, p.4).  

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο, δχν επαλαζηάζεηο ην 1917 

θαη ην ηέινο ηνπ Ρσζηθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ην 1921, ην επίζεκν φλνκα θαη ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ηεο Κξηκατθήο Υεξζνλήζνπ άιιαμαλ πνιιέο θνξέο. Χο θηιηθή 

ρεηξνλνκία πξνο ηελ Σνπξθία ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ, ε πξνεγνχκελε επίζεκε 

νλνκαζία ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Σαπξίδνο, αληηθαηαζηάζεθε κε ην ηνπξθηθήο 

πξνέιεπζεο φλνκα, Κξηκ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1921, ε Απηφλνκε νβηεηηθή 

νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο Κξηκαίαο αλαθεξχρζεθε σο κνλάδα ηεο Ρσζηθήο 

νβηεηηθήο Οκνζπνλδηαθήο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο. Σν λέν φλνκα θαη ε 

απηφλνκε θαηάζηαζε ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ηφηε ησλ κεγάισλ κε 

ξσζηθψλ κεηνλνηήησλ ζηελ πεξηνρή. Σν 1922, ε Κξηκαία ελζσκαηψζεθε ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη παξέκεηλε εληφο ηεο ΔΓ κέρξη ηε δηάιπζή ηεο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1991. Ζ κφλε εμαίξεζε ήηαλ ε πεξίνδνο απφ ηα ηέιε ηνπ 

θαινθαηξηνχ 1941 έσο ηελ άλνημε ηνπ 1944. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Κξηκαίαο 

θαηαιήθζεθε ηφηε απφ ην Σξίην Ράηρ. Σν 1945, κεηά ηε ξηδνζπαζηηθή 

εζλνθάζαξζε, ε Κξηκαία έραζε ην θαζεζηψο απηνλνκίαο πνπ είρε πξηλ απφ ηνλ 

πφιεκν θαη έγηλε κηα ζπλεζηζκέλε πεξηθέξεηα ηεο Ρσζηθήο νβηεηηθήο 

Οκνζπνλδηαθήο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο (Bebler, 2015, p.38; Kapustin, 

2015, p.109).  

Ληγφηεξν απφ έλα ρξφλν κεηά ην ζάλαην ηνπ δηθηάηνξα Σδφδεθ ηάιηλ, ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1954 ην Πξνεδξείν ηνπ Αλψηαηνπ νβηεηηθνχ ηεο ΔΓ, 

εμέδσζε δηάηαγκα γηα ηε κεηαθνξά ηεο Κξηκαίαο απφ ηελ Ρσζηθή νβηεηηθή 

Οκνζπνλδηαθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ζηελ Οπθξαληθή. Ζ κεηαθνξά είρε 



 
 

27 

πεξηγξαθεί απφ ηελ επίζεκε θνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα σο ζπκβνιηθή 

αδειθηθή ρεηξνλνκία πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ 300ε επέηεην ηεο Οπθξαλίαο πνπ 

εληάρζεθε ζηε Ρσζηθή Απηνθξαηνξία. Απηφ ην αμηνζεκείσην δηάηαγκα ηνπ 

Πξνεδξείνπ (θαη φρη θάπνηνπ νκνζπνλδηαθνχ λφκνπ θαη κηαο ζπληαγκαηηθήο 

ηξνπνπνίεζεο πνπ ςεθίζηεθε απφ νιφθιεξν ην Αλψηαην νβηεηηθφ ηεο ΔΓ), 

έδσζε κηα πνιχ ακθίβνιε λνκηθή θάιπςε ζε κηα απφθαζε πνπ έιαβε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο (CPSU) (Bebler, 2015, p.38). Ζ παξαρψξεζε ηεο Κξηκαίαο 

ιέγεηαη φηη πξνθιήζεθε απφ ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ Οπθξαλία έλα 

κεγάιν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη επίζεο λεξφ γηα άξδεπζε. Χζηφζν, ην δηάηαγκα 

παξαβίαδε ζαθψο ηα άξζξα 14 θαη 18 ηνπ «πληάγκαηνο ηάιηλ», ην νπνίν 

εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη, πνπ απαηηνχζε κηα επίζεκε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ γηα αιιαγέο ζηα ζχλνξα. Σν Αλψηαην 

νβηεηηθφ ηεο ΔΓ (θαη φρη ην Πξνεδξείν) ζα κπνξνχζε κφλν λα επηβεβαηψζεη 

κηα ηέηνηα ζπκθσλία, φρη απφ κφλε ηεο, αιιά ςεθίδνληαο έλαλ νκνζπνλδηαθφ 

λφκν θαη έπεηηα κηα ζπληαγκαηηθή ηξνπνπνίεζε γηα ην ζθνπφ απηφ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο δελ θηλήζεθε ηέηνηα θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε νξζή δηαδηθαζία ζηα δχν θνηλνβνχιηα, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθέο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλφδνπο, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπδεηήζεηο, δελ έγηλαλ ςεθνθνξίεο θαη δελ εγθξίζεθε νχηε 

ππνγξάθεθε ζπκθσλία. Δπηπιένλ, ν πιεζπζκφο ηεο Κξηκαίαο ζηεξήζεθε ην 

δηθαίσκά ηνπ λα δψζεη ή λα αξλεζεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε ζεκαληηθή 

αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ κεηαθνξά ηεο Κξηκαίαο ζηελ Οπθξαλία ήηαλ 

επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ Bebler (2015, p.38), αθφκε θαη ζε ζνβηεηηθνχο 

φξνπο, αληηζπληαγκαηηθή θαη ζαθψο παξάλνκε.  

Ζ επφκελε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο Κξηκαίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην 1990-1991. Μεηά απφ έλα 

δεκνθξαηηθφ δεκνςήθηζκα ζε φιε ηελ Οπθξαλία ην Φεβξνπάξην ηνπ 1991, ε 

Κξηκαία αλαβαζκίζηεθε μαλά ζε θαηάζηαζε απηφλνκεο δεκνθξαηίαο, απηή ηε 

θνξά εληφο ηεο Οπθξαλίαο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1991, πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ελαληίνλ ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ ζηελ Κξηκαία, 

φπνπ ν Πξφεδξνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο έθαλε δηαθνπέο. Σν πξαμηθφπεκα, νη 

ζπλζήθεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο 
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Οπθξαλίαο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1991, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζθξάγηζαλ ηελ ηχρε 

ηεο ΔΓ. ην ηειεπηαίν δεκνςήθηζκα δελ δεηήζεθε ε γλψκε ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Απηφλνκεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξηκαίαο ζρεηηθά κε ην εάλ επηζπκνχζαλ λα 

παξακείλνπλ ζηελ Οπθξαλία κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ ή ελαιιαθηηθά λα 

επαλεληαρζνχλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία (Kapustin, 2015, p.111). Ζ νβηεηηθή 

Έλσζε δηαιχζεθε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1991 ζε κηα ζπλάληεζε ησλ αξρεγψλ ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Λεπθνξσζίαο. ε απηή ηε 

ζπγθέληξσζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ θπλεγεηηθή πεξηνρή Belovezhska 

Pushcha, ν Ρψζνο εγέηεο Μπφξηο Γέιηζηλ απέηπρε λα δεηήζεη απφ ηνλ 

Οπθξαλφ ζπλάδειθφ ηνπ, Λενλίλη Κξάβνπθ, ηελ επηζηξνθή ηεο Κξηκαίαο ζηε 

«κεηέξα» Ρσζία. ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1992, ην Αλψηαην νβηεηηθφ ηεο 

Κξηκαίαο ASSR, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ νπθξαληθψλ αξρψλ, άιιαμε ην 

επίζεκν φλνκα ηεο γεο ζε Γεκνθξαηία ηεο Κξηκαίαο. ηηο 5 Μαΐνπ 1992, ην 

θνηλνβνχιην ηεο Κξηκαίαο δηαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κξηκαίαο θαη ςήθηζε 

ην πξψην ηνπ ζχληαγκα. Τπφ πίεζε απφ ην Κίεβν, ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε 

ζηηο 6 Μαΐνπ 1992 κε κηα πξφηαζε γηα ηελ Κξηκαία σο ηκήκα ηεο Οπθξαλίαο 

(Howard, 2015, p.6).  

ηηο 19 Μαΐνπ 1992, ε αλαθήξπμε ηεο Κξηκαίαο σο αλεμάξηεηεο, αθπξψζεθε 

απφ ην Οπθξαληθφ Αλψηαην Ράληα (θνηλνβνχιην). Χο έλα quid pro quo, ην Κίεβν 

ζπκθψλεζε λα εληζρχζεη ην απηφλνκν θαζεζηψο ηεο Κξηκαίαο. 

Δθκεηαιιεπφκελν απηά ηα απμεκέλα λνκηθά πξνλφκηα, ην θνηλνβνχιην ηεο 

Κξηκαίαο θαζφξηζε ζηηο 14 Οθησβξίνπ 1993 ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κξηκαίαο θαη παξαρψξεζε ζηνπο Σαηάξνπο ηεο Κξηκαίαο ηαθηηθή 

αληηπξνζψπεπζε ζην ζπκβνπιεπηηθφ ζπκβνχιην ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ. ηηο 

17 Μαξηίνπ 1995, ην Οπθξαληθφ θνηλνβνχιην αθχξσζε ην ζχληαγκα ηεο 

Κξηκαίαο, απνκάθξπλε ηνλ Πξφεδξν Γηνχξη Μεζθφθ θαη θαηήξγεζε ην αμίσκά 

ηνπ, θαζψο ν Πξφεδξνο θαηεγνξήζεθε γηα αληηθπβεξλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνρψξεζεο ηεο Κξηκαίαο απφ ηελ Οπθξαλία θαη ηελ 

έληαμή ηεο ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Απφ ηφηε, γηλφηαλ ζπρλά ιφγνο γηα ζρέδηα 

ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο γηα λέα πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, αιιά ε 

θαηάζηαζε πνηέ δελ έθηαζε ζε επίπεδν ζχγθξνπζεο θαη έξεπλα ηνπ 2013 

αλέθεξε φηη νη απνζρηζηηθέο ηάζεηο είραλ απνδπλακσζεί (Malyarenko & 
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Galbreath, 2013, p.912), πξάγκα πνπ δηαςεχζηεθε απφ ηελ επεξρφκελε θξίζε 

ηνπ 2014-2015. 

 

4.2  Δθαξκνγέο ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο  

Έλα απφ ηα πην πξφζθαηα παξαδείγκαηα επίθιεζεο ηεο αξρήο ηεο 

απηνδηάζεζεο ήηαλ ε θξίζε ηεο Κξηκαίαο. Παξφια απηά, εδψ δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλνο θξηκατθφο ιαφο, ψζηε λα ππάξρεη θνξέαο δηθαηψκαηνο 

απηνδηάζεζεο, νχηε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ππήξμαλ νη πξνυπνζέζεηο 

γηα λα ζεσξεζεί ζεξαπεπηηθή ε απφζρηζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ 

(remedial secession). Σν πξφβιεκα ηεο Κξηκαίαο ζηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο 

ζρέζεηο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ δελ είρε ππνβιεζεί ζε ζεκαληηθή 

πξνζνρή. Χζηφζν, κεηά ην αληηζπληαγκαηηθφ πξαμηθφπεκα ζηελ Οπθξαλία ζηηο 

22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014 θαη ηηο απνθάζεηο ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ηεο 

Κξηκαίαο γηα δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ αλεμαξηεζία, έγηλε έλα απφ ηα 

πην δηαδεδνκέλα ζέκαηα ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή, ζηα Ζλσκέλα Έζλε (ΟΖΔ), 

ηνλ Οξγαληζκφ γηα Αζθάιεηα θαη πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ) θαη ηνπο 

Δπξσπατθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Δπξσπατθή 

Έλσζε) (Van der Driest, 2015, p.332).  

