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ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

 

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 
 Οι ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1980 παρέμεναν πολύ επιφυλακτικοί σχετικά με τη θέσπιση κανόνων δικαίου 

όσον αφορά στα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που άπτονται της γλωσσικής τους ιδιαιτερότητας. Μεταξύ των 

ευρωπαϊκής προέλευσης δεσμευτικών κειμένων, μόνη η ΕΣΔΑ αναφέρεται σε 

ορισμένα γλωσσικά δικαιώματα, τα οποία δεν αποδίδονται όμως σε πρόσωπα 

που ανήκουν σε μειονότητες. Εξάλλου, η νομολογία των δικαιοδοτικών της 

οργάνων δεν ήταν δυνατό να ακολουθήσει τις σύγχρονες πολιτικές και 

κοινωνικές εξελίξεις στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και 

στα πολλά υποψήφια κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπίσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων στο νέο πολιτικό 

πλαίσιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ευρύτερα προβλήματα των μειονοτικών 

διεκδικήσεων, αλλά και τα ειδικότερα σχετικά με τη γλωσσική τους διάσταση, 

απαιτούν λύσεις που οι κυβερνήσεις των κρατών της δυτικής Ευρώπης 

δίσταζαν μέχρι σήμερα να υιοθετήσουν. 

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο πρώτος οργανισμός που αντέδρασε 

στη νέα πρόκληση. Η Κοινοβουλευτική του Συνέλευση καθώς και οι πολλές 

επιτροπές που συστήθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών μελέτησαν το ζήτημα 

και πρότειναν λύσεις νομικού και πολιτικού χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

στο πλαίσιο της πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης των μελών της 

ενεργεί σε μία διαφορετική προοπτική. Η κατοχύρωση της χρήσης των 

επίσημων γλωσσών των κρατών μελών ήταν το βασικό της μέλημα. 
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Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει την προβληματική σε 

διαφορετική βάση και τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει ψηφίσματα σχετικά 

με τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης 

μετά την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού η συμμετοχή των κρατών της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στα διεθνή fora διαπραγματεύσεων και 

επεξεργασίας σχετικών κειμένων κάθε είδους. Η πτώση των απολυταρχικών 

καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά και η εμφάνιση και 

επαναζύμωση εθνικισμών είχαν αποτέλεσμα τη συνολική θεώρηση του 

ζητήματος των μειονοτήτων κυρίως στους κόλπους της ΔΑΣΕ, μετέπειτα 

ΟΑΣΕ. Η προσέγγιση από την τελευταία της έννοιας της ασφάλειας στην 

Ευρώπη μέσα από την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

μειονοτήτων, όχι δεν αμέλησε τη γλωσσική διάσταση του ζητήματος, αλλά 

αντίθετα υπογράμμισε σε ορισμένες περιπτώσεις τη σημασία της. 

 Τα ευρωπαϊκά κράτη επιχειρούν να προβλέψουν και να λύσουν 

προβλήματα, υπαρκτά ή πιθανά, με άμεσα πολιτικά ή νομικά μέσα σε 

συλλογική βάση δράσης, μερικές φορές μάλιστα χωρίς να αποφεύγουν την 

επέμβαση στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο 

τοποθετείται το νομικό καθεστώς προστασίας των γλωσσικών δικαιωμάτων 

των μειονοτήτων που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και η δράση 

των ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών.  

 O κατάλογος των διατάξεων των νομικών κειμένων σχετικά με τα 

γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων είναι πολύ περιορισμένος. Το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΑΣΕ, σπάνια έχουν 

υιοθετήσει κείμενα τέτοιου είδους. Αντίθετα, η γενικότερη αναφορά σε εθνικές 

ή εθνοτικές μειονότητες είναι πιο συνηθισμένη. Επίσης το περιεχόμενο των 

ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου, δεν πρέπει να απομονωθεί από το διεθνές 

περιβάλλον του, αλλά να εξεταστεί σε συνάρτηση με αυτό ή ως ειδικότερο 

συμπλήρωμά του, καθώς, από τη μία πλευρά οι διατάξεις των οικουμενικής 

εμβέλειας κειμένων ήδη ισχύουν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και από την άλλη, 

επηρεάζουν την τάση διαμόρφωσης νέου νομικού πλαισίου προστασίας στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους θα εξετάσουμε σύντομα τις 

σχετικές διατάξεις των διεθνών νομικών κειμένων, δεσμευτικών ή όχι, που 

αφορούν και στα ευρωπαϊκά κράτη και που συντάχθηκαν από επιτροπές του 

ΟΗΕ62 ή της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στο δεύτερο θα ασχοληθούμε με τις lex lata και 

ferenda, όπως τις δημιούργησαν ή επεξεργάστηκαν τα όργανα των διεθνών 

                                         
62 Καθώς επίσης και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη του. 



45 

ευρωπαϊκών οργανισμών, δηλαδή του Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΔΑΣΕ και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  

 

 

Α' Κεφάλαιο:  

 

Σε οικουμενικό επίπεδο 

 

 

 1. ΟΗΕ63  
 

Α. Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ 

   

 Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, όπως άλλωστε και 

παλαιότερα το Σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών, δεν περιέχει ειδική ρήτρα 

σχετική με την προστασία των μειονοτήτων. Όμως, και σε αντίθεση με το 

Σύμφωνο, ο Χάρτης εξαγγέλλει την αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, της ισότητας και της μη διάκρισης. Οι αρχές αυτές αποφασίστηκε 

να εισαχθούν στο Χάρτη στη Διάσκεψη του Σαν Φρανσίσκο και αργότερα του 

Ντάμπαρτον Όακς. Η πρόσφατη εμπειρία της αποτυχίας του συστήματος που 

είχε ισχύσει κατά το μεσοπόλεμο στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Εθνών δεν 

άφηνε πολλά περιθώρια επιλογών. Με πρωτοβουλία των τεσσάρων νικητριών 

δυνάμεων, αλλά και την πίεση που άσκησε ομάδα λατινοαμερικανικών 

κρατών64, η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης αποτέλεσε μία από τις 

κατευθυντήριες γραμμές της φιλοσοφίας του Χάρτη.  

 Το πρώτο άρθρο του απαριθμεί τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. 

Στην τρίτη παράγραφο αναφέρει ότι "[οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι] 

να επιτυχαίνουν διεθνή συνεργασία [...] για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για 

                                         
63 Εκτενής αναφορά στις εργασίες των οργάνων του ΟΗΕ σχετικά με ζητήματα προστασίας 
μειονοτήτων, εκτός από τις μονογραφίες και εκθέσεις που παραθέσαμε στην εισαγωγή, βλ. I. 
Daes, Protection of Minorities under the International Bill of Human Rights and the Genocide 
Convention, Xenion, Festchrift für P. Zeppos, Freiburg-Köln, 1973, σ. 35 επ., United Nations, Action 
in the Field of the Man Rights, New York 1983, σ. 210 επ. και United Nations, The Ochrid Seminar on 
Minorities, UN Seminar on the Promotion and Protection of Human Rights of National, Ethnic and 
other Minorities, Macedonian Review Ed, Ochrid, Yugoslavia, 28.5-8.7.1974. 
64 Της Βραζιλίας, της Δομινικανής Δημοκρατίας και του Μεξικού με αναφορές στις αντίστοιχες 
διατάξεις της Τελικής Πράξης της Λατινοαμερικανικής Διάσκεψης για τα Προβλήματα Πολέμου 
και Ειρήνης που οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών στο Μεξικό 
στις αρχές του 1945. 
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όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας ". Σε τρεις ακόμη 

περιπτώσεις επαναλαμβάνεται η ίδια σχεδόν έκφραση: στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων που προβλέπει το άρθρο 13 του Χάρτη, η Γενική Συνέλευση 

νομιμοποιείται να "προκαλέσει μελέτες " και "να κάνει συστάσεις με σκοπό [...] 

να βοηθήσει στο να απολαμβάνουν όλοι, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας 

ή θρησκείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ". Το 

άρθρο 55 σχετικά με τη διεθνή οικονομική και κοινωνική συνεργασία, 

εξαγγέλλει ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα ευνοήσουν, ανάμεσα σε άλλα, "τον 

παγκόσμιο και αποτελεσματικό σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 

θρησκείας ". Τέλος, στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος κηδεμονίας, το 

άρθρο 76.γ' αναφέρει ως ένα από τους βασικούς στόχους του "να ενθαρρύνει το 

σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για 

όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας, και να αναπτύξει το 

αίσθημα της αλληλεξάρτησης των λαών του κόσμου ".  

 Η παράλειψη άμεσης αναφοράς στο Χάρτη των μειονοτήτων 

εξασθένησε την προώθηση λήψης ειδικών μέτρων προστασίας από τα κράτη. Η 

άποψη ότι οι μειονοτικές ανάγκες και διεκδικήσεις δεν θα μπορούσαν να 

καλυφθούν από τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης, είχε ήδη 

επισκιαστεί. Παρόλα αυτά, δεν εμποδίστηκε η διαδικαστική ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και τελικά η δημιουργία 

της Υποεπιτροπής για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διακρίσεων και Προστασίας 

των Μειονοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου66 
                                         
65 Βλ. εκθέσεις που συντάχθηκαν για την Επιτροπή Προετοιμασίας των Ηνωμένων Εθνών, UN 
Doc PC/EX/113/Rev.1, 1946,και UN Doc PC/20. 
66 Βλ. R. Cassin, La Déclaration universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme, RCADI 1951, 
t. 79, σσ. 241-367, του ιδίου, L'homme sujet de droit international et la protection universelle de 
l'homme, Mélanges G. Scelle, La technique et les principes du droit public, LGDJ 1950 t. 1, σσ. 67-91, 
Tchirkovich, La Déclaration universelle et sa portée internationale, RGDIP, 1949, σ. 359 επ., Α. 
Παπακώστας, Η Οικουμενική Διακήρυξις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αθήναι 1956, Γ. 
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 Η Διακήρυξη, όπως και ο Καταστατικός Χάρτης, δεν προβλέπει 

πουθενά δικαιώματα μελών μειονοτήτων διότι θεωρήθηκε ότι η διατύπωση 

μιας γενικής αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων δεν άφηνε κενό προστασίας. 

Το δεύτερο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου67 απαριθμεί τα χαρακτηριστικά που ενδέχεται να γίνουν αιτία 

διακρίσεων, ανάμεσα στα οποία αναφέρει και τη χρήση συγκεκριμένης 

γλώσσας.  

 Οι έντονες αντιπαραθέσεις δεν έλειψαν και από αυτές τις 

προπαρασκευαστικές συζητήσεις. Πολλά κράτη, κυρίως η Σοβιετική Ένωση 

και τα προσκείμενα σε αυτήν, ή και άλλα, τα οποία είχαν θεσμοθετήσει 

καθεστώς προστασίας των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως ο 

Καναδάς, ο Λίβανος ή η Γιουγκοσλαβία, επέμειναν και πρότειναν διατυπώσεις 

που περιελάμβαναν το δικαίωμα στη χρήση της μειονοτικής γλώσσας και το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση σε αυτή68. 

  Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σχέδιο της Διακήρυξης, όπως είχε 

συνταχθεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προέβλεπε το 

δικαίωμα των φυλετικών, γλωσσικών και θρησκευτικών μειονοτήτων να 

ιδρύουν και να διαχειρίζονται σχολεία και θρησκευτικά ιδρύματα, να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους στον τύπο, σε δημόσιες συγκεντρώσεις, καθώς 

και ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών69. Η Γενική 

Συνέλευση αρνήθηκε τελικά να εισάγει στη Διακήρυξη οποιαδήποτε διάταξη 

σχετικά με δικαιώματα μειονοτήτων. 

 

Γ. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά            

 Δικαιώματα70 

  

                                                                                                                     
Κασιμάτης, Η παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Νομικό Βήμα, Αθήνα 
1979, σ. 705 επ., Σ. Περράκης, supra, υποσ. 11, σσ. 69-77 και Ε. Ρούκουνας,  supra, υποσ. 40, σσ. 
70-73. 
67 Άρθρο 2: "Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 
που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη χωρίς καμία διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το 
χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, [...], την εθνική ή άλλη καταγωγή [...]". 
68 Βλ. αναλυτικά A. Verdoodt, Influence des structures ethniques et lingustiques des pays membres des 
Nations Unies sur la rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, René Cassin, 
Amicorum Discipulorumque Liber, Pedone, Paris 1969, σ. 404 επ.  
69 United Nations, Year Book on Human Rights, 1947, σ. 503. 
70 J. Mourgeon, Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, AFDI, 1967, σσ. 326-363, J.-
B. Marie, Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme confirment-ils l'inspiration de la 
Déclaration universelle?, RDH, 1970, σσ. 508-534. 
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  Το Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα καταρτίστηκε μαζί με το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα το 1966 και ισχύει από το 197671.  

 Το άρθρο 2 παράγραφος 2 υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να 

εγγυώνται την άσκηση των δικαιωμάτων που περιέχονται στο Σύμφωνο χωρίς 

καμία "διάκριση φυλής, [...], γλώσσας, ή [...] εθνικής προέλευσης ". Η άσκηση 

των δικαιωμάτων των μειονοτήτων μόνο έμμεσα μπορεί να καλυφθεί από τη 

γενική ρήτρα της μη διάκρισης. Η ρητή αναφορά στη γλώσσα, ως 

χαρακτηριστικό που επιδέχεται διακρίσεις, διευκολύνει την προστασία των 

γλωσσικών δικαιωμάτων κάθε προσώπου και συνεπώς και εκείνων που 

χρησιμοποιούν μια μειονοτική γλώσσα. 

 Το άρθρο 13 εξαγγέλλει το γενικό δικαίωμα στην εκπαίδευση 

προσδιορίζοντας, στις επί μέρους παραγράφους, τις ειδικότερες πλευρές του. 

Σε ό,τι μπορεί να αφορά στο ζήτημα που εξετάζουμε, η τρίτη παράγραφος 

υποχρεώνει τα κράτη να σέβονται την "ελευθερία των γονέων [...] να εκλέγουν 

για τα παιδιά τους ιδρύματα που δεν ανήκουν ή δεν υπάγονται στο Δημόσιο " για 

να εξασφαλίσουν τη "θρησκευτική και ηθική μόρφωση των παιδιών τους 

σύμφωνα προς τις ίδιες τους τις πεποιθήσεις ", με την προϋπόθεση ότι τα 

ιδρύματα αυτά (σχολεία) θα ανταποκρίνονται στις κατώτερες προδιαγραφές 

που ορίζει το κράτος για την εκπαίδευση.  

 Η εγγύηση προστασίας των θρησκευτικών ή ηθικών πεποιθήσεων των 

παιδιών, οι οποίες στην περίπτωση μειονοτικών ομάδων δεν αποκλείεται να 

είναι αναπόσπαστες από την έκφραση της γλωσσικής τους ιδιαιτερότητας, 

έχουν άμεση σχέση με το δικαίωμα των μειονοτήτων σε ειδικό εκπαιδευτικό 

καθεστώς, δικαίωμα που θα εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της μελέτης 

αυτής72. 

 

 

 

 

Δ. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα73 

                                         
71 Ισχύει σε 128 κράτη σε όλο τον κόσμο. Τα παρακάτω ευρωπαϊκά δεν το έχουν επικυρώσει: το 
Βατικανό, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, και η Τουρκία. 
72 Infra, σ. 199 επ. 
73 Βλ. E. Decaux, La mise en vigueur du PIDCP, RGDIP, 1980, σσ. 508-534, G. Cohen-Jonathan, Les 
rapports entre la CEDH et le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, Régionalisme et 
universalisme dans le droit international contemporain, Pedone, 1977, Paris, σσ. 313-37. Σχετικά με 
το προαιρετικό Πρωτόκολλο του Συμφώνου και τις δικαιοδοσίες της Επιτροπής Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, M.-J. Bossuyt, Le réglement interieur du Comité des droits de l'homme, RBDI, 1978/9, vol. 
1, σσ. 104-156, A. de Zayas, J. Moller, T. Opshal, Application of the international Convenant on civil 
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 Το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα αποτελεί καρπό 

των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία οικουμενικού 

καθεστώτος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα από δεσμευτικά 

συμβατικά κείμενα. Χάρη στις πρωτοβουλίες των αρμόδιων επιτροπών της 

Γενικής Συνέλευσης από το 1952, και παρά τις ισχυρές κοινωνικο-οικονομικές 

αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών της Ανατολής και της Δύσης, θα 

υιοθετηθεί ομόφωνα μαζί με το δίδυμό του Σύμφωνο για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, στις 16 Δεκεμβρίου 196674. 

 Το προαιρετικό πρωτόκολλό του75 προβλέπει τη δημιουργία της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όργανο ημι-δικαιοδοτικών 

αρμοδιοτήτων ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του Συμφώνου από τα 

συμβαλλόμενα κράτη. 

 Οι γενικές αρχές και τα δικαιώματα που αναφέρονται στο Σύμφωνο και 

σχετίζονται με την προστασία της γλωσσικής ελευθερίας, είναι οι εξής:  

1. Η αρχή της μη διάκρισης με ιδιαίτερη αναφορά στη γλώσσα. Τα κράτη 

καλούνται να προβούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων για να εξασφαλίσουν 

στα άτομα την απόλαυση των δικαιωμάτων τους76. Ο προσδιορισμός του 

νόμιμου περιορισμού των δικαιωμάτων που τα κράτη νομιμοποιούνται να 

λάβουν -στην περίπτωση έκτακτου κινδύνου που απειλεί την υπόσταση του 

έθνους- θέτει ως προϋπόθεση, ανάμεσα σε άλλα, τη μη άσκηση πολιτικής 

διακρίσεων που να θεμελιώνεται στη χρήση συγκεκριμένης γλώσσας77. 

                                                                                                                     
and political rights under the optional protocol by the Human Rughts Committee, German Yearbook of 
International Law, 1985, vol. 28, P.-R. Gandhi, The Human Rights Committee and the right of 
individual communications, BYBIL, 1986, σσ. 201-252 και Ε. Ρούκουνας, supra, υποσ. 40, σ. 75 επ. 
74 Το Σύμφωνο σχύει σε 126 κράτη διεθνώς. Από τα ευρωπαϊκά κράτη, το Βατικανό, η Ελλάδα, 
το Λιχτενστάιν, το Μονακό και η Τουρκία δεν το έχουν ακόμη επικυρώσει. 
75 Σε ισχύ από τις 23.3.1976. 
76 Άρθρο 2 παρ. 1: "Καθένα από τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνει την υποχρέωση να σεβαστεί 
και να εξασφαλίσει σε όλα τα άτομα που βρίσκονται μέσα στην επικράτειά του και υπάγονται στη 
δικαιοδοσία του, τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το Σύμφωνο αυτό, χωρίς οποιαδήποτε 
διάκριση φυλής, [...], γλώσσας, [...], εθνικής προέλευσης, [...] ". 
77 Άρθρο 4 παράγραφος 1: " σε περίοδο που δημόσιος κίνδυνος απειλεί την υπόσταση του έθνους 
και για την ύπαρξή του έχει εκδοθεί επίσημη διακήρυξη, τα συμβαλλόμενα κράτη μπορούν να 
λάβουν μέτρα κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεών τους από το Σύμφωνο, οπωσδήποτε όμως μέσα 
στα αυστηρά πλαίσια της ανάγκης που δημιουργεί η συγκεκριμένη κατάσταση και με την 
προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά δεν θα αντιβαίνουν προς τις άλλες υποχρεώσεις που τους 
επιβάλλονται από το διεθνές δίκαιο και δεν θα συνεπάγονται διακρίσεις για λόγους αποκλειστικά 
φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας ή κοινωνικής προέλευσης ".  
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2. Οι δικονομικές εγγυήσεις της ισότητας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, 

σχετικά με την πληροφόρηση του κατηγορουμένου σε κατανοητή για αυτόν 

γλώσσα, καθώς και τη δωρεάν παροχή διερμηνέα78.  

3. Η αρχή της μη διάκρισης όσον αφορά τους ανήλικους, με ιδιαίτερη αναφορά 

στη γλώσσα79. 

4. Η αρχή της ισότητας απέναντι στο νόμο, η οποία πρέπει να πραγματώνεται, 

όχι μόνο χωρίς διακρίσεις, αλλά και με τη λήψη θετικών μέτρων από το 

κράτος. Η γλώσσα αναφέρεται ως πιθανός παράγοντας διακρίσεων που 

εμπίπτει στο περιεχόμενο προστασίας80.  

