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ύμςξμξ Βιξγοατικό 
 

Ο ποέρβηπ επί ςιμή Αλέναμδοξπ Μαλλιάπ, ρσμςανιξδξςήθηκε ςξ 2010. Από ςξ 1991 ξπόςε 

σπηοεςξύρε  ρςημ Αμςιποξρωπεία ρςα Ημωμέμα Έθμη, αρυξλείςαι  ρσρςημαςικά με ςα Βαλκάμια. 

Μεςείυε ρε όλεπ ςιπ διαποαγμαςεύρειπ ρςημ Νέα Υόοκη για ςξ θέμα ςηπ π.Γ.Δ.Μ. σπό ςξσπ Μιυαήλ 

 Παπακωμρςαμςίμξσ και Γεώογιξ Παπξύλια. Δμ ρσμευεία σπηοέςηρε  ρςημ Δσοωπαϊκή Απξρςξλή 

Παοαςηοηςώμ ρςημ Κοξαςία, Βξσλγαοία και καςά ςη διάοκεια ςξσ ελλημικξύ εμπάογκξ ρςα 

Σκόπια. Τξ 1995 ςξπξθεςήθηκε  ωπ ποώςξπ Δπικεταλήπ ςξσ Γοατείξσ Σσμδέρμξσ ρςα Σκόπια. Τξ 

1999, ποέρβηπ ρςημ Αλβαμία. Από ςξμ  Νξέμβοιξ 2000 μέυοι ςξ 2005   Διεσθσμςήπ Βαλκαμικώμ 

Υπξθέρεωμ. Από ςξμ Σεπςέμβοιξ 2005 μέυοι ςξμ Ιξύμιξ 2009 ποέρβηπ ρςημ Οσάριγκςξμ. Τξμ 

Ιξύλιξ 2005 αμέλαβε Σύμβξσλξπ ςηπ Υπξσογξύ Νςόοαπ Μπακξγιάμμη για βαλκαμικά θέμαςα .Σςημ 

θέρη ασςή παοέμειμε μεςά ςημ κσβεομηςική αλλαγή ςξσ Οκςώβοιξσ 2009,μευοι ςη 

ρσμςανιξδόςηρή ςξσ. 

 

 
 
 
Πεοίληψη 
 

Η Απόταρη ςξσ Δ.Δ.Χ. απξςελεί οάπιρμα για ςημ Δλλάδα. Υπξδξμηθήκαμ καθέμα υωοιρςά και ςξ 

ρύμξλξ ςωμ ελλημικώμ επιυειοημάςωμ. Θεμελιώδειπ διαςάνειπ ςηπ Δμδιάμερηπ Σσμτωμίαπ 

ξομημεσθήκαμ καςά ςοόπξ δσρμεμή  για ςα ελλημικά ρσμτέοξμςα. Δπίρηπ, για ποώςη τξοά από 

ςξ 1993, καςά  δσρμεμή για ςημ Δλλάδα ςοόπξ, η Απόταρη 817( 7,Αποιλιξσ 1993) ςξσ 

Σσμβξσλίξσ Αρταλείαπ. Δεμ ειρακξσρςήκαμ  ποξςάρειπ ,ήδη από ςξ 2007,για ελλημική ποξρτσγή 

καςά ςηπ ποώημ Γιξσγκξρλαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Μακεδξμίαπ. Η Απόταρη μπξοεί  μα μημ είμαι 

πξλιςικό κείμεμξ, αλλά έυει ρατώπ πξλιςικέπ επιπςώρειπ. Οι επιπςώρειπ ςηπ νεπεομξύμ ςξ 

πλαίριξ ςωμ ρυέρεωμ με ςημ π.Γ.Δ.Μ. 

 
 
Λένειπ Κλειδιά 
 

Ποξρτσγή, πΓΔΜ, Διεθμέπ Δικαρςήοιξ Χάγηπ, ΝΑΤΟ, Σύμξδξπ Κξοστήπ Βξσκξσοερςίξσ, 

Δμδιάμερη Σσμτωμία, Απόταρη 817(1993) 
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Αμάλσρη ςηπ Απόταρηπ ςξσ Διεθμξύπ Δικαρςηοίξσ ςηπ Φάγηπ 

ςξσ Πο. ε.ς. Αλέναμδοξσ Μαλλιά 

 

Ζ απϊταρη ςηπ 5ηπ Δεκεμβοίξσ 2011 ςξσ Διεθμξϋπ Δικαρςηοίξσ ςηπ Υάγηπ, αμςίθεςα απϊ ςημ 

εομημεία πξσ επιυειοεί μα δόρει η  καςερςημέμη αμάλσρη ,  έυει και θα έυει, μελλξμςικά,  ακϊμα 

μεγαλϋςεοεπ επιπςόρειπ, πέοαμ και εκςϊπ ςξσ πλέγμαςϊπ ςχμ ρυέρεόμ μαπ με ςημ πΓΔΛ.  

 Δίμαι η ποόςη τξοά πξσ η Δλλάδα ρϋοεςαι ρςη Υάγη χπ εμαγϊμεμη και ςα επιυειοήμαςά 

ςηπ διαρϋοξμςαι απϊ ςξμ κξοσταίξ διεθμή δικαιακϊ θερμϊ ρςξμ ξπξίξ -απϊ ςημ επξυή ςξσ 

Ιχμρςαμςίμξσ Ιαοαμαμλή- ϊλεπ, αμεναιοέςχπ, ξι ελλημικέπ κσβεομήρειπ είυαμ, δημξρίχπ και 

εμδξμϋυχπ, εμαπξθέρει ςιπ ελπίδεπ και ςημ ποξρδξκία για επίλσρη, με βάρη ςξ διεθμέπ δίκαιξ 

και ςιπ διεθμείπ ρσμθήκεπ, ςχμ διατξοόμ μαπ με ςημ ξσοκία (επιρήμχπ μϊμξ για ςημ 

ξοιξθέςηρη  ςηπ σταλξκοηπίδαπ).  

Δεμ είμαι ρίγξσοξπ  αμ η επιυειοξϋμεμη, απϊ διάτξοεπ πλεσοέπ, απξδϊμηρη ςξσ κϋοξσπ 

ςξσ Δικαρςηοίξσ, ςηπ δερμεσςικϊςηςαπ ςηπ Απϊταρήπ ςξσ, εμ ποξκειμέμχ και γεμικόπ, εμ ςέλει 

δε και ςξσ υαοακςήοα ςξσπ (καςά ςιπ  αμακξιμόρειπ «μξμικέπ» και ϊυι «πξλιςικέπ» απξτάρειπ) 

θα ρημάμει ςημ αουή μιαπ μέαπ πξοείαπ, μιαπ μέαπ αμςίληφηπ και μιαπ μέαπ πξλιςικήπ ρε ρυέρη 

και με ςημ ξσοκία. Γι’ ασςϊ η απϊταρη-κϊλατξπ ςηπ 5ηπ Δεκεμβοίξσ 2011 απξςελεί, καςά ςημ 

ςαπειμή μξσ γμόμη, ξοϊρημξ ρςη ρϋγυοξμη ιρςξοία ςηπ Δλλάδξπ. Ρςξ «Δσρςσυόπ Δπςχυεϋραμε» 

ποξρςίθεςαι ςόοα και ςξ, καςά δημϊριξ και σπεϋθσμξ ρυξλιαρμϊ, ξιξμεί αμόδσμξ «Δσρςσυόπ 

Ιαςαδικαρςήκαμε».  

 Ανιξλξγικέπ παοαςηοήρειπ 

Οοιμ απϊ ςξμ αμαλσςικϊ ρυξλιαρμϊ ςηπ Απϊταρηπ, θα ήθελα μα ποξρθέρχ ςιπ ακϊλξσθεπ 

γεμικέπ παοαςηοήρειπ: 

 - Ζ ΟΓΔΛ, ϊπχπ άλλχρςε και η Δλλάδα, είυαμ και ενακξλξσθξϋμ μα έυξσμ, για ϊρξ καιοϊ 

ακϊμη ιρυϋρει (ελπίζχ ϊυι πξλϋ) η Δμδιάμερη Ρσμτχμία ςηπ 13ηπ Ρεπςεμβοίξσ 1995, ςξ 

δικαίχμα ποξρτσγήπ ρςξ Δ.Δ.Υ.  ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 21, παο. 2. Ρσμεπόπ, η απϊταρη ςχμ 

Ρκξπίχμ μα ποξρτϋγξσμ καςά ςηπ Δλλάδξπ δεμ ρσμιρςά έκπληνη.  Ζ επιλξγή ασςή ήςαμ μέρα 

ρςη ταοέςοα ςχμ πιθαμόμ αμςιδοάρεχμ ςηπ γειςξμικήπ μαπ υόοαπ. Ασςϊπ ήςαμ και ξ λϊγξπ, ϊυι 

βέβαια ξ μϊμξπ, πξσ ήδη απϊ ςξ 2007, εμϊφει ςηπ Ρσμϊδξσ ςξσ Βξσκξσοερςίξσ, είυα ειρηγηθεί, 

επιυειοημαςξλξγόμςαπ, μα αιτμιδιάρξσμε αμςί μα αιτμιδιαρςξϋμε. Μα ποξρτϋγξσμε εμείπ, 

ποόςξι! ξ ίδιξ, με επιμξμή και ρσμέπεια, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ ακοξαμαςικήπ διαδικαρίαπ ρςη 

Υάγη. Οέοαμ ςχμ διαδοαμαςιρθέμςχμ ρςη ρυεςική, κοίριμη, ρϋρκεφη ςηπ 16ηπ Λαοςίξσ 2011 σπϊ 

ςξμ ςϊςε σπξσογϊ Δ. Δοξϋςρα, έκαμα μια ακϊμη απξςσυημέμη απϊπειοα ςηλετχμικόπ, με 

απξδέκςη πάμςξςε ςξμ σπξσογϊ Δνχςεοικόμ, ςξ Ράββαςξ 18 Λαοςίξσ, μία μέοα, ποιμ απϊ ςη 

αμαυόοηρη ςηπ ελλημικήπ αμςιποξρχπείαπ ρςξ Δ.Δ.Υ.    

 - Ζ Δλλάδα μπξοξϋρε, ποάγμα πξσ δεμ έποανε, μα ποξρτϋγει κι εκείμη ρςξ Διεθμέπ 

Δικαρςήοιξ μεςά ςημ ποξρτσγή ςχμ Ρκξπίχμ. Ρςημ ελλημική μξμική ποακςική, η ποάνη ασςή 

λέγεςαι αμςαγχγή. Ρςη Υάγη ϊμχπ έποεπε μα έυει πεοιευϊμεμξ διατξοεςικϊ ςξσ άοθοξσ 11, 

όρςε μα μημ σπάουει ρσμάτεια. ξϋςξ ήςαμ ετικςϊ. μχπ δεμ έγιμε.  Δπέμειμα μέυοι ςξ Λάοςιξ 

ςξσ 2011. Δμ ρσμευεία, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ ακοξαμαςικήπ διαδικαρίαπ, δημξριξπξίηρα, για ποόςη 

τξοά, ςξσπ τϊβξσπ μξσ και άτηρα μα διαταμξϋμ ξι κίμδσμξι καςαδίκηπ ςηπ υόοαπ μαπ. Ιαι πάλι 

ειπ μάςημ. Λάλιρςα «διαοοξέπ» εμτάμιζαμ ςξμ ελλημικϊ τάκελξ ιρυσοϊ και ςα ελλημικά  

επιυειοήμαςα ενίρξσ ιρυσοά. Διεςϋπχμαμ ςημ αιριξδξνία, για μα μημ πχ πεπξίθηρη, πεοί 
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δικαίχρηπ ςχμ θέρεόμ μαπ.   