Πξηλ απφ ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, μεθίλεζαλ ζηελ Κξηκαία νη 

δηακαξηπξίεο ππέξ ηεο Ρσζίαο κε αθνξκή ηελ Οπθξαληθή πνιηηηθή. Οη 

δηακαξηπξίεο νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη ν πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο αξλήζεθε 

λα ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία ζχλδεζεο9 ηεο ΔΔ, κεηά απφ πηέζεηο ηεο Ρσζίαο 

πνπ ζεσξνχζε φηη ήηαλ πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο πεξηνρήο απφ ηε Γχζε. 

Ηζηνξηθά, ε Κξηκαία είρε αλέθαζελ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε Ρσζία, ζπλεπψο νη 

ηνπηθέο αξρέο δήηεζαλ βνήζεηα απφ ηε Ρσζία ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 θαη ν 

Πξφεδξνο Πνχηηλ πήξε ηελ έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ρξήζε ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα βξίζθνληαλ κφλν ζηελ 

πεξηνρή γηα ζθνπνχο απηνάκπλαο. Φπζηθά, απηφ ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 2(4) ηνπ Υάξηε, θαζψο ππάξρεη ρξήζε ή απεηιή βίαο, φρη ακπληηθά, 

                                                
9
 Ζ ζπκθσλία ζχλδεζεο είλαη ην θπξηφηεξν κέζν πξνζέγγηζεο ηεο Οπθξαλίαο κε ηελ ΔΔ. Δπλνεί 

ηελ εκβάζπλζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ, ηνλ ζεβαζκφ 
ησλ θνηλψλ αμηψλ. 
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αιιά πξνιεπηηθά. ηηο 16 Μαξηίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεκνςήθηζκα ηεο 

Κξηκαίαο, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ 97% ησλ ςεθνθφξσλ λα επηζπκνχλ λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηελ Οπθξαλία. Σελ επφκελε κέξα, ε Κξηκαία θήξπμε 

επίζεκα ηελ αλεμαξηεζία ηεο κε ηελ επηζπκία έληαμεο ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία 

θαη ν Πξφεδξνο Πνχηηλ απνδέρηεθε, πξνβάιινληαο ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο 

σο επηρείξεκα, ελψ ν Μπαλ Κη Μνπλ, ηφηε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ, 

εμέθξαζε ηε βαζηά ηνπ απνγνήηεπζε θαη νη G8 εμαίξεζαλ ηε Ρσζία απφ ηε 

ζχλνδν θνξπθήο ηνπο.  

 

4.3  Αληηκεηώπηζε από ηε δηεζλή θνηλόηεηα 

Οη ζπδεηήζεηο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζηα Δπξσπατθά θφξνπκ 

πνιηηηθνπνηήζεθαλ θαη ζπρλά είραλ πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα. Ζ 

αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο ηνπ ιανχ ηεο Κξηκαίαο ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ γεληθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Κξηκαίαο. 

Πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη, πξνο ην παξφλ, ε Κξηκαία είλαη κέξνο ηνπ 

εδάθνπο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά δηεζλή 

λνκηθά κέζα θαη ηηο εγρψξηεο ξσζηθέο λνκηθέο πξάμεηο (Van der Driest, 2015, 

p.335). Σν πκβνχιην Αζθαιείαο βξέζεθε ζηε ζέζε λα κελ κπνξεί λα πξνβεί ζε 

λνκηθά δεζκεπηηθή απφθαζε, δηφηη ε Ρσζία αζθνχζε βέην, θαη ηειηθά λα 

αλαγθαζηεί ζε απιή δήισζε (αλαθνξά 189/2014 Α ηνπ ΟΖΔ), ε νπνία ηειηθά 

δελ είρε λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα. Παξάιιεια, ε Γ ηνπ ΟΖΔ, φπνπ νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα βέην – αιιά νχηε 

θαη λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα, εμέδσζε ην ςήθηζκα 68/262 ππέξ ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο ηεο Οπθξαλίαο, ην νπνίν ππεξςήθηζε θαη ε Κχπξνο, κε ηνλ 

εθπξφζσπφ ηεο λα αλαθέξεη: «Ζ Κύπξνο ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ 

ζεβαζκνύ ησλ ζεκειησδώλ αξρώλ ηεο θπξηαξρίαο, ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο 

θαη ηεο αλεμαξηεζίαο όισλ ησλ θξαηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οπθξαλίαο». 

Ζ ζπλζήθε κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξηκαίαο «ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζρώξεζε ηεο Απηόλνκεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξηκαίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

λέσλ νληνηήησλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία» απνηειεί ηε δηεζλή λνκηθή βάζε γηα 
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ηελ ελνπνίεζε ηεο Κξηκαίαο θαη ηεο Ρσζίαο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα 

ζεσξείηαη έγθπξε ζπλζήθε πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ δχν δηεζλψλ λνκηθψλ 

ζεκάησλ βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ) (Collection of Legislation, 2014). Πξψηα 

απ' φια, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνθαζίδνληαο γηα ηελ επαλέλσζε, 

βαζίζηεθαλ ζηελ ηζηνξηθή θνηλφηεηα ηνπ ιανχ ηνπο θαη έιαβαλ ππφςε ηηο 

ππάξρνπζεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ην θνηλφ ζηε Ρσζία θαη ηελ 

Κξηκαία αληηιακβάλεηαη απηήλ ηελ πξάμε σο ζχκβνιν ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

ηζηνξηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηζηνξηθνχ ηίηινπ γηα ηελ 

επαλέλσζε ηνπ ιανχ ηεο Κξηκαίαο κε ηελ ηζηνξηθή παηξίδα ηνπο - ηε Ρσζία. 

ηελ νκηιία ηνπ κε ηελ επθαηξία ηεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ πξνζρψξεζε λέσλ ζεκάησλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ν Ρψζνο Πξφεδξνο 

Β. Πνχηηλ επεζήκαλε ηελ ηζηνξηθή θνηλφηεηα ησλ ιαψλ ηεο Κξηκαίαο θαη ηεο 

Ρσζίαο (Kremlin, 2014). 

Ζ λνκνινγία ηνπ ΓΓΥ, φπσο είλαη γλσζηφ, ζηηο πξνηάζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηε 

κνλνκεξή δήισζε αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, δελ εμέηαζε ην δήηεκα 

ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηε εξβία ηνπ ζρεκαηηζκνχ θξαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ. Γεληθά, ε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή βάζε είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα 

ζην δηεζλέο δίθαην, πξάγκα πνπ είλαη ζεκαληηθφ θαη γηα απηήλ ηελ ππφζεζε. 

Γίλεηαη απνδεθηφ, γηα παξάδεηγκα, ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ ηζηνξηθψλ 

δηθαησκάησλ ζε νξηζκέλεο παξάθηηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο (ηζηνξηθνί φξκνη θαη 

άιινη) ή ζε ζρέζε κε ηελ εγθπξφηεηα ελφο δηθαηψκαηνο δηέιεπζεο κέζσ ηεο 

επηθξάηεηαο άιινπ θξάηνπο. Χζηφζν, δελ κπνξεί επίζεο λα αγλνεζεί φηαλ 

πξφθεηηαη γηα επαλέλσζε ηζηνξηθά ελσκέλσλ εζλψλ. Ζ δηαίξεζε ηεο Ρσζίαο θαη 

ηεο Κξηκαίαο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηερλεηή θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνζχλζεζεο ηεο ΔΓ δελ εθαξκφζηεθε ηθαλνπνηεηηθφο λνκηθφο 

δηαθαλνληζκφο εδαθηθψλ δεηεκάησλ, γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο. ηε ζπλέρεηα, ε 

ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο 

Οπθξαλίαο, θαζψο θαη έγγξαθα ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ (CIS) 

(αλ θαη ε de-jure Οπθξαλία είλαη ηδξπηήο, αιιά φρη κέινο ηεο CIS) επηθχξσζε 

κφλν ην status quo θαη δελ αληηκεηψπηζε ην δήηεκα ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο 

νξηζκέλσλ απφ ηα επίκαρα εδάθε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο αλεπίιπηεο εδαθηθέο δηαθνξέο θαη ζπγθξνχζεηο ζην 

έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο CIS (Kapustin, 2015, p.111).  
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5. Μειέηε Πεξίπησζεο: Κύπξνο 

5.1  Ιζηνξηθά ζηνηρεία  

Ζ Κχπξνο, φπσο θαη ε Κξηκαία πνπ εμεηάζηεθε λσξίηεξα, είλαη κηα πεξηνρή κε 

καθξαίσλε ηζηνξηθή παξάδνζε, θαζψο ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ηελ έθαλε 

επηζπκεηή απφ θάζε κεγάιε απηνθξαηνξία ηνπ θφζκνπ. Ο Ρσζνηνπξθηθφο 

πφιεκνο ηεξκάηηζε ηνλ νζσκαληθφ έιεγρν ηεο Κχπξνπ ην 1878, φηαλ ην λεζί 

παξαρσξήζεθε έλαληη ελνηθίνπ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ππφ ηνπο φξνπο 

ηεο κεηαμχ ηνπο πλζήθεο πκκαρίαο. Χζηφζν, ε θπξηαξρία ηνπ λεζηνχ 

ζπλέρηζε λα δηαηεξείηαη απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία έσο φηνπ ε Μεγάιε 

Βξεηαλία πξνζάξηεζε κνλνκεξψο ην λεζί ην 1914, αθνχ θήξπμε πφιεκν 

ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ θαηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. Αθνινχζεζαλ νη 

ζπλζήθεο ησλ εβξψλ ην 1920 θαη ηεο Λσδάλεο ην 1923, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ε θαηνρή θαη δηνίθεζε ηεο Κχπξνπ πεξλά ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Σν 

1925, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα, ε Κχπξνο ραξαθηεξίδεηαη σο απνηθία ηνπ 

ηέκκαηνο. Ήδε απφ ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1931, νη Κχπξηνη είραλ 

επηδεηήζεη ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα, ελψ ην 1950 δηεμάγεηαη δεκνςήθηζκα κε 

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ λα δεηνχλ ηελ έλσζε κε ηελ 

Διιάδα. Σεο αδηαθνξίαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζην αίηεκα γηα απηνδηάζεζε, 

αθνινχζεζε ν απειεπζεξσηηθφο αγψλαο ηελ πεξίνδν ηνπ 1955 – 1959 κε 

ζθνπφ ηελ έλσζε. Σελ πεξίνδν εθείλε ε Βξεηαλία εκπιέθεη ζηελ πξψηε ηξηκεξή 

δηάζθεςε ηελ Σνπξθία. Δλ ηέιεη, ην 1960 ηδξχζεθε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