5. Η ρήτρα προστασίας της μειονοτικής ετερότητας, η οποία αξίζει να 

εξεταστεί διεξοδικά81. Το άρθρο 27 υιοθετήθηκε στην οριστική του μορφή 

ύστερα από πολύχρονες συζητήσεις στους κόλπους του ΟΗΕ. Οι 

προκαταρκτικές εργασίες του Συμφώνου παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς αντανακλούν όλες τις απόψεις και τις θέσεις γύρω από το 

ζήτημα της προστασίας των μειονοτήτων82. Στην τρίτη της σύνοδο η 

Υποεπιτροπή για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διακρίσεων και Προστασίας των 

Μειονοτήτων, είχε εισάγει στον αριθμό 8 της ημερήσιας διάταξης την εξέταση 

του ψηφίσματος 217 C (ΙΙΙ) της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την προστασία 

των μειονοτήτων. Με αυτό το ψήφισμά της η Συνέλευση ζητούσε από την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή "να καλέσει την Επιτροπή Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και την Υποεπιτροπή της να προχωρήσουν σε μία ουσιαστική 

εξέταση του προβλήματος των μειονοτήτων έτσι, ώστε ο οργανισμός να μπορέσει 

                                         
78 Άρθρο 14 παρ. 3: "Κατά την απαγγελία οποιασδήποτε ποινικής κατηγορίας εναντίον του, κάθε 
πρόσωπο δικαιούται να έχει τις ακόλουθες ελάχιστες εγγυήσεις, σε πλήρη ισότητα: 
α. Να πληροφορείται το ταχύτερο δυνατό και λεπτομερώς, σε γλώσσα που κατανοεί, τη φύση και 
την αιτία της εναντίον του κατηγορίας [...]. 
στ. Να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέως εάν δεν καταλαβαίνει ή δεν μιλάει τη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στο δικαστήριο ". 
79 Παράγραφος 1 του άρθρου 24: "Κάθε παιδί, χωρίς καμιά διάκριση ως προς τη φυλή, [...], τη 
γλώσσα,[...], την εθνική καταγωγή [...], θα έχει δικαίωμα στα μέτρα προστασίας που απαιτεί η 
κατάστασή του ως ανηλίκου, από την οικογένειά του και από το κράτος ". 
80 Άρθρο 26: "Όλοι οι άθρωπο είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και δικαιούνται ίση προστασία από το 
νόμο, χωρίς καμία διάκριση. Γι' αυτόν το σκοπό, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει οποιαδήποτε 
διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία από διακρίσεις 
βασιζόμενες σε οποιαδήποτε αιτία π.χ. τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, 
πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις. την εθνική καταγωγή, την περιουσία ή τη γέννησή του ή άλλη 
κατάσταση ".  
81 Άρθρο 27: "Στις χώρες όπου υπάρχουν εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, τα 
πρόσωπα που ανήκουν στις μειονότητες αυτές δεν μπορούν να στερηθούν το δικαίωμα να 
απολαμβάνουν, από κοινού με άλλα μέλη της ομάδας τους, τον δικό τους πολιτισμό, να πρεσβεύουν 
και να ασκούν τη θρησκεία τους ή να μιλούν τη δική τους γλώσσα ". Για νομολογία της 
Επιτροπής Δικαιωματων του Ανθρώπου σχετικά με τη διάταξη αυτή, βλ. infra, δεύτερο μέρος 
στην εξέταση των επί μέρους γλωσσικών δικαιωμάτων. 
82 E. Decaux, supra, υποσ. 23, σ. 121. 
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να υιοθετήσει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των φυλετικών, εθνικών, 

θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων "83. Κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων της Υποεπιτροπής πολλά μέλη της πρότειναν την εισαγωγή στο 

σχέδιο μιας εγγυητικής ρήτρας προστασίας της ιδιαίτερης γλώσσας των 

μειονοτήτων. Ύστερα από μακρές αντιπαραθέσεις, κυρίως σχετικά με το 

ζήτημα των θετικών διακρίσεων, του ορισμού, του περιεχομένου των 

δικαιωμάτων και του προσδιορισμού των αποδεκτών τους, η Επιτροπή κατά 

την 371η σύνοδό της ψήφισε τελικά το άρθρο 25 του σχεδίου του Συμφώνου, 

όπως τελικά αυτό υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση ως άρθρο 27 με το Ψήφισμα 

2200 A (XXI) στις 16 Δεκεμβρίου 1966. 

 Τα υποκείμενα των δικαιωμάτων που εγγυάται το άρθρο 27, παρά τη 

διατύπωση "δικαιώματα των μειονοτήτων ", είναι τα πρόσωπα που ανήκουν σε  

εθνοτικές ("ethnic" ο όρος στο αγγλικό κείμενο), θρησκευτικές ή γλωσσικές 

μειονότητες, και όχι οι ίδιες οι μειονότητες. Σύμφωνα με την Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και οι 

μετανάστες στο πεδίο προστασίας του άρθρου 27, ερμηνεία που διευρύνει κατά 

πολύ το νομικό περιεχόμενο του όρου "μειονότητα" και επαναφέρει το ζήτημα 

του ορισμού84.  

 Η άσκηση των δικαιωμάτων μπορεί να γίνει είτε ατομικά, είτε από 

κοινού με τα άλλα μέλη της μειονοτικής ομάδας. Ο πλήρης συλλογικός 

χαρακτήρας των δικαιωμάτων αποκλείστηκε για δύο βασικούς λόγους: πρώτα 

για να διατηρηθεί η συνοχή των διατάξεων του Συμφώνου, το οποίο συντάσσει 

κατάλογο μόνον ατομικών δικαιωμάτων. Δεύτερο, το γεγονός ότι θα 

αποδίδονταν δικαιώματα στις μειονότητες ως υποκείμενα δικαίου, θα 

μπορούσε να αυξήσει τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα κράτη και τις 

μειονότητες στο μέτρο που οι διεκδικήσεις των τελευταίων θα εναντιώνονταν 

στα συμφέροντα της πλειοψηφίας.  

 Ο προσδιορισμός της έννοιας "πολιτισμός της μειονότητας" συζητήθηκε 

επίσης εκτενώς κατά τις εργασίες της Yποεπιτροπής. Το ερώτημα που τέθηκε 

ήταν εάν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της 

έκφρασης "το δικό της πολιτισμό ", ή το αντίστροφο και συνεπώς η ενδεχόμενη 

αναφορά σε αυτά θα ήταν περιττή. Σύμφωνα με την Υποεπιτροπή, τα 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά των μειονοτήτων ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο 

των εθνοτικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών. Επηρεασμένοι από σχετική 

                                         
83 Έκθεση της Υποεπιτροπής, E/C.4/358, παρ. 39 επ. 
84 Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 5, Γενικό Σχόλιο Νο 23 (50) 
στο άρθρο 27. Βλ. σχετικά S. Spiliopoulos, Protection of Minorities under Article 27 of the ICCPR 
and the Reports of the Human Rights Committee, Writings in Human Rights, University of Lapland, 
Finland 1994, σ. 57. 
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εργασία που εκδόθηκε από την ΟΥΝΕΣΚΟ85, οι συντάκτες του σχεδίου του 

Συμφώνου κατέληξαν στη τελική διατύπωση του άρθρου, στο οποίο η έννοια 

"πολιτισμός" περικλείει ό,τι είναι κοινωνικά μεταδόσιμο ή κληρονομούμενο 

και του οποίου η γλώσσα είναι ο φορέας. Εξάλλου, η εκπαίδευση αποτελεί τον 

τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας μειονότητας οικειοποιούνται τα διακριτικά 

χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους. 

 Σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα χρήσης της μητρικής γλώσσας, οι 

συμμετέχοντες στη συζήτηση μελέτησαν το ζήτημα του αποκλεισμού από το 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου για τις γλώσσες που δεν έχουν γραπτή παράδοση 

ή που δεν συνιστούν αυτόνομες γλώσσες, αλλά διαλέκτους. Επίσης σύμφωνα 

με μία άποψη αρκετά διαδεδομένη στα μέλη της Υποεπιτροπής, η ενδυνάμωση 

της εθνικής ενότητας και ολοκλήρωσης του κράτους με τη διαδικασία 

συνειδητοποίησης της εθνικής ταυτότητας απαιτούσε την επιβολή μίας και 

μόνης γλώσσας ως επίσημης. Τα κράτη είχαν ήδη αρχίσει να διατυπώνουν τις 

επιφυλάξεις τους στο σχέδιο του Συμφώνου ! 

 Θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε σύντομα την εφαρμογή από τις 

εσωτερικές νομοθεσίες των ευρωπαϊκών κρατών των αρχών που αφορούν στα 

γλωσσικά και πολιτιστικά δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως αυτά 

διατυπώνονται από το άρθρο 27. 

 Η εφαρμογή πολιτικών σε θέματα ειδικής μειονοτικής εκπαίδευσης 

γνωρίζει μια ευρεία πολυμορφία. Η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Δανία, η 

Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Κροατία, η Νορβηγία, η 

Ρουμανία, η Σλοβακία, και η Σλοβενία, είναι χώρες που έχουν θεσμοθετήσει 

ειδικό πλαίσιο εκπαίδευσης για ορισμένες μειονοτικές γλώσσες, με 

διαφορετικές όμως προϋποθέσεις ανά περίπτωση, όπως θα εξετάσουμε στις 

οικείες παραγράφους. Μερικές φορές οι ανεπάρκειες ενός τέτοιου συστήματος 

είναι δυνατό να επιφέρουν προβλήματα εξίσου σημαντικά με την 

ολοκληρωτική απουσία κάθε νομοθετικής πρόβλεψης. Για παράδειγμα, η 

υποχρέωση παροχής δωρεάν πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 

κράτος86 για κάθε πολίτη, μπορεί να αντιβαίνει κατ' αρχήν στην εφαρμογή της 

αρχής της ισότητας και των μη διακρίσεων. Επίσης πρακτικές δυσκολίες 

μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης 

επιλογής σχολείου ή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού ιδρύματος ανάμεσα σε 

μειονοτικό και μη μειονοτικό, δημόσιο και ιδιωτικό. Για τα ζητήματα αυτά 

όμως θα συζητήσομε διεξοδικά στο δεύτερο μέρος. 

                                         
85 M. Leiris, Race et civilisation, UNESCO, Paris 1951. 
86 Υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 13 παράγραφος 2.α' του ΔΣΟΚΠ για όσα ευρωπαϊκά 
κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη, supra. 
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 Με τον ίδιο τρόπο, γενικότερα ζητήματα, όπως η αναγνώριση, ή 

ειδικότερα, όπως η χρήση της μειονοτικής γλώσσας στις σχέσεις με τη 

διοίκηση ή τη δικαιοσύνη, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους. Το 

άρθρο 27 παραμένει η διατύπωση μιας αρχής με μεγάλο ερμηνευτικό βάθος για 

όσα κράτη έχουν επικυρώσει το Σύμφωνο. Εξάλλου, στην εφαρμογή του τείνει 

να ξεπεράσει την απλή εγγύηση της αρχής της μη διάκρισης προς μια 

περισσότερο θετική έννοια της διατήρησης και προστασίας της γλωσσικής 

ταυτότητας από το κράτος με τη λήψη θετικών μέτρων 87. 

 Εξάλλου, η θέση της μειονότητας στην κρατική έννομη τάξη, οι 

πραγματικές συνθήκες, οι κοινωνικές ανάγκες και η φύση της εκτελεστικής 

εξουσίας παίζουν αποφασιστικό ρόλο στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων 

δικαίου έτσι ώστε, στη χειρότερη περίπτωση, να τους καταστήσουν χωρίς 

περιεχόμενο88.  

 

Ε.  Η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του 

 Εγκλήματος  της Γενοκτονίας 

 

 Η Σύμβαση όπως υιοθετήθηκε το 194889, και παρά τις αντίθετες 

προτάσεις που κατατέθηκαν κατά την επεξεργασία της, δεν περιλαμβάνει 

καμία διάταξη που να αναφέρεται στην εξόντωση γλωσσικής μειονότητας. 

Αντίθετα, στο πρώτο της άρθρο γίνεται μνεία στις "εθνικές, εθνοτικές, 

φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες".  

 Η προβλεπόμενη προστασία για την πρόληψη και την καταστολή της 

γενοκτονίας δεν αφορά ειδικά στις μειονότητες. Οι τελευταίες καλύπτονται 

γενικά από κάθε μέτρο που απειλεί τη φυσικής ύπαρξη της ομάδας και 

αποσκοπεί στη μείωση των γεννήσεων στο εσωτερικό της. Οι γλωσσικές 

μειονότητες όμως μπορούν να απειληθούν με έναν ειδικότερο τρόπο, πέρα από 

τη "φυσική" ή "βιολογική γενοκτονία". Δηλαδή με την εφαρμογή μέτρων που 

αποσκοπούν στην εξάλειψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ομάδας χωρίς 

την απειλή της ζωής των μελών της.  

                                         
87 P. Thornberry, supra, υποσ. 11, σ. 197, σχετικά με το ζήτημα των θετικών μέτρων στο πλαίσιο 
του άρθρου 27 βλ. A. Jalal, Les Nations Unies et la protection des minorités, Thèse, Université des 
Sciences juridiques de Strasbourg, 1987, σ. 243 επ., P. Thornberry, The UN Declaration on the Rights 
of Persons Belonging to National or Ethnic and Linguistic Minortities: Background, Analysis and 
Observations, The UN Minority Rights Declaration, A. Phillips and A. Rosas (επιμ.), Turku/Åbo-
London, 1993, σ. 23. 
88 Βλ. για παράδειγμα την ερμηνευτική δήλωση της Γαλλίας ότι σύμφωνα με το αδιαίρετο του 
γαλλικού έθνους και της Γαλλικής Δημοκρατίας δεν υπάρχει ζήτημα ύπαρξης μειονοτήτων στο 
έδαφός της και συνεπώς δεν δεσμεύεται από το άρθρο 27.  
89 Σε ισχύ από τις 12 Ιανουαρίου 1951. Από τα ευρωπαϊκά κράτη δεν δεσμεύει τον Άγιο Μαρίνο, 
το Βατικανό, την Ελβετία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία.  
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 Το αρχικό σχέδιο της Σύμβασης απαγόρευε ρητά και τις πράξεις που 

σκοπεύουν, inter alia, στην εξαφάνιση της γλώσσας μιας συγκεκριμένης 

ομάδας και που μπορούν να καταλήξουν στο φαινόμενο που αποκαλείται 

"πολιτιστική γενοκτονία"90 και που σήμερα ονομάζεται συχνά "εθνοκτονία"91. 

Τελικά, η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων των κρατών δίστασε να αποδεχτεί 

το σχέδιο92, με αποτέλεσμα η μορφή αυτή γενοκτονίας να αποκλειστεί από την 

οριστική μορφή του κειμένου93. Το σκεπτικό της πλειοψηφίας στην 

προπαρασκευαστική επιτροπή βασίστηκε στην αντίληψη ότι οι γλωσσικές 

μειονότητες δεν κινδυνεύουν από φυσική εξαφάνιση και ότι οι πράξεις που 

αποσκοπούν στην κατάργηση των σχολείων, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 

οργανώσεων και ιδρυμάτων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο χώρο ειδικής 

σύμβασης προστασίας των μειονοτήτων94.   

 

ΣΤ.  Η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση Kάθε Mορφής Φυλετικών 

 Διακρίσεων 

 

 Μετά την υιοθέτηση σχετικής Διακήρυξης, τα Ηνωμένα Έθνη 

κατάρτισαν στις 21 Δεκεμβρίου 1965 τη ΔΣΚΦΔ95. Στο πρώτο της άρθρο 

ορίζεται το περιεχόμενο της βασικής έννοιας της Σύμβασης, δηλαδή της αρχής 

της μη διάκρισης96. Συγκεκριμένα, για να στοιχειοθετείται διάκριση πρέπει να 

βασίζεται σε εξαίρεση, παρεμπόδιση ή προτίμηση η οποία να βασίζεται στη 
                                         
90 M. Tabory, Language Rights as Human Rights, IYHR, vol. 10, 1980, σσ. 174-5. 
91 Ο όρος αποδίδει τον αγγλικό και γαλλικό "ethnocide", infra υποσ. 614. 
92 Παρά την θεμελιωμένη πρόταση των καθηγητών Lemkin, Pella και de Vabres, UN doc. 
E/CN.4/Sub.2/80, σ. 10. 
93 Το άρθρο που είχε προταθεί είχε ως εξής, βλ. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/80, σ. 13: "Στην παρούσα 
σύμβαση η γενοκτονία περιλαμβάνει επίσης όλες τις προμελετημένες πράξεις που διαπράχθηκαν με 
πρόθεση να εξαλείψουν τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τον πολιτισμό μιας εθνικής, φυλετικής ή 
θρησκευτικής ομάδας εξαιτίας την της εθνικής ή φυλετικής καταγωγής ή της θρησκευτικής πίστης 
των μελών της, πράξεις όπως: 
1. Η απαγόρευση της χρήσης της γλώσσας της ομάδας στις καθημερινές σχέσεις ή στα σχολεία, ή η 
απαγόρευση της εκτύπωσης και της διάδοσης εντύπων στη γλώσσα της ομάδας, 
2. Η καταστροφή βιβλιοθηκών, μουσείων, σχολείων, ιστορικών μνημείων, τόπους λατρείας, ή 
ιδρυμάτων και πολιτιστικών αντικειμένων της ομάδας, ή η απαγόρευση να τα χρησιμοποιούν ".  
94 N. A.: Genocide: A Commentary on the Convention, 58, Yale Law Journal, σσ. 1144-5. 
95 Ισχύει από τις 4 Ιανουαρίου 1969 για 139 κράτη σε όλο τον κόσμο. Έχει επικυρωθεί από την 
πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών εκτός από τα εξής: Άγιος Μαρίνος, Ελβετία, Ιρλανδία, 
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μονακό και Τουρκία. 
96 Άρθρο 1 παρ. 1: "Πάσαν διάκρισιν, εξαίρεσιν, παρεμπόδισην ή προτίμησιν βασιζόμενη επί της 
φυλής, του χρώματος, της καταγωγής ή της εθνικής ή εθνολογικής προελεύσεως με τον σκοπόν ή 
αποτέλεσμα εκμηδενήσεως ή διακινδυνεύσεως της αναγνωρίσεως, απολαύσεως ή ασκήσεως, υπό 
τους όρους της ισότητας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών εις τον 
πολιτικόν, οικονομικόν, κοινωνικόν, μορφωτικόν ή οποιονδήποτε άλλον τομέα του δημοσίου βίου ". 
Η απαγόρευση των διακρίσεων συνδυάζεται με την απόλαυση των δικαιωμάτων που απαριθμεί 
το άρθρο 5. 
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φυλή ή την εθνική και εθνοτική καταγωγή προσώπου ή ομάδας προσώπων97, 

με τέτοιο σκοπό ή τρόπο, ώστε να θίγεται η αρχή της ισότητας κατά την 

άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών του ελευθεριών.  

 Η προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 

μειονότητες προστατεύονται και σε αυτή την περίπτωση έμμεσα, μέσα από το 

ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της αρχής. Από την αναφορά στους λόγους που 

μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο διάκρισης λείπει αυτό της γλώσσας. Η μη 

ύπαρξη όμως ρητής αναφοράς δεν εμποδίζει την προστασία της γλώσσας των 

εθνικών ή εθνοτικών μειονοτήτων μέσα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

πρώτο άρθρο της Σύμβασης. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποχρέωση των συμβαλλόμενων 

κρατών να λάβουν ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση της προόδου των 

φυλετικών και εθνοτικών ομάδων, οι οποίες έχουν ανάγκη τέτοιας προστασίας. 

Συνεπώς μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι το ίδιο ισχύει και για τις 

μειονοτικές ομάδες. Η γλωσσική ιδιαιτερότητα προστατεύεται έτσι, μέσω της 

γενικής προώθησης και προαγωγής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

ομάδων. Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του πρώτου 

άρθρου98, θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των φυλετικών 

διακρίσεων. Οι προϋποθέσεις είναι δύο. Πρώτον, ότι τα ειδικά μέτρα 

λαμβάνονται σε όφελος φυλετικών και εθνοτικών ομάδων με σκοπό την 

ουσιαστική ικανοποίηση της αρχής της ισότητας και δεύτερον, ότι ισχύουν 

μέχρι την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους λήφθηκαν.  

 

Ζ.  Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

  

 Η Σύμβαση αυτή καταρτίστηκε το 198999 και αναφέρεται στο άρθρο 30 

στην ύπαρξη γλωσσικών μειονοτήτων και στο δικαίωμα στη ελεύθερη χρήση 

της μητρικής γλώσσας από τα παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες100. Η 
                                         
97 Για τους αποδέκτες του δικαιώματος, βλ. άρθρο 2 παρ. 1.α'. 
98 Άρθρο 1 παρ. 4: "Τα ειδικά μέτρα τα λαμβανόμενα με τον μοναδικόν σκοπόν εξασφαλίσεως της 
προόδου ωρισμένων φυλετικών ή εθνολογικών ομάδων ή ατόμων εχόντων ανάγκην της τυχόν 
απαιτουμένης προστασίας παρεχούσης εις τας εν λόγω ομάδας ή τα άτομα ίσην απόλαυσιν ή 
άσκησιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θεμελιωδών ελευθεριών, δεν θέλουσιν ερμηνευθή ως 
αποτελούντα φυλετικήν διάκρισιν, υπό τον όρον εν τούτοις ότι τα τοιαύτα μέτρα δεν θα έχωσιν ως 
συνέπειαν την διατήρησιν ειδικών δικαιωμάτων δια τας φυλετικάς ομάδας διαφόρως κι ότι δεν 
θέλουσι διατηρηθή εν ισχύι εφ' όσον ήθελον επιτευχθή οι επιδιωκόμενοι αντικειμενικοί σκοποί ". 
99 Σε ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου 1990, ισχύει σε 159 κράτη, δεν έχει επικυρωθεί -πάντα 
αναφερόμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο- από την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και την Τουρκία. Βλ. 
σχετικά Π. Νάσκου-Περράκη, Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1990 και Ε. Ρούκουνας, supra, υπoσ. 40, σ. 280 επ.. 
100 Το άρθρο 30 διατυπώνεται ως εξής: "Στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές [ο όρος 'ethniques' του 
πρωτοτύπου αποδίδεται λανθασμένα ως 'εθνικές' αντί του ορθού 'εθνοτικές'] θρησκευτικές ή 
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διατύπωση της διάταξης αυτής αποτελεί στην πραγματικότητα αντιγραφή του 

άρθρο 27 του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και 

σκοπεύει στην ιδιαίτερη και επιπρόσθετη προστασία των ίδιων δικαιωμάτων 

για τα παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες, καθώς και σε αυτόχθονες 

πληθυσμούς. 

