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Ανακοινώθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης. Το Διεθνές Δικαστήριο, αφού
απέρριψε την ένσταση αναρμοδιότητας που είχε υποβάλει η Ελλάδα,
έκρινε ότι η χώρα μας παραβίασε το άρθρο 11.1 της

Ενδιάμεσης Συμφωνίας (1995), επειδή η Ελλάδα αντιτάχθηκε στην ένταξη των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο του Βουκουρεστίου (2008).
Απέρριψε ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα και όλες τις ενστάσεις της Ελλάδας,
σημειώνοντας και επαναλαμβάνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα «απέτυχε να
αποδείξει» (“failed to demonstrate”) παραβιάσεις τής Ενδιάμεσης Συμφωνίας εκ μέρους της
ΠΓΔΜ. Η χώρα μας δεν κατάφερε να αποδείξει ούτε τη γνωστή συστηματική κωλυσιεργία
των Σκοπίων στις διαπραγματεύσεις, ούτε το γεγονός ότι έχει υποχωρήσει στη
διαπραγματευτική της θέση (από μη χρήση του όρου «Μακεδονία» στη «σύνθετη»
ονομασία), ούτε καν την αλυτρωτική προπαγάνδα σε βάρος της χώρας μας, που
επανειλημμένως έχει παρουσιασθεί από τον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο.
Πολύ σημαντικό είναι το ότι το Διεθνές Δικαστήριο θεωρεί πως η Ενδιάμεση
Συμφωνία δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να εμποδίσει την ένταξη των Σκοπίων σε
έναν Διεθνή Οργανισμό επειδή υπάρχει η προοπτική (“prospect”) να χρησιμοποιούν
σε αυτόν τον Οργανισμό το συνταγματικό τους όνομα.
Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε ότι η διαπίστωση της παραβίασης της
Συμφωνίας από τη χώρα μας συνιστά «επαρκή ικανοποίηση» (“appropriate
satisfaction”) για τα Σκόπια.
Το Διεθνές Δικαστήριο απέρριψε όλα τα άλλα αιτήματα της ΠΓΔΜ. Μεταξύ αυτών
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ήταν το αίτημα να διαταχθεί η Ελλάδα να εφαρμόσει το άρθρο 11 και να μην εμποδίσει στην
ένταξη των Σκοπίων σε διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα η απόφαση γράφει: «το
Δικαστήριο δεν θεωρεί απαραίτητο να διατάξει (την Ελλάδα), όπως ζητά (η ΠΓΔΜ) να
αποφύγει οποιαδήποτε μελλοντική συμπεριφορά που παραβιάζει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το άρθρο 11…»

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Δικαστηρίου της Χάγης , καθώς και το
συνολικό κείμενο της απόφασης
.
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