(ΚΓ), κε ηηο πλζήθεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ, νη νπνίεο ππεγξάθεζαλ ην 1959 θαη 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ έλα ρξφλν αξγφηεξα10, ελψ ζηηο 20 επηεκβξίνπ ηνπ  1960 ε 

ΚΓ γίλεηαη κέινο ηνπ ΟΖΔ. Με βάζε ηηο ζπλζήθεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ, ην 

πνιίηεπκα βαζηδφηαλ ζηε ζπλεξγαζία ησλ δχν θνηλνηήησλ ηνπ λεζησηηθνχ 

θξάηνπο – Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ – θαη φρη ζηελ αξρή ηεο ιατθήο 

θπξηαξρίαο (Αξψλε, 2017). Σν ζχληαγκα ηνπ 1960, ζέζπηζε κηα κνξθή 

δηακνηξαζκνχ εμνπζίαο, ή ζπλεηαηξηζηηθήο θπβέξλεζεο, ζηελ νπνία έγηλαλ 

παξαρσξήζεηο ζηελ ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απαίηεζεο ν αληηπξφεδξνο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ κειψλ ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ λα είλαη Σνπξθνθχπξηνη. Έλα απφ ηα άξζξα ηνπ πληάγκαηνο ήηαλ 
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ε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ ηνπηθψλ δήκσλ, ψζηε νη Διιελνθχπξηνη θαη νη 

Σνπξθνθχπξηνη λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηθνχο ηνπο δήκνπο ζε 

κεγάιεο πφιεηο (Danopoulos, 2005, p.260). Σε δηεηία 1963-1964, χζηεξα απφ 

ζπγθξνχζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο, νη Σνπξθνθχπξηνη 

απνρψξεζαλ απφ φια ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο ζηα νπνία ζπκκεηείραλ 

αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο (θπβέξλεζε, ζηξαηφ θιπ) θαη επέιεμαλ έλα 

ηδηφηππν θαζεζηψο απηνδηνίθεζεο ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Σφηε, ην Α ηνπ ΟΖΔ εγθαζίδξπζε ηελ Δηξελεπηηθή Γχλακε (UNFICYP) κε ην 

ςήθηζκα 186/1964, ζχκθσλα κε ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη – παξά ηελ 

απνρψξεζε ησλ ηνπξθνθππξίσλ – ε θπβέξλεζε απνηεινχκελε απφ ηνπο 

Διιελνθππξίνπ θαη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία σο ην κνλαδηθφ λφκηκν θξάηνο. 

Γέθα ρξφληα αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην έηνο 1974, κε αθνξκή πξαμηθφπεκα 

θαηά ηνπ ηφηε λνκίκνπ πξνέδξνπ ηεο Κχπξνπ, ππνζηεξηδφκελν απφ ηελ 

Διιεληθή ρνχληα11, ε Σνπξθία εηζέβαιε παξάλνκα ζην λεζί, θαηέρνληαο έθηνηε 

ην 37% ηνπ εδάθνπο ηνπ. ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 1975 εγθαζηδξχζεθε ζηηο 

θαηερφκελεο πεξηνρέο ην «Σνπξθηθφ Οκφζπνλδν Κξάηνο ηεο Κχπξνπ», ην 

νπνίν νπζηαζηηθά απνηέιεζε ηε κεηεμέιημε ηεο «Πξνζσξηλήο Σνπξθνθππξηαθήο 

Γηνηθήζεσο» πνπ είρε ηδξπζεί ην 1967, γεγνλφο ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε 

ζχκθσλα κε ην Φήθηζκα 367/1975 Α ΟΖΔ.  

Οη επηδξάζεηο ηεο δηρνηφκεζεο πξνθάιεζαλ δπζθνξία θαη ζηηο δχν θνηλφηεηεο. 

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 70%. εκαληηθέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο - φπσο ε Μφξθνπ, ε θαξδηά ηεο βηνκεραλίαο εζπεξηδνεηδψλ 

ηνπ λεζηνχ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θαηαιχκαηα νηθνηνπξηζκνχ πνπ θάπνηε 

είραλ ηεζεί ππφ ηνπξθνθππξηαθφ έιεγρν έπαπζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. Σν ιηκάλη ηεο 

Ακκνρψζηνπ παξέκεηλε εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ην θεληξηθφ δηεζλέο αεξνδξφκην 

ζηε Λεπθσζία κεηαηξάπεθε ζε ειεγρφκελε απφ ηνλ ΟΖΔ «λεθξή δψλε». 

Παξφια απηά, ην λφηην ηκήκα, ζε αληίζεζε κε ην θαηερφκελν ηκήκα, επεκεξνχζε 

νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

λαπηηιίαο, αιιά θαη ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε έλα ηζρπξφ θαη αμηφπηζην 

ππεξάθηην εκπνξηθφ θέληξν. Με ηελ έλαξμε ηεο επεκεξίαο, εμαθαλίζηεθαλ νη 

θσλέο πνπ δεηνχζαλ έλσζε.  

                                                
11

 Ζ Διιάδα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1967 κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974 θπβεξλήζεθε απφ ζηξαηησηηθή 
δηθηαηνξία (ρνχληα) πνπ επηβιήζεθε κε ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζηηο 21 Απξηιίνπ 1967. 
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Δλ κέζσ απηήο ηεο πεξηφδνπ, μεθίλεζαλ μαλά νη δηαθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ. Μεηά απφ επαλεηιεκκέλνπο γχξνπο ζπδεηήζεσλ κεηαμχ 

ηνπ Μαθάξηνπ θαη ηνπ Σνπξθνθχπξηνπ εγέηε, Ρανχθ Νηελθηάο, επηηεχρζεθε 

ζεκαληηθή πξφνδνο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1977, φηαλ νη δχν πιεπξέο θαηέιεμαλ ζε 

ζπκθσλία (πκθσλία Τςεινχ Δπηπέδνπ) κε ζθνπφ ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο 

Κχπξνπ ζε έλα δηδσληθφ θαη δηθνηλνηηθφ νκνζπνλδηαθφ θξάηνο (Stergiou, 2018, 

p 159). πσο είλαη γλσζηφ, απηέο νη δηαθεξχμεηο παξέκεηλαλ ζηα ραξηηά θαη δελ 

κπφξεζαλ πνηέ λα εθαξκνζηνχλ  

ηηο 15 Ννεκβξίνπ 1983, αλαθεξχρζεθε ε «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ 

Κχπξνπ» (ΣΓΒΚ) ζηα θαηερφκελα απφ ηελ Σνπξθία εδάθε - ζεκαηνδνηψληαο 

έηζη κηα de facto δηαίξεζε ηνπ λεζηνχ. Ακέζσο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο ΣΓΒΚ, 

ην Α ηνπ ΟΖΔ κε ην Φήθηζκα 541/1983 ζεψξεζε ηελ ηνπξθηθή ελέξγεηα 

λνκηθψο άθπξε θαη θάιεζε άπαληα ηα θξάηε λα κελ αλαγλσξίζνπλ νπνηνδήπνηε 

άιιν Κππξηαθφ θξάηνο εθηφο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ελψ κε ην 

Φήθηζκα 550/1984 ην Α επαλέιαβε ηελ έθθιεζε απηή. Σαπηφρξνλα, ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο εμαθνινχζεζε λα ζεσξεί ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο ηε κνλαδηθή λφκηκε θπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ. Μέρξη 

ζήκεξα ην κφλν θξάηνο πνπ αλαγλσξίδεη ηελ νληφηεηα απηή, είλαη ε Σνπξθία 

(πξίγνο, 2017). 

Ζ επηθείκελε είζνδνο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ην 2004 θαη νη 

δηεζλείο πηέζεηο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δηαηππψζεθε θαη ην ζρέδην Αλάλ, 

έθεξαλ ηηο δχν πιεπξέο μαλά ζε δηαπξαγκάηεπζε. Σν ζχλνιν πξνηάζεσλ, πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, Κφθη Αλάλ (ρέδην Αλάλ 

V) θαη αληηπξνζψπεπε ηελ πέκπηε εθδνρή ελφο ζρεδίνπ πνπ βξηζθφηαλ ππφ 

πξνεηνηκαζία κεηαμχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2004, ρξεζίκεπζε σο ζεκέιην γηα ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο ζπλνκηιίεο. Ζ ςεθνθνξία απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο ζα 

ειάκβαλε ρψξα κε ηαπηφρξνλν δεκνςήθηζκα, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

24 Απξηιίνπ, κφιηο κία εβδνκάδα πξηλ ε Κχπξνο γίλεη θαη επίζεκα κέινο ηεο ΔΔ 

ηελ 1ε Μαΐνπ 2004. πσο πξνβιεπφηαλ απφ ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο, ε Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία ζα έπαπε λα ππάξρεη κε ηελ ηφηε κνξθή ηεο θαη ζα 

κεηαζρεκαηηδφηαλ ζε έλα λέν θξάηνο, ηελ Δλσκέλε Κππξηαθή Γεκνθξαηία,  ε 

νπνία ζα ήηαλ κηα ραιαξή νκνζπνλδία απνηεινχκελε απφ δχν ζπζηαηηθά 

θξάηε κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλήο ρξήζεο εμνπζίαο. Φαηλνκεληθά, ην 
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ζρέδην πξνζπαζνχζε λα πξνζαξκφζεη ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη 

θηινδνμίεο ησλ δχν πιεπξψλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ απηφ, ήηαλ 

κηα λεθειψδεο θαη δπζιεηηνπξγηθή ξχζκηζε κε ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

(Koca – Atabey, 2009, p.1). ην δεκνςήθηζκα, 65% ησλ Σνπξθνθππξίσλ 

ςήθηζαλ ππέξ ηνπ ζρεδίνπ παξά ηε ζαθή απνδνθηκαζία ηνπ Πξνέδξνπ 

Νηελθηάο, ελψ ην 76% ησλ Διιελνθππξίσλ ην απέξξηςε, κεηά απφ ζπκβνπιή 

ηνπ Πξνέδξνπ Παπαδφπνπινπ (Dodd, 2005, p.39). Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα 

γηλφηαλ δεθηή ζηελ ΔΔ αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα, φπσο θαη έγηλε ην 

2004. Δπηηξέπνληαο ζηελ Κχπξν λα γίλεη κέινο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη 

φηη ε ΔΔ έρεη εμαιείςεη ηελ επθαηξία ηεο ΣΓΒΚ λα γίλεη πνηέ αλεμάξηεην θξάηνο 

θαη κέινο ηεο εάλ ζα επέιεγε απηή ηελ πνξεία. Γεδνκέλνπ φηη φιε ε επηθξάηεηα 

ηεο Κχπξνπ είλαη κέξνο ηεο ΔΔ, αθφκε θαη αλ ε ΔΔ αλαγλψξηδε δηκεξψο ηελ 

ΣΓΒΚ, πνηα πεξηνρή ζα ηζρπξηδφηαλ φηη εθπξνζψπεπε ε ΣΓΒΚ; 