 Η Σύμβαση διατυπώνει επίσης το δικαίωμα του παιδιού στην δωρεάν 

εκπαίδευση η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί, inter alia, στην ανάπτυξη του 

σεβασμού για τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες των αυτοχθόνων και 

μειονοτικών ομάδων101. 

 

Η. Η Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα  των 

προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές 

 και γλωσσικές μειονότητες 

 

 Αν και οι μονομερείς πράξεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν 

έχουν αναγκαστική ισχύ παρά μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, θα εξετάσουμε 

το περιεχόμενο του Ψηφίσματος 47/135 που υιοθέτησε χωρίς ψήφο το 

Δεκέμβριο του 1992 "σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν 

σε εθνοτικές ή εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες", στο πλαίσιο 

δημιουργίας διεθνούς εθίμου και εκδήλωσης συγκεκριμένης συμπεριφοράς εκ 

μέρους της διεθνούς κοινωνίας.  

 Είναι η πρώτη φορά που η Γενική Συνέλευση υιοθετεί κείμενο που να 

διατυπώνει δικαιώματα μειονοτήτων. Ούτε η Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ούτε το Ψήφισμα 217 C (III)102 με τίτλο "Το 

μέλλον των μειονοτήτων", δεν είχαν την πρόθεση να διαπραγματευτούν τα 

ουσιαστικά δικαιώματα των μειονοτήτων.  

 Μετά τη σύνταξη και τη θέση σε ισχύ του Συμφώνου για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα, η Υποεπιτροπή για την Εξάλειψη κάθε Μορφής 

Διακρίσεων και Προστασίας των Μειονοτήτων εξουσιοδότησε τον καθηγητή 

μέλος της Francesco Capotorti να συντάξει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

του άρθρου 27103. Η έκθεση ολοκληρώθηκε το 1977. Mεταξύ άλλων πρότεινε 

την επεξεργασία και τη σύνταξη σχεδίου διακήρυξης σχετικά με τα δικαιώματα 

                                                                                                                     
γλωσσικές μειονότητες ή πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής, ένα παιδί που ανήκει σε μία από αυτές 
τις μειονότητες, δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να 
πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα από κοινού με 
τα άλλα μέλη της ομάδας του ". 
101 Βλ. άρθρα 28 και 29 παρ. γ' και δ'. 
102 Υιοθετήκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 
103 I. Tosevski, United Nations Declaration on the Rights of Minorities, Balkan Forum, Vol. 1, No 2, 
1993, σ. 23 επ. 



57 

κυρίως των εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, των οποίων διαπίστωσε 

την ευάλωτη φύση και θέση, καθώς και την πλημμελή προστασία από τα 

συμβαλλόμενα κράτη104. Η συνέχεια δόθηκε από τη γιουγκοσλαβική 

αντιπροσωπία στην 34η Σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με 

την κατάθεση πρότασης σχεδίου της Διακήρυξης105. Tο κείμενο αυτό 

αποτέλεσε το σχέδιο αναφοράς μέχρι να συνταχτεί στην τελική του μορφή και 

να υιοθετηθεί από την Υποεπιτροπή, την Επιτροπή και οριστικά από τη Γενική 

Συνέλευση, ύστερα από 14 χρόνια συζητήσεων σχετικά με τη χρησιμότητά του, 

το ζήτημα του ορισμού και τη φύση των δικαιωμάτων που διατυπώνει.  

 Το Ψήφισμα 47/135, το οποίο υιοθετήθηκε με τη μορφή της Διακήρυξης 

για να τονίσει το ειδικό της βάρος, θίγει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων, ή καλύτερα των προσώπων που ανήκουν σε αυτές, και εκείνα που 

έχουν σχέση με τη χρήση της γλώσσας και την εκπαίδευση. 

 Η ρητή αναφορά στον τίτλο και στις τέσσερις επί μέρους δυνατές 

κατηγοριοποιήσεις των μειονοτικών ομάδων, είναι ασφαλώς αξιοσημείωτη. 

Αντανακλά τη σύγχυση και το αδιέξοδο που τόσα χρόνια αντιμετωπίζουν οι 

προσπάθειες ορισμού της έννοιας της μειονότητας και προσδιορισμού των 

χαρακτηριστικών της. Ας μη ξεχνάμε ότι ορισμένα διεθνή κείμενα αναφέρονται 

σε εθνικές μειονότητες106, και άλλα μόνο σε εθνοτικές107. Ιδιαίτερη περίπτωση 

αποτελεί η Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, η 

οποία κάνει λόγο για φυλετικές και εθνοτικές ομάδες. Η διατύπωση "εθνικές ή 

εθνοτικές μειονότητες" που επιλέχτηκε, προσπαθεί να καλύψει τα κενά, τις 

αμφιλεγόμενες ερμηνείες και την προτίμηση σε κάποιον από τους δύο όρους με 

τον απλούστερο τρόπο: την αναφορά και των δύο και μάλιστα στον τίτλο της 

Διακήρυξης. 

 Το ζήτημα των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων του ανθρώπου 

όταν συγκεκριμενοποιείται στο χώρο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η λύση ίσως του προβλήματος της ουσιαστικής 

νομικής προστασίας αυτών των δικαιωμάτων συνδέεται άμεσα με την ιδιαίτερη 

φύση των αποδεκτών τους σε σχέση με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που τους 

χαρακτηρίζουν108. H σταθερή άρνηση των συντακτών πολλών διεθνών 

κειμένων να αποδίδουν στις μειονότητες, ως υποκείμενα δικαίου, δικαιώματα 

                                         
104 F. Capotorti, supra, υποσ. 10, παρ. 617, σ. 102. 
105 Doc. ECN.4/L.1367/Rev.1. 
106 Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, 5 της Σύμβασης κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση, ΙΙ της 
σύμβασης για την πρόληψη και την καταστολή της γενοκτονίας, καθώς και όλα τα "κείμενα" της 
ΔΑΣΕ.  
107 Άρθρο 27 ΔΣΑΠΔ, 30 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα σχετικά  
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τα τελευταία, infra, σ. 138. 
108 Αναλυτικά infra, σ. 156 επ. 
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που από τη φύση τους ασκούνται από την ομάδα και όχι μόνο από το άτομο, 

φαίνεται να κάμπτεται στην περίπτωση της Διακήρυξης. Αν και τα δικαιώματα 

που απαριθμούνται σε 9 από τα άρθρα της αποδίδονται ρητά στα "πρόσωπα 

που ανήκουν στις [...] μειονότητες"109, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου 

γίνεται αναφορά στη συλλογική διάσταση της προστασίας σχετικά με110: 

- Τον προσδιορισμό της ομάδας, 

- Την ταυτότητας και ύπαρξη της ομάδας, 

- Την ελευθερία σύστασης σωματείων, 

- Το δικαίωμα στις ανεμπόδιστες επαφές με άλλα μέλη της ίδιας ομάδας. 

 Η λήψη θετικών μέτρων από το κράτος για την εξασφάλιση της 

άσκησης των δικαιωμάτων μέσα στο πνεύμα της ουσιαστικής ισότητας 

προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της Διακήρυξης. Τα μέτρα 

αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται προνόμια, αλλά μέτρα που επιτρέπουν στις 

μειονότητες να απολαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση ως αντιστάθμισμα στις 

ανισότητες που υφίστανται σε σχέση με την πλειονότητα111. Τα επί μέρους 

γλωσσικά δικαιώματα που εξαγγέλλονται αποτελούν έναν από τους 

πληρέστερους σχετικούς καταλόγους112. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα εξής 

(υπονοούνται ως υποκείμενα του δικαιώματος τα πρόσωπα που ανήκουν στις 

μειονότητες που προαναφέραμε): 

i. Το δικαίωμα χρήσης της δικής τους, ιδιαίτερης γλώσσας, ιδιωτικά αλλά και 

δημόσια. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού οφείλει να πραγματοποιείται 

"ελεύθερα και χωρίς καμία διάκριση"113. 

ii. Το δικαίωμα ίδρυσης και διαχείρισης δικών τους σωματείων και 

συλλόγων114. 

iii. Το δικαίωμα στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας στο σχολείο115. 

iv. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα116. 

v. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων με άλλα μέλη της 

ομάδας τους καθώς και επαφές εκτός συνόρων, με πολίτες άλλων κρατών με 

                                         
109 Άρθρα 2 και 3.  
110 Σύμφωνα και με την άποψη ενός από τους συντάκτες της Διακήρυξης, βλ. P. Thornberry, The 
UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic and Linguistic Minortities: 
Background, Analysis and Observations, The UN Minority Rights Declaration, A. Phillips, A. Rosas 
(επιμ.), Turku/Åbo-London, 1993, σ. 54. Αντίθετα, Ε. Ρούκουνας, supra, υπoσ. 40, σ. 299. 
111 I. O. Bokatola, La Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des 
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, RGDIP, vol. 97, 3/1993, σ. 763.  
112 Μόνο το καταληκτικό κείμενο της Κοπεγχάγης της ΔΑΣΕ μπορεί να συγκριθεί σχετικά με τον 
αριθμό των εξαγγελομένων δικαιωμάτων. 
113 Άρθρο 2 παρ. 1. 
114 Άρθρο 2 παρ. 4. 
115 Άρθρο 3 παρ. 4. 
116 Idem. 
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τους οποίους οι μειονότητες συνδέονται εξαιτίας της κοινής τους γλώσσας. Οι 

σχέσεις αυτές πρέπει να είναι ειρηνικού χαρακτήρα. Το κράτος από την πλευρά 

του οφείλει να μην τις εμποδίσει, και βέβαια να μην ασκήσει πολιτική 

διακρίσεων117.  

 Eκτός από την αποφυγή ορισμένης συμπεριφοράς, τα κράτη καλούνται 

να λάβουν θετικά μέτρα με σκοπό την εγγύηση της εφαρμογής των 

δικαιωμάτων που διατυπώνονται από τη Διακήρυξη.  

 Όπως συνάγεται από τη φύση του κειμένου, δεν υπάρχει νομική 

δέσμευση για τα κράτη, ούτε ακόμη καμία ηθική υποχρέωση εκπλήρωσης του 

περιεχομένου του, καθώς η Διακήρυξη υιοθετήθηκε χωρίς ψήφο από τη Γενική 

Συνέλευση και συνεπώς χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στο κάθε κράτος 

ξεχωριστά να εκδηλώσει τη θέση του. Η ύπαρξη όμως του κειμένου αυτού έχει 

μεγάλη σημασία για την ανίχνευση του διεθνούς εθίμου σχετικά με τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων. Η συμβολή του στην κωδικοποίηση συλλογικών 

δικαιωμάτων για παράδειγμα, ή του δικαιώματος στη μειονοτική εκπαίδευση 

ίσως αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον κατά τη σύνταξη μιας σύμβασης 

οικουμενικού χαρακτήρα118. Σε αυτό το πνεύμα η απώτερη επιτυχία της θα 

πρέπει να αποτιμηθεί σε σχέση με τη συνολική διαμόρφωση ενός ευνοϊκού 

κλίματος για την προστασία της ταυτότητας των μειονοτήτων.  

 

 

 2. ΟΥΝΕΣΚΟ  
 

Α.  Διεθνής Σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση 

 

 Η Σύμβαση υιοθετήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1960 από τη Συνέλευση 

της ΟΥΝΕΣΚΟ119. Ορίζει και απαγορεύει κάθε διάκριση που βασίζεται σε 

διάφορα κριτήρια, ανάμεσά τους και η γλώσσα, με διατύπωση παρόμοια με 

εκείνη του πρώτου άρθρου της Σύμβασης για την Κατάργηση κάθε Μορφής 

Φυλετικών Διακρίσεων120. 

 H ίδρυση και η διατήρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων σε 

ειδικό καθεστώς για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη χρήση 

                                         
117 Άρθρο 2 παρ. 5. 
118 I. O. Bokatola, supra, σ. 764. 
119 Τέθηκε σε ισχύ στις 22.5.1962. Δεν έχει επικυρωθεί από τα παρακάτω ευρωπαϊκά κράτη: 
Άγιος Μαρίνος, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Ελβετία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Λεττονία, Λιθουανία, Λιχνεστάιν, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
Μονακό και Τουρκία. Βλ. σχετικά Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Η Σύμβαση της UNESCO περί 
απαγορεύσεως των διακρίσεων εις την εκπαίδευσιν, ΝΟΕ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1982. 
120 Supra, υποσ. 96. 



60 

γλώσσας που δεν διδάσκεται δεν αποτελεί αιτία διάκρισης σε βάρος του 

υπόλοιπου πληθυσμού με την έννοια που την ορίζει η Σύμβαση. Οι 

προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος είναι ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η ικανοποίηση των επιθυμιών των γονέων 

σχετικά με την ποιότητά της και η έγκριση των αρχών121. 

 Το άρθρο 5 παράγραφος 1.γ'122, αποτελεί τη σημαντικότερη διάταξη της 

Σύμβασης σχετικά με τα δικαιώματα που εξετάζουμε. Αναφέρεται ρητά στο 

δικαίωμα στην εκπαίδευση στην ιδιαίτερη γλώσσα μιας εθνικής μειονότητας.  

 Σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη, τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν 

να αναγνωρίσουν στα μέλη των εθνικών μειονοτήτων το δικαίωμα να ασκούν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία της μητρικής 

τους γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη διαχείριση των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 Για την άσκηση του δικαιώματος ορίζονται τρεις προϋποθέσεις. Πρώτο, 

ότι η ίδια η άσκησή του δεν πρέπει να εμποδίζει τα μέλη της μειονότητας να 

προσεγγίσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου λαμβάνοντας μέρος στις δραστηριότητες του κράτους, χωρίς βέβαια 

να θίγεται η εθνική κυριαρχία. Δεύτερο, το επίπεδο της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης να μην είναι χαμηλότερο από το επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης, 

όπως αυτό εκτιμάται από τις αρχές. Τρίτο, η φοίτηση στα σχολεία και ιδρύματα 

αυτά να είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Πέρα από τις προϋποθέσεις αυτές, ο 

σημαντικότερος περιορισμός του δικαιώματος στην εκπαίδευση για τα μέλη 

των εθνικών μειονοτήτων είναι η σύνδεσή του με την "εκπαιδευτική πολιτική 

του κάθε κράτους ". Δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητές οι συνθήκες μέσα στις 

οποίες το κράτος εγγυάται την άσκησή του. Από τη στιγμή που το δικαίωμα 

στη χρήση και στη διδασκαλία της ιδιαίτερης γλώσσας της εθνικής μειονότητας 

καθορίζεται από την εκάστοτε κρατική εκπαιδευτική πολιτική, αυτό 

απογυμνώνεται από κάθε αντικειμενικό περιεχόμενο123. 

                                         
121 Άρθρο 2 παρ. β' της Σύμβασης. 
122 Άρθρο 5 παρ. 1.γ': "Τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν ότι: [...] γ. Είναι απαραίτητο να 
αναγνωρίζεται στα μέλη των εθνικών μειονοτήτων το δικαίωμα να ασκούν τις δικές τους 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να διατηρούν δικά τους σχολεία και, ανάλογα με την εκπαιδευτική 
πολιτική του κάθε κράτους, να χρησιμοποιούν ή να διδάσκουν τη δική τους γλώσσα, εφόσον όμως: 
i) Το δικαίωμα αυτό δεν ασκείται κατά τρόπο που να παρεμποδίζει τα μέλη αυτών των μειονοτήτων 
να κατανοούν την πολιτιστική κληρονομιά και γλώσσα της κοινότητας ως συνόλου και να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητές της ή κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία. 
ii) Το επίπεδο της εκπαίδευσης δεν είναι κατώτερο από το γενικό επίπεδο που καθορίζεται από τις 
αρμόδιες αρχές, και iii) Η φοίτηση στα σχολεία αυτά είναι προαιρετική ". 
123 Βλ. M. Tabory, supra, σ. 184 και Minority Rights Group, Education Rights and Minorities, MRG 
International Report No 94/1, London 1994, σ. 12. 
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  Μια δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με την απόδοση του δικαιώματος 

στην ειδική εκπαίδευση αποκλειστικά στα μέλη των εθνικών μειονοτήτων. Ο 

προσδιορισμός αυτός επιφέρει από τη μία τις δυσκολίες και τις επιπλοκές κάθε 

σχετικού ορισμού, και από την άλλη τον αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής 

της Σύμβασης εκείνων των μειονοτικών ομάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν δική 

τους γλώσσα που δεν διδάσκεται και που αποτελεί ενδογενές στοιχείο της 

ταυτότητάς τους. Έτσι, σύμφωνα με τον περιορισμό, η έλλειψη εθνικής 

συνείδησης από τα μέλη γλωσσικών ή εθνοτικών μειονοτήτων αποτελεί 

απαγορευτικό κριτήριο για την ένταξή τους σε νομικό καθεστώς προστασίας 

της γλωσσικής τους ιδιαιτερότητας. Αποτέλεσμα ελάχιστα συμβατό με την 

αρχή της μη διάκρισης, όπως αυτή εξαγγέλλεται από το πρώτο άρθρο της ίδιας 

Σύμβασης.  

 

Β.  Τα Ψηφίσματα της Γενικής Διάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ  

 

 Μεταξύ των Ψηφισμάτων που έχει υιοθετήσει η Γενική Διάσκεψη της 

ΟΥΝΕΣΚΟ124 σχετικά με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, θα 

αναφερθούμε πολύ σύντομα σε δύο τα οποία μνημονεύουν το δικαίωμα στη 

γλωσσική ελευθερία:  

 

Ι. Η Διακήρυξη σχετικά με τη Φυλή και τις Φυλετικές Προκαταλήψεις. 

Υιοθετήθηκε το 1978. Στο άρθρο 9 παρ. 3 αναφέρεται στις διευκολύνσεις που 

θα πρέπει να παρέχονται σε πληθυσμιακές ομάδες ξένης καταγωγής, κυρίως 

μεταναστών εργατών, χωρίς να αποκλείονται όμως και άλλες ομάδες, ώστε τα 

παιδιά τους να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα.  

 

ΙΙ. Η Διακήρυξη σχετικά με την ευρεία λαϊκή συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή 

και η συμβολή της σε αυτήν, η οποία υιοθετήθηκε το 1976. Με το άρθρο 4 

συστήνει στα κράτη να λάβουν νομοθετικά μέτρα, ώστε: 

i. Να προβλέψουν με αποτελεσματικό τρόπο την εξασφάλιση στην ελεύθερη 

πρόσβαση στον εθνικό και κάθε άλλο πολιτισμό για όλα τα μέλη της 

κοινωνίας, χωρίς καμία διάκριση που να βασίζεται, inter alia, στη χρήση 

οποιασδήποτε γλώσσας (στοιχείο b).  

                                         
124 Η νομική βάση των κειμένων αυτών βρίσκεται στο άρθρο 1 παρ. 1 της καταστατικής 
συνθήκης της ΟΥΝΕΣΚΟ, σκοπός του οργανισμού είναι να συμβάλει στην ειρήνη και την 
ασφάλεια προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνών μέσω της παιδείας, της επιστήμης και 
του πολιτισμού χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας, βλ. σχετικά M. Tabory, 
supra, σ. 185, F. Capotorti, The Protection of Minorities under Multilateral Agreements on Human 
Rights, The Italian Yearbook of International Law, vol. II, 1976, σσ. 8-9. 
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ii. Να προστατευτούν και να διασωθούν κάθε μορφή πολιτιστικής έκφρασης, 

όπως οι εθνικές και περιφερειακές γλώσσες και οι διάλεκτοι, (στοιχείο g). 