 Οεοιέογχπ, αλλά ϊυι ρσμπςχμαςικόπ, ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ «διαοοξόμ» μεςεβλήθη εσθϋπ 

χπ έλαβε φήτξ εμπιρςξρϋμηπ η κσβέομηρη Οαπαδήμξσ. Ζ επεουϊμεμη ρσμςοιβή ςχμ ελλημικόμ 

επιυειοημάςχμ ρςη Υάγη εμταμίρςηκε χπ απξςέλερμα, πεοίπξσ, 50-50. Κίγξ ποιμ απϊ ςη 

δημξριξπξίηρη ςηπ Απϊταρηπ -καθϊρξμ ςξ κείμεμϊ ςηπ είυε, ποξ διμήμξσ, ξλξκληοχθεί- 

εμταμιζϊςαμ πεοίπξσ χπ μη καςαδικαρςικϊ. Δάμ ασςά ιρυσοιζϊμαρςε εμείπ, η ελλημική πλεσοά 

δηλαδή, ςϊςε ςι θα ποέπει μα μξιόθξσμ ξι απέμαμςι, δηλαδή η πλεσοά ςηπ ΟΓΔΛ;  

 - Ρςιπ αμακξιμόρειπ ςηπ ελλημικήπ πλεσοάπ, μεςά ςημ έκδξρη ςηπ Απϊταρηπ, παοαςήοηρα 

και ςα ακϊλξσθα: 

 Οοόςξμ, διαςσμπαμίζξσμε, επιυαίοξμςαπ, ϊςι η απϊταρη έυει μξμικϊ υαοακςήοα και ϊυι 

πξλιςικϊ. Λάλιρςα. Ρσμτχμό. Αμ ϊμχπ γσοίρξσμε ρςιπ διαβξσλεϋρειπ μεςανϋ ςχμ 

διαδίκχμ (Αθήμα και Ρκϊπια) με ςξ Δ.Δ.Υ., ςξμ Θξϋλιξ-Αϋγξσρςξ 2009, θα διαπιρςόρξσμε 

ϊςι ασςή ήςαμ η θέρη πξσ σπξρςήοιζαμ ςϊςε ξι εκποϊρχπξι ςχμ Ρκξπίχμ για ςημ 

αομξδιϊςηςα εκδίκαρηπ ςηπ σπϊθερηπ. Αμςίθεςα, η ελλημική πλεσοά ήςαμ εκείμη πξσ 

επέμειμε και έλαβε πίρςχρη υοϊμξσ, για μα πεοιλάβει και ιρςξοικά-πξλιςικά ρςξιυεία ρςξ 

δικϊ ςηπ σπϊμμημα, όρςε, ςασςϊυοξμα με ςη θέρη ςηπ πεοί αμαομξδιϊςηςαπ ςξσ 

Δικαρςηοίξσ, μα αματεοθεί και ρςημ ξσρία ςηπ σπϊθερηπ.  

Ρε ϊρξσπ θέλξσμ μα ενακξλξσθξϋμ μα σπξρςηοίζξσμ ϊςι η Απϊταρη έυει μϊμξ μξμικϊ 

υαοακςήοα απαμςό ϊςι ςξ κείμεμϊ ςηπ εκδϊθηκε μεμ απϊ ςξ κξοσταίξ διεθμέπ 

δικαιξδξςικϊ ϊογαμξ, αλλά έυει ρατείπ πξλιςικέπ επιπςόρειπ. Ρε ϊρξσπ δε  δσρπιρςξϋμ 

θέςχ σπϊφη ςξσπ ςημ, καςαρςοεπςική για ςημ ελλημική θέρη και πξλιςική, εομημεία -για 

ποόςη τξοά απϊ ςξ 1993- ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςηπ Απϊταρηπ 817 (7 Αποιλίξσ 1993) ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ, η ξπξία ήςαμ ςξ απξςέλερμα μιαπ επικήπ ποξρπάθειαπ, ρςη Μέα 

Σϊοκη, ςξσ αείμμηρςξσ σπξσογξϋ Δνχςεοικόμ Λιυάλη Οαπακχμρςαμςίμξσ, ςξσ 

ποχθσπξσογξϋ Ιχμ. Ληςρξςάκη, ςξσ εναίοεςξσ και πειρςικξϋ διαποαγμαςεσςή ποέρβη 

και σπξσογξϋ  Γεχογίξσ Οαπξϋλια και μιαπ διακεκοιμέμηπ ξμάδαπ διπλχμαςόμ και 

Βαλκαμιξλϊγχμ με ςη ρσμμεςξυή ςξσ, κξοσταίξσ ςηπ μεςαπξλεμικήπ γεμιάπ και 

βοαβεσμέμξσ για ςξ ρϋμξλξ ςξσ έογξσ ςξσ για ςξ Λακεδξμικϊ απϊ ςημ Ακαδημία Αθημόμ, 

Δσάγγελξσ Ιχτξϋ.  

Ζ απϊταρη ςηπ 5ηπ Δεκεμβοίξσ ποξρδιξοίζει ςη μεςάβαρη απϊ ςξ δίκαιξ ρςημ πξλιςική. Ξι 

απξτάρειπ ςηπ Υάγηπ απξςελξϋμ ασςϊ πξσ απξκαλξϋμε διεθμέπ δίκαιξ. Δάμ δηλαδή 

εομημεϋχ ρχρςά  ςημ επίρημη ςξπξθέςηρη , άλλξ ςξ διεθμέπ δίκαιξ και άλλξ η διεθμήπ 

πξλιςική και ξι διεθμείπ ρυέρειπ. Αλήθεια, είμαι έμμξιεπ αρϋμβαςεπ ή αρϋμδεςεπ; Ασςή ήςαμ 

και είμαι η θέρη ςηπ Δλλάδξπ απϊ ςξ 1975 μέυοι και ςημ 5η Δεκεμβοίξσ 2011; Δσςσυόπ πξσ 

ποϊλαβα και ρσμςανιξδξςήθηκα! Ασςϊ ςξσλάυιρςξμ δεμ ςξ είυα ακξϋρει καςά ςα 35 υοϊμια 

πξσ η Οαςοίδα μξσ με ςίμηρε, δίδξμςάπ μξσ ςη δσμαςϊςηςα μα ςημ σπηοεςό.  

Δεμ σπξςιμό διϊλξσ ςη ρημαρία ςηπ ποϊρταςηπ επαμαδιαςϋπχρηπ ςηπ κξιμήπ θέρηπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και ςξσ ΜΑΞ. Ολημ, ϊμχπ, η Απϊταρη ςηπ Υάγηπ έυει ρξβαοέπ 

πξλιςικέπ, κσοίχπ, ρσμέπειεπ για ςημ Δλλάδα, για ςιπ ανιχμαςικά διαςσπχμέμεπ θέρειπ μαπ 

ρε ρυέρη με ςξ Δ.Δ.Υ., καθόπ, επίρηπ, για ςημ ενέλινη ςχμ ρυέρεόμ μαπ με ςημ πΓΔΛ, 

αλλά τξβξϋμαι και με ςημ ξσοκία. α ϊρα ενελιυθξϋμ μέρα ρςξ 2012, ρε ρυέρη με ςα 

Ρκϊπια, θα δείνξσμ ςη οεσρςϊςηςα ξοιρμέμχμ δεδξμέμχμ ςηπ ρημεοιμήπ ποαγμαςικϊςηςαπ. 

Δεμ επιθσμό, ρςξ ρςάδιξ ασςϊ, μα επεκςαθό πεοιρρϊςεοξ.  

 Δεϋςεοξμ, ρε αμακξίμχρή μαπ ρςη Υάγη, ρςιπ 5 Δεκεμβοίξσ, αματέοεςαι ϊςι η ποξρτσγή 

ςχμ Ρκξπίχμ είυε πξλιςικά κίμηςοα κ.λπ. Δσρςσυόπ ϊμχπ για μαπ, λίγα λεπςά ποιμ ςξ 
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Δικαρςήοιξ είυε απξταμθεί, μη απξδευϊμεμξ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ και καθέμα υχοιρςά, ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ ελλημικόμ επιυειοημάςχμ πεοί αμαομξδιϊςηςάπ ςξσ. Λεςανϋ ασςόμ, και ςξ 

επιυείοημά μαπ ϊςι εμδευϊμεμη δικαιξδξρία ςξσ Δικαρςηοίξσ και ρυεςική Απϊταρή ςξσ θα 

απξςελξϋραμ παοέμβαρη (interference) ρςιπ ρσμευιζϊμεμεπ ρσμξμιλίεπ για ςξ ϊμξμα. Άοα  

ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ επίρημχμ δηλόρεόμ μαπ, είυε ποξηγηθεί απϊοοιφη (cannot be 

upheld) αμάλξγξσ επιυειοήμαςϊπ μαπ απϊ ςξ Δικαρςήοιξ (παοάγοατξι 57-60). Δκςϊπ 

ασςξϋ, ςξ Δικαρςήοιξ είυε, επίρηπ, απξταμθεί ϊςι «ςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ έυει επιςεσυθεί 

ρσμτχμία, επί 16 υοϊμια, ρςξ ϊμξμα, ςξϋςξ δεμ μπξοεί μα εομημεσςεί ϊςι ςα δϋξ Λέοη -

άοα και ςα Ρκϊπια- δεμ ρσμξμιλξϋραμ με καλή πίρςη» (παο. 134).  Δσράοερςη ϊμχπ για 

ςημ ελλημική επιυειοημαςξλξγία είμαι και η Απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ (παο. 136-138) ϊςι 

«…η Δλλάδα απέςσυε μα απξδείνει ϊςι η πΓΔΛ παοαβίαρε ςημ σπξυοέχρή ςηπ μα 

διαποαγμαςεσθεί (ςξ ζήςημα ςξσ ξμϊμαςξπ) με καλή πίρςη».  