 

5.2  Δθαξκνγέο ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο  

Ζ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο απαληά, ζπλεπψο, πνιιέο θνξέο θαη ζηελ Κππξηαθή 

ηζηνξία. Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ επξεία δηάδνζε ηεο αξρήο ηεο 

απηνδηάζεζεο, νη ειιελνθππξηαθέο απαηηήζεηο γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα πήξαλ 

λέεο δηαζηάζεηο. Σν 1950, ην 95.7% ησλ Διιελνθππξίσλ ςήθηζαλ ζε έλα 

δεκνςήθηζκα γηα λα ελσζνχλ κε ηελ Διιάδα, ελψ ν Μηραήι Μνχζθνο, ν 

άλζξσπνο πνπ πηζηεχεηαη φηη δηνξγάλσζε ην δεκνςήθηζκα, εμειέγε σο 

Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο θαη επηθεθαιήο ηεο Διιελνξζφδνμεο Δθθιεζίαο. Ζ 

απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ πξνψζεζε ην αίηεκα γηα ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Διιάδα ζηελ 9ε ζχλνδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην 1954, σο έθθαλζε ηεο 

αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο. Σν Κππξηαθφ δήηεκα, πνπ κέρξη ζηηγκήο είρε ζεσξεζεί 

κφλν σο εγρψξηα αλεζπρία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, έγηλε δηεζλέο (Blay, 1983, 

p.70). Σν 1960, κεηά ηελ απναπνηθηνπνίεζή ηεο, ε Κχπξνο έγηλε δεκνθξαηία κε 

ζχληαγκα πνπ βαζίζηεθε ζηελ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε θαη ησλ δχν θππξηαθψλ 

θνηλνηήησλ. Χζηφζν, νη πνιηηηθέο εληάζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ 

παξέκεηλαλ. Απφ ην μέζπαζκα ηεο βίαο θαη ηελ επαθφινπζε δηαίξεζε ηεο 

Κχπξνπ ην 1974 ζε θαηερφκελν απφ ηελ Σνπξθία θαη Διιελνθππξηαθφ κέξνο, ν 

ΟΖΔ αλέιαβε αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα λα ελψζεη μαλά ην λεζί ππφ κηα 
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πνιηηηθή δηνίθεζε. Καη νη δχν θνηλφηεηεο απέξξηςαλ δηαδνρηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ΟΖΔ γηα ζπκθηιίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε κηαο δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο.  

Δίλαη αβέβαην εάλ ην Κππξηαθφ δήηεκα κπνξεί λα ιπζεί ζην εγγχο κέιινλ, 

εθφζνλ ππνζηεξίδεηαη θαη ε άπνςε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ΟΖΔ 

αληηιακβάλεηαη ηελ απηνδηάζεζε ζε απηφ ην δήηεκα είλαη κάιινλ αηειέζθνξνο 

γηα ηελ πεξηνρή. Καη νη δχν θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ έξρνληαη αληηκέησπεο κε κηα 

επηβαιιφκελε κνξθή απηνδηάζεζεο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, 

ελψ κεηαμχ ηνπο δελ ππάξρεη δηάζεζε επηθνηλσλίαο (Van Den Berg & Nowak, 

2020, pp.74-75). Ζ ιχζε δεκηνπξγίαο δχν θξαηψλ ζηελ Κχπξν, κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα, ζπρλά πξνθξίλεηαη σο βηψζηκε ιχζε απφ ηελ Σνπξθηθή πιεπξά 

(Deveci, 2017, p.5). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, Διιεληθέο θαη Κππξηαθέο πεγέο, 

αιιά θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα δηα ζηφκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, 

Αληφλην Γθνπηέξεο, θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ε ιχζε ησλ δχν θξαηψλ είλαη 

εληειψο αλεδαθηθή (APNews, 2021). 

 

5.3  Αληηκεηώπηζε από ηε δηεζλή θνηλόηεηα 

H Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα (παξά κφλν απφ ηελ Σνπξθία), αθελφο δηφηη γελεζηνπξγφ αηηία ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο απνηειεί ε παξάλνκε θαη απαγνξεπκέλε ρξήζε βίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία κε ηελ παξάλνκε εηζβνιή θαη θαηνρή παξαβίαζε 

ην άξζξν 2.4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, αθεηέξνπ επεηδή ε 

ηνπξθνθππξηαθή δηνίθεζε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή 

βνήζεηα πνπ ηεο παξέρεη ε Σνπξθία (πξίγνο, 2017). Αλαθνξηθά κε ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ε ΣΓΒΚ βξίζθεηαη αλακθίβνια ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε αθξηβή φξηα θαη θαηνηθείηαη απφ έλαλ κφληκν 

πιεζπζκφ - ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο καδί κε έπνηθνπο απφ ηελ Σνπξθία. Γελ 

ππάξρεη επίζεο ακθηβνιία φηη ε επηθξάηεηα έρεη θπβέξλεζε πνπ αζθεί 

απνθιεηζηηθφ έιεγρν απφ ην 1983. Πην δχζθνιν ζα ήηαλ λα νξηζηνχλ άιια 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αλ ε ΣΓΒΚ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θξάηνο. Σν δήηεκα 

ηνπ αλ ε ΣΓΒΚ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εηζέιζεη ζε δηεζλείο ζρέζεηο είλαη ζρεηηθήο 

ζεκαζίαο, δηφηη ε ηθαλφηεηα δελ είλαη (κε ηελ απζηεξφηεξε έλλνηα) θξηηήξην ή 



 
 

37 

πξνυπφζεζε γηα θξαηηθή ππφζηαζε. Σν αλ ε ΣΓΒΚ κπνξεί λα ζπλάπηεη σο 

νληφηεηα ζπκθσλίεο κε άιια θξάηε δε ζεκαίλεη φηη είλαη αλεμάξηεην θξάηνο. 

Έλα ηξίην δήηεκα είλαη ην αλ ππάξρεη αλεμαξηεζία απφ άιια θξάηε. Αθφκα θη αλ 

ε ΣΓΒΚ έρεη ηδξχζεη κηα απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε γηα έλαλ κφληκν πιεζπζκφ, 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα αλεμάξηεηε νληφηεηα; Γελ ππάξρεη αθξηβήο 

νξηζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ζην δηεζλέο δίθαην. Χζηφζν, κηα θαηάζηαζε 

αλεμαξηεζίαο πξνυπνζέηεη ηε ρσξηζηή χπαξμε κηαο νληφηεηαο θαη ηελ απνπζία 

ππνηαγήο ηεο ζε άιιε αξρή, ζε άιιν θξάηνο ή άιια θξάηε. Απφ ηελ εθ ησλ 

πξαγκάησλ δηρνηφκεζε ην 1974, ε Σνπξθία δηαηεξνχζε πάληα κηα δχλακε 

πεξίπνπ 20.000 ζηξαηησηψλ ζηελ Κχπξν θαη ζηήξηδε ην ρσξηζκέλν έδαθνο κε 

20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε εηήζηα βνήζεηα12. Ζ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ κφλε 

ηεο δελ είλαη απαξαίηεηα ζχκπησκα πνιηηηθήο εμάξηεζεο ζηε ζχγρξνλε 

επηζηήκε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ (Blay, 1983, p.90). Δπνκέλσο, νη ηνπξθηθέο 

επηρνξεγήζεηο δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

ΣΓΒΚ. Πάλησο, είλαη εκθαλέο φηη κε αλαγλψξηζε κφλν απφ έλα θξάηνο, 

δχζθνιν ζα ήηαλ λα γίλεη ιφγνο γηα αλεμάξηεην θξάηνο κε πιήξε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Ζ Σνπξθία έρεη, επίζεο, θαηαδηθαζηεί απφ ην ΔΓΓΑ γηα ηηο 

παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Κχπξν θαηά ηελ εηζβνιή ηνπ 

1974, αιιά ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δε ζεσξεί εθηειεζηή ηελ απφθαζε. Σν 

πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ έρεη, επίζεο, εθδψζεη κηα ζεηξά απφ λνκηθά 

δεζκεπηηθά ςεθίζκαηα γηα ηελ πεξηνρή. Ήδε κεηά απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή, ην 

Α ηνπ ΟΖΔ αλέιαβε ακέζσο δξάζε κε ην ςήθηζκα 353/1974, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ηα 541/1983 θαη 550/1984 πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ 

αλαθήξπμε ηεο ΣΓΒΚ ην 1983. Ο ΟΖΔ δελ αλαγλσξίδεη ηελ ΣΓΒΚ σο 

αλεμάξηεην θξάηνο, αιιά σο κέξνο ηεο Κππξηαθήο επηθξάηεηαο, ελψ παξακέλεη 

κέρξη ζήκεξα αληίζεηνο ζηε ιχζε ησλ δχν θξαηψλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ηεο Κχπξνπ έλαληη ησλ ηνπξθηθψλ επηρεηξεκάησλ, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ επφκελε ππνελφηεηα (Reuters, 2021). 

 

                                                
12

 ήκεξα ε θαηνρηθή δχλακε εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζηνπο 40.000 ζηξαηηψηεο, ελψ ε ρξεκαηηθή 
ππνζηήξημε, κεηά απφ ζπκθσλία ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΣΓΒΚ ην 2021, αλήιζε ζηα 337 
εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
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5.4  Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο θαη επηρεηξήκαηα δύν πιεπξώλ 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ΟΖΔ εξκελεχεη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο θξίλεηαη 

απφ ηνπο Van Der Berg & Nowak (2020, pp.74-75) σο κε απνηειεζκαηηθφο γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο. Καη νη δχν βαζηθέο πηπρέο ηνπ 

παξαδείγκαηνο ηνπ ΟΖΔ - ε δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ε 

εξκελεία ηεο απηνδηάζεζεο σο κηαο ζπλνιηθήο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο - 

έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ Κππξηαθή δηακάρε 

(Kattan, 2015, p.419). Αλ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε θαηάηκεζε είρε πξναρζεί 

σο κέζνδνο απναπνηθηνπνίεζεο, ν ΟΖΔ ζηα ςεθίζκαηα ηνπ Α 367/1975 θαη 

1251/1999, θαηαδίθαζε ξεηά ηπρφλ απφπεηξεο ελνπνίεζεο κε άιιν θξάηνο ή 

θαηάηκεζεο ηνπ λεζηνχ. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ δήισζε ηηο πξνζδνθίεο ηεο ζην ςήθηζκα 1251/1999 ζρεηηθά κε κηα 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ σο εμήο: «[πξέπεη] λα βαζίδεηαη ζε έλα 

Κππξηαθφ Κξάηνο κε κηα εληαία θπξηαξρία θαη δηεζλή πξνζσπηθφηεηα θαη κηα 

εληαία ηζαγέλεηα, κε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή ηνπ αθεξαηφηεηα λα 

πξνζηαηεχεηαη θαη λα πεξηιακβάλεη δχν πνιηηηθά ίζεο θνηλφηεηεο […].» πσο 

θαίλεηαη απφ απηφ, ηα θξαηηθά ζπκθέξνληα, πνπ ζεκαίλνπλ θπξίσο ηε 

δηαηήξεζε ηεο επηθξάηεηαο, ππεξηζρχνπλ επνκέλσο είηε ησλ επηζπκηψλ ηεο 

θνηλφηεηαο, είηε ηνπ ρσξηζκνχ, είηε ηεο ελνπνίεζεο. 