 

 

 

Β' Κεφάλαιο:  

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

 

 1. Συμβούλιο της Ευρώπης  
 

 Η προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

συμπεριλαμβάνεται στους θεμελιώδεις σκοπούς του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και θεμελιώνεται στην απαραβίαστη αρχή της υπεροχής του δικαίου. Παρά το 

γεγονός ότι η ΕΣΔΑ χαρακτηρίζεται για την πληρότητα και τη συνοχή της, 

καθώς και το ότι το δικαιοδοτικό σύστημα ελέγχου της λειτουργεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό, οι διατάξεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων και ειδικότερα με τα γλωσσικά τους δικαιώματα αποδεικνύονται 

ανεπαρκή για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής και 

πολιτικής πραγματικότητας στην Ευρώπη ήδη πριν, αλλά και πολύ 

περισσότερο μετά το 1990125. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (στο εξής "Δικαστήριο" και "Επιτροπή" αντίστοιχα) εξετάζουν 

διστακτικά τις σχετικές υποθέσεις που παραπέμπονται ενώπιόν τους. Αντίθετα, 

οι Συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης συχνά διατυπώνουν 

συγκεκριμένες προτάσεις, μερικές φορές αρκετά προωθημένες, τόσο σε 

πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Μόνιμης 

                                         
125 Χρονιά εισδοχής στο Συμβούλιο της Ευρώπης της Ουγγαρίας, του πρώτου από τα κράτη που 
ανήκαν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ακολούθησαν, η Πολωνία το 1991, η Βουλγαρία το 1992, 
η Εσθονία, η Λιθουανία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ρουμανία το 1993 και η 
Λεττονία το 1995. Υποψήφιες είναι η Αλβανία, η Κροατία, η Λευκορωσία, η Μολδαβία, η 
Ουκρανία, η Ρωσία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σχετικά με τη 
δράση του Συμβουλίου όσον αφορά στην προστασία των μειονοτήτων, στη νομική της διάσταση 
αλλά και στις πολιτικού χαρακτήρα παραμέτρους της (μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
διασυνοριακή και διακοινοτική συνεργασία ή προώθηση λύσεων μέσα από την τοπική 
αυτοδιοίκηση για παράδειγμα), βλ. P. Thornberry, M. A. Martin Estebanez, The Council of Europe 
and Minorities, Council of Europe, Strasbourg 1994, H. Hartig, Les travaux du Conseil de l'Europe 
dans le domaine des minorités, Questions des minorités en Europe, P. Grigoriou (επιμ.), Presses 
Interuniversitaires, Bruxelles 1994, σ. 281 επ. και K. Schumann, The Role of the Council of Europe, 
Minority Rights in Europe: The Scope for a Transnational Regime, H. Miall (επιμ.), Pinter Publishers, 
London 1994, σσ. 93-96. 
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Διάσκεψης Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, υιοθετήθηκε ο 

Χάρτης Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών, το πρώτο κείμενο 

προστασίας των μειονοτικών γλωσσών σε διεθνές επίπεδο, το οποίο όμως δεν 

αναφέρεται στις μειονότητες, ούτε στα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές. 

Παρόλες τις θετικές πρωτοβουλίες της Συνέλευσης και των επιτροπών της, η 

Επιτροπή Υπουργών, ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του οργανισμού, 

επέμενε μέχρι τα τέλη του 1993 να χαράζει με μεγάλη αναβλητικότητα την 

πολιτική πορεία δράσης του Συμβουλίου σε ό,τι αφορούσε ζητήματα 

μειονοτήτων. Η συνάντηση κορυφής του Οκτωβρίου 1993 στη Βιέννη των 

αρχηγών των κρατών μελών χάραξε νέα πολιτική, η οποία δεσμεύτηκε για την 

ανάληψη συγκεκριμένων αποφάσεων σχετικά με την επεξεργασία ενός νομικού 

καθεστώτος προστασίας των μειονοτήτων, που θα ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες πολιτικές συνθήκες, όπως αυτές άρχισαν να διαμορφώνονται στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Ένα χρόνο αργότερα η Επιτροπή Υπουργών υιοθέτησε την 

Σύμβαση-πλαίσιο προστασίας των εθνικών μειονοτήτων και την έθεσε σε 

υπογραφή στα ευρωπαϊκά κράτη τον Ιανουάριο 1995.  

 

 

 

Α.  Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου126 

 

 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών περιέχει πέρα από τις τεχνικού 

χαρακτήρα διατάξεις ένα κατάλογο ατομικών δικαιωμάτων. Στο σύστημα που 

εγκαθιδρύει η προστασία των μειονοτήτων, ως προσδιορίσιμες κοινωνικές 

ομάδες, διαφαίνεται και διαμορφώνεται λιγότερο από τις αναφορές του 

κειμένου, και περισσότερο από τη νομολογία του Δικαστηρίου, όπως αυτή 

περιγράφει και οριοθετεί το περιεχόμενο των αρχών της δημοκρατικής 

κοινωνίας. Ο σεβασμός του πλουραλιστικού χαρακτήρα της κοινωνίας αυτής 

μέσα από το πνεύμα της αποδοχής της διαφορετικής γνώμης, πεποιθήσεων και 

τρόπου ζωής που διαφοροποιούνται από τα κοινά και καθιερωμένα, σχηματίζει 

τον πυρήνα του ορισμού της. Εξάλλου, η ανάγκη περιορισμού ενός 

θεμελιώδους δικαιώματος δεν πρέπει να θεωρείται άσχετη απο τη δομή της 

κοινωνίας στο περιβάλλον της οποίας ασκείται. Προς το παρόν, τα όργανα 

                                         
126 Βλ. ειδικότερα, Σ. Περράκης, supra, υποσ. 11, σσ. 99-223, και Ε. Ρούκουνας, supra, υποσ. 40, 
σσ. 105-201, K. Vasak, La Convention européenne des droits de l'homme, Annales de l'Université des 
Sciences Sociales de Toulouse, 1981, t. 29, F. Sudre, Droit international et européen des droits de 
l'homme, PUF, 1989, Paris, σ. 47 επ. και G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits 
des l'homme, Economica, Paris, 1989. 
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ελέγχου της Σύμβασης εξετάζουν τη μειονεκτική μεταχείρηση μιας 

μειονότητας μέσα από το πρίσμα της απαγόρευσης της άσκησης διακρίσεων, 

σε συνδυασμό με την παραβίαση κάποιου από τα δικαιώματα που η ίδια 

εξαγγέλλει. Το ερώτημα όμως που τίθεται, είναι να μάθουμε αν η προσέγγιση 

αυτή αναπληρώνει ικανοποιητικά την έλλειψη μιας διάταξης που να 

αναφέρεται ρητά στην προστασία των μειονοτήτων στο κείμενο της ΕΣΔΑ, και 

ειδικότερα σχετικά με την προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων.  

 Μεταξύ των διατάξεων της Σύμβασης, το άρθρο 14127, θεμελιωμένο 

στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφέρει ότι η 

συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, καθώς και η χρήση γλώσσας, μπορούν να 

αποτελέσουν λόγους άσκησης παράνομων διακρίσεων. Μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι η συμμετοχή σε γλωσσική μειονότητα εμπίπτει στα παραπάνω 

κριτήρια; Ή ακόμη, ότι διακρίσεις που θεμελιώνονται στη χρήση 

συγκεκριμένης μειονοτικής γλώσσας από μέλος εθνικής μειονότητας έχουν το 

ίδιο αποτέλεσμα; Σύμφωνα με το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η 

αναφορά των συγκεκριμένων λόγων άσκησης διακρίσεων δεν είναι παρά 

ενδεικτική128. Κάθε διάκριση είναι παράνομη και συνακόλουθα λίγο ενδιαφέρει 

το κριτήριο θεμελίωσής της129. Ανάλογες ρήτρες υπάρχουν και στα διεθνή 

κείμενα που εξετάσαμε προηγουμένως.  

 Η ρήτρα του άρθρου 14 πρέπει να συνδυάζεται με τη παραβίαση "των 

αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων ". Η εφαρμογή του, 

δηλαδή, σε ό,τι αφορά στη χρήση γλώσσας από κάθε πρόσωπο και κάθε μέλος 

μειονότητας, εξαρτάται από την παράλληλη επίκληση των διατάξεων που 

σχετίζονται με την προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων. Όμως, 

εκφράζονται αμφιβολίες σχετικά με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 

ισχύει το άρθρο αυτό. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρξει παραβίασή του 

κατά την καταπάτηση κάποιου από τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από 

άλλη διάταξη της ΕΣΔΑ, ή ακόμη στην περίπτωση που το άρθρο 14 θεωρηθεί 

ενσωματωμένο στο περιεχόμενο κάποιου δικαιώματος, με αποτέλεσμα να 

καταστήσει περιττή την επίκλησή του130;  

                                         
127 Άρθρο 14: "Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και 
ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, 
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις 
εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως ". Για τη θέση της νομολογίας 
σχετικά με τη διάταξη αυτή βλ. G. Gilbert, supra, υποσ. 40, σ. 81 επ. και Ch. Hillgruber, M. 
Jestaedt, The European Convention on Human Rights and the Protection of Minorities, Verlag 
Wissenscaft und Politik, Köln 1994, σσ. 32-41.  
128 Υπόθεση "Engel", Απόφαση της 8.6.1976, vol. 22, παρ. 72. 
129 Υπόθεση "Rasmussen", Απόφαση της 28.11.1984, Série A, vol. 87, παρ. 34. 
130 Eissen, L'autonomie de l'article 14 de la Convention des Droits de l'Homme dans la jurisprudence 
de la Commission, Mélanges offerts à Polys Modinos, Pedone, Paris 1968, σ. 122 επ. 
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 Η Επιτροπή έχει παρατηρήσει σχετικά με το ζήτημα ότι "...το άρθρο 14 

απαγορεύει ρητά την διάκριση μόνον αναφορικά με την απόλαυση των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εγγυάται η Σύμβαση [...]. Η Επιτροπή έχει 

ήδη συμπεράνει ότι  [το άρθρο 6 παρ. 1] δεν έχει παραβιαστεί. Συνεπάγεται 

δηλαδή, ότι το άρθρο 14 δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες συνθήκες "131. Σε 

άλλη περίπτωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι δυνατόν και μόνη η 

επίκληση των διατάξεων της Σύμβασης (άρθρα 6 παρ. 1 και 6 παρ. 3.δ') αρκεί 

για να επεκταθεί το περιεχόμενό τους ως προς την έννοια της ισότητας με 

παρόμοιο τρόπο προς την αρχή της μη διάκρισης του άρθρου 14132.  

 Ωστόσο στην έκθεσή της σχετικά με τη "γλωσσική υπόθεση του 

Βελγίου", η Επιτροπή διαφοροποίησε τη θέση της. Υποστήριξε ότι η εφαρμογή 

του άρθρου 14 δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις ταυτόχρονης προσβολής και 

κάποιας άλλης διάταξης της Σύμβασης. Μία τέτοια συσταλτική ερμηνεία θα 

ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή του "πρόσφορου αποτελέσματος". Τότε, η 

διάκριση θα περιοριζόταν στο να επιβαρύνει την παραβίαση μιας άλλης 

διάταξης και το άρθρο 14 θα ήταν ουσιαστικά κενό από κάθε πρακτική 

χρησιμότητα. Επιπλέον, μια τέτοια ερμηνεία θα ερχόταν σε σύγκρουση με τη 

διατύπωση του άρθρου 14 σύμφωνα με την οποία ο όρος "δια να εξασφαλισθή " 

επιφέρει κάτι περισσότερο από την απλή αρνητικού χαρακτήρα υποχρέωση του 

κράτους. Τελικά, το κράτος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα συμβατά ως προς 

κάποιο συγκεκριμένο άρθρο της Σύμβασης, αλλά όταν τα μέτρα αυτά 

εξετάζονται από την σκοπιά του άρθρου 14, μπορεί όχι μόνον να διαπιστωθεί η 

παραβίαση του τελευταίου, αλλά επίσης και η ταυτόχρονη παραβίαση και των 

δύο. Η Επιτροπή έχει επίσης εκτιμήσει ότι το άρθρο 14 δημιουργεί πρόσθετες 

υποχρεώσεις εκτός από τις αρνητικού και θετικού χαρακτήρα που απορρέουν 

από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης. "Είναι δυνατόν, ένα συμβαλλόμενο 

κράτος να μη συμμορφωθεί με το άρθρο 14, ως προς ένα δικαίωμα που 

προβλέπεται από τη Σύμβαση, ακόμη και εάν το άλλο άρθρο δεν έχει 

παραβιαστεί "133. Ο χαρακτήρας των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στα 

μέλη των μειονοτήτων, όσον αφορά στην αρχή της μη διάκρισης, θα εξεταστεί 

διεξοδικά στο δεύτερο μέρος134. 

                                         
131 Υπόθεση "Isop κατά Αυστρίας", παρόμοια, βλ. υποθέσεις "Bideault κατά Γαλλίας" (Επί 
μέρους της "Γλωσσικής υπόθεσης του Βελγίου"), "Cleyrfart, Legros και άλλοι κατά Βελγίου", 
"Κάτοικοι των Alsemberg και Beersel κατά Βελγίου" και "Κάτοικοι του Leeuw-St Pierre κατά 
Βελγίου", όλες infra, σ. 75 επ.  
132 Υπόθεση "Pfunders", (Αυστρία κατά Ιταλίας), infra, σ. 77. 
133 Βλ. "Γλωσσική υπόθεση του Βελγίου", Série B, 1967, vol. 1, παρ. 305-6 και 478-80. 
134 Infra, σ. 164 επ. 
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 Τα όργανα της ΕΣΔΑ έχουν εξάλλου προσδιορίσει κριτήρια που 

διευκολύνουν την ανίχνευση της άσκησης διακρίσεων. Ως τέτοια θεωρείται η 

έλλειψη αντικειμενικής και ορθολογικής αιτιολόγησης των μέτρων, και 

αντίστροφα, η ύπαρξη μιας λογικής σχέσης αναλογικότητας μεταξύ των 

μέτρων που λαμβάνονται και του νόμιμου σκοπού τους135. 

 Εκτός όμως από την απαγόρευση των διακρίσεων, η ΕΣΔΑ διατυπώνει 

ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την γλωσσική ελευθερία, τα οποία 

αποδίδονται με γενικό τρόπο σε κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι σε πρόσωπα που 

ανήκουν σε μειονότητες. Αυτό δεν αποκλείει την επίκλησή τους από τα 

τελευταία, όπως άλλωστε έχει αποδείξει και η πρακτική136. Τα σχετικά 

δικαιώματα ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από διατάξεις 

δικονομικού χαρακτήρα, ενώ το μόνο ουσιαστικό δικαίωμα που 

συμπεριλήφθηκε αργότερα στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο αναφέρεται στην 

εκπαίδευση. 

 i. Δικονομικά γλωσσικά δικαιώματα. Το άρθρο 5 παράγραφος 2137 

κατοχυρώνει το δικαίωμα του συλληφθέντος στην πληροφόρηση στη μητρική 

του γλώσσα κάθε κατηγορίας εναντίον του. Επίσης το άρθρο 6 παράγραφοι 3.α' 

και 3.ε'138 διατυπώνει το δικαίωμα στην άμεση και άρτια πληροφόρηση του 

κατηγορουμένου στη μητρική του γλώσσα σχετικά με τη κατηγορία που του 

έχει προσαφθεί, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη βοήθεια διερμηνέα κατά 

την ακροαματική διαδικασία, στην περίπτωση που δεν καταλαβαίνει ή δεν 

μιλάει την γλώσσα που χρησιμοποιείται από το δικαστήριο, με έξοδα του 

κράτους και ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης139. Συνεπώς οι διατάξεις 
                                         
135 P. Leuprecht, Le Conseil de l'Europe et les droits des minorités, Les droits des minorités, Actes du 
IIIème Colloque International de Droit Constitutionnel, Faculté de Droit de Laval, Québec, Les Cahiers 
du Droit, Vol. 27, 1986, σ. 205. 
136 Βλ. νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΣΔΑ, infra. 
137 Άρθρο 5 παρ. 2: "Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορείται κατά το δυνατόν 
συντομότερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του ως και πάσαν 
διατυπωμένην εναντίον του κατηγορίαν ". 
138 Άρθρο 6 παρ. 3: "Ειδικότερον, πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα: 
α) όπως πληροφορηθή εν τη βραχυτέρα προθεσμία εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί και εν 
λεπτομερεία την φύση και τον λόγο της εναντίον του κατηγορίας. 
ε) να τύχη δωρεάν παραστάσεως διερμηνέως, εάν δεν εννοεί ή δεν ομιλεί την χρησιμοποιούμενη εις 
το δικαστήριον γλώσσαν ". Η διατύπωση αυτή αντέγραψε το άρθρο 13 παρ. 2 του σχεδίου 
Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στη μορφή που είχε το 1949. Επίσης βλ. 
συνοπτική ανάλυση των διατάξεων αυτών, A. Griotrian, L'article 6 de la Convention européenne des 
Droits de l'Homme, Dossiers sur les droits de l'homme, No 13, Conseil de l'Europe, Strasbourg 1994, 
παράγραφοι 105 και 128-133, καθώς και S. Stavros, The Guarantees for Accused Persons Under 
Article 6 of the European Convention on Human Rights, Martinus Ninjhoff, Boston/London/Dordrecht 
1993, σσ. 173-174 και 252-256.  
139 Βλ. υπόθεση "Luedicke, Belkacem και Koç κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας", infra. 
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αυτές δεν ρυθμίζουν παρά μόνον έμμεσα ζητήματα χρήσης μειονοτικής 

γλώσσας κατά τις δικαστικές διαδικασίες και μάλιστα αποκλειστικά την 

περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να επικοινωνήσει στη γλώσσα που 

χρησιμοποιεί το δικαστήριο, εξαιρώντας έτσι από το πεδίο εφαρμογής τους, 

τους δίγλωσσους χρήστες κάποιας μειονοτικής και της επίσημης γλώσσας του 

κράτους.   

 Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα δικαιώματα αυτά μπορούν να 

εφαρμοστούν στις ποινικές διαδικασίες140, αλλά και την πολιτική δίκη141. Όμως 

σε χώρες ή περιοχές που χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία γλώσσες, 

παρατηρούνται πρακτικά πρόβληματα που προκύπτουν από την έλλειψη 

κριτηρίων σχετικά με τον προσδιορισμό της ικανότητας του κατηγορουμένου 

να κατανοεί, ή να μιλάει, στην περίπτωση της παραγράφου 3.ε', μία δεδομένη 

γλώσσα142. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα για τη χρήση 

της μίας ή της άλλης γλώσσας. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις προσφεύγοντες στα όργανα ελέγχου της ΕΣΔΑ, 

επικαλέστηκαν τις διατάξεις αυτές. Θα εξετάσουμε τις υποθέσεις αυτές, καθώς 

και την ετυμηγορία της Επιτροπής και του Δικαστηρίου αμέσως παρακάτω.  

 

 ii. Το άρθρο 2 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου143. Διατυπώνει το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και ειδικότερα το δικαίωμα των γονέων να 

εξασφαλίζουν στα παιδιά τους παιδεία η οποία να συμβαδίζει με τις 

θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις. Στην υπόθεση "Kjeldsen, 

Busk Madsen και Pedersen κατά Δανίας", το Δικαστήριο υπογράμμισε τον 

σημαντικό ρόλο που έχει η παιδεία σε μία δημοκρατική κοινωνία, 

παρατηρώντας ότι η διάταξη "αποσκοπεί [...] στη διάσωση της δυνατότητας 

ύπαρξης πλουραλισμού στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί στοιχείο ουσιαστικής 

σημασίας για τη διατήρηση της 'δημοκρατικής κοινωνίας' "144. Ωστόσο, το 

Δικαστήριο στην "γλωσσική υπόθεση του Βελγίου"145 διαπίστωσε ότι το άρθρο 
                                         
140 Υπόθεση "Χ κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας", Απόφαση της 23 Μαΐου 
1966, 9 Yearbook of the European Convention on Human Rights, 1966, σ. 182. 
141 Yπόθεση "Χ κατά Αυστρίας", infra. 
142 M. Tabory, infra, σ. 191. 
143 Άρθρο 2 του πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ: "Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος 
πως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του 
πεδίου μορφώσεως και της εκπαιδεύσευως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι 
την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και 
φιλοσοφικάς πεποιθήσεις ". Βλ. σχετικά F. Jakobs, The European Convention on Human Rights, 
Oxford 1975, σσ. 169-177, καθώς και F. Castro-Rial Garrone, Sobre ciertos aspectos del derecho a la 
educación a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Annuario de 
Derechos Humanos, Un. Complutense, Madrid 1985, σ. 553 επ.  
144 Série A, 1976, No 23. 
145 Infra. 
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αυτό δεν θίγει το ζήτημα της γλώσσας στην οποία θα παρέχεται η εκπαίδευση. 

Επίσης, διευκρύνισε ότι το δεύτερο εδάφιο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 

επιβάλλει στα κράτη το σεβασμό για τις γλωσσικές προτιμήσεις των γονέων 

στον τομέα της εκπαίδευσης, παρά μόνον για τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές 

τους πεποιθήσεις146. Κατά συνέπεια, κανένα μέλος μειονότητας ή τρίτος δεν 

μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο αυτό για να υποστηρίξει ότι τα γλωσσικά του 

δικαιώματα έχουν παραβιαστεί.  

 

 

 

 

Β. Η νομολογία των οργάνων ελέγχου της ΕΣΔΑ147  

 

 Η εξέταση της εφαρμογής των συμβατικών διατάξεων που 

προαναφέραμε από τα όργανα ελέγχου όπως αυτά θεσπίζονται από την ΕΣΔΑ 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί η 

νομολογία, μερικές φορές πολύ επιφυλακτική, καθρεπτίζει την εξέλιξη της 

έννοιας της νομικής προστασίας των γλωσσικών δικαιωμάτων των μελών των 

μειονοτήτων ή των αλλοδαπών. Δεύτερο, γιατί η έλλειψη αποφάσεων που 

θίγουν την ουσία υποθέσεων σχετικών με ζητήματα μειονοτήτων, εφόσον αυτά 

εμπλέκουν σημαντικά πολιτικά συμφέροντα, υπογραμμίζει τις αδυναμίες του 

μηχανισμού ελέγχου.  