Δνακξλξσθξϋμε μα ποξβάλλξσμε επιυείοημα πξσ η απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ αματέοει, 

οηςά και καθαοά, ϊςι απξςϋυαμε, με ςα ρςξιυεία πξσ ποξρκξμίραμε, μα απξδείνξσμε. ϊςε, ρε 

πξιξμ απεσθϋμξμςαι ξι ασρςηοέπ αμακξιμόρειπ μαπ; Ρςα Ρκϊπια πξσ δικαιόθηκαμ, ρςξμ 

«αμενάοςηςξ»  κ. Μίμιςπ πξσ, ρε ϊλεπ ςιπ κοίριμεπ πεοιρςάρειπ, έδχρε υείοα βξηθείαπ ρςημ 

γειςξμική μαπ υόοα, ϊπχπ ρσμέβη και λίγξ ποιμ απϊ ςξ Βξσκξσοέρςι , ρςιπ 24 Λαοςίξσ 2008; Δμ 

ςέλει, πξιξπ είμαι ξ απξδέκςηπ ςχμ ασρςηοόμ ρσρςάρεόμ μαπ; Ιαλϊμ είμαι ξοιρμέμξι μα 

διαβάρξσμ  και μα ναμαδιαβάρξσμ ςημ Απϊταρη. Αμ μη ςι άλλξ, γιαςί με ςιπ  αμακξιμόρειπ  

ασςέπ κλξμίζξσμ, ακϊμα πεοιρρϊςεοξ, ςημ ανιξπιρςία - ασςή πξσ έυει απξμείμει- ςηπ Δλλάδαπ.  

Ηα ακξϋρξσμε, επίρηπ, και ςξ επιυείοημα ϊςι η αμςιποξρχπεία μαπ είυε, πέοαμ ςχμ 

Δλλήμχμ, και ςξσπ καλϋςεοξσπ, εκςϊπ ρσμϊοχμ, διεθμξλϊγξσπ-καθηγηςέπ. Οοάγμαςι, ασςή είμαι 

η αλήθεια. Ξσδείπ δϋμαςαι μα αμτιρβηςήρει ςξσπ ςίςλξσπ, ςημ εμπειοία, ςξ κϋοξπ και ςη γμόρη 

ςχμ καθηγηςόμ πξσ είυαμε ποξρλάβει. ξ ίδιξ ϊμχπ ρσμέβη και με ςημ άλλη πλεσοά. Οοϊκειςαι 

για μια ξμάδα καθηγηςόμ πξσ αμείβξμςαι αδοά. Ρσυμά ςξσπ ρσμαμςάμε ρςη Υάγη. Ξοθόπ 

ποάναμε και έςρι ξτείλαμε μα κάμξσμε. Ολημ ϊμχπ ξι ειδικξί ασςξί δεμ αοκξϋμ, για μα γείοξσμ 

ςημ πλάρςιγγα.  

Οαοά ςιπ θεμελιόδειπ και ξσριαρςικέπ διατξοέπ αμςίληφηπ πξσ είυα -και ενακξλξσθό μα 

έυχ- για ςη γοαμμή, ςημ επιυειοημαςξλξγία και ςημ ελλιπή ςεκμηοίχρη ςχμ θέρεχμ και 

κειμέμχμ μαπ ρςη Υάγη, ξτείλχ μα ξμξλξγήρχ ϊςι έυχ μια ρσμπάθεια ποξπ ςα ρςελέυη ςξσ 

Σπξσογείξσ μαπ πξσ είυαμ μα αμςιμεςχπίρξσμ ρσμεογαζϊμεμα (δεμ είμαι και ςξ εσκξλϊςεοξ 

ποάγμα)  ςιπ διεθμείπ ασςέπ «ποιμαμςϊμεπ».  

 Γιαςί ςϊςε αματέοξμαι ρε ασςξϋπ; Απλά, για μα ρςηοίνχ ςξ επιυείοημά μξσ ϊςι κάμξσμ 

μεμ ϊ,ςι καλϋςεοξ μπξοξϋμ, με βάρη ςημ εμπειοία και ςη γμόρη ςηπ μξμξλξγίαπ ςξσ 

Δικαρςηοίξσ, πλημ ϊμχπ δεμ έυξσμ ασςϊ πξσ θα μπξοξϋρα μα υαοακςηοίρχ «παςοιχςικά 

κίμηςοα». Για μα μημ παοενηγηθό, υοηριμξπξιό ςξμ ϊοξ ακοιβόπ, ϊπχπ θα ςξμ υοηριμξπξιξϋρε 

κάθε Αμεοικαμϊπ πξλίςηπ. Λϊμξμ ρςημ Δλλάδα ξ παςοιχςιρμϊπ επιδέυεςαι, πέοαμ ςηπ μίαπ, 

εομημείεπ.  

 Δϋξ υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα. ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 1993, ϊπχπ αματέοεςαι και ρςξ 

βιβλίξ-παοακαςαθήκη «ξ Ζμεοξλϊγιξ Δμϊπ Οξλιςικξϋ» ςξσ Λιυ. Οαπακχμρςαμςίμξσ, η ελλημική 

αμςιποξρχπεία είυε ποξρλάβει ςξ διαποεπή καθηγηςή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ 

(NYU) Thomas Franck, για ςη ρςήοινη ςχμ ποξρπαθειόμ μαπ ρε ρυέρη με ςημ έμςανη ςηπ πΓΔΛ 

ρςα Ζμχμέμα Έθμη. Αογϊςεοα, ξ καθηγηςήπ Thomas Franck ποξρελήτθη απϊ ςα Ρκϊπια και 

ρσμέβαλε ρςημ ποξεςξιμαρία ςχμ θέρεχμ ςηπ γείςξμξπ ρςη Υάγη και θα ήςαμ μεςανϋ ςχμ 

ρσμηγϊοχμ ςηπ ρςημ ακοξαμαςική διαδικαρία, αμ δεμ είυε απξβιόρει ςξ Λάιξ ςξσ 2009. Ξοθόπ, 

η απέμαμςι πλεσοά, ρςη Υάγη, έπλενε ςξ εγκόμιϊ ςξσ. Οοάγμαςι, ήςαμ διαποεπήπ. Ολημ ϊμχπ, 
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μέρα ρε 16 υοϊμια, ρσμεογάρςηκε και με ςιπ δϋξ πλεσοέπ. Ρίγξσοα, δεμ είμαι ξ μϊμξπ.  

 Δπιπλέξμ, διαοκξϋρηπ ςηπ ακοξαμαςικήπ διαδικαρίαπ ρςη Υάγη (21-29 Λαοςίξσ 2011), 

απεκαλϋτθη μια, ποόςξσ μεγέθξσπ, γκάτα -πόπ αλλιόπ μα ςξ πχ- πξσ καςαλξγίρςηκε ςελικά, 

ϊπχπ άλλχρςε θα ρσμέβαιμε και ρςα δικά μαπ μέοη, ρςη …γοαμμαςέα ςξσ διαποεπξϋπ καθηγηςή-

ρσμηγϊοξσ μαπ James Crawford. Ρςημ ποξρχπική ςξσ ιρςξρελίδα, αμαγοατϊςαμ ϊςι, μεςανϋ 

άλλχμ, ήςαμ ρσμήγξοξπ ρςημ σπϊθερη «Greece-Macedonia». α ρυϊλια πεοιςςεϋξσμ.  

 Δπίρηπ, ςημ ίδια ρςιγμή πξσ η πΓΔΛ είυε κηοϋνει παμρςοαςιά, ξι αομϊδιξι για ςξ 

ρσμςξμιρμϊ ςηπ ελλημικήπ σπεοάρπιρηπ  πέςσυαμ μα απξκλειρςξϋμ ρςημ Αθήμα ϊρξι είυαμ 

διατξοεςική άπξφη. Έρςχ κι αμ μπξοξϋραμ μα ποξρτέοξσμ. Δναμίρςαμαι, βλέπξμςαπ μα 

ρσμμεςέυξσμ ρςημ αμςιποξρχπεία ςχμ Ρκξπίχμ ρςελέυη πξσ γμόοιζα απϊ ςημ  επξυή ςξσ 1993 

και ςη διαποαγμάςεσρη ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ και, εμ ρσμευεία, ςξσ Λμημξμίξσ Οεοί 

Οοακςικόμ Λέςοχμ κ.λπ. ςξσ Ξκςχβοίξσ 1995. Απϊ ςη δική μαπ αμςιποξρχπεία έλειπε η 

«ρσμέυεια». Γι’ ασςϊ και παοαςηοείςαι και απξσρία ξσριχδόμ ρςξιυείχμ ςηπ πεοιϊδξσ 1995-2000 

απϊ ςξμ ελλημικϊ τάκελξ. Ασςή είμαι η ποαγμαςικϊςηςα.  

          Δεμ γμχοίζχ, αμ θα είυαμε μια άλλη απϊταρη. Γεγξμϊπ ϊμχπ είμαι ϊςι λείπει η 

καςαγοατή 20-30 πεοιπςόρεχμ διμεοόμ διαβημάςχμ μαπ, ρε ϊλα ςα επίπεδα, απϊ ςξμ ςϊςε 

σπξσογϊ Δνχςεοικόμ Ηεϊδχοξ Οάγκαλξ, ςξμ ςϊςε Διεσθσμςή Βαλκαμικόμ Σπξθέρεχμ Γιάμμη 

Ιξοαμςή και ςξμ σπξγοάτξμςα ρςξ ρϋμξλξ ςηπ πξλιςειακήπ και κσβεομηςικήπ ηγερίαπ ςχμ 

Ρκξπίχμ με ςημ επίκληρη ρσγκεκοιμέμχμ διαςάνεχμ ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ. Γιαςί; 

Αμάλσρη ςηπ Απόταρηπ: απόοοιφη ςξσ ρσμόλξσ ςχμ ελλημικώμ 

επιυειοημάςχμ – δσρμεμήπ εομημεία ςηπ Εμδιάμερηπ Σσμτχμίαπ – 

δσρμεμήπ εομημεία ςηπ παο. 2 ςηπ Απόταρηπ 817 (7 Αποιλίξσ 

1993) ςξσ Σσμβξσλίξσ Αρταλείαπ 

Για μα αμςιλητθξϋμε ςξ βαθμϊ ςηπ, πλήοξσπ και ξλξκληοχςικήπ, απξδϊμηρηπ ςχμ ελλημικόμ 

επιυειοημάςχμ, ςηπ ςεκμηοίχρηπ και ςχμ απξδεικςικόμ ρςξιυείχμ ρςη Υάγη, θα ποέπει μα 

αμαςοένξσμε ρςξ πέοαπ ςηπ  δημϊριαπ  ακοξαμαςικήπ διαδικαρίαπ, ρςιπ 28 και 29 Λαοςίξσ, ξπϊςε 

ξι εκποϊρχπξι ςηπ πΓΔΛ και ςηπ Δλλάδαπ επαμαποξρδιϊοιραμ  με ακοίβεια  ςιπ θέρειπ-αιςήμαςά 

ςξσπ ποξπ ςξ Δικαρςήοιξ (παο. 12-14 ςηπ Απϊταρηπ).   

α Ρκϊπια ζήςηραμ, ρςημ ςελική τάρη, απϊ ςξ Δικαρςήοιξ:  

1. Μα απξοοίφει ςιπ εμρςάρειπ ςηπ Δλλάδξπ ϊρξμ ατξοά ρςη δικαιξδξρία ςξσ 

Δικαρςηοίξσ και ρςημ απξδξυή ςχμ απαιςήρεόμ ςξσπ.  

2. Μα κοίμει και μα απξταρίρει ϊςι η Δλλάδα παοαβίαρε ςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 11 ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ.  