Απφ απηήλ ηελ πξννπηηθή, είλαη ινγηθφ φηη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ 

απέξξηςε ακέζσο ηε κνλνκεξψο δηαθεξπγκέλε αλεμαξηεζία ηεο ΣΓΒΚ ζην 

ςήθηζκα 541/1983 Α ΟΖΔ θαη απηή ε απφξξηςε επαλαιήθζεθε ζην ςήθηζκα 

550/1984 Α ΟΖΔ. Αλη' απηνχ, ε ειιελνθππξηαθή θπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ έρεη 

ζεσξεζεί σο ε κνλαδηθή αληηπξνζσπεπηηθή δηνίθεζε νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ 

κέρξη ζήκεξα. Σν 1993, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επηιεμηκφηεηα γηα έληαμε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σελ ίδηα ρξνληά, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην επέβαιε 

εκπνξηθφ εκπάξγθν ζηελ ΣΓΒΚ. Καζψο νη εληάζεηο ζην λεζί παξακέλνπλ, ην 

Α ηνπ ΟΖΔ ζπλερίδεη λα πξνηξέπεη ηηο θνηλφηεηεο λα δεζκεπηνχλ λα βξνπλ κηα 

βηψζηκε ιχζε, δηφηη ην status quo είλαη απαξάδεθην. ε απηή ηε βάζε, ε 

Δηξελεπηηθή Γχλακε ηνπ ΟΖΔ ζηελ Κχπξν (UNFICYP) ζπλερίδεη επίζεο ηελ 

παξνπζία ηεο ζε εηήζηα βάζε, φπσο επηβεβαηψλεηαη ζην ηειεπηαίν ςήθηζκα ηνπ 

Α (2453/2019).  
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Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη εζσηεξηθή ππφζεζε πνπ πξέπεη λα 

επηιπζεί θαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο ζε ηζφηηκε βάζε θαη λα πεξηιακβάλεη 

νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ. Σν 2001, εθηηκήζεθε φηη ε αλαινγία 

Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ζην λεζί είλαη ζρεδφλ 80% έσο 20% 

αληίζηνηρα (World Population Review, 2019). Χζηφζν, ν θαζνξηζκφο ηνπ 

αθξηβνχο αξηζκνχ Διιήλσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ δελ είλαη εχθνιν πξάγκα θαη νη 

αξηζκνί δηαθέξνπλ. Γελ είλαη ζαθέο πνηνο πξαγκαηηθά κεηξάεη σο 

Διιελνθχπξηνο ή Σνπξθνθχπξηνο. Δπηπιένλ, θαη ηα δχν κέξε ηείλνπλ λα 

ππεξβάιινπλ ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνχο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζε απηφλ ηνλ 

«πφιεκν αξηζκψλ» (Hatay, 2007, p.7). Παξά ηηο αξηζκεηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θνηλνηήησλ θαη νη δχν αλαθέξνληαη απφ ηνλ ΟΖΔ σο κία νληφηεηα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ΟΖΔ βιέπεη ζαθψο ηελ απηνδηάζεζε σο κηα ζπλνιηθή 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. πλεπψο, αβέβαην είλαη εάλ ε Κππξηαθή δηακάρε 

κπνξεί λα επηιπζεί ζην εγγχο κέιινλ, εθφζνλ ην πξφηππν ηνπ ΟΖΔ απνηειεί 

ηελ ηππηθή εξκελεία. Καη νη δχν θνηλφηεηεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε κηα 

επηβαιιφκελε κνξθή απηνδηάζεζεο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, 

ελψ ζρεδφλ δελ έρνπλ φξνπο ζπλνκηιίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ΣΓΒΚ 

δελ ηαηξηάδεη ζε θακία εηθφλα επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο, θαζψο θαηά πάγηα 

άπνςε ηνπ ΟΖΔ, νη Σνπξθνθχπξηνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηεζλή αλαγλψξηζε 

κφλν γηα επίθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμσηεξηθήο απηνδηάζεζεο εάλ εκπίπηνπλ 

ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ηεο κε εθπξνζψπεζεο ή ησλ ζνβαξψλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη νη εθπξφζσπνη 

ηνπ ΟΖΔ έρνπλ θάλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ζπκθηιίσζε θαη ησλ δχν 

νκάδσλ, αθνχγνληαο ηηο πνιηηηθέο πξνζδνθίεο θαη αλεζπρίεο ηνπο, απηέο νη 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο δελ ππάξρνπλ. Δλ θαηαθιείδη, νη ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ έλσζε θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ ζε κηα θξαηηθή 

δνκή κε νκνζπνλδηαθφ ραξαθηήξα είλαη έλαο θηιφδνμνο ζηφρνο, ν νπνίνο φκσο 

κέρξη ζηηγκήο παξακέλεη ελ πνιινίο αλέθηθηνο (Koca – Atabey, 2009, p.1). 

Σν άξζξν ηνπ Deveci (2017, p.3) ππελζπκίδεη ηα 4 ζεκεία ζηα νπνία είραλ 

ζπκθσλήζεη νη Νηέλθηαο θαη Μαθάξηνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ 1977 ππφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ.  

1. Δπηδηψθνπκε κηα αλεμάξηεηε, κε επζπγξακκηζκέλε, δηθνηλνηηθή 

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία. 
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2. Ζ πεξηνρή ππφ ηε δηνίθεζε θάζε θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ππφ 

ην θσο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

ηδηνθηεζίαο γεο. 

3. Εεηήκαηα αξρήο φπσο ε ειεχζεξε θπθινθνξία, ε ειεπζεξία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη άιια ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, 

είλαη αλνηρηά γηα ζπδήηεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκειηψδε βάζε ελφο 

δηθνηλνηηθνχ νκνζπνλδηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηελ ηνπξθνθππξηαθή 

θνηλφηεηα. 

4. Οη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο θεληξηθήο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο 

ζα είλαη ηέηνηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ δηθνηλνηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο. 

Αξθεηά άξζξα απφ ηελ πιεπξά ηεο ηνπξθηθήο αθαδεκατθήο ζθέςεο 

ππνζηεξίδνπλ ηε ιχζε ησλ δχν θξαηψλ, ιέγνληαο φηη ην δηθνηλνηηθφ – 

νκνζπνλδηαθφ κνληέιν δελ έρεη θαηαθέξεη λα ιεηηνπξγήζεη. Ο Deveci αλαθέξεη 

φηη, παξά ηνλ δηθνηλνηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο φπσο ππάξρεη ζήκεξα, νη 

Σνπξθνθχπξηνη ζηεξνχληαη εθπξνζψπεζεο ζην Κππξηαθφ θξάηνο απφ ην 1963. 

Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ε de facto θαηαλνκή ηνπ λεζηνχ θαη ε 

χπαξμε δχν δηνηθήζεσλ, νχηε κπνξεί λα αγλνεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηεο εμσηεξηθήο απηνδηάζεζεο θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο 

παξέκβαζεο ζην δηεζλέο δίθαην. Αλ θαη ηα 4 ζεκεία ηνπ 1977 είλαη κηα απιή 

δηαθήξπμε θαη νη εκπεηξηθέο απνδείμεηο είλαη ειάρηζηεο, ελ ηνηο πξάγκαζη, 

νξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη έλα κνλνκεξέο δηθαίσκα απφζρηζεο 

(εμσηεξηθή απηνδηάζεζε) ππεξβαίλεη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα φπνπ: (1) ππάξρεη 

ιαφο θαηά ηελ εζλνγξαθηθή έλλνηα; ε νπνία αλ θαη κηα κεηνλφηεηα ζε ζρέζε κε 

ην κεηξηθφ θξάηνο, απνηειεί πιεηνςεθία εληφο ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο απηνχ ηνπ 

θξάηνπο · (2) ην θξάηνο έρεη αξλεζεί ζνβαξά ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ή 

εθπξνζψπεζεο ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία (εζσηεξηθή απηνδηάζεζε) κέζσ, 

γηα παξάδεηγκα, ελφο ηξφπνπ δηάθξηζεο, ή έρεη ππνβάιεη ηε κεηνλφηεηα ζε 

εθηεηακέλεο παξαβηάζεηο ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ · θαη (3) 

δελ ππάξρνπλ άιια ξεαιηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ εηξεληθή 

δηεπζέηεζε ηεο ζχγθξνπζεο, νχηε ζην εζσηεξηθφ δίθαην νχηε ζην δηεζλέο δίθαην 

(Deveci, 2017, p.8). Πάλησο, εχινγα ζα ππάξμεη ακθηζβήηεζε γηα ην αλ 
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ζπληξέρνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο, θαζψο, αθφκε θαη αλ ε πιεπξά ηεο 

Σνπξθίαο ηζρπξηζηεί φηη ηζρχνπλ ε πξψηε θαη ε δεχηεξε (πξάγκα πνπ έρεη 

ππνζηεξηρζεί πνιιάθηο απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά), δχζθνιν ζα ήηαλ λα γίλεη 

δεθηφ φηη ηζρχεη θαη ε ηξίηε, θαζψο έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

νη νπνίεο εμεηάδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα.  

Ο Meier (2001, p.455, p.479) αλαθέξεη ζρεηηθά: ήκεξα, νη Διιελνθχπξηνη 

θνβνχληαη πξαγκαηηθά φηη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζα πξνρσξήζεη κηα κέξα θαη ζα 

θαηαιάβεη ηελ ππφινηπε Κχπξν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλεο ηεο 

παξεκβαηηθήο ηζηνξίαο, νη Σνπξθνθχπξηνη δελ ζα απνδερζνχλ ην κεηνλνηηθφ 

θαζεζηψο ζε έλα (Διιεληθφ) Κππξηαθφ θξάηνο. Δπηπιένλ, κεηά απφ 

απνηπρεκέλεο ππνζρέζεηο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ρεδίνπ Αλάλ, θνβνχληαη φηη 

ρσξίο ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, νη Σνπξθνθχπξηνη ζα είλαη γηα 

άιιε κηα θνξά ζην έιενο ηνπ ειιεληθνχ εζληθηζκνχ. Δίηε είλαη βάζηκνο είηε φρη, ν 

θφβνο θαη ε δπζπηζηία ησλ άιισλ, ζεκαίλεη φηη θαη κειινληηθέο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ εθ λένπ ζέζπηζε ελφο πληάγκαηνο φπσο ηνπ 1960 ζα πξννξηδφηαλ λα 

απνηχρεη. Βαζηζκέλνο ζε απηφ, ν Deveci (2017, pp.24-25) ππνζηεξίδεη φηη 

δεδνκέλεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ κεηά ηελ αλεμαξηεζία, ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη ήδε εθ ησλ πξαγκάησλ δηαρσξηζκφο θαη δχν απηφλνκεο αξρέο, κηα 

ιχζε δχν θξαηψλ ή κηα νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζα ήηαλ ηζφηηκε ιχζε θαη δε 

ζα επλννχζε ηε κία ή ηελ άιιε πιεπξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ιχζε δχν θξαηψλ 

ζα κπνξνχζε λα ελζαξξχλεη ηελ απνζηξαηηθνπνίεζε ηνπ λεζηνχ, λα πξνζθέξεη 

εγγχεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ηνπιάρηζηνλ λα πεξηνξίζεη ηελ εγγχεζε ηεο 

Σνπξθίαο ζε εδάθε πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ ΣΓΒΚ, λα εθθαζαξίζεη ην παξάδνμν 

δήηεκα ηεο πεξηζηξεθφκελεο πξνεδξίαο θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο δνκήο ηνπ 1960 

καδί κε ην θεξφκελν άβνιν δηθαίσκα ηνπ βέην. Ο Deveci (2017, pp 24-25) 

θηάλεη λα πξνηείλεη φηη αθφκε θαη κηα δηδσληθή θνηλφηεηα είλαη βηψζηκε, εθφζνλ 

ην χληαγκα πξνβιέπεη αθφκε θαη πξνυπνζέζεηο απφζρηζεο.  