        

 Ι. Προσφυγές που κηρύχθηκαν παραδεκτές  

 

 Η μόνη υπόθεση η οποία ακόμη δεν έχει καταλήξει σε οριστική 

διευθέτηση και ωστόσο έχει εξεταστεί και κυρηχθεί παραδεκτή από την 

Επιτροπή, είναι η "Αχμέτ Σαδίκ κατά Ελλάδας"148. 

                                         
146 Série A, 1986, σ. 32. 
147 Σχετικά με τις δικαιοδοσίες της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Επιτροπής Υπουργών, βλ. Commission européenne des droits 
de l'homme, Billan de la CEDH. Les trentes premières années : 1954-1884 (και συμπληρώματα 
επόμενων ετών), F. Moncoduit, La Commission européenne de droits de l'homme, Sijthof, 1965 
Leyden, R.-J. Dupuy, La Commission européenne des droits de l'homme, AFDI, 1957, σσ. 449-487, 
M.-A. Eissen, La Cour européenne des droits de l'homme, RDP, 1986, σσ. 1539-1598 και 173-1783, 
με τον ίδιο τίτλο, O. Guillerminin, thèse, Paris II, 1978, και R. Cassin, Annuaire de la CEDH, nol. 7, 
σσ. 75-99, Ganshof van der Meersch, Aspects de la mise en oeuvre d'une sauvegarde collective des 
droits de l'homme en droit international : la CEDH, Mél. F. Dehousse, F. Nathan, 1979, t. 1, σσ. 193-
208, L'inégalité de traitement des individu devant les organes de décision de la CEDH, Gaz Pal, 
10.12.1984, σσ. 673-676, Ph. Vegleris, La fonction de décision et de sanction, RDH, σ. 234 επ. και Σ. 
Περράκη, supra, υποσ. 11, σ. 132 επ. 
148 Απόφαση της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την Προσφυγή Νο 18877/91. 
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 Ο προσφεύγων υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές της 5ης 

Νοεμβρίου 1989 χρησιμοποίησε στην προεκλογική εκστρατεία τους όρους 

"Τούρκος", "τουρκικός" και "τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης " για να 

προσδιορίσει τη μειονότητα στην οποία ανήκει. Κατηγορήθηκε και κρίθηκε 

ένοχος διαδοχικά, από το Τριμελές Πλημελειοδικείο Ροδόπης, το Εφετείο 

Πατρών και τον Άρειο Πάγο για παραβίαση του άρθρου 162 του Ποινικού 

Κώδικα (διατάραξη κοινής ειρήνης), καθώς η χρήση των παραπάνω λέξεων 

συνδέθηκε με τις ταραχές της 29ης Ιανουαρίου 1990 στην Κομοτηνή, σε βάρος 

του μουσουλμανικού στοιχείου της πόλης. Ο προσφεύγων επικαλέστηκε, inter 

alia, ότι η καταδίκη του θεμελιωμένη στη χρησιμοποίηση όρων που 

περιγράφουν τη φύση μιας μειονότητας συντελεί παραβίαση της ελευθερίας της 

έκφρασης (άρθρο 9 της ΕΣΔΑ). Η Επιτροπή την κήρυξε παραδεκτή, καθώς 

έκρινε ότι η προσφυγή δεν είναι έκδηλα αβάσιμη και ότι αξίζει περαιτέρω 

εξέτασης149. 

 

α. Υποθέσεις που παραπέμφθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου 

 

1. Η "γλωσσική υπόθεση του Βελγίου" 

 

 Έξι προσφυγές150 κατατέθηκαν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου από 324 βέλγους πολίτες σχετικά με "ορισμένα ζητήματα του 

γλωσσικού καθεστώτος της εκπαίδευσης στο Βέλγιο". Οι προσφεύγοντες, 

γαλλόφωνοι κάτοικοι φλαμανδικής επαρχίας, υποστήριξαν ότι το βελγικό 

κράτος άσκησε πολιτική διακρίσεων σε ό,τι αφορά τη χρήση της μητρικής τους 

γλώσσας, η οποία είναι μειονοτική στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ισότιμη 

στο εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα επικαλέστηκαν τα άρθρα 14 και 8, καθώς και 

το δεύτερο του πρόσθετου πρωτοκόλλου. 

 Η Επιτροπή κήρυξε τις έξι υποθέσεις παραδεκτές αναφορικά με τα 

άρθρα 8 της ΕΣΔΑ, και 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου σε συνδυασμό με τη 

ρήτρα απαγόρευσης της μη διάκρισης του άρθρου 14151. Αναγνώρισε το 

δικαίωμα των μαθητών να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη μητρική τους γλώσσα, 

τουλάχιστον έξω από το χώρο του σχολείου, όμως διατύπωσε ρητά ότι δεν 

προστατεύεται από τις διατάξεις της ΕΣΔΑ152. Το πρώτο ζήτημα που 

εξετάστηκε στην ουσία του ήταν σχετικά με τις θετικές υποχρεώσειις του 

                                         
149 Βλ. infra, σ. 301. 
150 Προσφυγές Νο 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769,62, 1994/63 και 2126/64. Επίσης βλ. Ch. 
Hillgruber, M. Jestaedt, supra, σσ. 23-31. 
151 Γνώμη της 24.6.1965. 
152 "Chalent κατά Βελγίου", Προσφυγή Νο 1769/63, Rec. 11, σ. 66. 
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κράτους που ενδεχομένως απέρρεαν από τη διάταξη του πρωτοκόλλου. Πιο 

συγκεκριμένα, το βελγικό κράτος θα όφειλε να επιχορηγήσει την ιδιωτική 

εκπαίδευση στα γαλλικά η οποία υπαγόταν σε ειδικό μειονοτικό καθεστώς στις 

φλαμανδικές περιοχές. Η Επιτροπή με επτά ψήφους σε σύνολο δώδεκα, έκρινε 

ότι πρόκειται για "ένα δικαίωμα του οποίου το περιεχόμενο δεν έχει 

προσδιοριστεί " ούτε "συγκεκριμενοποιηθεί από τη Σύμβαση ", "και που ποικίλει 

στο χρόνο και τον τόπο ανάλογα με τις οικονομικές και κοινωνικές περιστάσεις 

". Για τη συγκεκριμένη περίπτωση το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου δεν επέφερε 

θετικές υποχρεώσεις σε βάρος του κράτους. Σχετικά με τη διατύπωση 

"θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις " η Επιτροπή στη Γνώμη που 

κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου, ομόφωνα διαβεβαίωσε ότι αυτές δεν 

επιβάλλουν στο κράτος "το σεβασμό των προτιμήσεων ή των απόψεων σε 

θέματα πολιτιστικού ή γλωσσικού περιεχομένου "153.  

 Όσο για το άρθρο 14, η Επιτροπή αναφέρθηκε στο "περιθώριο 

εκτίμησης" που έχουν τα κράτη, ώστε να καλύπτουν με τον προσφορότερο 

τρόπο τις υποχρεώσεις τους. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η υποχρέωση της μη 

άσκησης διακριτικής μεταχείρισης δεν θα μπορούσε να είναι ούτε θετική ούτε 

αρνητική, αλλά δυνητικού χαρακτήρα.  

 Το Δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση γύρω από δύο κεντρικούς άξονες. 

Το νομικό καθεστώς των γαλλόφωνων που κατοικούν στις φλαμανδικές 

περιοχές, καθώς και στους επίσημα δίγλωσσους δήμους και κοινότητες.  

 Με μία αδύναμη πλειοψηφία154 έκρινε ότι η βελγική νομοθεσία δεν είναι 

συμβατή με τα άρθρα 2 του πρωτοκόλλου σε συνδυασμό με το άρθρο 14, 

καθώς οι φλαμανδοί μαθητές κάτοικοι μονόγλωσσων γαλλόφωνων περιοχών 

είχαν ευχέρεια πρόσβασης σε σχολεία που τους παρείχαν εκπαίδευση στη 

μητρική τους γλώσσα, ενώ αντίθετα οι βαλόνοι μαθητές στην αντίστροφη 

περίπτωση δεν έτυχαν της ίδιας αντιμετώπισης από το νόμο. Μάλιστα για τους 

πρώτους δεν υπήρχε περιορισμός σχετικά με τον τόπο κατοικίας, ενώ για τους 

δεύτερους αποκλειόταν κάθε δυνατότητα πρόσβασης, εάν δεν κατοικούσαν 

μέσα στην κοινότητα στην οποία υπάγεται το σχολείο. Για το Δικαστήριο, η 

προϋπόθεση της κατοικίας δεν επιβλήθηκε στα σχολεία για λόγους 

διοικητικούς ή οικονομικούς, αλλά προερχόταν από την αποδοχή του 

παράγοντα γλώσσα ως του σημαντικότερου κριτηρίου για την κατανομή των 

μαθητών. Υποστήριξε εξάλλου ότι τα υπό κρίση μέτρα δεν ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά στην αρχή της αναλογικότητας. 

                                         
153 Ibid. 
154 Οκτώ έναντι επτά ψήφων. 
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 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως το συλλαμβάνει το Δικαστήριο 

είναι το δικαίωμα στην πρόσβαση στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και 

άρα δεν εξασφαλίζεται για όλους η άσκησή του, χωρίς διάκριση που να 

θεμελιώνεται κυρίως στη γλώσσα. Έτσι, τα μέτρα που έλαβε το βελγικό κράτος 

αποδείχτηκαν ασυμβίβαστα με το περιεχόμενο του πρώτου εδαφίου του άρθρου 

2 του Πρωτοκόλλου σε συνδυασμό με το άρθρο 14155. 

 Πέρα από την πιο πάνω διαπίστωση παραβίασης, το Δικαστήριο 

θεώρησε ότι ο προσδιορισμός της γλώσσας που θα διδάσκεται στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ζήτημα της αποκλειστικής αρμοδιότητας του 

κράτους. "Το άρθρο 2 του πρώτου Πρωτοκόλλου, ακόμη και όταν συνδυάζεται 

με το άρθρο 14, δεν έχει ως αποτέλεσμα την εγγύηση, για τα παιδιά ή τους γονείς 

τους, του δικαιώματος στην εκπαίδευση στη γλώσσα της προτίμησής τους "156. 

Επίσης το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι το πρώτο εδάφιο του έρθρου 2 του 

Πρωτοκόλλου δεν επιφέρει καμία υποχρέωση γλωσσικού χαρακτήρα και ότι το 

άρθρο 8 δεν αποδίδει κανένα δικαίωμα στους γονείς σχετικά με την εκπαίδευση 

των παιδιών τους157. 

 Γενικά, το Δικαστήριο αιτιολόγησε την απόφασή του στη νόμιμη 

αξίωση της βελγικής κυβέρνησης να ρυθμίσει ζητήματα που αφορούν μια 

γλωσσική μειονότητα στο εσωτερικό των δύο γλωσσικών περιοχών της χώρας, 

όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν μιλάει παρά μόνον τη μία από τις δύο 

επίσημες γλώσσες. Αυτός ο σκοπός του "δημόσιου συμφέροντος", που δεν 

στοιχειοθετεί από μόνος του κανένα λόγο άσκησης διακρίσεων, θα μπορεί να 

επιτευχθεί σε όφελος των μαθητών, σύμφωνα με την άποψη του Δικαστηρίου, 

μέσα από την προαγωγή της σε βάθος γνώσης της γλώσσας που κυρίως 

χρησιμοποιείται στην περιοχή158. 

 Έτσι, και με μόνο μία ψήφο διαφορά, το Δικαστήριο εφάρμοσε την αρχή 

της γλωσσικής ομοιογένειας των περιοχών και αγνόησε το δίγλωσσο 

χαρακτήρα τους. Η αναγνώριση ενός ενιαίου γλωσσικού καθεστώτος στη 

φλαμανδική και τη βαλονική περιοχή, φέρνει σε μειονεκτική θέση τους 

γλωσσικά μειονοτικούς πληθυσμούς, γαλλόφωνους στην πρώτη και 

φλαμανδούς στη δεύτερη, εκτός από εκείνους που υπάγονται στο ιδιαίτερο 

                                         
155 Αντίθετα, οι διαφωνούντες δικαστές υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε περίπτωση άσκησης 
διακριτικής μεταχείρησης θεωρώντας ότι η δημιουργία σχολείων αποκλειστικά για τους 
γαλλόφωνους ορισμένων κοινοτήτων δεν αποτελούσε παρά μία εξαίρεση στην εφαρμογή της 
αρχής της ομοιογένειας που το Δικαστήριο ήδη είχε αποδεχτεί, βλ. Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, Affaire "relative à certaines aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique", 
Arrêt, fond, Strasbourg 27.6.1968, (επίσης Série A, 6), σ. 62 επ. 
156 Ibid., σ. 23. 
157 Ibid, σ. 41. 
158 Ibid., σ. 59. 



72 

καθεστώς της Βελγικής πρωτεύουσας. Η αναγνώριση και εφαρμογή της αρχής 

της ομοιογένειας ενέχει τον κίνδυνο της γλωσσικής αφομοίωσης των 

εκατέρωθεν των γλωσσικών συνόρων, γλωσσικών ομάδων, γεγονός που 

ασφαλώς δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό του βέλγου νομοθέτη.  

 

2. Η υπόθεση "Mathieu-Mohin και Clerfayt κατά Βελγίου"159 

 

 Η υπόθεση αυτή αφορά στον προσδιορισμό περιφερειών160 με βάση 

γλωσσικά κριτήρια. Οι προσφεύγοντες κατήγγειλαν ότι είχαν υποστεί 

διακριτική μεταχείριση κατά την οριοθέτηση των διοικητικών συνόρων 

σύμφωνα με τη χρήση της μητρικής γλώσσας. Η συνέπεια της κατανομής των 

περιφερειών με τον τρόπο αυτό ήταν ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της 

φλαμανδικής περιοχής αποκλειόνταν αυτόματα από κάθε γαλλόφωνο 

Συμβούλιο και, το σημαντικότερο, από το τοπικό κοινοβούλιο της Φλάνδρας. 

 Η Επιτροπή έκφρασε την άποψη ότι "κατ' αρχήν, κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος στην ΕΣΔΑ οργανώνει από διοικητική άποψη το εθνικό έδαφος σύμφωνα 

με κριτήρια πολιτικής και θεσμικής φύσης, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο των 

οργάνων της Σύμβασης. Έτσι, η οργάνωση των περιφερειών υπάγεται 

ολοκληρωτικά στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων του κράτους κάθε 

συμβαλλόμενου μέρους "161.  

 Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο, το οποίο δήλωσε ότι η αρχή 

της εδαφικότητας "προσπαθεί να επιτύχει μία ισορροπία ανάμεσα στις 

διαφορετικές πολιτιστικές κοινότητες και τις περιοχές του βασιλείου, 

χρησιμοποιώντας ένα πολύπλοκο σύνολο φρένων και αντίβαρων" 

αποσκοπώντας στο να απαλύνει τις γλωσσικές διαφορές που υπάρχουν στη 

χώρα, με τη δημιουργία δομών πιο σταθερών και πιο αποκεντρωμένων. 

Εκτίμησε επίσης ότι, δεδομένων των συνολικών κοινωνικο-πολιτικών 

περιστάσεων και των προθέσεων των εμπλεκομένων μερών, η θέσπιση ενός 

τέτοιου διοικητικού συστήματος εξαρτάται από το διευρυμένο περιθώριο 

εκτίμησης του κράτους. Αν και η λειτουργία του συστήματος για τις γλωσσικές 

μειονότητες -στο επίπεδο της περιφέρειας πάντα, έχει ως συνέπεια την 

απόδοση ψήφου σε πρόσωπα ικανά και διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν τη 

γλώσσα της περιοχής τους, το Δικαστήριο έκρινε ότι "μια τέτοια κατάσταση [...] 

δεν απειλεί απαραίτητα τα συμφέροντα αυτών των μειονοτήτων "162. 

                                         
159 Προσφυγή Νο 9267/81, εξετάστηκε από την Επιτροπή ως υπόθεση "Moureaux και άλλοι κατά 
Βελγίου". 
160 "Collectivités territoriales" ο όρος, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία. 
161 Απόφαση της 12.7.1983, DR 33, σ. 97. 
162 Απόφαση της 2.3.1987, Série A, σ. 113. 
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3. Η υπόθεση "Luedicke, Belkacem και Koç κατά Ομοσπονδιακής 

 Δημοκρατίας της Γερμανίας"163 

 

 Οι προσφεύγοντες επικαλέστηκαν ότι υπήρξαν θύματα παραβίασης του 

άρθρου 6 παρ. 3.ε', καθώς είχαν καταδικαστεί από τα γερμανικά δικαστήρια 

στην καταβολή των εξόδων του διερμηνέα που τους είχε παραχωρηθεί. 

 Το Δικαστήριο ερμήνευσε το νόημα του όρου "δωρεάν " λέγοντας ότι 

είναι καθαρό και προσδιοριστικό. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο σύνδεσης 

μιας ενδεχόμενης καταδίκης κατά την ποινική δίκη με την επιβολή των εξόδων 

της διερμηνείας, ούτε με την οποιαδήποτε αναστολή ή εξαίρεση από αυτή164. 

Επίσης το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της γερμανικής κυβέρνησης 

σχετικά με τις υποχρεώσεις του διερμηνέα, κρίνοντας ότι το δικαίωμα 

καλύπτει, όχι μόνο την προφορική κατανόηση της διαδικασίας, αλλά και τη 

συνολική γνώση της κάθε εγγράφου της δικογραφίας με τρόπο, ώστε η 

τελευταία να μεταφράζεται μετά από σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου165. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το Δικαστήριο ερμήνευσε 

διασταλτικά το άρθρο 6 παρ. 3.ε', θέλοντας να δώσει βαρύτητα στην εφαρμογή 

της δικονομικής αρχής της ισότητας των όπλων.  

  

4. Υπόθεση "Kamasinski κατά Αυστρίας"166 

 

 Ο προσφεύγων, υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συλλήφθηκε 

και προφυλακίστηκε το 1980 στην Αυστρία, κατηγορούμενος για απάτη και 

υπεξαίρεση. Κατά τις προδικαστικές πράξεις δεν είχε ορκωτό διερμηνέα, όπως 

προβλέπεται και από το αυστριακό δίκαιο, ενώ στη συνέχεια ζήτησε την 

αλλαγή του δικηγόρου του, ο οποίος δεν μιλούσε καλά αγγλικά. Ο προσφεύγων 

επικαλέστηκε, inter alia, την παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 3.α' και 3.ε', σε 

συνδυασμό με το άρθρο 14, καθώς η μετάφραση του κλητηρίου θεσπίσματος 

που του επιδόθηκε ήταν ελλειπής, χωρίς να αναφέρει τα πραγματικά 

περιστατικά. Επίσης ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος δικηγόρος και επίσημος 

μεταφραστής του εκπλήρωνε πλημμελώς τα καθήκοντά του και τέλος, ότι το 

δικαστήριο δεν του παρείχε μεταφρασμένα όλα τα έγγραφα της δίκης, ανάμεσα 

σε αυτά και την αιτιολόγηση της απόφασής του.  

                                         
163 Απόφαση του Δικαστηρίου της 28.11.1978, Série A, vol. 29. Σχετικά με την εκτέλεση της 
απόφασης βλ. Σ. Περράκης, supra, υποσ. 11, σ. 215.  
164 Απόφαση, idem., παρ. 39 και 40. 
165 Idem., παρ. 48. 
166 Προσφυγή Νο 9783/82. 
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 Η Επιτροπή, όπως και το Δικαστήριο, έκριναν ότι δεν υπήρξε 

παραβίαση των διατάξεων που ο προσφεύγων επικαλέστηκε. Αρχικά γιατί τα 

σχετικά με το κλητήριο θέσπισμα αποδείχτηκαν ανακριβή. Ύστερα, αφενός 

γιατί διαπιστώθηκε ότι οι μάρτυρες και οι παράγοντες της δίκης γίνονταν 

κατανοητοί και αφετέρου γιατί δεν ήταν εφικτό να μεταφραστούν όλα τα 

έγγραφα της δίκης. Ακόμα και στην περίπτωση της αιτιολόγησης της 

απόφασης, θεωρήθηκε ότι ο προσφεύγων είχε λάβει γνώση προφορικά του 

περιεχομένου της167.  

 

5. Υπόθεση "Brozicek κατά Ιταλίας"168 

 

 Ο προσφεύγων γερμανικής υπηκοότητας, κατηγορήθηκε για πρόκληση 

ελαφριάς σωματικής βλάβης κατά ιταλού αστυνομικού, ύστερα από συμπλοκή. 