3. Μα διαςάνει (order) ςημ Δλλάδα μα λάβει ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα ποξκειμέμξσ μα 

ρσμμξοτχθεί με ςιπ, απξοοέξσρεπ απϊ ςξ άοθοξ 11, σπξυοεόρειπ και μα παϋρει 

μα εμαμςιόμεςαι, άμερα και έμμερα, ρςημ έμςανη ςηπ πΓΔΛ ρςξ ΜΑΞ και/ή ρε 

ξπξιξσρδήπξςε άλλξσπ διεθμείπ, πξλσμεοείπ και πεοιτεοειακξϋπ ξογαμιρμξϋπ 

και θερμξϋπ με ςημ ξμξμαρία πΓΔΛ (ελεϋθεοη εομημεία ςξσ ρσμςάκςη ςξσ 

άοθοξσ).   

 Ζ Δλλάδα, απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, ζήςηρε απϊ ςξ Δικαρςήοιξ μα κοίμει και μα απξταμθεί ϊςι:   

1.  Ζ, εμ ποξκειμέμχ, σπϊθερη δεμ εμπίπςει ρςη δικαιξδξρία ςξσ Δικαρςηοίξσ και 

ϊςι ξι απαιςήρειπ (ςα αιςήμαςα) ςηπ ΟΓΔΛ δεμ είμαι απξδεκςά.  
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2. Ρςημ πεοίπςχρη ϊμχπ πξσ ςξ Δικαρςήοιξ κοίμει ϊςι έυει δικαιξδξρία και ϊςι ξι 

απαιςήρειπ γίμξμςαι απξδεκςέπ, ςϊςε μα απξταμθεί ϊςι ςα αιςήμαςα ςηπ πΓΔΛ 

είμαι αθεμελίχςα (unfounded).  

Απ δξϋμε, ςι απξτάριρε ςξ Δικαρςήοιξ (κετάλαιξ 5, Remedies, παο. 167,168,169 kai 170), 

κάμξμςαπ έμα αμαγκαίξ άλμα απϊ ςημ αουή ρςξ ςέλξπ ςξσ κειμέμξσ ςηπ Απϊταρηπ ασςήπ:  

1. ξ Δικαρςήοιξ έυει δικαιξδξρία μα ενεςάρει ςημ ποξρτσγή ςηπ πΓΔΛ, η ξπξία, 

βεβαίχπ, γίμεςαι απξδεκςή.   

2. Ιοίμει ϊςι η Δλλάδα παοαβίαρε ςξ άοθοξ 11, παο. 1, ςηπ Δμδιάμερηπ 

Ρσμτχμίαπ, ποξβάλλξμςαπ αμςιοοήρειπ για ςημ έμςανη ςηπ πΓΔΛ ρςξ ΜΑΞ.   

3. Απξοοίπςει (rejects) ϊλα ςα άλλα αιςήμαςα ςχμ Ρκξπίχμ πξσ ποξαματέοθηκαμ.   

Ιαι, εδό ακοιβόπ, είμαι πξσ, ρυεδϊμ, παμηγσοίζξσμε. Ωπ εάμ μα εποϊκειςξ πεοί επικοάςηρηπ ή 

επικοϊςηρηπ ςχμ ελλημικόμ θέρεχμ, επιυειοημάςχμ και ςεκμηοίχμ.  

 πχπ ςξ Δικαρςήοιξ ενηγεί ρςημ παοάγοατξ 168 ςηπ Απϊταρήπ ςξσ, δεμ θεχοεί 

αμαγκαίξ μα διαςάνει (to order) ςημ Δλλάδα, ϊπχπ ζηςξϋρε η πΓΔΛ, μα απέυει ετενήπ απϊ 

αμάλξγη ρσμπεοιτξοά πξσ ρσμιρςά παοαβίαρη ςξσ άοθοξσ 11 ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ. Ιαι 

ενηγεί ςξσπ λϊγξσπ, ρημειόμξμςαπ ϊςι, ϊπχπ έυει απξταμθεί και ρςξ παοελθϊμ (δηλαδή, καςά ςη 

μξμξλξγία ςξσ Δικαρςηοίξσ) «θεχοεί χπ γεμικϊ καμϊμα ϊςι δεμ στίρςαςαι λϊγξπ μα σπξθέρει 

(ρ.ρ. ςξ Δικαρςήοιξ) ϊςι έμα κοάςξπ (η Δλλάδα), η ρσμπεοιτξοά ςξσ ξπξίξσ κοίθηκε ερταλμέμη 

απϊ ςξ Δικαρςήοιξ, θα επαμαλάβει ςημ ίδια ρςάρη και ρςξ μέλλξμ, δεδξμέμξσ ϊςι (ρ.ρ. χπ 

γεμικϊπ καμϊμαπ) σπξςίθεςαι πχπ εμεογεί με καλή πίρςη (good faith).''  

 Λε άλλα λϊγια, ασςϊ πξσ λέγει ςξ Δικαρςήοιξ είμαι ϊςι δεμ κοίμει ρκϊπιμξ μα διαςάνει ςημ 

Δλλάδα μα μημ επαμαλάβει ςημ εμαμςίχρή ςηπ ρςημ έμςανη ςηπ ΟΓΔΛ, διϊςι, χπ κοάςξπ πξσ ποξ-

σπξςίθεςαι ϊςι έυει καλή πίρςη, θεχοεί ϊςι δεμ ποϊκειςαι μα ςημ επαμαλάβει. 

Δίμαι, λξιπϊμ, ασςϊπ λϊγξπ αμακξϋτιρήπ μαπ; Δκςϊπ, αμ ςόοα θα ποέπει μα αμαςοέφξσμε 

ςξ ρκεπςικϊ ςχμ δικαρςόμ και μα ςξσπ διαφεϋρξσμε. Δηλαδή ϊςι δεμ εμεογξϋμε με «καλή 

πίρςη». Ιαλϊ είμαι, αμςί  μα διαςσμπαμίζξσμε ςημ σπξςιθέμεμη «θεςική» ρημαρία για ςημ Δλλάδα 

ασςξϋ ςξσ ρημείξσ ςηπ απϊταρηπ, μα οίνξσμε  και μια μαςιά ρςξ Υάοςη ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. 

Ηα δξϋμε ϊςι ςξ άοθοξ 2, παο. 2, ςξσ Υάοςη ξοίζει καςά ςοϊπξ οηςϊ, ρατή και αμελαρςικϊ ϊςι 

«ϊλα ςα μέλη ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ θα εκπληοόμξσμ, με καλή πίρςη, ςιπ απξοοέξσρεπ απϊ ςξ 

Υάοςη σπξυοεόρειπ  ςξσπ».  

 Ρσμεπόπ, ασςϊμ ακοιβόπ ςξ ρσμδσαρμϊ ςξσ άοθοξσ 2, παο. 2., ςξσ Υάοςη με ςημ 

απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςξμ αμέλσρε καμείπ  ποιμ   απϊ  ςιπ ρυεςικέπ  αμακξιμόρειπ; 

 Δπιρςοέτχ, ςόοα, ρςημ αμάλσρη ςηπ Απϊταρηπ. 

 Ζ ελλημική πλεσοά ποξςίμηρε μα αμαλόρει, αμαλξγικά, ςεοάρςιξ μέοξπ ςηπ 

επιυειοημαςξλξγίαπ ςηπ ποξκειμέμξσ, αμεπιςσυόπ χπ απεδείυθη, μα ρςηοίνει ςξμ ρσμδσαρμϊ, 

καςά ςα ποξαματεοθέμςα, ςηπ μη δικαιξδξρίαπ ςξσ Δικαρςηοίξσ και ςηπ μη απξδξυήπ ςηπ 

ποξρτσγήπ ςηπ ΟΓΔΛ. Δπί ρσμϊλξσ 170 άοθοχμ και 50 ρελίδχμ ςξσ κειμέμξσ ςηπ Απϊταρηπ  ςα 

ατξοόμςα  ρςημ έμρςαρη αμαομξδιϊςηςαπ και απξδεκςξϋ ςηπ ποξρτσγήπ καςαλαμβάμξσμ, μαζί 

με ςημ ειραγχγή, 61 παοαγοάτξσπ και 22 ρελίδεπ.  

 Δεμ υοειάζεςαι, ρσμεπόπ, μα είμαι κάπξιξπ διακεκοιμέμξπ καθηγηςήπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ 

ςξσ Ιέιμποιςζ, για μα αμςιλητθεί ϊςι η καςάοοεσρη ασςήπ ςηπ κϋοιαπ, καςά ςημ ςαπειμή μξσ 

γμόμη, γοαμμήπ άμσμαπ και σπεοάρπιρηπ ςηπ Δλλάδξπ ρςη Υάγη (αμαομξδιϊςηςα και μη 

απξδεκςϊ ποξρτσγήπ) με ςημ απϊοοιφη (ξοθϊςεοα: με ςη μη απξδξυή) ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 
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επιυειοημάςχμ και ςξσ απξδεικςικξϋ σλικξϋ πξσ ποξρκξμίραμε, ρήμαμε ρσοοίκμχρη ςηπ 

επιυειοημαςξλξγίαπ και, ρε ικαμϊ αοιθμϊ πεοιπςόρεχμ, αμςιτάρειπ  η απλά μεςαβξλή  ςηπ 

ςακςικήπ μαπ  ποάγμα  πξσ  δεμ παοέλειφε μα ρημειόρει ςξ Δικαρςήοιξ.  

 Οάμςχπ ρε καμέμα ρημείξ ςχμ επίρημχμ αμακξιμόρεχμ δεμ είδα μα αματέοεςαι, ξϋςε μια 

γοαμμή  ρςημ απξςσυία μαπ ρε ρυέρη με ςη δικαιξδξρία ςξσ Δικαρςηοίξσ και ςξ παοαδεκςϊ ςηπ 

ποξρτσγήπ ςχμ Ρκξπίχμ.  
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΠΔΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΦΗ ΣΗ ΠΡΟΥΤΓΗ 

Ζ ελλημική πλεσοά ρςήοινε ςημ επιυειοημαςξλξγία ςηπ, ποξβάλλξμςαπ ςέρρεοα βαρικά 

επιυειοήμαςα: 

1. Ζ διατξοά εναιοείςαι απϊ ςη δικαιξδξρία ςξσ Δικαρςηοίξσ ρςη βάρη ςξσ ρσμδσαρμξϋ 

ςξσ άοθοξσ 21, παο. 2, και ςξσ άοθοξσ 5, παο.1, ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ (παο. 28-

38 ςηπ Απϊταρηπ).  

ξ Δικαρςήοιξ, μεςανϋ άλλχμ, απετάμθη ϊςι δεμ μπξοεί μα ρσγκοαςηθεί, εμ ποξκειμέμχ, 

η διαρςαλςική εομημεία ςηπ Δλλάδξπ για ςημ εναίοερη πξσ ποξβλέπει ςξ άοθοξ 21, παο. 

2, ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ (παο. 34).  

ξ Δικαρςήοιξ κοίμει ϊςι ξι εμρςάρειπ ςηπ Δλλάδξπ πεοί αμαομξδιϊςηςάπ ςξσ, πξσ 

εδοάζξμςαι ρςξ άοθοξ 21, παο. 2, ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ δεμ μπξοξϋμ μα 

ρσγκοαςηθξϋμ (παο. 38).  