Ζ Διιελνθππξηαθή πιεπξά αζθαιψο δηαθσλεί κε ηελ πξννπηηθή ησλ δχν 

θξαηψλ – άιισζηε, φπσο παξαδέρεηαη θαη ν ίδηνο ν Deveci (2017, p.24), νη 

πξάμεηο ηνπ ΟΖΔ κέρξη ζηηγκήο δείρλνπλ φηη ε απφζρηζε πξνθξίλεηαη σο ιχζε 

κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα κεγάισλ πξνζβνιψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη δηαθνξεηηθή εηξεληθή ιχζε, 

ζπλεπψο επλννχλ πεξηζζφηεξν ηα ειιελνθππξηαθά επηρεηξήκαηα. Οη Van Den 
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Berg & Nowak (2020, p.74) αλαθέξνπλ φηη ην παξάδεηγκα ηνπ ΟΖΔ ζα 

κπνξνχζε λα αιιάμεη θαη λα πξνθξίλεη κηα ιχζε ζηελ Κχπξν πνπ λα θηάλεη 

κέρξη θαη ηε ιχζε ησλ δχν θξαηψλ θαη λα βαζίδεηαη ζε ηζνξξνπεκέλε 

αληηκεηψπηζε θαη ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Κη φκσο, κηα ηέηνηα 

λνκηκνπνίεζε ηεο ζεκεξηλήο de facto θαηάζηαζεο ζηελ Κχπξν δε ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη δεθηή νχηε απφ ηελ Διιελνθππξηαθή πιεπξά αιιά νχηε θαη απφ ην 

δηεζλέο δίθαην, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ ε δηεζλήο έλλνκε ηάμε λα επηβξαβεχζεη 

ηελ πάγηα ηαθηηθή ηεο Σνπξθίαο λα δεκηνπξγεί ηεηειεζκέλα κε ελέξγεηεο 

ακθίβνιεο λνκηκφηεηαο θαη κεηά λα δεηεί λα θαηνρπξψζεη ηε λέα θαηάζηαζε κε 

πξνζηαζία ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Ο πξφεδξνο Αλαζηαζηάδεο ζην ηέινο ησλ 

πην πξφζθαησλ ζπλνκηιηψλ, αλέθεξε φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη δεθηή κηα ιχζε 

δχν θξαηψλ απφ ηνπο Διιελνθππξίνπο, ζέζε κε ηελ νπνία, άιισζηε, ζπκθσλεί 

θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ (Reuters, 2021). πσο θαίλεηαη απφ απηήλ 

ηελ αλάιπζε, ην θππξηαθφ δήηεκα είλαη ηδηαίηεξα δπζεπίιπην, πξάγκα πνπ 

νθείιεηαη θαη ζηελ εμαηξεηηθά αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία, θαίηνη ε 

λνκνινγία θαη ε πάγηα γλψκε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ εξκελεία ηεο αξρήο ηεο 

απηνδηάζεζεο, δε δίλεη θακία βάζε ζην επηρείξεκά ηεο, πνπ ζεσξεί φηη πξέπεη 

λα λνκηκνπνηεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε.  
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6. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

6.1  Οκνηόηεηεο θαη Γηαθνξέο  

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ ηξηψλ 

πεξηπηψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, γη’ απηφ θαη 

εμεηάδνληαη καδί ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν. Δκθαλψο, θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο 

έρεη γίλεη ιφγνο γηα ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

έθθαλζε ηεο απφζρηζεο, ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιισζηε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο Κξηκαίαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ, 

πξφθεηηαη γηα απφζρηζε θαη αλεμαξηεζία, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο, γηα 

απφζρηζε θαη πξνζάξηεζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΣΓΒΚ, γηα πξνψζεζε ηεο 

απφζρηζεο θαη αλεμαξηεζίαο (ε νπνία κέρξη ζηηγκήο αλαγλσξίδεηαη κφλν απφ 

ηελ Σνπξθία). 

Φαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ εμεηάζηεθε κέρξη ζηηγκήο, φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο Κχπξνπ, ππάξρεη έλα θνηλφ κνηίβν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο 

κεηνλφηεηεο, αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ απηφ είλαη ζπλήζσο έλα 

επηρείξεκα ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, πνπ δηαηείλεηαη φηη ε κεηνλφηεηα ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ ππφθεηηαη ζε δηαθξίζεηο θαη δελ έρεη εθπξνζψπεζε. Απηφ, 

άιισζηε, ζπλέβε θαη ζηελ Κξηκαία, φπνπ ε Ρσζία δηαηεηλφηαλ αξρηθά φηη 

απνζηέιιεη ζηξαηφ πξνιεπηηθά γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ ξσζηθφ πιεζπζκφ απφ 

ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ, ε 

παξέκβαζε ηνπ ζηξαηνχ γηα ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ πξνεξρφηαλ απφ ηα 

ζηξαηεχκαηα ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Κνζφβνπ ήηαλ 90% Αιβαλνί, ελψ ε Κξηκαία σο πξψελ κέινο ηεο ΔΓ είρε 

ηφηε 68% Ρψζνπο πνιίηεο θαη ζηελ Κχπξν νη Σνπξθνθχπξηνη απνηεινχλ 

κεηνλφηεηα 18%, πξάγκα πνπ ζπρλά επηθαιείηαη ε Σνπξθία γηα λα δηαηεξεί 

ζηξαηεχκαηα ζηελ πεξηνρή. Ζ Σνπξθία γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ εηζβνιή ηεο ζηηο 

20 Ηνπιίνπ 1974, επηθαιέζηεθε ηε πλζήθε Δγγπήζεσο13 κεηαμχ Διιάδαο, 

                                                
13

 (Άξζξν 4) ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο πλζήθεο, ε Διιάδα, ε 
Σνπξθία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε λα δηαβνπιεχνληαη καδί κε ηηο 
αληηπξνζσπείεο ή ηα κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. ην 
κέηξν πνπ ε θνηλή ή ε ζπληνληζκέλε δξάζε ελδέρεηαη λα κελ είλαη δπλαηή, θαζεκία απφ ηηο ηξεηο 
εμνπζίεο εγγχεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαιάβεη δξάζε κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξνχζα πλζήθε. 
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Σνπξθίαο, Βξεηαλίαο θαη Κχπξνπ (πκθσλία Επξίρεο-Λνλδίλνπ 1959), ψζηε λα 

επαλαθέξεη ηελ πξν ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνπ Ηνπιίνπ 1974 ζπληαγκαηηθή ηάμε 

θαη λα δηαθπιάμεη ηελ αλεμαξηεζία θαη εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ΚΓ. Χζηφζν, ε 

δηθαηνινγία απηή δελ ηεθκεξηψλεηαη θαη έρεη απνξξηθζεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε 

θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα. ηηο 14 Απγνχζηνπ 1974, 25 εκέξεο κεηά ηελ πξψηε 

εηζβνιή (20 Ηνπιίνπ 1974) θαη αθνχ είρε απνηχρεη ην πξαμηθφπεκα θαη είρε 

απνθαηαζηαζεί ε έλλνκε ηάμε κε πξνζσξηλή θπβέξλεζε ππφ ηνλ Γιαχθν 

Κιεξίδε, αθνινχζεζε θαη δεχηεξε εηζβνιή. Δπνκέλσο, γηα ην ζέκα ηεο 

ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κχπξν δελ ηίζεηαη ζέκα λνκηκνπνίεζεο, αιιά 

αληηζέησο θξίλεηαη σο παξάλνκε, γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη αθελφο απφ 

ηε ζπλεπαθνινπζνχκελε ζεηξά ςεθηζκάησλ ηνπ ΟΖΔ θαη αθεηέξνπ απφ ηελ 

θαζνιηθή – ζε παγθφζκην επίπεδν – άξλεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ 

«ςεπδνθξάηνπο» (ΣΓΒΚ). 

Μηα δεχηεξε νκνηφηεηα είλαη φηη θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ ππφβαζξν. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο 

Κξηκαίαο, ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ έδεημε φηη νη δχν 

πεξηνρέο είραλ απνθηήζεη ζρεηηθή απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία ζε αξθεηά ζεκεία 

ηεο ηζηνξίαο ηνπο, ελψ νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο βξέζεθαλ λα είλαη κέξε ηεο 

εξβίαο (αλαθνξηθά κε ην Κφζνβν) θαη ηεο Οπθξαλίαο (αλαθνξηθά κε ηελ 

Κξηκαία) έρνπλ θαηαθξηζεί γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο, θαζψο αθαηξέζεθε ζηαδηαθά 

ε απηνλνκία ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο Κξηκαίαο. Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Κξηκαίαο, νη ζρέζεηο κε ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία είραλ ππάξμεη πάληνηε 

ζηελέο, κε απνηέιεζκα νη απνζρηζηηθέο ηάζεηο απφ ηελ Οπθξαλία λα ππάξρνπλ 

εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο θαη ηειηθά λα θηάζνπλ ζην απνθνξχθσκα κε ηελ 

θξίζε ηνπ 2014. Αλ θαη ζην δηεζλέο δίθαην, ζχκθσλα θαη κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ 

ΓΓΥ ζρεηηθά κε ην Κφζνβν, νη ηζηνξηθνί ιφγνη κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ άιια 

δηθαηψκαηα (φπσο π.ρ. δηέιεπζεο απφ άιιν θξάηνο) αιιά φρη θαη λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ απφζρηζε. Αθφκε, φκσο, θαη αλ δελ ππάξρεη λνκηκνπνίεζε 

κε βάζε απηά ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηψληαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο. εκαληηθφ γη’ απηή ηε ζχγθξηζε είλαη φηη, ελψ ζηελ Κξηκαία θαη ηελ 

ΣΓΒΚ, ε απφζρηζε ή ε απνζρηζηηθή ηάζε εθδειψζεθε κεηά απφ βίαηε 
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παξέκβαζε θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 2(4), εληνχηνηο ζην Κφζνβν δελ 

ππήξμε ρξήζε βίαο, πξάγκα ζεκαληηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ΟΖΔ ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

Μία ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ έρεη δηακνξθσζεί αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

είλαη ε δηεζλήο αλαγλψξηζε. Δλψ ην Κφζνβν έρεη αλαγλσξηζηεί απφ 10014 θξάηε 

σο ad hoc πεξίπησζε, ε απφζρηζε ηεο Κξηκαίαο αληηκεησπίζηεθε θαηά θχξην 

ιφγν αξλεηηθά απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα (αλαγλσξίδεηαη απφ 15 θξάηε ε de facto 

πξνζάξηεζε, φρη απφ ηελ ΔΔ, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Κίλα), θαζψο ν ΟΖΔ παξήγαγε 

πνιιά ςεθίζκαηα ελαληίνλ ηεο (αλ θαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο παξέκεηλε 

άπξαγν, ιφγσ ηνπ φηη ε Ρσζία έρεη ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο σο κφληκν 

κέινο). ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ην κφλν θξάηνο πνπ έρεη αλαγλσξίζεη ηελ 

ΣΓΒΚ είλαη ε ίδηα ε Σνπξθία, ελψ ε νληφηεηα ηεο ΣΓΒΚ είλαη θαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ εμαξηεκέλε απφ ηελ Σνπξθία. Αλ θαη ε εμσηεξηθή αλαγλψξηζε δελ είλαη 

λνκηθά ζεκαληηθή γηα ηελ χπαξμε αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, είλαη εληνχηνηο 

ζεκαληηθή γηα ηε δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαζψο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε νληφηεηα αιιειεπηδξά κε ηα θξάηε.   