Ισχυρίστηκε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 3.α', την οποία θεμελίωσε στα 

πραγματικά περιστατικά: η κλήση που δέχτηκε μετά το επεισόδιο με την 

αστυνομία ήταν στα ιταλικά, γλώσσα την οποία που δεν γνώριζε. Στη συνέχεια 

ζήτησε να του την κοινοποιήσουν σε άλλη γνωστή σε αυτόν γλώσσα. Ύστερα 

από αλλεπάλληλες αναβολές της δίκης και πάντα χωρίς να του απευθύνονται οι 

ιταλικές αρχές στα γερμανικά ή σε άλλη κατανοητή σε αυτόν γλώσσα, 

καταδικάστηκε ερήμην.  

 Η Επιτροπή στην έκθεσή της έκρινε ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του 

επικαλούμενου άρθρου, καθώς διαπιστώθηκε η έλλειψη κάθε απόδειξης από 

την ιταλική κυβέρνηση σχετικά με το αν ο προσφεύγων γνώριζε επαρκώς ή όχι 

ιταλικά. 

 Το Δικαστήριο συμφώνησε και επανέλαβε το περιεχόμενο της έκθεσης 

της Επιτροπής. Έλαβε μάλιστα υπόψη του ότι ο προσφεύγων δεν ήταν ιταλικής 

καταγωγής ούτε κάτοικος Ιταλίας. Σύμφωνα με το γεγονός ότι είχε επισημάνει 

στις αρμόδιες δικαστικές ιταλικές αρχές ότι δεν γνώριζε επαρκώς την ιταλική 

γλώσσα, ώστε να μπορεί να καταλάβει το περιεχόμενο της κλήσης που έλαβε 

και ότι είχε ζητήσει να του το κοινοποιήσουν στη μητρική του γλώσσα ή σε μία 

από τις επίσημες των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και εξαιτίας της αδράνειας των 

ενλόγω αρχών να ικανοποιήσουν το αίτημα του προσφεύγοντα ή να αποδείξουν 

την ικανότητά του στην κατανόηση των ιταλικών, διαπίστωσε την παραβίαση 

                                         
167 Απόφαση της 19.12.1989, Cour Européenne des Droits de l'Homme, (9/1988/153/202), 
Strasbourg, σ. 31. 
168 Προσφυγή Νο 10964/84. 
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του άρθρου 6 παρ. 3.α' και καταδίκασε την ιταλική κυβέρνηση στην καταβολή 

των εξόδων169.  

 

 

 

 

β. Υποθέσεις που παραπέμφθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών 

 

 Εκτός από την Επιτροπή και το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, η Επιτροπή Υπουργών, ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, διαθέτει και δικαιοδοτικό ρόλο σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητες που του αναγνωρίζει η ΕΣΔΑ170. Ως όργανο όμως καθαρά 

πολιτικού χαρακτήρα και φορέα της βούλησης των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών του οργανισμού, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με 

ικανοποιητικό τρόπο στα δικαστικά του καθήκοντα. Κατ' αρχήν, στο πλαίσιο 

των επιλογών που προβλέπονται από τη Σύμβαση, η Επιτροπή Υπουργών 

μπορεί να διαπιστώσει απλά τη μη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης ή 

αντίθετα να υιοθετήσει την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. Στην ουσία αυτή η μη-απόφαση ισοδυναμεί με αρνησιδικία, η 

οποία θίγει το δικαίωμα του προσφεύγοντα στη χρηστή δίκη, δικαίωμα που 

κατοχυρώνει η ίδια η Σύμβαση171. Στην πράξη, η Επιτροπή Υπουργών 

εφαρμόζει δύο μεθόδους. Είτε δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη αυξημένη 

πλειοψηφία των δύο τρίτων, είτε απλώς... δεν αποφαίνεται επί της ουσίας172. 

Είναι φανερό ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αποβάλλει τον πολιτικό χαρακτήρα 

της και να μην οδηγηθεί από κριτήρια πολιτικής σκοπιμότητας κατά την 

εξέταση των υποθέσεων που δεν αποφασίζει να παραπέμψει στο Δικαστήριο. 

Έτσι, καθίσταται όργανο ελάχιστα λειτουργικό εμποδίζοντας τον καθαρά 

δικαιοδοτικό ρόλο του Δικαστηρίου, αλλά και τον ημι-διπλωματικό της 

Επιτροπής173, γεγονός που έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την επεξεργασία 

των προτάσεων ενδεχόμενης μεταρρύθμισης του συστήματος ελέγχου της 

                                         
169 Απόφαση της 19.12.1989, Cour Européenne des Droits de l'Homme, (7/1988/151/205), 
Strasbourg, σ. 12. 
170 Βλ. άρθρα 31 και 32. 
171 Άρθρο 6. 
172 Χαρακτηριστική η θέση του στην υπόθεση της Κύπρου κατά της Τουρκίας, όπου η Επιτροπή 
Υπουργών στην Έκθεσή της 13.7.1976, απλά παρέπεμψε τα διάδικα μέρη στις διαμεσολαβητικές 
πρωτοβουλίες που ήδη είχε αναλάβει ο ΟΗΕ.  
173 Για το δικαιοδοτικό ρόλο της Επιτροπής Υπουργών βλ. αναλυτικά στον F. Sudre, supra, υποσ. 
126, σσ. 253-255, P. Modinos, Les pouvoirs de décisions conférés au Comité des Ministres du Conseil 
de l'Europe par l'article 32 de la CEDH, Mélanges Rolin, Pedone, 1964 Paris, σ. 196 επ. και Σ. 
Περράκη, supra, υποσ. 11, σσ. 199-215. 
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ΕΣΔΑ174. Η εκδίκαση υποθέσεων σχετικές με δικαιώματα μειονοτήτων από την 

Επιτροπή Υπουργών ενέχει τον κίνδυνο εμπλοκής πολιτικών συμφερόντων των 

ενδιαφερομένων μερών κάτι που δεν θα πρέπει να αμεληθεί κατά την 

ανάγνωση των παρακάτω υποθέσεων.  

1. Η μόνη διακρατική διαφορά: Αυστρία κατά Ιταλίας175 

  

 Η υπόθεση αυτή αποτελεί περίπτωση χωρίς προηγούμενο. Είναι η μόνη 

φορά που ένα κράτος κινητοποιήθηκε με σκοπό να προστατεύσει τα 

δικαιώματα μίας μειονότητας θύματος διακρίσεων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι 

η εν λόγω μειονότητα είναι εθνικά και γλωσσικά "συγγενής" προς την Αυστρία. 

 Η αυστριακή κυβέρνηση υποστήριξε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 

14 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 και 3, καθώς ο κατηγορούμενος ανήκε 

σε μία διαφορετική εθνοτική, γλωσσική και τελικά εθνική ομάδα από την 

πλειοψηφία των ιταλών πολιτών. Η Ιταλία κατηγορήθηκε ότι δεν είχε 

εφαρμόσει τη δικονομική αρχή της ισότητας, όταν η δίκη για φόνο κάποιων 

μελών της γερμανόφωνης μειονότητας στην περιοχή της Άνω Αδίγης έγινε από 

δικαστές μόνον ιταλικής καταγωγής, ενώ οι αντίστοιχες διαδικασίες 

διεξήχθησαν αποκλειστικά στην ιταλική γλώσσα.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι τα 

γεγονότα θεμελιώνουν παραβίαση του άρθρου 14 και ότι το άρθρο 6 παρ. 1 και 

3 παραπέμπει στην έννοια της ισότητας παρόμοια με εκείνη που εγγυάται το 

άρθρο 14176.  Αντίθετα, η Επιτροπή Υπουργών, επαναλαμβάνοντας 

αποσπασματικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η Επιτροπή είχε συμπεράνει τη μη 

παραβίαση των επικαλούμενων διατάξεων, αρκέστηκε στη διαπίστωση ότι η 

εξέταση της υπόθεσης δεν της επιτρέπει να αποφανθεί σχετικά με την ύπαρξη 

διακριτικής μεταχείρισης κατά το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ177. 

 

2. Η υπόθεση "Κάτοικοι του Fourons κατά Βελγίου"178 

 

 Αν και η μητρική τους γλώσσα ανήκε στις γερμανικές διαλέκτους της 

περιοχής Ρήνου/Μοζέλα, οι προσφεύγοντες επιθυμούσαν η εκπαίδευση των 

παιδιών τους να γίνεται στα γαλλικά, γλώσσα που χρησιμοποιούσαν κυρίως 

                                         
174 Ήδη από την 11η Μαΐου 1994 το Πρωτόκολλο Νο 11, το οποίο εισάγει ριζικές αλλαγές στο 
σύστημα ελέγχου και το ρόλο των οργάνων της ΕΣΔΑ, έχει υπογραφεί από 32 κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Ιανουάριος 1995). 
175 Προσφυγή Νο 788/60, υπόθεση "Pfunders". 
176 Έκθεση της Επιτροπής, 30.3.1963, παράγραφος 209. 
177 Απόφαση (63) DH 3, σ. 2. 
178 Προσφυγή Νο 2209/64. Βλ. σχετικά και Ch. Hillgruber, M. Jestaedt, supra, σσ. 31-32. 
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στις κοινωνικο-οικονομικές τους σχέσεις. Η βελγική νομοθεσία όμως, δεν 

επέτρεπε τη δημιουργία γαλλόφωνων σχολείων στην περιφέρεια του Fourons, 

που ανήκε στην φλαμανδόφωνη περιοχή και για την οποία η προβλεπόμενη 

εκπαίδευση βασιζόταν στην εκμάθηση της ολλανδικής γλώσσας. 

 Η υπόθεση αυτή παρουσιάζει αρκετά κοινά σημεία με το "βελγικό 

γλωσσικό ζήτημα". Η Επιτροπή ανέφερε στην Έκθεσή της ότι "πριν να 

εφαρμόσουμε στην παρούσα υπόθεση αυτό που το Δικαστήριο έκρινε για την 

Απόφασή της 23.6.1968, πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της λειτουργικότητας 

της γλώσσας που χρησιμοποιείται συνήθως από τους προσφεύγοντες ". Τελικά 

θεώρησε ότι η νομοθεσία υπό εξέταση δεν ήταν συμβατή με το άρθρο 14 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου. Εξάλλου, έκρινε ότι η αρχή της 

αναλογικότητας δεν έγινε σεβαστή καθώς διαπίστωσε τη δυσαναλογία μεταξύ 

της βλάβης του γενικού συμφέροντος και των μέτρων που λήφθηκαν με σκοπό 

την ικανοποίηση των γλωσσικών αναγκών των διάφορων κοινοτήτων179. 

 Δέκα χρόνια ύστερα από την κατάθεση της προσφυγής, η Επιτροπή 

Υπουργών έκρινε οριστικά την υπόθεση. Χωρίς να ανατρέψει τη Γνώμη της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προτίμησε να παραπέμψει στις 

βασιλικές αποφάσεις του 1973, οι οποίες ρύθμιζαν τη διαφορά με οπτική 

παρόμοια με αυτή της Σύμβασης. Έτσι απέφυγε τα παρεπόμενα πολιτικά 

προβλήματα που ενδεχομένως θα προέκυπταν, αλλά και ταυτόχρονα να θίξει 

την ουσία της υπόθεσης.  

 

 ΙΙ. Προσφυγές που απορρίφθηκαν 

 

1. Η υπόθεση "Isop κατά Αυστρίας"180 

 

 Ο προσφεύγων, μέλος της σλοβενικής μειονότητας της Αυστρίας, 

ισχυρίστηκε ότι εμποδίστηκε να ασκήσει το δικαίωμα στην ελεύθερη χρήση της 

μητρικής του γλώσσας, κατά τη διεξαγωγή ποινικής δίκης. Ο αυστριακός νόμος 

102/1959 επέτρεπε τη χρήση μιας μειονοτικής γλώσσας στις περιφέρειες όπου 

οι χρήστες της ξεπερνούν το 20% του πληθυσμού. Ο προσφεύγων, κάτοικος 

μιας περιφέρειας όπου το 89% του πληθυσμού σύμφωνα με πρόσφατη 

απογραφή ήταν αποκλειστικά γερμανόφωνο, επικαλέστηκε το άρθρο 6 παρ. 1 

σε συνδυασμό με τη ρήτρα του άρθρου 14. 

 Η Επιτροπή, όσον αφορά την αρχή της μη διάκρισης, έκρινε ότι το 

κράτος διαθέτει πάντα ένα περιθώριο εκτίμησης στο πλαίσιο του οποίου μπορεί 

                                         
179 Απόφαση της 16.12.1964. 
180 Προσφυγή Νο 808/60. 
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να ενεργεί με σκοπό την εξασφάλιση της απόλαυσης των δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ. 

 Σχετικά με το άρθρο 6, θεωρήθηκε αφενός ότι ο γερμανόφωνος 

δικηγόρος του Isop μπορούσε να βοηθήσει γλωσσικά τον πελάτη του και 

αφετέρου, ότι ο ίδιος κατανοεί με ικανοποιητικό τρόπο τα γερμανικά. Η 

προσφυγή κηρύχθηκε απαράδεκτη ως έκδηλα αβάσιμη181.  

 

2. Η υπόθεση "Roger Vanden Bergh κατά Βελγίου"182 

 

 Και η υπόθεση αυτή είναι σχετική με το γλωσσικό καθεστώς της 

εκπαίδευσης στο Βέλγιο. Ο προσφεύγων θεμελίωσε το παράπονό του στο 

περιεχόμενο της βελγικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία εμποδιζόταν η 

πρόσβαση του γιου του στα σχολεία της περιοχής, καθώς στα τελευταία η 

διδασκαλία γινόταν σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική.  

 Η Επιτροπή θεμελίωσε την απόφασή της στην απόφαση του 

Δικαστηρίου του "βελγικού γλωσσικού ζητήματος", καταλήγοντας ότι οι 

απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν από τη νομοθεσία υπό εξέταση, "βασίζονται σε 

μία αντικειμενική και λογική αιτιολογία " και ότι "τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν φαίνεται να παραβιάζουν το περιεχόμενο του άρθρου 14 

σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του πρόσθετου Πρωτοκόλλου ". Για την Επιτροπή η 

απαγόρευση έθιγε όλους τους κατοίκους των Βρυξελών, γαλλόφωνους και 

φλαμανδόφωνους κατά τρόπο, ώστε αυτή να μην αποτελεί διακριτική 

μεταχείριση για καμία από τις δύο κοινότητες. 

 

3. Η υπόθεση "Χ κατά Αυστρίας"183 

 

 Το γεγονός για το οποίο κατατέθηκε η προσφυγή σχετίζεται με τη 

διενέργεια εθνικής απογραφής από την αυστριακή κυβέρνηση, στα 

ερωτηματολόγια της οποίας περιλαμβανόταν και ερώτημα σχετικά με τη 

μητρική γλώσσα. Η προσφεύγουσα επικαλέστηκε παραβίαση του άρθρου 3 της 

ΕΣΔΑ184, καθώς, όπως υποστήριξε, τα μέλη της σλοβενικής μειονότητας, της 

οποία ήταν μέλος, ήταν υποχρεωμένα να διαλέξουν ανάμεσα στη δήλωση της 

μητρικής τους γλώσσας και στην άρνηση της συμμετοχής τους στη μειονότητα.  

                                         
181 Απόφαση της 8.3.1962, Annuaire 5, σ. 108. Σχετικές και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου στις 
υποθέσεις "Brieck", της 19.12.1989, Série A, No 167, βλ. υπόθεση "Kamasinski", infra. 
182 Προσφυγή Νο 2924/66. 
183 Προσφυγή Νο 8142/78. 
184 Σχετικό με την απαγόρευση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. 
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 Η Επιτροπή δήλωσε ότι "η Σύμβαση δεν αναγνωρίζει δικαιώματα σε μία 

γλωσσική μειονότητα ως τέτοια. Η προστασία των μελών αυτής της μειονότητας 

περιορίζεται στο δικαίωμα να μην γίνεται αντικείμενο διακρίσεων κατά την 

απόλαυση των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων από τη Σύμβαση, εξαιτίας της 

συμμετοχής τους σε μία μειονότητα ". Επίσης διαπιστώθηκε ότι κανένα ζήτημα 

διακρίσεων δεν μπορούσε να τεθεί από τη στιγμή που δεν θιγόταν κανένα άλλο 

δικαίωμα της Σύμβασης. Το γεγονός ότι η προσφεύγουσα είχε κληθεί να 

υποδείξει ποια γλώσσα χρησιμοποιεί ή ποια είναι η μητρική της γλώσσα δεν 

την εμπόδιζε να αυτοπροσδιορίζεται ελεύθερα ως μέλος της σλοβενικής 

μειονότητας. 

 Σε ό,τι αφορά στην έννοια της "εθνικής μειονότητας" στο πλαίσιο του 

άρθρου 14, η Επιτροπή εκτίμησε ότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε γλωσσικά 

κριτήρια185. 

 

4. Οι υποθέσεις, "Χ κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

 Γερμανίας"186, "Χ κατά Αυστρίας"187, "Tameltash κατά Ελβετίας"188, "Κ 

 κατά  Γαλλίας"189 και "Bideault κατά Γαλλίας"190 

 

 Οι πέντε αυτές υποθέσεις έχουν κοινό γνώρισμα ότι όλοι οι 

προσφεύγοντες επικαλέστηκαν, ατυχώς τελικά, το άρθρο 6 παρ. 3, μόνο του ή 

σε συνδυασμό με το άρθρο 14. Αναλυτικότερα, στην υπόθεση Χ κατά 

Γερμανίας ο προσφεύγων επικαλέστηκε την παραβίαση της ελευθερίας της 

έκφρασης, όταν δεν του παραχωρήθηκε διερμηνέας, παρά την αίτησή του και 

την αντικειμενική του αδυναμία να χειριστεί την γερμανική γλώσσα. Η 

Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή ως έκδηλα αβάσιμη, καθώς το επικαλούμενο 

δικαίωμα δεν έχει εφαρμογή στις αστικές δίκες.  

 Αντίθετα, 17 χρόνια ύστερα από την προηγούμενη προσφυγή, και με την 

ευκαιρία της υπόθεσης "Χ κατά Αυστρίας", η Επιτροπή έκρινε ότι τα κριτήρια 

του άρθρου 6 παρ. 1 της Σύμβασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στην 

περίπτωση της αστικής δίκης κατ' αναλογία με την ποινική. 

 Στην τρίτη υπόθεση, ο προσφεύγων επικαλέστηκε την παραβίαση του 

άρθρου 6 παρ. 3.ε' της Σύμβασης καθώς είχε καταδικαστεί να πληρώσει μέρος 

των εξόδων του διερμηνέα, δεδομένου ότι δεν γνώριζε τη γλώσσα που 

                                         
185 D.R. 18, σ. 88. 
186 Προσφυγή Νο 1794/63. 
187 Προσφυγή Νο 9099/80. 
188 Προσφυγή Νο 9116/80. 
189 Προσφυγή Νο 10210/82. 
190 Προσφυγή Νο 11261/84. 
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χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία. Η Επιτροπή έχοντας προηγουμένως 

κρίνει ότι η ερμηνευτική δήλωση της Ελβετίας σχετικά με την ισχύ του άρθρου 

αυτού συνιστά νόμιμη επιφύλαξη, απέρριψε την προσφυγή191,192.  

 Στην τέταρτη υπόθεση, ο προσφεύγων, δίγλωσσος στα γαλλικά και στα 

βρετονικά, θεμελίωσε την προσφυγή του στο γεγονός ότι δεν του 

παραχωρήθηκε διερμηνέας με σκοπό να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε ποινική 

δίκη στα βρετονικά. Συγκεκριμένα επικαλέστηκε το άρθρο 14 σε συνδυασμό με 

το στοιχείο (ε) της τρίτης παραγράφου του άρθρου 6. 

 Η Επιτροπή εκτίμησε ότι το περιεχόμενο του δικαιώματος της εν λόγω 

διάταξης δεν καλύπτει παρά μόνον την περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν 

κατανοεί τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η διαδικασία. Κατά συνέπεια, στην 

συγκεκριμένη υπόθεση κανένα ζήτημα διάκρισης δεν θα μπορούσε να 

προβληθεί βάσιμα.  

 Η τελευταία υπόθεση σχετίζεται με την άρνηση ενός γαλλικού 

δικαστηρίου να δεχτεί την κατάθεση του προσφεύγοντα, μάρτυρα σε ποινική 

δίκη, ο οποίος επιθυμούσε να εκφραστεί στα βρετονικά, χωρίς προηγουμένως 

να αποδείξει ότι δεν γνωρίζει επαρκώς τα γαλλικά. Η Επιτροπή αντέκρουσε την 

επίκληση των άρθρων 6 παρ. 3.γ' και 14, καθώς το δικαίωμα χρήσης της 

γλώσσας της αρεσκείας τους, δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση για τους 

μάρτυρες. Εξάλλου, έκρινε ότι σωστά το γαλλικό δικαστήριο εφάρμοσε τον 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που προβλέπει την παροχή διερμηνέα σε 

μάρτυρα μόνον όταν ο τελευταίος δεν μιλάει επαρκώς τα γαλλικά. 

Συνακόλουθα, η προσφυγή απορρίφθηκε χωρίς να εξεταστεί η εφαρμογή του 

άρθρου 14.  

 

5. Η υπόθεση "Verein Alternatives Lokalradio Bern και Verein Radio 

 Dreyeckland Basel κατά Ελβετίας"193 

 

 Στην υπόθεση αυτή, οι προσφεύγοντες σύλλογοι επικαλέστηκαν την 

παραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Σύμβασης. 