2. Ιαςά πϊρξμ η διατξοά ατξοά ρςη θέρη-ρσμπεοιτξοά (conduct) ςξσ ΜΑΞ ή ςχμ 

κοαςόμ-μελόμ ςξσ και εάμ η Απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ θα επηοέαζε ςα δικαιόμαςα και 

σπξυοεόρειπ ςξσπ (παο. 39-44). 

  Ρσμξπςικά, η Δλλάδα σπξρςήοινε ϊςι η απϊταρη ςξσ Βξσκξσοερςίξσ ήςαμ ςξ απξςέλερμα 

ρσλλξγικήπ, ξμϊτχμηπ απϊταρηπ ςξσ ΜΑΞ και ϊυι μϊμξμ ςηπ Δλλάδξπ. Δπιπλέξμ ϊςι, 

έρςχ και αμ η απϊταρη αμαβξλήπ ςηπ έμςανηπ ςηπ πΓΔΛ μπξοξϋρε μα καςαλξγιρςεί ρςημ 

Δλλάδα, ςξ Δικαρςήοιξ δεμ θα μπξοξϋρε μα απξταρίρει γι’ ασςϊ ςξ ρημείξ, υχοίπ μα 

απξταμθεί επί ςηπ (ρσλλξγικήπ) εσθϋμηπ ςξσ ΜΑΞ ή ςχμ λξιπόμ μελόμ ςξσ επί ςχμ 

ξπξίχμ ϊμχπ δεμ έυει δικαιξδξρία.  

ξ Δικαρςήοιξ απετάμθη ϊςι η, σπϊ εκδίκαρη,  διατξοά δεμ ατξοά, ϊπχπ ιρυσοίζεςαι η 

Δλλάδα, ςξ ΜΑΞ ή ςα μέλη ςξσ, αλλά απξκλειρςικά και μϊμξ ςημ Δλλάδα (παο. 42).  

ξ Δικαρςήοιξ, επίρηπ, έκοιμε (παο. 43) ϊςι καλείςαι μα απξταμθεί, αμ η Δλλάδα, 

αμενάοςηςα απϊ ςημ ςελική απϊταρη ςξσ ΜΑΞ ρε ρυέρη με ςημ έμςανη ςηπ πΓΔΛ, 

παοαβίαρε ςημ Δμδιάμερη Ρσμτχμία. Ρσμεπόπ, κοίμει ϊςι ςξ, ποξαματεοθέμ, ελλημικϊ 

επιυείοημα δεμ μπξοεί μα ρσγκοαςηθεί (παο. 44).   

3. Ζ απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ δεμ θα έυει απξςελερμαςική (ποακςική) εταομξγή (παο. 

45-54).  

Ζ ελλημική αμςιποξρχπεία σπερςήοινε ϊςι εμδευϊμεμη απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ δεμ θα 

μεςαβάλει ή ακσοόρει ςημ απϊταρη ςξσ Βξσκξσοερςίξσ ξϋςε θα μεςαβάλει ςξσπ ϊοξσπ 

έμςανηπ. ξ Δικαρςήοιξ απετάμθη (παο. 50) ϊςι ςξ ελλημικϊ επιυείοημα δεμ είμαι πειρςικϊ 

(is not persuasive). Δπίρηπ, (παο. 51), αματέοει ϊςι ςξ άοθοξ 11, παο. 1, ςηπ Δμδιάμερηπ 

Ρσμτχμίαπ παοαμέμει δερμεσςικϊ για ςημ Δλλάδα. Ζ δέρμεσρη είμαι διαοκήπ (the 

obligation is a continuing one). ξ αίςημα ςχμ Ρκξπίχμ παοαμέμει. Άοα η απϊταρη ςξσ 

Δικαρςηοίξσ θα έυει «διαοκή εταομξγή». Απάμςηρη ρε ϊρξσπ  ενακξλξσθξϋμ μα 

πιρςεϋξσμ  ϊςι η Απϊταρη ςηπ 5ηπ Δεκεμβοίξσ δεμ δερμεϋει, μελλξμςικά, ςημ Δλλάδα. 

Ρημειόμχ ϊςι η παοάγοατξπ ασςή θα ποέπει μα ρσμδσαρςεί με ςιπ παο. 168-170 (βλ. 

αμχςέοχ). Δμ ςέλει (παο. 53), ςξ Δικαρςήοιξ απξταίμεςαι ϊςι ξϋςε ςξ επιυείοημα ςηπ 

Δλλάδξπ δεμ μπξοεί μα ρσγκοαςηθεί.  

4. Ζ απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ παοεμβαίμει ρςιπ ρσμευιζϊμεμεπ διαποαγμαςεϋρειπ για ςξ 

ϊμξμα (παο. 55-60).  
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ξ ςέςαοςξ ελλημικϊ επιυείοημα, πεοί αμαομξδιϊςηςαπ ςξσ Δικαρςηοίξσ και μη απξδξυήπ 

ςηπ ποξρτσγήπ ρςηοιζϊςαμ ρςξ δικαιακϊ υαοακςήοα ςξσ Δικαρςηοίξσ. Δμδευϊμεμη 

απϊταρή ςξσ θα ρσμιρςξϋρε αμάμεινη ρςιπ διαποαγμαςεϋρειπ για ςξ ϊμξμα, ξι ξπξίεπ 

διενάγξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ Απξτάρειπ 817 και 845 (1993) ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ.  

ξ Δικαρςήοιξ σπεμθϋμιρε (παο. 57), επικαλξϋμεμξ ςη μξμξλξγία ςξσ, ϊςι έυει καςαρςήρει 

ρατέπ πχπ «ςξ γεγξμϊπ ϊςι διενάγξμςαι ρσμξμιλίεπ, καςά ςη διάοκεια ςηπ εμ ενελίνει 

διαδικαρίαπ, δεμ ρσμιρςά, μξμικϊ εμπϊδιξ για ςημ άρκηρη ςηπ δικαρςικήπ ςξσ 

λειςξσογίαπ».  

Απξοίαπ άνιξμ είμαι πάμςχπ ϊςι η ελλημική πλεσοά ποξέβαλε ασςϊ ςξ επιυείοημα καθϊρξμ 

ςξ αομηςικϊ δεδικαρμέμξ εδοάζεςαι και ρςη μξμξλξγία απϊ ςημ εκδίκαρη ςηπ ποξρτσγήπ 

ςηπ Δλλάδξπ καςά ςηπ ξσοκίαπ, ςξ 1976, για ςημ ξοιξθέςηρη ςηπ σταλξκοηπίδαπ. θα 

έποεπε μα ήςαμ ρε γμόρη μαπ. Δμ ςέλει (παο. 60), ςξ Δικαρςήοιξ απξταίμεςαι ϊςι η 

έμρςαρη ςηπ Δλλάδξπ, με ςημ επίκληρη ασςξϋ ςξσ επιυειοήμαςξπ, δεμ μπξοεί μα 

ρσγκοαςηθεί.  

Άοα ϊλα ςα ελλημικά επιυειοήμαςα κοίθηκαμ αμεπαοκή, δεμ ρσγκοαςήθηκαμ. ξ Δικαρςήοιξ, 

ρσμεπόπ, έκοιμε ϊςι είμαι αομϊδιξ μα εκδικάρει ςημ σπϊθερη και η ποξρτσγή ςηπ πΓΔΛ είμαι 

απξδεκςή (παο. 61).  

Δμ ρσμευεία, η απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ σπειρέουεςαι πλέξμ ρςημ ξσρία ςηπ ποξρτσγήπ 

ςηπ πΓΔΛ.  
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Η ΔΛΛΑΔΑ ΔΔΝ ΤΜΜΟΡΥΩΘHKE  ΜΔ ΣΙ 
ΑΠΟΡΡΔΟΤΔ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡ. 1, ΣΗ ΔΝΔΙΑΜΔΗ 
ΤΜΥΩΝΙΑ ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ ΣΗ (ΠΑΡ. 62-113) 

 Οοϊκειςαι, καςά ςη γμόμη μξσ, για εναιοεςικά ρημαμςικϊ απάμθιρμα ςξπξθεςήρεχμ, 

εομημείαπ και ρυξλίχμ, καθϊρξμ, πέοαμ ςχμ άλλχμ αομηςικόμ ρημείχμ, εομημεϋεςαι, για 

ποόςη τξοά απϊ ςημ σιξθέςηρή ςηπ, καςά ςοϊπξ δσρμεμή για ςημ Δλλάδα και η Απϊταρη 817 (7 

Αποιλίξσ 1993) ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ.  

 α επιυειοήμαςα, πξσ παοξσρίαρε η ελλημική πλεσοά ρε ρυέρη με ςξ άοθοξ 11 ςηπ 

Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ, ςημ ςεκμηοίχρη ςηπ θέρηπ μαπ για ςημ απϊταρη ςξσ Βξσκξσοερςίξσ και 

ςημ εομημεία ςηπ παο. 2 ςηπ Απϊταρηπ 817 απεοοίτθηραμ (δεμ ρσγκοαςήθηκαμ) καθέμα 

υχοιρςά και ρςξ ρϋμξλξ ςξσπ. Ζ ςεκμηοίχρη ςηπ ελλημικήπ σπεοάρπιρηπ είυε αοκεςά κεμά. 

Διδικϊςεοα, ςξ Δικαρςήοιξ απετάμθη ϊςι:  

 1. Σπξυοέχρη ςηπ Δλλάδξπ, καςά ςξ άοθοξ 11 ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ, μα μημ 

εμαμςιχθεί ρςημ αίςηρη ςηπ ΟΓΔΛ μα εμςαυθεί ρςξ ΜΑΞ.  

Α. Ζ έμμξια ςηπ ποόςηπ οήςοαπ (first clause) ςξσ άοθοξσ 11, παο. 1. ςηπ Δμδιάμερηπ 

Ρσμτχμίαπ (παο. 67-71): 

 ξ Δικαρςήοιξ απετάμθη ϊςι: 

 Δεμ απξδέυεςαι ςη γεμική ςξπξθέςηρη ςηπ Δλλάδξπ ϊςι ποέπει μα εταομξρςξϋμ 

ειδικξί εομημεσςικξί καμϊμεπ, ϊςαμ ςξ Δικαρςήοιξ ενεςάζει μία ρσμθήκη, η ξπξία 

πεοιξοίζει έμα δικαίχμα πξσ έμαπ εκ ςχμ διαδίκχμ άλλχπ θα είυε.  

 Δεδξμέμξσ ϊςι ςϊρξ η Δλλάδα, ϊρξ και η ΟΓΔΛ, ρσμτχμξϋμ ϊςι η ποόςη οήςοα 

ατξοά ρςη ρςάρη-ρσμπεοιτξοά (conduct), καςαλήγει (παο. 70) ϊςι η, σπϊ 

εκδίκαρη, σπϊθερη ατξοά ρςξ «καςά πϊρξμ η Δλλάδα με ςη ρςάρη ςηπ (ρ.ρ.: ρςξ 

Βξσκξσοέρςι) δεμ ρσμμξοτόθηκε με ςημ σπξυοέχρη πξσ έυει απϊ ςξ άοθοξ 11, 

παο.1, ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ μα μημ εμαμςιχθεί (not to object). 