 

6.2  Αληίδξαζε Γηεζλώλ Οξγάλσλ 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ, παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ΟΖΔ θαη ηε δηεζλή λνκνινγία ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ εμεηάζηεθαλ. Αλαθνξηθά κε ηε δηεζλή λνκνινγία, ζεκαληηθή είλαη ε 

γλσκνδφηεζε γηα ηε «πκθσλία κε ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο Μνλνκεξνχο 

Γηαθήξπμεο Αλεμαξηεζίαο ζε ζρέζε κε ην Κνζζπθνπέδην» απφ ην ΓΓΥ. Απηφ 

ην θείκελν πξνέθπςε απφ έλα αίηεκα γηα ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε πνπ 

παξαπέκθζεθε ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηε δήισζε αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην 

2008. Ζ επηθξάηεηα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαθσλίαο κεηαμχ 

ηεο εξβίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πνπ θαζνξίζηεθε κε ηε 

δήισζε ηεο απφζρηζεο. Απηή ήηαλ θαη ε πξψηε ππφζεζε ζρεηηθά κε κνλνκεξή 

δήισζε αλεμαξηεζίαο πνπ έρεη κέρξη ζηηγκήο πξνζαρζεί ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, αιιά θαη πάιη φρη ζε κνξθή εθδίθαζεο ππφζεζεο.  

                                                
14

 Μέρξη ηηο 2 Μαξηίνπ 2020 ε Γεκνθξαηία ηνπ Κνζφβνπ έρεη ιάβεη 115 δηπισκαηηθέο 
αλαγλσξίζεηο απηνχ σο αλεμάξηεην θξάηνο, εθ ησλ νπνίσλ νη 15 έρνπλ απνζπξζεί. 
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Σν δηθαζηήξην εμέδσζε ηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπ γλψκε ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2010 θαη, 

κε ςεθνθνξία 10 έλαληη 4, δήισζε φηη "ε έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο αλεμαξηεζίαο 

ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 2008 δελ παξαβίαζε ην γεληθό δηεζλέο δίθαην, δηόηη ην 

δηεζλέο δίθαην δελ πεξηέρεη απαγόξεπζε ησλ δειώζεσλ αλεμαξηεζίαο": νχηε ε 

έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο αλεμαξηεζίαο παξαβηάδεη ηελ απφθαζε 1244 ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, θαζψο απηφ δελ πεξηγξάθεη ην ηειηθφ 

θαζεζηψο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, νχηε ην πκβνχιην Αζθαιείαο δηαηεξεί απφ 

κφλε ηνπ ηελ απφθαζε γηα ην ηειηθφ θαζεζηψο. Τπήξμαλ πνιιέο αληηδξάζεηο 

ζηελ απφθαζε, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ήδε αλαγλσξίδνπλ ην 

Κνζζπθνπέδην λα ραηξεηίδνπλ ηελ απφθαζε θαη λα ιέλε φηη ήηαλ «κνλαδηθή» θαη 

δελ απνηειεί πξνεγνχκελν γηα άιιεο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ελψ πνιιέο 

ρψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κχπξνπ) πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ην 

Κνζζπθνπέδην δήισζαλ φηη δε ζπκθσλνχλ κε ηελ απφθαζε, θαζψο απηέο νη 

πξνβιέςεηο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζνπλ πξνεγνχκελν γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

απφζρηζεο ζε άιια κέξε. Δδψ, δελ ππήξμε θάπνηα θαηαδίθε γηα ην Κφζνβν, 

θαζψο δελ θξίζεθε φηη παξαβηάζηεθε θάπνηα αξρή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.  

Κη φκσο, ν ΟΖΔ δε δείρλεη έηνηκνο λα εγθξίλεη ηε ιχζε ηεο απφζρηζεο γηα άιιεο 

πεξηνρέο, θαζψο, φπσο ήδε θάλεθε, έρεη εθδψζεη ςεθίζκαηα (ηφζν δεζκεπηηθά 

φζν θαη κε) πνπ θαηαδηθάδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Ζ 

αληίδξαζε πξνο ηελ απφζρηζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηνλ ΟΖΔ θαη ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα ήηαλ άθξσο αξλεηηθή, θαζψο ε Ρσζία απνβιήζεθε ηφηε απφ ηνπο G-

8 θαη ν ΟΖΔ θαηαδίθαζε πνιιάθηο ηε ζηάζε ηεο, ρσξίο λα κπνξεί, φκσο, λα 

πξνβεί ζε λνκηθά δεζκεπηηθά ςεθίζκαηα. Αλ θαη ην Α δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

πηνζεηήζεη δεζκεπηηθά ςεθίζκαηα θαηά ηεο Ρσζίαο, ζπλεπψο δελ ππάξρεη 

θαηαδίθε, ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2(4) ζχκθσλα θαη κε ην Φήθηζκα 

3314/197415 ηνπ Α ΟΖΔ (Definition of Agression). 

Παξνκνίσο, ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, ν ΟΖΔ απνξξίπηεη ηε ιχζε ησλ δχν 

θξαηψλ, πξάγκα πνπ έρεη θάλεη θαη κε πάκπνιια -θαζνιηθά δεζκεπηηθά εδψ- 

ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο απφ ην 1974 θαη κεηά. Γεληθά, ε 

αληίιεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο δείρλεη, φπσο παξαηεξεί θαη 

ν Avgustin (2020, p.1), φηη δελ πξέπεη λα παξαβηάδεηαη ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

                                                
15

 Ζ επηζεηηθφηεηα είλαη ε ρξήζε έλνπιεο δχλακεο απφ έλα θξάηνο ελάληηα ζηελ θπξηαξρία, ηελ 
εδαθηθή αθεξαηφηεηα ή ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία άιινπ θξάηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 
αζπκβίβαζην κε ηνλ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 
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ησλ θξαηψλ, ζπλεπψο πξαγκαηηθά ε πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ ήηαλ κηα αξθεηά 

κνλαδηθή απφθαζε, θαζψο ζηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα ήηαλ θαη παξακέλεη θαηά ησλ απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ. Ο ΟΖΔ  

αιιά θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ), κε 

πάκπνιιεο απνθάζεηο θαη ςεθίζκαηα, φπσο απηά πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, 

έρνπλ θαηαδηθάζεη ηελ Σνπξθία γηα ηηο βίαηεο παξεκβάζεηο ηεο ζηελ Κχπξν θαη 

γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,  θαζψο θαη εδψ ππήξμε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2(4), φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο: 

 Φήθηζκα 186/1964 Α ΟΖΔ, Φήθηζκα 353/1974 Α ΟΖΔ, Φήθηζκα 

541/1983 Α ΟΖΔ, Φήθηζκα 550/1984 Α ΟΖΔ. 

 ΔΓΓΑ, Λντδίδνπ θαηά Σνπξθίαο, 1996, ΔΓΓΑ, Κχπξνο θαηά Σνπξθίαο, 

2001. 

Σν Γηθαζηήξην ππνγξάκκηζε κεηαμχ άιισλ, φηη εθφζνλ ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο 

αζθεί πιήξε έιεγρν ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ε Σνπξθία έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ΣΓΒΚ, θαζψο απνηειεί ηελ θαηνρηθή 

δχλακε πνπ αζθεί πξαγκαηηθή, αιιά φρη λφκηκε εμνπζία επί απηνχ (EDAL, 

2019, p.18). Σν ζπκπέξαζκα απηφ, επηβεβαηψζεθε θαη πέληε ρξφληα αξγφηεξα, 

κε ηελ απφθαζε ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ επί ηεο δηαθξαηηθήο πιένλ πξνζθπγήο 

(ΔΓΓΑ, Κχπξνο θαηά Σνπξθίαο, 10.5.2001) ηεο Κχπξνπ θαηά ηεο Σνπξθίαο 

(EDAL, 2001). 

 

6.3  Λύζε γηα ηελ Κύπξν  

Οη πξνζπάζεηεο λα βξεζεί  κηα νπζηαζηηθή ιχζε γηα ην Κππξηαθφ δήηεκα έρνπλ 

κέρξη ζηηγκήο πέζεη ζην θελφ. Γχν είλαη νη θχξηεο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο 

θαηάζηαζεο, κε ηε κία λα αθνξά κηα νκνζπνλδηαθή κνξθή θξάηνπο κε έλσζε 

ηεο Κχπξνπ θαη ηελ άιιε δχν μερσξηζηά θξάηε. ε απηφ ην δήηεκα, ν ΟΖΔ κε 

ηελ πάγηα εξκελεία πνπ δίλεη ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, ηάζζεηαη 

ππέξ ησλ ειιελνθππξηαθψλ επηρεηξεκάησλ, θαζψο ππνζηεξίδεη ηε δηαηήξεζε 

ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Κχπξνπ. Ζ ηνπξθηθή πιεπξά ππνζηεξίδεη φηη ε 

ιχζε δχν θξαηψλ ζα κπνξνχζε λα απνθαηαζηήζεη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηνπξθνθππξηαθή κεηνλφηεηα θαη ζα παγίσλε ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη έηζη θη 

αιιηψο δηακνξθσζεί ζην λεζί (Deveci, 2017, p.25). Κη φκσο, ην αλ ζα 
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κπνξνχζε λα γίλεη δεθηή κηα ηέηνηα ιχζε είλαη κάιινλ ηδηαίηεξα ακθίβνιν. 