Ισχυρίστηκαν ότι η άρνηση της ελβετικής κυβέρνησης να εκδώσει άδεια 

εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος ύστερα από δική τους σχετική αίτηση, 

στοιχειοθετούσε διάκριση θεμελιωμένη σε γλωσσικά κριτήρια. 

 Η Επιτροπή έκρινε ότι η άρνηση έκδοσης άδειας μπορεί να αποτελεί 

περίπτωση διάκρισης, στην περίπτωση όμως, που η άρνηση αυτή θα είχε ως 

                                         
191 Απόφαση της 3.3.1982. 
192 Βλ. επίσης υπόθεση "Lucdicke, Belkacem και Koç", Απόφαση της 28.11.1978, παρ. 46, supra. 
193 Προσφυγή Νο 10746/84. 
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άμεσο αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ενός μέρους του πληθυσμού της περιοχής 

να συλλάβει ραδιοφωνικές εκπομπές στην μητρική του γλώσσα194. 

 

6. Η υπόθεση "Clerfayt, Legros και άλλοι κατά Βελγίου"195 

 

 Η υπόθεση αναφέρεται στην απαγόρευση της χρήσης των γαλλικών σε 

ορισμένα κοινοτικά συμβούλια και δημόσια κέντρα κοινωνικής βοήθειας στην 

φλαμανδική περιοχή του Βελγίου. Οι προσφεύγοντες επικαλέστηκαν προσβολή 

της γλωσσικής τους ελευθερίας και παραβίαση των άρθρων 9, 10, καθώς και 14 

της ΕΣΔΑ.  

 Η Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή ως έκδηλα αβάσιμη, 

υπενθυμίζοντας ότι τα μόνα άρθρα της Σύμβασης που κατοχυρώνουν γλωσσικά 

δικαιώματα είναι τα 5 παρ. 2 και 6 παρ, 3.α' και 3.ε', διατάξεις οι οποίες δεν 

σχετίζονται με την προστασία του δικαιώματος που οι προσφεύγοντες 

επικαλούνται. "Το δικαίωμα να μπορούν να χρησιμοποιούν τη μητρική ή συνήθη 

γλώσσα, η οποία θα ήταν επίσης και γλώσσα των ψηφοφόρων τους, στο πλαίσιο 

των κοινοτικών συνεδριάσεων, για να εκδηλώσουν τις θέσεις τους και να 

ψηφίσουν "196. Οι κοινότητες που βρίσκονται σε φλαμανδικές περιοχές 

διαθέτουν τη δυνατότητα, από το νόμο, να χρησιμοποιούν τα γαλλικά στις 

σχέσεις τους με το κοινό και στην εκπαίδευση, με σκοπό να προσφερθούν οι 

ίδιες υπηρεσίες και στους γαλλόφωνους κατοίκους. Όμως, η Σύμβαση δεν 

εγγυάται στους εκλεγμένους αντιπροσώπους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα της αρεσκείας τους στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου ή 

στα κέντρα κοινωνικής βοήθειας. 

 Όσο για την άσκηση δακριτικής μεταχείρισης που οι προσφεύγοντες 

επικαλέστηκαν, η Επιτροπή δήλωσε ότι το άρθρο 14 δεν την απαγορεύει παρά 

μόνο κατά την απόλαυση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η Σύμβαση. Όπως 

ήδη είχε διαπιστωθεί, δε συντρέχει η περίπτωση και συνεπώς δεν εξετάστηκε 

το ενδεχόμενο παραβίασης της αρχής της μη διάκρισης.  

 

 

 

 

7. Υπόθεση "Fryske Nasjonale Partij και άλλοι κατά Ολλανδίας"197 

 
                                         
194 Απόφαση της 16.10.1986. 
195 Προσφυγή Νο 10650/83. 
196 Απόφαση της 17.5.1985, D.R. 42, σ. 215. 
197 Προσφυγή Νο 11100/84. 
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 Μεγάλες ομοιότητες με την αμέσως προηγούμενη, ως προς τις 

επικαλούμενες διατάξεις (άρθρα 9 και 10) και τη θέση της Επιτροπής, 

παρουσιάζει η υπόθεση του Εθνικού Φριζικού Κόμματος σχετικά με την 

άρνηση της ολλανδικής κυβέρνησης να δεχτεί στα φριζικά την κατάθεση της 

υποψηφιότητας του κόμματος αυτού.  

 Η Επιτροπή επανέλαβε ότι τα άρθρα 9 και 10 δεν εγγυώνται το 

δικαίωμα χρήσης της γλώσσας της αρεσκείας του καθενός στις σχέσεις με τη 

διοίκηση και παρατήρησε ότι οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν αν είχαν ποτέ 

εμποδιστεί κατά τη χρήση της γλώσσας τους σε άλλες περιπτώσεις. Όσο για 

την κατάθεση της υποψηφιότητας στα φριζικά, η Επιτροπή εκτίμησε ότι 

"τίποτα δεν εμπόδιζε τους προσφεύγοντες να επισυνάψουν μία μετάφραση στα 

ολλανδικά στην υποψηφιότητά τους. Εξάλλου, κανένα άρθρο της ΕΣΔΑ δεν 

κατοχυρώνει το δικαίωμα στη χρήση συγκεκριμένης γλώσσας στις εκλογές. 

Συνεπώς, [...] οι προσφεύγοντες δεν μπορούν να επικαλεστούν ότι το δικαίωμά 

τους να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές περιορίζεται από την προϋπόθεση ότι η 

εγγραφή δεν γίνεται παρά μόνο στα ολλανδικά "198.  

 

8. Οι υποθέσεις "Κάτοικοι των Alsemberg και Beersel κατά Βελγίου"199 

 και "Κάτοικοι του Leeuw-St Pierre κατά Βελγίου"200 

 

 Οι προσφεύγοντες στις υποθέσεις αυτές επικαλέστηκαν την παραβίαση 

των άρθρων 9201 και 10202 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 όσον αφορά τη χρήση 

της μητρικής τους γλώσσας στις σχέσεις τους με τις αρχές.  

 Η Επιτροπή δήλωσε ότι το δικαίωμα στη "γλωσσική ελευθερία" δεν 

κατοχυρώνεται από καμία διάταξη της ΕΣΔΑ, ούτε από τα σχετικά με 

γλωσσικά δικαιώματα άρθρα 5 παρ. 2 και 6 παρ. 3.α' και ε', ούτε βέβαια από τα 

άρθρα 9 και 10. Επίσης ότι το δικαίωμα που οι προσφεύγοντες διεκδικούν 

εκτείνεται "στο χαρακτήρα της προσωπικότητας και του πολιτισμού τους, 

παράγοντες θεμελιώδεις, τους οποίους προϋποθέτει η παιδεία των παιδιών τους, 

αποσκοπώντας στη μη αποξένωση της σκέψης τους [των παιδιών τους] από τη 

δική τους "203. 

 Όπως και στις παρόμοιες περιπτώσεις που εξετάσαμε προηγουμένως, η 

Επιτροπή δεν εξέτασε την ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 14, καθώς δεν 

                                         
198 Απόφαση της 12.12.1985, D.R. 45. 
199 Προσφυγή Νο 1474/62.  
200 Προσφυγή Νο 2333/64. 
201 Σχετικό με την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης. 
202 Σχετικό με την ελευθερία της έκφρασης. 
203 Απόφαση της 26.6.1963, Annuaire 6, σ. 444 και Annuaire 8, σ. 338. 
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είχε θεμελιωθεί καταπάτηση κανενός από τα δικαιώματα που εξαγγέλλει η 

ΕΣΔΑ. 

 

Γ. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών 

 

 Ο Χάρτης αποτελεί το μόνο κείμενο που συντάχθηκε στους κόλπους του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και αποβλέπει στην προστασία αποκλειστικά των 

γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Kείμενο που τελικά υιοθετήθηκε 

από την Επιτροπή Υπουργών και ήδη έχει επικυρωθεί από τρία κράτη και 

υπογραφεί από ακόμη δέκα204. Αν ή όταν τεθεί σε ισχύ205, θα αποτελέσει το 

πρώτο συμβατικό κείμενο σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα που θα αποσκοπεί 

αποκλειστικά στην προστασία της γλωσσικής ιδιαιτερότητας των μειονοτήτων. 

Στη συνέχεια θα μνημονεύσουμε τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία 

προς την τελική επεξεργασία του κειμένου και θα επιχειρήσουμε κυρίως να 

προσεγγίσουμε τους σκοπούς και το περιεχόμενο των σημαντικότερων 

διατάξεών του.  

 

 Ι. Το ιστορικό 

 

 Θα έπρεπε να ανατρέξουμε αρκετά μακριά στην ιστορία του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για να ανακαλύψουμε τις πηγές των δραστηριοτήτων 

που κατέληξαν στην οριστική σύνταξη και υιοθέτηση του Χάρτη. Η αρχή των 

σχετικών δραστηριοτήτων τοποθετείται στο 1975206. Στο διάστημα που 

μεσολάβησε, ένα Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 1981207, και μία 

                                         
204 Υπογράφηκε από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Κύπρο, 
το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Ολλανδία και επικυρώθηκε από τη 
Νορβηγία, τη Φινλανδία και την Ουγγαρία (στοιχεία Μαΐου 1995). 
205 Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ΕΧΠΜΓ, απαιτούνται πέντε επικυρώσεις για τη θέση του 
σε ισχύ. 
206 Βλ. Διακήρυξη του Γκάλγουεη, που υιοθέτησε το 1975 η Μόνιμη Διάσκεψη Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (σχετικά, infra) ζητώντας από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς να λάβουν μέτρα για την προστασία και την προαγωγή των τοπικών γλωσσών και 
του πολιτισμού των περιφερειακών κοινοτήτων, καθώς και τη Διακήρυξη του Μπορντώ, η οποία 
ήδη από το 1978 προωθούσε την ιδέα ενός ευρωπαϊκού χάρτη των πολιτιστικών δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων και πρότεινε την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις απαραίτητες 
εξουσίες για την προώθηση των διαφορετικών μορφών πολιτιστικής έκφρασης. Σχετική και η 
Διακήρυξη της Φραγκφούρτης της 31.5.1991, στην οποία πολιτικές προσωπικότητες της 
Ευρώπης εκφράζουν την ανάγκη για την υιοθέτηση μιας πλουραλιστικής πολιτιστικής πολιτικής 
και παιδείας (παρ. 6), να ενθαρρυνθεί η καλλιτεχνική έκφραση των μειονοτήτων (παρ. 6.4) και να 
ληφθεί υπόψη από τα κράτη η γλωσσική τους ιδιαιτερότητα (παρ. 6.7). Σχετικά βλ. Ψήφισμα 236 
(1992) της Μόνιμης Διάσκεψης..  
207 Βλ. Έκθεση Arfè, Χάρτα περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών και πολιτισμών, 
υιοθετήθηκε στις 18.10.1981, αναλυτικά infra, σ. 134.  
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Σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης208 

του ίδιου έτους, ενήργησαν θετικά στο επίπεδο προώθησης του 

προβληματισμού σε ζητήματα νομικής προστασίας των μειονοτικών γλωσσών, 

καθώς και στην επίσπευση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τα αρμόδια 

όργανα του οργανισμού.  

 Το ζήτημα παρέμενε κλειστό για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση μέχρι 

το 1986 όταν ανέλαβε μια καινούργια πρωτοβουλία. Η Σύσταση 1043 σχετικά 

με τη γλωσσική και φιλολογική κληρονομιά της Ευρώπης, έθεσε ξανά το 

πρόβλημα του σεβασμού της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας, 

προτείνοντας στην Επιτροπή Υπουργών "να υπερασπιστεί και να ενθαρρύνει 

την πολυγλωσσία στην Ευρώπη, τόσο για τη γραπτή έκφραση, όσο και για την 

προφορική παράδοση [...] και να καλέσει με επιμονή τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών να υποστηρίξουν με τα κατάλληλα μέτρα την ανάπτυξη των 

γλωσσών και να πραγματοποιήσουν ειδικά προγράμματα για την ευρωπαϊκή 

ανάπτυξη και συνεργασία στον τομέα αυτόν ".  

 Οι Συστάσεις της δεν είχαν αρχικά ιδιαίτερη απήχηση. Στη συνέχεια 

όμως, χάρη στη Μόνιμη Διάσκεψη Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της 

Ευρώπης209 μια δυναμική ώθηση δόθηκε στο ζήτημα. Οι ενέργειες που 

προηγήθηκαν της σύνταξης του Χάρτη κατέστησαν αναγκαία την καταγραφή 

των μειονοτικών γλωσσών με τη συνεργασία των κρατών μελών, αλλά και των 

εκπροσώπων των ίδιων των μειονοτήτων. Έτσι, το 1984 διοργανώθηκε 

δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή 250 ατόμων εκπροσωπώντας 40 περίπου 

γλώσσες210. Όπως τόνισε ο Εισηγητής της Διάσκεψης, η συζήτηση επέτρεψε να 

εμφανιστεί η πολυμορφία της γλωσσικής κατάστασης όπως υπάρχει σήμερα 

στην Ευρώπη211. Την ίδια στιγμή όμως που αποδεικνυόταν η σημαντική θέση 

των μειονοτικών γλωσσών στον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης, η δημόσια 

συζήτηση βοήθησε στην κατανόηση των κινδύνων, ακόμη και για την ίδια τους 

την ύπαρξη, που διατρέχουν πολλές από αυτές. Γιαυτό το λόγο οι 

συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της σύνταξης ενός νομικού κειμένου ικανού να 

εγγυηθεί την προστασία και την προαγωγή των υπό εξέταση γλωσσών.  

                                         
208 Σύσταση 928, σχετική με τα προβλήματα παιδείας και πολιτισμού που τίθενται από τις 
μειονοτικές γλώσσες και διαλέκτους στην Ευρώπη, infra, σ. 96. 
209 Η Διάσκεψη ιδρύθηκε το 1957 από την Επιτροπή Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι δραστηριότητές του συνίστανται κυρίως στην προώθηση της 
αποκέντρωσης της πολιτιστικής πολιτικής των κρατών μελών. Ένας από τους σκοπούς του είναι 
να προάγει τις τοπικές γλωσσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες στην Ευρώπη.  
210 Βλ. Doc. I (89) 50, 12.6.1989 της Υπηρεσίας Πληροφόρησης, "Προς ένα Χάρτη των 
περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης". 
211 Εισήγηση για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη, Εισηγητής H. Khon, 
CPL (23) 8 Μέρος ΙΙ, Συμβούλιο της Ευρώπης, 18.8.1988, σ. 8. 
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 Η πρόθεση της Μόνιμης Διάσκεψης Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών της Ευρώπης ήταν να αποδεσμεύσει το αποτέλεσμα των εργασιών της 

σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες από τη παραδοσιακή αντιμετώπιση των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και γενικότερα των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, και να τα εντάξει σε έναν ευρύτερο χώρο προστασίας των 

πολιτιστικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, πάντα όμως μέσα από ένα 

δεσμευτικό νομικό κείμενο. 

 Η Διάσκεψη κλήθηκε να απαντήσει σε ένα σημαντικό ερώτημα για την 

επιτυχία της συνέχειας. Ποια θα ήταν η μορφή του κειμένου που θα 

συντασσόταν και συνακόλουθα ποια η νομική φύση των διατάξεών του. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της δημόσιας συζήτησης, η Διάσκεψη είχε ήδη 

εκδηλώσει την προτίμησή της για την υιοθέτηση ενός χάρτη, με τη μορφή 

συμβατικού κειμένου που θα υπόκειται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου 

που θα έχει τα απορρέοντα από αυτό δεσμευτικά αποτελέσματα για τα 

συμβαλλόμενα μέρη, ασφαλώς όμως όχι ίδιας φύσης με εκείνα που πιθανόν θα 

επέφερε ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ. Εξάλλου, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης είχε ήδη ανοίξει το δρόμο στις αυτόνομες συμβάσεις αντίστοιχων 

δικαιωμάτων με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας και της 

Χάρτας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά τη σύνοδό της στο Μπέλφαστ το 

Σεπτέμβριο του 1984, η Διάσκεψη δημιούργησε επιτροπή εμπειρογνωμόνων με 

έργο τη σύνταξη σχεδίου του χάρτη212.  

 Η σύνταξη του κειμένου διάρκεσε τέσσερα χρόνια, όταν το 1988 με το 

Ψήφισμα 192 η Διάσκεψη υιοθέτησε το σχέδιο της σύμβασης213. Σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε χωρίς 

αντιρρήσεις την πρόταση της Διάσκεψης214. Εκτίμησε μάλιστα ότι το κείμενο 

είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε η εφαρμογή του να είναι εφικτή σε πολύ 

διαφορετικές καταστάσεις στην Ευρώπη, χωρίς να θίγει την εδαφική 

ακεραιότητα ή τις επίσημες γλώσσες των κρατών, και υπογράμμισε ότι το 

σχέδιο του χάρτη αφορά στις γλώσσες και όχι τις γλωσσικές μειονότητες. Δεν 

παρέλειψε να συστήσει στην Επιτροπή Υπουργών την υιοθέτηση του Χάρτη με 

τη μορφή σύμβασης και μάλιστα με τη δυνατότητα προσχώρησης και τρίτων 

κρατών. 

 Αναλαμβάνοντας να δώσει συνέχεια στη σύσταση της Συνέλευσης, η 

Επιτροπή Υπουργών συνέστησε μία ad hoc επιτροπή εμπειρογνωμόνων με 

αποστολή να εξετάσει και να συντάξει το κείμενο του Χάρτη στο πνεύμα της 
                                         
212 Council of Europe, SCLRAE, Committee on Cultural and Social Affaires, CPL/CULT (18) PV3, 
Minutes (Meeting Hollywood, N. Ireland 12-13 Sept. 1984), Strasbourg, 27.9.1984. 
213 Βλ. επίσης Doc. 5933, Έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, Εισηγητής de Puig. 
214 Γνώμη Νο 142 του 1988. 
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πρότασης της Διάσκεψης. Το 1989 η διακυβερνητική αυτή επιτροπή άρχισε τις 

εργασίες της και κατέληξε στην οριστική πρότασή της που υποβλήθηκε στην 

Επιτροπή Υπουργών τρία χρόνια αργότερα. Σε όλο το διάστημα που 

μεσολάβησε η επιτροπή διαπραγματεύτηκε με τη Διάσκεψη αλλά και με άλλες 

ειδικές επιτροπές που είχαν ήδη συσταθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης με 

αντικείμενο το ζήτημα των μειονοτήτων. Τελικά, η Επιτροπή Υπουργών 

υιοθέτησε το κείμενο στις 25 Ιουνίου του 1992 και το έθεσε προς υπογραφή 

στη διάθεση των κρατών μελών στις 5 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου.  

 

 ΙΙ. Γενικά χαρακτηριστικά του Χάρτη. 

 

 Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία θεμελιώθηκε ο Χάρτης είναι η 

αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός αναλυτικού διακανονισμού σχετικά με τους 

τρόπους προστασίας των μειονοτικών γλωσσών στο πλαίσιο που ορίζεται από 

τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Έτσι, αντίθετα με το πνεύμα 

που εμπνέει την πρόταση μιας ειδικής σύμβασης σχετικής με τα δικαιώματα 

των μειονοτήτων, ή ενός πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ το οποίο θέτει 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την προστασία των μειονοτήτων, ο Χάρτης 

αρκείται στο να προτάξει την πολιτιστική πλευρά της προστασίας, προωθώντας 

τη διάκριση μεταξύ μειονοτικών γλωσσών και γλωσσικών μειονοτήτων215. Η 

διάκριση αυτή, πέρα από τις τεχνικές και πολιτικές σκοπιμότητες που τυχόν 

εξυπηρετεί, δεν μπορεί να μη χαρακτηριστεί τεχνητή. Μπορεί το κείμενο να 

αποβλέπει στην προστασία των γλωσσών που χαρακτηρίζονται μειονοτικές ή 

περιφερειακές όμως στην πραγματικότητα είναι οι χρήστες της οι οποίοι θα 

αναγνωριστούν ως αποδέκτες των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται. 

Σύμφωνα με τους ορισμούς που αναλύσαμε εισαγωγικά, οι χρήστες μιας 

μειονοτικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν σε κάποια γλωσσική, 

εθνοτική ή εθνική μειονότητα, αν και αυτό αποτελεί τη συνηθέστερη 

περίπτωση216. Σε τελική ανάλυση τα δικαιώματα που εγγυάται ο Χάρτης217 

απευθύνονται στους πολίτες του κράτους, χρήστες μειονοτικής -ή 

περιφερειακής γλώσσας- και όχι φυσικά σε απρόσωπες γλώσσες.  