 Οαοαςηοεί ϊςι η Δλλάδα δεμ αμτιρβήςηρε ϊςι η αμςίοοηρή ςηπ ρςξ Βξσκξσοέρςι 

ρςηοίυθηκε ρε άλλα θέμαςα, πλημ ςξσ ξμϊμαςξπ. Υοειάζεςαι, για ςξ λϊγξ ασςϊ, μα 

απξταρίρει, αμ η Δλλάδα διαςηοεί (retains) ςξ δικαίχμα εμαμςίχρηπ έμςανηπ ςηπ 

πΓΔΛ ρε διεθμείπ ξογαμιρμξϋπ επί ςι βάρει άλλχμ λϊγχμ (παο. 71) 

 Β. Ιαςά πϊρξ η Δλλάδα «εμαμςιόθηκε» ρςημ έμςανή ςηπ πΓΔΛ ρςξ ΜΑΞ 

 ρςιπ παο. 72-79 παοαςίθεμςαι -και ςξ Δικαρςήοιξ απξδέυεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ- ςα 

επιυειοήμαςα και απξδεικςικά ρςξιυεία πξσ παοέθερε η ΟΓΔΛ για ςημ ελλημική 

ρςάρη (δηλόρειπ, κείμεμα κ.λπ.) ρςημ πεοίξδξ ςξσ Βξσκξσοερςίξσ.  

  ρςημ παο. 80 απξςσπόμεςαι η θέρη ςηπ Δλλάδξπ πξσ ρσμξφίζεςαι «Ζ Δλλάδα δεμ 

ποϊβαλε βέςξ ρςημ έμςανη ςηπ πΓΔΛ ρςξ ΜΑΞ. Ήςαμ μια ρσλλξγική απϊταρη πξσ 

ελήτθη απϊ ςη Ρσμμαυία ρσμξλικά».  

  ρςιπ παο. 81-82, ςξ Δικαρςήοιξ, απξδευϊμεμξ ςη θέρη ςηπ πΓΔΛ, απξταίμεςαι ϊςι 

η Δλλάδα δημϊρια εκδήλχρε (manifested) ςημ αμςίοοηρή ςηπ ρςημ έμςανη ςχμ 

Ρκξπίχμ ρςξ ΜΑΞ λϊγχ ςξσ ξμϊμαςξπ. Δπιπλέξμ, δεμ απξδέυεςαι ςημ ελλημική 

εομημεία ϊςι ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ δεμ ήςαμ αμςιοοήρειπ, αλλά ξιξμεί 

παοαςηοήρειπ. 

 ξ Δικαρςήοιξ καςέληνε ρςξ ρσμπέοαρμα (παο.83) ϊςι η Δλλάδα εμαμςιόθηκε 
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ρςημ αίςηρη έμςανηπ ςηπ πΓΔΛ ρςξ ΜΑΞ καςά ςξ άοθοξ 11, παο. 1, ςηπ 

Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ.  

 2. Ξι ρσμέπειεπ (the effect) ςηπ δεϋςεοηπ οήςοαπ ςηπ παο. 1ςξσ άοθοξσ 11 ςηπ 

Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ (παο. 84-103) 

 Οοϊκειςαι για ςη δσρμεμέρςεοη, καςά ςη γμόμη μξσ, δσμαςή εομημεία ςξσ άοθοξσ 11 ςηπ 

Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ παο. 2 ςξσ διαςακςικξϋ ςηπ Απϊταρηπ 817 ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ.  

 ι ρημαίμει, με λίγα λϊγια, ασςϊ για ςημ Δλλάδα; Αμεναοςήςχπ ςηπ ποξρχοιμήπ 

ξμξμαρίαπ FYROM, ςξ Δ.Δ.Υ. κοίμει ϊςι η γειςξμική μαπ υόοα, με ςη ρτοαγίδα και ςημ ασθεμςική 

εομημεία ςξσ, μπξοεί μα εμςάρρεςαι μεμ ρςξσπ διεθμείπ και πεοιτεοειακξϋπ ξογαμιρμξϋπ με ςημ 

ποξρχοιμή ασςή, διεθμή, ξμξμαρία, αλλά ξσδέμ εμπϊδιξ σπάουει μα διαςηοεί ςη ρσμςαγμαςική 

ςηπ ξμξμαρία (“Republic of Macedonia”) ςϊρξ ρε ρυέρη με ςξ ρϋμξλξ ςχμ εκδηλόρεχμ πξσ 

ατξοξϋμ ςξμ ασςϊ-ποξρδιξοιρμϊ ςηπ, ϊρξ και ρςιπ ρυέρειπ ςηπ με ςα λξιπά κοάςη-μέλη ςχμ 

Ζμχμέμχμ Δθμόμ.  

 Αλήθεια, ενακξλξσθξϋμε και σπξρςηοίζξσμε ϊςι η απϊταρη ασςή έυει μξμικϊ (δικαιακϊ) 

μϊμξ υαοακςήοα και ϊυι πξλιςικϊ; Ξι Απξτάρειπ ςξσ Ρ.Α. δεμ ρσμιρςξϋμ ποχςξγεμή πηγή 

διεθμξϋπ δικαίξσ; Ρςεοξϋμςαι πξλιςικόμ ρσμεπειόμ;  

 

 Ίρχπ θα μπξοξϋρε η ελλημική σπεοάρπιρη ρςη Υάγη μα ενηγήρει ϊςι ςξ Δλλημικϊ 

Λμημϊμιξ ςηπ 25ηπ Θαμξσαοίξσ 1993 -έμα εναίοεςξ, ρσμξπςικϊ και καλξδξσλεμέμξ κείμεμξ πξσ 

έπειθε- καςέληγε με ςημ επιρήμαμρη ϊςι, ρςημ πεοίπςχρη ςηπ σπξφητιϊςηςαπ ςηπ ΟΓΔΛ ρςξμ 

ΞΖΔ, ςξ Ρσμβξϋλιξ Αρταλείαπ θα μπξοξϋρε μα αρκήρει πξλιςική «ποξληπςικήπ διπλχμαςίαπ». 

Ήςαμ, ςϊςε, διαςϋπχρη ςξσ ρσομξϋ. Δπιπλέξμ, ςξ κείμεμξ ασςϊ ρσμεςάγη, ρσμειδηςά, καςά 

ςοϊπξ πξσ μα εσθσγοαμμίζεςαι με ςξ απϊοοηςξ (ςη ρςιγμή εκείμη) ποξρυέδιξ ςοιόμ μελόμ ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ (Ζμχμέμξ Βαρίλειξ, Γαλλία και Βέλγιξ) ςηπ μεςέπειςα Απϊταρηπ 817 ςξ 

ξπξίξ ϊμχπ είυαμε, σπϊ ευεμϋθεια, λάβει απϊ ρσμάδελτξ ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ.  

 Ηα μπξοξϋραμε, επίρηπ, μα ποξρπαθήρξσμε μα αμαλϋρξσμε και ςημ ξσριαρςική Δήλχρη 

ςξσ ποξέδοξσ ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ (Οακιρςαμξϋ ποέρβη ζαμρέμς Λάοκεο) ρςημ ξπξία 

ποξέβη (εν ξμϊμαςξπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ), ςημ 7η Αποιλίξσ 1993, ςασςϊυοξμα με ςημ σιξθέςηρη ςηπ 

Απϊταρηπ 817. Αμ ςη διαβάρξσμε, θα αμςιλητθξϋμε ϊςι σπάουξσμ ρςξιυεία πξσ θα μπξοξϋραμ 

μα ποξβληθξϋμ ρςη Υάγη, κσοίχπ, ρε ρυέρη με ςα άοθοα 89, 93, 101 και 102 ςηπ Απϊταρηπ. Μα 

γιαςί, σπξρςηοίζχ ϊςι η ποξεςξιμαρία ςξσ ελλημικξϋ τακέλξσ ρςη Υάγη είυε ελλείφειπ. 
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Η τύρη ςηπ Εμδιάμερηπ Σσμτχμίαπ 

 Λια παοαςήοηρη, ρε ρυέρη με ςη τϋρη ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ. Δεμ μπξοό μα γμχοίζχ, αμ 

θα μεςέβαλε ςα δεδξμέμα ρςη Υάγη. Οαοαςηοό ϊςι, ρςιπ κοίριμεπ για ςημ καςαδίκηπ ςηπ Δλλάδξπ 

παοαγοάτξσπ 84-112, η Δμδιάμερη Ρσμτχμία θεχοείςαι, απϊ ςξ Δικαρςήοιξ, χπ Ρσμθήκη 

(Treaty). Έςρι αμςιμεςχπίζεςαι ρςξ ρϋμξλξ ςηπ απϊταρηπ.  

 Δδό, έυξσμε έμα ρξβαοϊ μξμικϊ, ρσμςαγμαςικϊ και, ρσμάμα  πξλιςικϊ ζήςημα με 

επιπςόρειπ, ξι ξπξίεπ νεπεομξϋμ ςημ σπϊφη απϊταρη ςξσ Δ.Δ.Υ, ςημ Δμδιάμερη Ρσμτχμία και 

ςιπ ρυέρειπ μαπ με ςημ πΓΔΛ. Δίμαι δσμαςϊμ η Δλλάδα μα απξδέυεςαι  εμόπιξμ ςξσ Διεθμξϋπ 

Δικαρςηοίξσ, ϊςι μια μεςαβαςική ρσμτχμία έυει ςημ ασνημέμη ιρυϋ μιαπ Ρσμθήκηπ;  

 Θρυσοίζξμαι ϊςι, καςά ςξ Ρϋμςαγμα, μια διεθμήπ δέρμεσρη ςηπ Δλλάδξπ, για μα παοάγει 

έμμξμα απξςελέρμαςα, ποέπει μα κσοχθεί απϊ ςη Βξσλή ςχμ Δλλήμχμ και μα δημξριεσθεί ρςημ 

Δτημεοίδα ςηπ Ισβεομήρεχπ. 

 Ζ Δμδιάμερη Ρσμτχμία ϊυι μϊμξμ δεμ σπεβλήθη (ξοθόπ καςά ςη γμόμη μξσ) ποξπ 

κϋοχρη ρςη Βξσλή, αλλά αμςιθέςχπ, εσθϋπ μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ, η ελλημική κσβέομηρη 

καςέρςηρε ρατέπ ϊςι δεμ είμαι δσμαςϊμ μα σπξβληθεί ποξπ κϋοχρη. ξϋςξ, διϊςι απϊ ςημ 

κσοχςική διαδικαρία πεομξϋμ μϊμξμ ςελικέπ, ξοιρςικέπ ρσμτχμίεπ. ημ νεκάθαοη ασςή εομημεία 

είυε δόρει, ρςα ςέλη Ρεπςεμβοίξσ 1995, εμόπιξμ ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ, ξ ςϊςε σπξσογϊπ 

Δνχςεοικόμ Ιάοξλξπ Οαπξϋλιαπ ρε ειδική ρσμεδοίαρη ςηπ Ξλξμέλειαπ.  