Αθελφο, θάζε πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε ηνπ ΟΖΔ κε ην δήηεκα δελ έρεη δψζεη 

θακία πηζαλφηεηα λα ππνζηεξηρζεί ε ιχζε δχν θξαηψλ θαη αθεηέξνπ, ε δηεζλήο 

έλλνκε ηάμε δελ κπνξεί λα επηβξαβεχζεη ηηο ηαθηηθέο ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία 

κνλίκσο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα θαη λα απνθηήζεη 

λνκηκνπνίεζε γηα απηά, ηα νπνία ζπρλά ζηεξίδνληαη ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο 

αλαθνξηθά κε ην δηεζλέο δίθαην. Πξαγκαηηθά, αθφκε θαη ζε Σνχξθνπο κειεηεηέο, 

ππάξρεη ε παξαδνρή φηη δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα λα θαηαιήμεη ν ΟΖΔ φηη ζα ήηαλ απνδεθηή ε θάκςε ηεο 

αξρήο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Κχπξνπ, θαζψο άιισζηε ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ δήισζε πξφζθαηα φηη ε ιχζε δχν θξαηψλ δελ κπνξεί λα 

γίλεη δεθηή. ε απηφ ην πιαίζην, ε Σνπξθία ζα πξέπεη λα απνδερηεί κηα ιχζε 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δηδάγκαηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζηελ πάγηα 

εξκελεία πνπ δίλεη ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ε δηεζλήο θνηλφηεηα θαη λα 

εγθαηαιείςεη ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ δελ έρεη βξεζεί 

λα επζηαζνχλ ηα επηρεηξήκαηά ηεο, ζρεηηθά κε παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ 

εθπξνζψπεζεο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλφηεηαο.  

πκπεξαζκαηηθά, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο απφζρηζεο, είλαη εκθαλέο φηη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα δελ εγθξίλεη ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο παξά κφλν ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο16. Ζ απνδνρή ηεο απφζρηζεο ηνπ Κνζφβνπ ήηαλ 

πξσηνθαλήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξάγκα ην νπνίν νδήγεζε πνιιά θξάηε ζε 

αληηδξάζεηο, θαζψο ζε αξθεηέο έλλνκεο ηάμεηο ππάξρνπλ κεηνλφηεηεο ή άιιεο 

εζλνηηθέο νκάδεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ απφζρηζε ή κεγαιχηεξνπο βαζκνχο 

απηνλνκίαο (φπσο νη πεξηπηψζεηο ηεο Καηαινλίαο θαη ηνπ Βέλεην πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απηήο ηεο κειέηεο). ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη δείμεη φηη δελ αλέρεηαη ηηο απνζρηζηηθέο 

ηάζεηο, θαζψο ε Ρσζία ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο, απνκνλψζεθε θαη 

ππέζηε ζνβαξέο θπξψζεηο απφ δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ε ιχζε ησλ δχν θξαηψλ δελ είλαη θαλ αληηθείκελν 

                                                
16

 Βι. πεξίπησζε Bangladesh (Ο Απειεπζεξσηηθφο Πφιεκνο ηνπ Μπαγθιαληέο ήηαλ έλαο 
επαλαζηαηηθφο πφιεκνο αλεμαξηεζίαο ζηε Νφηηα Αζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1971 πνπ θαηέιεμε 
ζηελ ίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο ηνπ Μπαγθιαληέο. Ο πφιεκνο έπιεμε ην Αλαηνιηθφ Παθηζηάλ 
ελάληηα ζην Γπηηθφ Παθηζηάλ θαη δηήξθεζε ελλέα κήλεο, πξνθαιψληαο θξηθαιεφηεηεο κεγάιεο 
θιίκαθαο, ηελ έμνδν 10 εθαηνκκπξίσλ πξνζθχγσλ θαη ηελ αδηάθξηηε δνινθνλία 3 εθαηνκκπξίσλ 
αλζξψπσλ. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Παθηζηάλ, ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ γξήγνξα 
αλαγλψξηζαλ ην Μπαγθιαληέο εληφο κελψλ απφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ). 
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ζπδήηεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη 

κε ηα επηρεηξήκαηα ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Κχπξνπ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ζαθέο θαη ζηελ ηνπξθηθή πιεπξά φηη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα δε ζα απνδερζεί απνζρηζηηθέο ηάζεηο φηαλ δελ ππάξρνπλ 

εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ λα αηηηνινγνχλ θάηη ηέηνην, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Κνζφβνπ. Δίλαη εχινγν φηη ν ΟΖΔ ηάζζεηαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ πεξηπηψζεσλ ππέξ ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ θαη πξνζθέξεη 

έλα ερεξφ φρη ζηε ινγηθή πνπ πηνζεηεί ζπρλφηαηα ε γεηηνληθή καο ρψξα, αιιά 

πηνζέηεζε θαη ε Ρσζία ζηελ Κξηκαία, θαηά ηελ νπνία «ε ηζρχο παξάγεη 

δηθαίσκα». Αλ γίλεη δεθηφ λα απνζρηζηεί ην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ, ηφηε δε 

ζα ππάξρεη θαλέλαο παξάγνληαο πνπ λα κπνξεί λα ζηακαηήζεη άιια θξάηε ή 

δξψληεο ηεο δηεζλνχο ζθελήο απφ ην λα δεκηνπξγνχλ παξάλνκα ηεηειεζκέλεο 

θαηαζηάζεηο, ψζηε κεηά λα επηδεηνχλ λα ηηο παγηψζνπλ θαη λνκηκνπνηήζνπλ κε 

βάζε ην δηεζλέο δίθαην, φπσο αθξηβψο πξάηηεη ηψξα ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε.  
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7. Δπίινγνο 

 

Ζ αλαγλσξηζκέλε απφ ην δηεζλέο δίθαην, αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, έρεη 

θαηνρπξσζεί ηφζν ζε δηεζλείο ζπλζήθεο (φπσο, ηδίσο, ν Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ), φζν θαη ζην εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην, ζπλεπψο θαηά πνιινχο απνηειεί 

έλαλ θαλφλα αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ (jus cogens) πνπ ηζρχεη έλαληη φισλ ησλ 

θξαηψλ. Σελ πεξίνδν ηεο απναπνηθηνπνίεζεο, ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο 

ιεηηνχξγεζε σο δηθαηνινγεηηθή βάζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θξαηψλ ζε απηφ ην 

πιαίζην. ηε ζχγρξνλε επνρή, ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο δελ αθνξά πξψελ 

απνηθίεο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο επηρείξεκα απφ δηάθνξεο θξαηηθέο θαη κε 

νληφηεηεο κε απνζρηζηηθέο ηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηείηαη θαη ην θαηά 

πφζν κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ζήκεξα λνκηθφ ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

θξαηψλ. Σν θχξην εκπφδην πνπ πξνθχπηεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ πάγηα εξκελεία ηνπ ΟΖΔ, ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο δελ κπνξεί 

λα εθαξκφδεηαη εηο βάξνο ηεο αξρήο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ζα πξέπεη 

λα ζέβεηαη ηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο ηεο κε επέκβαζεο ζε ηξίην θξάηνο θαη ηεο 

απνθπγήο ρξήζεο βίαο. Σν θξίζηκν εξψηεκα, κε ην νπνίν άιισζηε αζρνιήζεθε 

θαη ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, είλαη ην πφηε ελ ηέιεη κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε επίθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο είλαη 

δηθαηνινγεκέλε ζήκεξα θαη αλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

θξαηψλ. 

Οη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία, 

θαζηζηνχλ εκθαλέο, φηη ε απφζρηζε ζπδεηείηαη έληνλα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζην ζεκεξηλφ δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δίλαη κάιινλ δχζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο 

γεληθφο λνκηθφο θαλφλαο πνπ λα ξπζκίδεη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη 

ε απφζρηζε ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην. Αθφκε, φκσο θαη φηαλ ην δηεζλέο 

δίθαην πξνζπάζεζε λα ξπζκίζεη, θαηά πεξίπησζε (ad hoc), ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν λνείηαη ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ζηηο κέξεο καο (λνκνινγία, ςεθίζκαηα), 

ηα θξάηε ζπρλά παξαηεξείηαη φηη βξίζθνπλ πξνθάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, φπσο, επί παξαδείγκαηη ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δηθαηνιφγεζε 

παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ ηεηειεζκέλα ψζηε λα 
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πξαγκαηνπνηεζνχλ ηειηθά νη επηζπκεηέο απφ απηά ηα θξάηε δηαδηθαζίεο 

απφζρηζεο (βι. Κξηκαία, ΣΓΒΚ). 

Δίλαη, επηπξνζζέησο, ρξήζηκν λα εηπσζεί σο ηειηθή ζθέςε φηη, φπσο θάλεθε 

απφ ηηο ηξεηο κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηελ Κχπξν, ηελ Κξηκαία θαη ην Κφζνβν, 

κπνξεί ην status quo λα απεηθνλίδεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηζρχνο θάπνηα δεδνκέλε 

ζηηγκή, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη θαηαζηάζεηο δηαηεξνχληαη αλαιινίσηεο. 

πλεπψο, ηα θξάηε θαη δξψληεο πνπ επηιέγνπλ λα αξθνχληαη ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία κε βάζε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη λα επαλαπαχνληαη ζηελ 

επίθιεζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο απφ 

ηηο εμειίμεηο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ de facto θαηαζηάζεσλ. 

Σέινο, κέζα θαη απφ ηελ θξίζε ηεο Κξηκαίαο έγηλε θαλεξφ, φηη ε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ είλαη ακείιηθηε. ηελ επνρή 

καο, ε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο βαζίδεηαη ζηνπο ππιψλεο ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο 

αιιά θαη ηεο ακνηβαίαο απνηξνπήο. Ζ απνπζία απηψλ, δεκηνπξγεί θαη’ 

εμαθνινχζεζε έθξπζκεο θαηαζηάζεηο θαη θάλεη ην δηεζλέο δίθαην λα θαληάδεη 

άζπξκα, πνπ άγεηαη θαη θέξεηαη απφ φζνπο θαηέρνπλ ηελ ηζρχ ζηνλ δηεζλή 

ρψξν. Άιισζηε, αξθεί λα ζπκεζεί θαλείο φηη, φπσο αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο ήδε 

απφ ηελ επνρή ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, «ηα λνκηθά επηρεηξήκαηα έρνπλ ίζε αμία, 

φηαλ εθείλνη πνπ ηα επηθαινχληαη είλαη πεξίπνπ ηζφπαινη ζε δχλακε». Ο 

ηζηνξηθφο ηνπ παξειζφληνο, θξίλνληαο απφ ηηο ζρέζεηο ησλ πφιεσλ – θξαηψλ 

ζηελ επνρή ηνπ, αλαθέξεη φηη νη ηζρπξνί δξψληεο ζηε δηεζλή - φπσο ζα ηε 

ιέγακε ζήκεξα - ζθελή, βξίζθνληαη ζε κηα ζέζε πνπ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηα 

δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ελψ νη πην αδχλακνη δξψληεο ππνρξενχληαη ζε 

ππνρσξήζεηο. Απηέο νη αζπκκεηξίεο, αιιά θαη ηα ηεηειεζκέλα πνπ παξάγνληαη 

απφ ηα ηζρπξφηεξα θξάηε, δείρλνπλ φηη ην δηεζλέο δίθαην θαη νη ζεζκνί ηνπ, δελ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απφ κφλα ηνπο απνηξεπηηθφ παξάγνληα, ζην 

ζεκεξηλφ άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα.  
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