Ασςή δε ςη θέρη επαμαλαμβάμαμε, ρσμευόπ και αδιαλείπςχπ, ποξπ ϊλξσπ επί 16 ρσμαπςά 

υοϊμια, ρςηοίζξμςαπ ςη θέρη μαπ ϊςι η Βξσλή δεμ μπξοεί μα κσοόρει διμεοείπ ή άλλεπ ρσμθήκεπ 

και ρσμτχμίεπ για ςημ πΓΔΛ ετϊρξμ δεμ έυει κσοχθεί η Δμδιάμερη Ρσμτχμία, γεγξμϊπ πξσ 

ποξωπέθεςε ςημ ποξηγξϋμεμη λϋρη ςξσ ζηςήμαςξπ ςηπ ξμξμαρίαπ. Ρςξ μεςανϋ, καμία ελλημική 

κσβέομηρη δεμ θα μπξοξϋρε μα τέοει ποξπ κϋοχρη ξπξιαδήπξςε ρσμτχμία, διϊςι θα 

καςαφητιζϊςαμ. Άοα, θα έπετςε. 

 Ρσμεπόπ, ςηπ ελλημικήπ θέρηπ «μη λϋρη-μη ποϊρκληρη» ποξωπήουε η θέρη «μη λϋρη-μη 

κϋοχρη».  

 Ασςή, ακοιβόπ  θέρη μαπ, πξσ ρςηοιζϊςαμ ρςημ εομημεία και τϋρη ςηπ Δμδιάμερηπ 

Ρσμτχμίαπ, καςά ςξ Ρϋμςαγμα ςηπ Δλλάδξπ, απεςέλερε ςημ αιυμή ςξσ δϊοαςξπ ρςημ επίρημε 

ρσμαμςήρειπ μξσ, ρςα Ρκϊπια, με ςημ ιδιϊςηςα ςξσ, ποόςξσ, Δπικεταλήπ ςξσ Γοατείξσ 

Ρσμδέρμξσ απϊ ςιπ αουέπ ήδη ςξσ 1996, με ςξμ ποϊεδοξ Ι. Γκλιγκϊοξτ, ςξμ ποχθσπξσογϊ Λπ. 

ρεοβεμκϊτρκι και ςξσπ σπξσογξϋπ Δνχςεοικόμ Ρς. ρεοβεμκϊτρκι. Κ. Τοέςρκξτρκι και Λπ. 

Υαμςζίμρκι. Ήςαμ ποαγμαςικϊ, πξλιςικϊ και μξμικϊ, επιυείοημα για ςημ αμάγκη επίςεσνηπ λϋρηπ 

ρςξ ϊμξμα, ποιμ απϊ ςημ έμςανη ςηπ γειςξμικήπ μαπ υόοαπ ρςημ Δ.Δ. και ρςξ ΜΑΞ.  

 όοα, ςι ρσμβαίμει; Λα ςξ ενήπ ςοαγελατικϊ: με ςημ απϊταρή ςξσ, ςξ Δικαρςήοιξ (και, 

ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ κείμεμξ, η Δλλάδα πξσθεμά δεμ αματέοεςαι ϊςι ποϊβαλε αμτιρβήςηρη) 

θεχοεί ςημ Δμδιάμερη Ρσμτχμία χπ δερμεσςική. Υχοίπ ϊμχπ μα έυει κσοχθεί απϊ ςη Βξσλή ςχμ 

Δλλήμχμ.  

 Ασςά μϊμξμ ρςημ Δλλάδα θα μπξοξϋραμ μα ρσμβξϋμ! Ασςϊ ςξ θέμα ποέπει, άμερα, μα 

ρσζηςηθεί ρςημ κσβέομηρη και ρςη Βξσλή αμεναοςήςχπ, δηλαδή, ςχμ λξιπόμ πςσυόμ ςηπ 

Απϊταρηπ. Στίρςαςαι εσθεία ρϋγκοξσρη μεςανϋ ςηπ ερχςεοικήπ έμμξμηπ ςάνηπ και ςχμ διεθμόμ 

μαπ σπξυοεόρεχμ. ξ θέμα δεμ είμαι μξμικϊ. Δίμαι πξλιςικϊ. Δίμαι ζήςημα εταομξγήπ ςξσ 

Ρσμςάγμαςξπ.  
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 Η κοίρη ςηπ Χάγηπ για ςξ άοθοξ 22 ςηπ Εμδιάμερηπ Σσμτχμίαπ 

Ρε ρυέρη με ςξ άοθοξ 22 ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ: η παο. 112 ςηπ απϊταρηπ αματέοει, 

υαοακςηοιρςικά, ϊςι η ποξρπάθεια ςηπ Δλλάδξπ μα καςατϋγει (μα ρςηοιυθεί) ρςξ άοθοξ 22 είμαι 

αμεπιςσυήπ (unsuccessful). Ιαςά ρσμέπεια, παο. 113, ςξ Δικαρςήοιξ απετάμθη ϊςι η Δλλάδα δεμ 

ρσμεμξοτόθη με ςημ, απξοοέξσρα απϊ ςξ άοθοξ 111, παο.1, σπξυοέχρή ςηπ, ποξβάλλξμςαπ 

αμςίοοηρη ρςημ έμςανη ςηπ ΟΓΔΛ ρςξ ΜΑΞ. Δπιπλέξμ, έκοιμε ϊςι η ποξξπςική υοήρηπ (refer to) 

απϊ ςημ ΟΓΔΛ ςηπ ρσμςαγμαςικήπ ςηπ ξμξμαρίαπ μέρα ρςη Ρσμμαυία, δεμ μξμιμξπξιξϋρε ςιπ 

ελλημικέπ αμςιοοήρειπ. έλξπ, ϊςι η επίκληρη, απϊ ςημ Δλλάδα, ςξσ άοθοξσ 22 δεμ ςηπ παοέυει 

ςη βάρη, για μα ποξβάλει αμςίοοηρη, η ξπξία μα είμαι εκςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ςξσ άοθοξσ 11, 

παο.1.  
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ IV: ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΔ ΠΟΤ ΔΠΙΚΑΛΔΣΗΚΔ Η 
ΔΛΛΑΔΑ (ΠΑΡ. 114-160) 

 Ζ Δλλάδα ποξέβαλε και ςξ επιυείοημα ϊςι ςσυξϋρα μη ρσμμϊοτχρή ςηπ με ςημ Δμδιάμερη 

Ρσμτχμία μπξοεί μα αιςιξλξγηθεί χπ αμςίμεςοξ-απάμςηρη ρςιπ παοαβιάρειπ ςηπ απϊ ςημ άλλη 

πλεσοά. Ιαςά ρσμέπεια, ποξβάλαμε ςη θέρη ϊςι ξι, απξοοέξσρεπ απϊ ςξ άοθοξ 11, παο. 1, 

σπξυοεόρειπ μαπ, ρσμδέξμςαι με ςιπ σπξυοεόρειπ ςχμ Ρκξπίχμ καςά ςα άοθοα 5, 6, 7 και 11 ςηπ 

Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ.  

 Ρημειόμχ ϊςι, ασςά ακοιβόπ ςα άοθοα, είυα γοαπςόπ ειρηγηθεί, χπ ποέρβηπ ρςημ 

Ξσάριγκςξμ, μα επικαλερςξϋμε ποξκειμέμξσ μα ποξρτϋγξσμε εμείπ, ποόςξι, ρςη Υάγη, αουικά, 

ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2007 και, εμ ρσμευεία, ςξ Μξέμβοιξ ςξσ ιδίξσ έςξσπ. Οάμςξςε, ποιμ απϊ ςξ 

Βξσκξσοέρςι. α ίδια επαμαλάμβαμα μεςά ςημ επιρςοξτή μξσ ρςημ Αθήμα και, επίρηπ, ρςημ, σπϊ 

ςξμ κ. Δοξϋςρα, ρϋρκεφη ςηπ 16ηπ Λαοςίξσ 2011. Δπιπλέξμ, η Δλλάδα μπξοξϋρε και έποεπε μα 

καςαθέρει δική ςηπ ποξρτσγή, ποξρέυξμςαπ μα απξκλειρςεί η αουή ςηπ ρσμάτειαπ, με βάρη ςημ 

Δμδιάμερη Ρσμτχμία.  

 Ζ ςεκμηοίχρη ςχμ ελλημικόμ επιυειοημάςχμ και ςξσ απξδεικςικξϋ σλικξϋ είμαι αςελήπ. 

Διδικϊςεοα, απξσριάζξσμ ρςξιυεία πξσ μα καςαδεικμϋξσμ ϊςι: 

 - ϊςι η Δλλάδα, δια ςχμ εκποξρόπχμ ςηπ, έθεςε ρσμευόπ, ρε ϊλα ςα επίπεδα και κσοίχπ 

ρςξσπ Γκλιγκϊοξτ, ρεοβεμκϊτρκι και ςξσπ διαδξυικξϋπ σπξσογξϋπ Δνχςεοικόμ με επίρημα 

διαβήμαςα, ρειοά ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋραμ ςημ Δμδιάμερη Ρσμτχμία, π.υ. αμάγκη επίλσρηπ 

ζηςήμαςξπ ξμϊμαςξπ, ποξπαγαμδιρςικϊπ ρςαθμϊπ Radio Biljana ςχμ Ρκξπίχμ, έγεορη 

μειξμξςικξϋ, υοημαςξδϊςηρη ξογαμόρεχμ ςχμ ασςϊ-απξκαλξϋμεμχμ «Αιγαιαςόμ Λακεδϊμχμ», 

εμξυληςικέπ δηλόρειπ ανιχμαςξϋυχμ ςχμ Ρκξπίχμ κ.λπ. Έυχ καςαγεγοαμμέμεπ δέκα 

ρσμαμςήρειπ μξσ με ςξμ ποϊεδοξ Γκλιγκϊοξτ, πεοιρρϊςεοεπ με ςξμ ποχθσπξσογϊ και δεκάδεπ 

με ςξσπ σπξσογξϋπ Δνχςεοικόμ ρςιπ ξπξίεπ έθεςε, πάμςξςε, ςα θέμαςά μαπ. Αοκεςά ρσυμά, ρε 

πεοιπςόρειπ ποξκληςικόμ δημϊριχμ δηλόρεχμ ςξσπ, σπήουαμ απαμςήρειπ ςξσ σπξσογξϋ 

Δνχςεοικόμ Η. Οάγκαλξσ, ςξσ κσβεομηςικξϋ εκποξρόπξσ Δ. Πέππα και ςξσ εκποξρόπξσ ςξσ 

σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ Ι. Λπίκα. ξ ρςξιυείξ ςηπ δημξριϊςηςαπ είυαμ, επίρηπ, και ρσματξϋπ 

πεοιευξμέμξσ δεκάδεπ απαμςήρειπ ςχμ σπξσογόμ  Δνχςεοικόμ καςά ςη διαδικαρία ςξσ 

κξιμξβξσλεσςικξϋ ελέγυξσ.  

 ξ δικαρςήοιξ, εομημεϋξμςαπ (για ποόςη τξοά απϊ ςηπ ρσμξμξλϊγηρήπ ςηπ) ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ θεμελιχδόμ διαςάνεχμ ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ, απετάμθη, επί ςη βάρει ςηπ 

επιυειοημαςξλξγίαπ και ςξσ απξδεικςικξϋ σλικξϋ πξσ ποξρκξμίρςηκε, ςα ενήπ (παο. 124-165):  

1. Οαοαβίαρη, απϊ ςημ πΓΔΛ, ςξσ άοθοξσ 11, παο. 1: η πΓΔΛ δεμ ςξ παοαβίαρε. 

2. Οαοαβίαρη, απϊ ςημ πΓΔΛ, ςξσ άοθοξσ 5, παο. 1: επικαλερςήκαμε ςξ επιυείοημα 

ϊςι ςα Ρκϊπια δεμ ποξρέουξμςαμ ρςιπ ρσμξμιλίεπ για ςξ ϊμξμα με καλή πίρςη. ξ 

δικαρςήοιξ απετάμθη (παο. 138) ϊςι η Δλλάδα δεμ μπϊοερε μα απξδείνει ϊςι η πΓΔΛ 

δεμ ποξρήλθε ρςιπ ρσμξμιλίεπ με καλή πίρςη.  

3. Οαοαβίαρη, απϊ ςημ πΓΔΛ, ςξσ άοθοξσ 6, παο.2, πξσ ατξοά ρςη βαρική διάςανη 

ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ για ςημ εομημεία ςξσ άοθοξσ 49 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ ςηπ 

πΓΔΛ και ςη δέρμεσρή ςηπ για μη έγεορη «μειξμξςικξϋ»: μέρα ρε ςοειπ, λακχμικέπ, 

παοαγοάτξσπ (140, 141, 142) ςξ δικαρςήοιξ εομημεϋει ςημ, καίοια για ςα ελλημικά 

ρσμτέοξμςα ήδη απϊ ςημ επξυή ςξσ Οακέςξσ Οιμέιοξ και ςξσ Ρυεδίξσ Ρσμθήκηπ 

Βαμπ-ξσεμ (24 Λαΐξσ 1993), παοάγοατξ.  

Σπξγοαμμίζχ ϊςι, ρςημ παο. 141, η πΓΔΛ, για ποόςη τξοά, αμ δεμ ρτάλχ, δίδει επιρήμχπ 
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εομημεία ρςη διάςανη ασςή διατξοεςική ςηπ ασςξδέρμεσρηπ πξσ πεοιέυεςαι ρςημ Δμδιάμερη 

Ρσμτχμία. Ιαςά ςοϊπξ δε απϊλσςα, πλέξμ, εσθσγοαμμιρμέμξ με ςξ άοθοξ 49 ςξσ Ρσμςάγμαςϊπ 

ςηπ. Σπξρςηοίζει ειδικϊςεοα ϊςι «η αμηρσυία ςηπ για ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα μειξμξςικόμ 

ξμάδχμ ρςημ ελλημική επικοάςεια και για ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα ςχμ δικόμ ςηπ πξλιςόμ δεμ 

μπξοεί, λξγικά, μα θεχοηθεί ϊςι ρσμιρςά παοέμβαρη ρςιπ ερχςεοικέπ σπξθέρειπ ςηπ Δλλάδξπ». 

Άοα;  

 ξ δικαρςήοιξ, ρςημ παο. 142, κοίμει ϊςι η Δλλάδα δεμ παοξσρίαρε πειρςικέπ απξδείνειπ 

πξσ μα δείυμξσμ ϊςι η πΓΔΛ εομήμεσρε ςξ ρϋμςαγμά ςηπ καςά ςοϊπξ πξσ μα ςηπ παοέυει 

δικαίχμα παοέμβαρηπ ρςιπ ερχςεοικέπ σπξθέρειπ ςηπ Δλλάδξπ σπέο αςϊμχμ πξσ δεμ είμαι 

πξλίςεπ ςηπ. ξ δικαρςήοιξ δεμ θεχοεί ϊςι η πΓΔΛ παοαβίαρε ςξ άοθοξ 6, παο. 2, ποιμ απϊ ςξ 

Βξσκξσοέρςι.  

4. Οαοαβίαρη, απϊ ςημ πΓΔΛ, ςξσ άοθοξσ 7, παο. 1. ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ 

(ευθοικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ποξπαγάμδα). Ρε ςέρρεοιπ παοαγοάτξσπ (144-147), 

ςξ δικαρςήοιξ απξδξμεί, ξλξκληοχςικά, ςη βαρική μαπ θέρη ςϊρξ διαυοξμικά, ϊρξ 

και ποιμ απϊ ςξ Βξσκξσοέρςι, για ευθοική ποξπαγάμδα και ποξπαγαμδιρςικϊ σλικϊ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ρυξλικόμ εγυειοιδίχμ ςχμ Ρκξπίχμ κ.λπ.  

ξ δικαρςήοιξ απξταίμεςαι ϊςι δεμ σπάουει απϊδεινη πξσ μα ρςηοίζει ςη θέρη ςηπ 

Δλλάδξπ ϊςι η πΓΔΛ παοαβίαρε ςξ άοθοξ 7, παο. 1. ξ δε εγυειοίδιξ δεμ μπξοεί μα 

απξςελέρει ςη βάρη διαπίρςχρηπ ϊςι ςα Ρκϊπια δεμ απαγϊοεσραμ «ευθοικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ και ποξπαγάμδα».  Ζ Δλλάδα δεμ καςέδεινε, πειρςικά, ϊςι η πΓΔΛ 

απέτσγε μα «απξθαοοϋμει εμέογειεπ βίαπ, ευθοϊςηςαπ ή μίρξσπ» ιδιχςόμ.  

5. Οαοαβίαρη, απϊ ςημ πΓΔΛ, ςξσ άοθοξσ 7, παο. 2, ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ 

(αρςέοι Βεογίμαπ), παο. 148-153 ςηπ δικαρςικήπ απϊταρηπ: ςξ δικαρςήοιξ δέυθηκε 

ϊςι, μια τξοά μϊμξμ, ξ ρςοαςϊπ ςηπ γείςξμξπ υοηριμξπξίηρε ςη γμχρςή ρημαία, με 

ςξ αρςέοι ςηπ Βεογίμαπ. Ζ πΓΔΛ ρσμμξοτόθηκε μεςά απϊ διμεοέπ διάβημά μαπ. Για 

ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ, πξσ ποξβάλαμε, έκοιμε ϊςι είςε ατξοξϋραμ δοαρςηοιϊςηςεπ 

ιδιχςόμ είςε δεμ ςιπ γμχρςξπξιήραμε ρςημ ΟΓΔΛ παοά μϊμξμ μεςά ςξ Βξσκξσοέρςι.  

6. Οαοαβίαρη, απϊ ςημ πΓΔΛ, ςξσ άοθοξσ 7, παο. 3, ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ 

(ρϋμβξλα πξλιςιρςικήπ και ιρςξοικήπ κληοξμξμιάπ), παο. 154-159: δσρςσυόπ, 

έυξσμε και εδό ςη ρσμςοιβή εμϊπ ξικξδξμήμαςξπ πξσ, με μεγάλη ποξρπάθεια, 

είυαμε ρςήρει απϊ ςημ επξυή ςξσ Ρυεδίξσ Βαμπ-ξσεμ.  

 Ρςημ παο. 156, ςξ δικαρςήοιξ εομημεϋει ςη ρυεςική ποϊμξια ςηπ Δμδιάμερηπ Ρσμτχμίαπ 

καςά ςοϊπξ αμςίθεςξ με ςημ ελλημική θέρη. Δέυεςαι, δηλαδή, ϊςι η παο. 3 ςξσ άοθοξσ 7 δεμ 

απαγξοεϋει ρςημ πΓΔΛ μα υοηριμξπξιεί ςα ρϋμβξλα πξσ πεοιγοάτξμςαι. Ιαθιεοόμει, απλά, μία 

διαδικαρία γμχρςξπξίηρηπ μεςανϋ ςχ δϋξ ρσμβαλλξμέμχμ ρςημ πεοίπςχρη πξσ έκαρςξπ 

πιρςεϋει ϊςι ξ έςεοξπ υοηριμξπξιεί ςα ιρςξοικά ή πξλιςιρςικά ρϋμβξλα.  

 Αμ αμςιλαμβάμξμαι ξοθά ςημ απϊταρη ςξσ δικαρςηοίξσ, η πΓΔΛ ξσδέμ ποϊβλημα έυει μα 

ρσμευίζει μα απξκαλεί ςξ αεοξδοϊμιϊ ςηπ «Λέγαπ Αλέναμδοξπ» ή μα ςξπξθεςεί ςα αγάλμαςα ςξσ 

Λεγάλξσ Αλενάμδοξσ κ.λπ. Αμ η Δλλάδα, καςά ςξ δικαρςήοιξ, ςα θεχοεί χπ κξμμάςι ςηπ δικήπ 

ςηπ κληοξμξμιάπ, μπξοεί μα εγείοει, διμεοόπ, ςξ ζήςημα. Ρςημ καλϋςεοη ςχμ σπξθέρεχμ, θα 

αουίρει αλληλξγοατία μεςανϋ Αθημόμ και Ρκξπίχμ. ξ δικαρςήοιξ, ϊπχπ και ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ 

πεοιπςόρειπ, απετάμθη (παο. 159) ϊςι η Δλλάδα δεμ καςϊοθχρε μα τέοει ρε πέοαπ ςημ 

απξρςξλή ςηπ ποξκειμέμξσ μα καςαδείνει ϊςι η πΓΔΛ παοαβίαρε ςξ άοθοξ 7, παο. 3.  

 Ωπ γεμικϊ ρσμπέοαρμα (παο. 164), ςξ δικαρςήοιξ απξοοίπςει (rejects) ςξμ ιρυσοιρμϊ ςηπ 

Δλλάδξπ ϊςι η εμαμςίχρή ςηπ ρςημ έμςανη ςηπ πΓΔΛ ρςξ ΜΑΞ, καςά ςη Ρϋμξδξ ςξσ 
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Βξσκξσοερςίξσ, μπξοεί μα αιςιξλξγηθεί χπ αμςίμεςοξ. 

 Ρςημ παο. 166, ςξ δικαρςήοιξ σπξγοαμμίζει ϊςι η Δμδιάμερη Ρσμτχμία «σπξυοεόμει» ςα 

δϋξ μέοη ρε καλή πίρςη σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ γ.γ. ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ 

απξτάρειπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ (817 και 845 ςξσ 1993).   

 

                           .     .     . 

  πχπ κι αμ διαβάρει καμείπ ςημ Απϊταρη, ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ, δεμ θα δσρκξλεσθεί μα 

αμςιλητθεί ϊςι απξςελεί οάπιρμα. 

 Οοξεουϊμεμξ μάλιρςα απϊ ςξ θερμϊ ρςξμ ξπξίξ, αμ δεμ ρτάλχ, ρςηοίυςηκαμ θεμελιόδειπ 

παοάμεςοξι ςηπ ελλημικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ απϊ ςξ 1974 και εμςεϋθεμ. 

 Δεμ ποϊκειςαι για πξλιςική απϊταρη, αλλά ρίγξσοα γι’ απϊταρη με ρξβαοέπ πξλιςικέπ 

επιπςόρειπ πξσ νεπεομξϋμ ςξ πλέγμα ςχμ ρυέρεόμ μαπ με ςημ ΟΓΔΛ. 
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