 Από νομοτεχνική όμως άποψη, ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει να 

ξεπεραστούν διάφορα θεωρητικά εμπόδια που απαγόρευαν για πολλά χρόνια 

                                         
215 Βλ. αναλυτικά στο D. Christopoulos, La question de la protection des minorités dans un ordre 
public européen, mémoire élaboré dans le cadre du DEA de l'Institut d'Etudes Politiques, de l'Université 
Robert Schuman, Strasbourg 1992, σ. 98. Επίσης, P. Thornberry, M. A. Martin Estebanez, supra, 
υποσ. 125, σ. 35. 
216 Supra, σ. 34. 
217 Πάντα με την επιφύλαξη της θέσης του κειμένου σε ισχύ. 
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την ύπαρξη συμφωνίας κατά την προσπάθεια σύνταξης κάποιου νομικού 

κειμένου. Πρόκειται για τον υπερκερασμό του προβλήματος των συλλογικών 

και ατομικών δικαιωμάτων, του προβλήματος του ορισμού της έννοιας της 

μειονότητας και της σύγκρουσης της μειονοτικής αυτονομίας με την κρατική 

συνοχή και εδαφική ακεραιότητα. Οι συντάκτες του Χάρτη ξεπερνούν τα 

προβλήματα αυτά με τη λύση της ανάδειξης της πολιτιστικής διάστασης όλων 

των παραπάνω ζητημάτων. Φυσικά δεν δόθηκε καμία ικανοποιητική απάντηση 

σε πολλά κράτη τα οποία παραδοσιακά διστάζουν να θίξουν στην ουσία τους 

ζητήματα μειονοτήτων, αλλά τουλάχιστον τα γεγονότα δικαιολόγησαν την 

επιμονή των συντακτών του Χάρτη.  

 Ο φιλοσοφία του Χάρτη θεμελιώθηκε στην ανάγκη προστασίας των 

ιδιαίτερων γλωσσικών γνωρισμάτων των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων 

πολιτισμικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αποδοχής της πολυγλωσσίας ως βασικής 

αρχής του Χάρτη, οι σχέσεις μεταξύ μειονοτικών και επίσημων γλωσσών θα 

πρέπει να κατανοηθούν ως σχέσεις συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές. 

Το κείμενο περιέχει όχι μόνο τη ρήτρα της μη διάκρισης, όσον αφορά στη 

χρήση των μειονοτικών γλωσσών, αλλά προβλέπει την υποχρέωση για τα 

κράτη να λαμβάνουν θετικά μέτρα προστασίας. Στόχος του είναι η δυνατόν 

μεγαλύτερη εξασφάλιση εγγυήσεων για τη χρήση των γλωσσών αυτών στην 

εκπαίδευση και στις σχέσεις των προσώπων που τις χρησιμοποιούν, με τις 

διοικητικές ή τις δικαστικές αρχές. "Δεν θα ήταν δυνατό με άλλο τρόπο να 

εξισωθούν, σε περίπτωση ανάγκης, οι μη ευνοϊκές συνθήκες που υπήρξαν για τις 

γλώσσες αυτές στο παρελθόν και που διατηρούνται και στο παρόν, και να τις 

αναπτυχθούν ως ζωντανά στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού "218. 

 Παρά τη μεγάλη ποικιλομορφία των πραγματικών συνθηκών, του 

νομικού καθεστώτος που διέπει τις μειονοτικές γλώσσες στις ευρωπαϊκές 

χώρες, και βέβαια τις διαμετρικά αντίθετες πολλές φορές πολιτικές θέσεις στο 

ζήτημα, οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις κατέληξαν σχετικά σύντομα 

σε ένα τελικό κείμενο και μάλιστα δεσμευτικού χαρακτήρα. Η λύση που 

προτάθηκε, ώστε να καλυφθούν οι υπάρχουσες αντιρρήσεις, και που τελικά 

υιοθετήθηκε, ήταν η συγκρότηση διατάξεων σε δέσμες από τις οποίες τα κράτη 

επιλέγουν εκείνες που θεωρούν ότι ανταποκρίνονται επαρκώς στα δικά τους 

νομικά και πραγματικά δεδομένα. Το σύστημα αυτό219, το οποίο θα 

περιγράψουμε αναλυτικά, αποτελεί μία από τις αδυναμίες του Χάρτη και δεν 

είναι άγνωστο στους συντάκτες του. Καθώς φάνηκε κατά τη διαδικασία 

επεξεργασίας του κειμένου, καμία άλλη λύση δεν θα γινόταν αποδεκτή. Αυτή η 

                                         
218 Επεξηγηματική Έκθεση του Χάρτη, Conseil de l'Europe, DELA (92) 2, 7.7.1992, σ. 3. 
219 "Α λα καρτ", σύμφωνα με την τρέχουσα γαλλική έκφραση. 
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ευκαμψία που κινδυνεύει να αλλοιώσει τον αρχικό του χαρακτήρα, παρέχοντας 

στα κράτη ένα πολύ μεγάλο περιθώριο ενεργειών και καθιερώνοντας ένα 

σύστημα διαφορετικών ταχυτήτων, κρίθηκε αναγκαία για την εξασφάλιση της 

τελικής συναίνεσης220. Εξάλλου, μερικά κράτη θα μπορούσαν να επικαλεστούν 

τη διοικητική τους ανεπάρκεια και την οικονομική τους αδυναμία, ώστε να 

αποφύγουν τα οικονομικά βάρη που απαιτούν πολλές διατάξεις του Χάρτη. Σε 

κάθε περίπτωση, τα κράτη νομιμοποιούνται να αναλάβουν ευρύτερες 

υποχρεώσεις, στο μέτρο που οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

 Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πουθενά δεν υπάρχει αναφορά σε 

συγκεκριμένες γλώσσες των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι 

οποίες να υπόκεινται στο καθεστώς προστασίας του Χάρτη221. Ένας τέτοιος 

κατάλογος θα είχε το πλεονέκτημα της αξιολόγησης των γλωσσών που έχουν 

ανάγκη προαγωγής και υποστήριξης, καθώς θα συγκεκριμενοποιούσε και θα 

έκανε φανερές τις πραγματικές συνθήκες αντιμετώπισης τους από τα κράτη. Το 

πρόβλημα θα προέκυπτε, εάν τα κράτη αρνούνταν να εγκρίνουν την αναφορά 

σε συγκεκριμένες γλώσσες, μη αναγνωρίζοντας την ύπαρξή τους και έτσι 

εξαιρώντας τες από το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη. Ο κατάλογος, δηλαδή, 

παρόλη τη χρησιμότητά του, θα κινδύνευε να αφαιρέσει από το κείμενο το 

περιεχόμενο του δεσμευτικού του χαρακτήρα. Εξάλλου, μήπως στο ισχύον 

διεθνές νομικό καθεστώς δεν παραχωρούνται δικαιώματα στα πρόσωπα που 

ανήκουν σε μειονότητες χωρίς αυτές να μνημονεύονται; Ο Χάρτης τελικά δεν 

καινοτόμησε αφήνοντας τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του στη 

διακριτική ευχέρεια του κράτους. 

  Η χρησιμοποίηση, χωρίς προηγούμενο στα διεθνή κείμενα, της έννοιας 

της μειονοτικής γλώσσας, δεν συνδυάστηκε τελικά με τη σύνταξη κάποιου 

ορισμού της. Όπως υπογραμμίζουν και οι συντάκτες του Χάρτη "κάθε 

περιφερειακή γλώσσα αποτελεί μία ειδική περίπτωση και θα ήταν απατηλό να 

προσπαθήσουμε να τις ταξινομήσουμε σε ξεχωριστές ομάδες "222. Η διαπίστωση 

αυτή δε μας βρίσκει αντίθετους. Κάθε μειονότητα αντιπροσωπεύει μια 

ιδιαίτερη κοινωνική κατάσταση που τοποθετείται σε διαφορετικό δικαιικό 

περιβάλλον και συνεπώς απαιτεί μια αντίστοιχα διαφορετική αντιμετώπιση. Η 

διατύπωση δικαιωμάτων σχετικά με την ελεύθερη χρήση της γλώσσας και την 

εκμάθησή της πολύ συχνά δεν μπορεί να παρακολουθήσει την περιπλοκότητα 

                                         
220 Βλ. και Ε. Κωφός, Ο Χάρτης των Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, Τα δικαιώματα των λαών και των μειονοτήτων, Σ. Περράκης (επιμ.), Εκδ. Α. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, σ. 234. 
221 Ανεπίσημα όμως αναφέρονται σε προπαρασκευαστικές έρευνες της γραμματείας. Βλ. κυρίως 
La situations des langues régionales ou minoritaires en Europe, CAHLR (91) rév. 4. 
222 Επεξηγηματική Έκθεση του Χάρτη, supra, σ. 6. 
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των πραγματικών συνθηκών και των μεταβλητών αναγκών προστασίας. Έτσι, ο 

αριθμός και η συνοχή των μελών μιας μειονότητας, ο βαθμός συλλογικής 

συνείδησης που διαμορφώνει τελικά τα αιτήματά τους, αλλά και το ευρύτερο 

πλαίσιο που προσδιορίζει την έννομη τάξη στην οποία εντάσσονται, δίνουν 

διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο στον ίδιο κανόνα δικαίου. Για 

παράδειγμα, το δικαίωμα της χρήσης της γλώσσας απέναντι στις διοικητικές 

αρχές223 θα πρέπει να προσδιορίζεται διαφορετικά στην περίπτωση των 

Καταλανών της Καταλονίας και διαφορετικά στην περίπτωση των 

καταλανόφωνων της Σαρδηνίας και των ελληνόφωνων της νότιας Ιταλίας, ή 

των Πομάκων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, και αντίστροφα, με παρόμοιο 

τρόπο για τους Φρίζιους της Γερμανίας και της Ολλανδίας ή τους Λάπωνες των 

σκανδιναβικών κρατών. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

κατηγορίες γλωσσών, αν και ο Χάρτης δεν κάνει καμία διάκριση. Δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα ότι το κείμενο θα έπρεπε να υιοθετήσει ένα σύστημα 

προστασίας των γλωσσών πολλαπλών ταχυτήτων. Την πιο πρόσφορη λύση, 

σύμφωνα με τη φιλοσοφία του κειμένου, αποτελεί η δυνατότητα επιλογής από 

το κράτος εκείνων των διατάξεων που κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες προστασίας μίας ή περισσότερων γλωσσών στο έδαφός 

του. Η λύση αυτή χωρίς να είναι ιδανική, μπορεί από τη μία πλευρά να καλύψει 

με ρεαλιστικό τρόπο τα υπάρχοντα κενά στη νομική προστασία και από την 

άλλη, να αποτελέσει αφετηρία για μελλοντικούς προβληματισμούς πάνω στο 

ζήτημα.  

 Ο στόχος του Χάρτη, όπως αναφέρεται ρητά στο πρώτο του άρθρο224 

δεν είναι να προστατέψει τις γλώσσες των "νέων μειονοτήτων" παρά μόνον 

εκείνες που "ομιλούνται παραδοσιακά" από τις λεγόμενες ιστορικές 

μειονότητες. Σε κάθε περίπτωση, η φύση των προβλημάτων που οι μετανάστες 

αντιμετωπίζουν είναι συχνά πολύ διαφορετική, όπως και οι λύσεις που 

προτείνονται και εφαρμόζονται. Για αυτό το λόγο το περιεχόμενο της έννοιας 

"γλώσσα" είναι καθαρά πολιτιστικής φύσης. Έτσι, το κείμενο διαρθρώνεται 

γύρω από την πολιτιστική λειτουργία της και την αντιμετωπίζει ως τέτοια, 

χωρίς να τη συνδέει με τους χρήστες της225.  

 

                                         
223 Αναλυτικά infra, σ. 188 επ. 
224 Άρθρο 1 παράγραφος α: "με την έκφραση 'περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες' εννοούμε τις 
γλώσσες που: i. χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε μία περιοχή του κράτους από τους υπηκόους 
αυτού του κράτους, οι οποίοι αποτελούν μία ομάδα αριθμητικά μικρότερη από το υπόλοιπο του 
πληθυσμού του κράτους, και ii. είναι διαφορετικές από την/τις επίσημη/ες γλώσσα/ες αυτού του 
κράτους. Δεν περιλαμβάνει ούτε τις διαλέκτους της/των επίσημης/ων γλώσσας/γλωσσών, ούτε τις 
γλώσσες των μεταναστών ". 
225 Έκθεση του εισηγητή H. Kohn, supra, σ. 11. 
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 ΙΙΙ. Η διάρθρωση των διατάξεων του Χάρτη 

 

 Εκτός από το προοίμιο, ο Χάρτης περιλαμβάνει τρεις ομάδες διατάξεων. 

Πρώτον, αρχές που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περιφερειακή ή 

μειονοτική γλώσσα, ανεξάρτητα από τη σπουδαιότητά της. Δεύτερον, κανόνες 

που σχετίζονται με τη θέση της γλώσσας στην οικονομική και κοινωνική ζωή, 

παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη να επιλέξουν τις διατάξεις που κρίνουν 

ότι ανταποκρίνονται στις συνθήκες αυτές. Τέλος, διατάξεις που αφορούν στη 

δημιουργία ενός οργάνου επίβλεψης της εφαρμογής των υποχρεώσεων που 

δεσμεύουν τα κράτη. 

 

α. Προοίμιο 

 

 Το προοίμιο του Χάρτη επιχειρεί να κάνει γνωστά τα κίνητρα και τις 

ανησυχίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες οδήγησαν στην οριστική 

μορφή και σύνταξή του.  

 Σύμφωνα με το κείμενο, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα 

θεμέλια της ευρωπαϊκής ενότητας και δεν θα πρέπει τα κράτη να προσβλέπουν 

στη γλωσσική ισοπέδωση. Αντίθετα, οφείλουν να προστατεύουν και να 

προάγουν τις πιο αδύνατες και λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, μειονοτικές στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Εξάλλου, το δικαίωμα στη ετερότητα αποτελεί ένα 

από τα δημοκρατικά ιδανικά του Συμβουλίου. Ο Χάρτης αποσκοπεί στην 

προστασία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών και ως εκ τούτου, στην 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τρόπο όσο το δυνατόν 

περισσότερο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κάθε 

ξεχωριστή περίπτωση226.  

 

β. Μέρος Ι και ΙΙ.  

 

 Το πρώτο και δεύτερο μέρος περιέχουν μία σειρά αρχών που μπορούν 

να εφαρμοστούν σε όλες τις μειονοτικές γλώσσες που το κράτος θα υποδείξει, 

ανεξάρτητα από το πόσο σημαντική είναι η θέση τους. Πρόκειται για ένα 

minimum προστασίας που διατυπώνεται με γενικές εκφράσεις ικανές να 

ανταποκριθούν σε κάθε ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά και που συνιστούν μία 

αποτελεσματική υποστήριξη για τις γλώσσες αυτές. 

                                         
226 Αναλυτικά για το περιεχόμενο του Προοιμίου στην έκθεση του εισηγητή H. Kohn, supra, σ. 
10, καθώς και στην Επεξηγηματική Έκθεση, supra, σ. 7. 
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 Όπως ήδη έχουμε σημειώσει, τα κράτη διατήρησαν έναν ενεργό ρόλο 

στο μηχανισμό διαπίστωσης της ύπαρξης μειονοτικών γλωσσών στο έδαφός 

τους. Ακόμη κι αν ο Χάρτης επιβάλλει στα κράτη την αναγνώριση των 

γλωσσών αυτών, η υποχρέωση είναι πλασματική. Η αναγνώριση από το κράτος 

των μειονοτικών γλωσσών θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως μια 

υπόδειξη του Χάρτη προς τα συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως μία πραγματική 

υποχρέωση. Από τη στιγμή που ένα κράτος αναγνωρίζει de jure μία γλώσσα, 

είναι πολύ δύσκολο να την αποκλείσει από την προστασία που προβλέπουν οι 

διατάξεις του Χάρτη. Αντίθετα, εάν μία γλώσσα δεν χαίρει κανενός νομικού 

καθεστώτος αναγνώρισης είναι αδύνατο να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός της 

"μειονοτικής γλώσσας" βάσει του Χάρτη.  

 Το άρθρο 7 παράγραφος 1b επιβάλλει στις κρατικές αρχές "το σεβασμό 

της γεωγραφικής περιοχής κάθε μειονοτικής γλώσσας λαμβάνοντας μέτρα, ώστε 

οι διοικητικές διαιρέσεις υπάρχουσες ή νέες να μην αποτελούν εμπόδιο στην 

προαγωγή της γλώσσας αυτής ". Στόχος της διάταξης είναι να εξασφαλίσει τη 

συνοχή του εδάφους όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα και της εδαφικής 

διοικητικής του διαίρεσης. Συχνά όμως, ο στόχος αυτός είναι δύσκολα 

επιτεύξιμος, κυρίως όταν οι χρήστες της μειονοτικής γλώσσας είναι 

διασκορπισμένοι και όχι συγκεντρωμένοι σε ενιαίο χώρο. Για το λόγο αυτό 

συστηματικά ο Χάρτης αναφέρεται στην ταύτιση της εδαφικής περιοχής της 

γλώσσας και της διοικητικής διαίρεσης. Μπορούμε να συμπεράνουμε από το 

πνεύμα της διάταξης ότι στο μέτρο που οι διοικητικές διαιρέσεις δεν είναι 

δυνατό να προσαρμοστούν κατά θετικό τρόπο στην ύπαρξη μιας μειονοτικής 

γλώσσας, οφείλουν να παραμείνουν τουλάχιστον ουδέτερες και να μην 

επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση της. Η ομοσπονδιακή δομή μερικών 

ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

μπορεί επίσης να εμπλουτίσει την εμπειρία του Συμβουλίου της Ευρώπης με 

έναν πιο συγκεκριμένο τρόπο σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή ενός τέτοιου 

συστήματος, δεδομένου μάλιστα ότι ο Χάρτης δεν θα μπορούσε να 

προσδιορίσει με λεπτομέρειες τις υποχρεώσεις των κρατικών αρχών στο 

ζήτημα αυτό.  

 Αν και ο Χάρτης αναφέρεται κυρίως στις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται παραδοσιακά/ιστορικά σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή, δεν αμελεί να μνημονεύσει και να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής 

του και τις "γλώσσες που στερούνται εδάφους". Ως τέτοιες μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι υπάρχουν στην Ευρώπη τα ρομανί και σίντι227 καθώς και τα 

                                         
227 Συγγενείς μεταξύ τους γλώσσες των Τσιγγάνων. 
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γίντις228, γλώσσες που "αν και ομιλούνται παραδοσιακά στο έδαφος του κράτους 

δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σε έναν ιδιαίτερο γεωγραφικό χώρο [του 

κράτους]"229. Ο Χάρτης προβλέπει με γενικό τρόπο την αναγνώριση των 

γλωσσών αυτών και υιοθετεί την ανάλογη εφαρμογή των αρχών του δεύτερου 

μέρους του και για αυτές τις γλώσσες, καθώς "η φύση και η ισχύς των μέτρων 

που θα λάβουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Χάρτη θα προσδιοριστούν με 

εύκαμπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες, και με 

σεβασμό των παραδόσεων και των χαρακτηριστικών των ομάδων που 

χρησιμοποιούν τις εν λόγω γλώσσες "230. Παρατηρούμε τελικά μία σχετική 

αναποφασιστικότητα των συντακτών του Χάρτη να προβλέψουν ιδιαίτερο 

καθεστώς προστασίας για τις "γλώσσες που στερούνται εδάφους". Ίσως ο 

δισταγμός να είναι εν μέρει δικαιολογημένος. Οι διατάξεις σχετικά με τις 

διοικητικές διαιρέσεις του δεύτερου μέρους δεν θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν στις γλώσσες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρήστες τους δεν 

είναι συγκεντρωμένοι σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο. Οι υπόλοιπες όμως 

διατάξεις του μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά με τον ίδιο τρόπο σε όλες 

τις γλώσσες χωρίς διάκριση.  

 Το άρθρο 7 διατυπώνει την αρχή των μη διακρίσεων για τις μειονοτικές 

γλώσσες, όπως και την ανάγκη ανάληψης δραστηριοτήτων με στόχο την 

προαγωγή των γλωσσών αυτών σε διαφορετικά επίπεδα. Προβλέπει κυρίως τη 

διευκόλυνση της χρήσης των γλωσσών στη δημόσια ζωή, τη λήψη μέτρων για 

την εκμάθηση της μειονοτικής γλώσσας, τη δυνατότητα για τα πρόσωπα που 

δεν είναι χρήστες μειονοτικής γλώσσας να έχουν πρόσβαση στις πηγές της, 

καθώς και την προαγωγή των διεθνών ανταλλαγών για τις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο έδαφος, όμορων συνήθως, κρατών231.  

 Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι διατάξεις αυτές δεν επιβάλλουν 

ιδιαίτερες υποχρεώσεις ή συγκεκριμένους κανόνες εφαρμογής για τα κράτη, 

εφόσον μάλιστα τιτλοφορούνται με γενικούς όρους, όπως για παράδειγμα 

"Σκοποί και Αρχές [...]"232. Η κύρια ιδέα στην οποία βασίζεται το δεύτερο 

μέρος είναι η αποδοχή της αρχής της πολυγλωσσίας και της ανοχής απέναντι 

στις μειονοτικές γλώσσες. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συνιστά το αναγκαίο 

πλαίσιο για τη διάσωση των γλωσσών που απειλούνται, και ότι στόχος της 

είναι να δημιουργήσει τις ίδιες υποχρεώσεις για όλα ανεξαιρέτως τα 

συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον σχετικά με τις γενικές αρχές του κειμένου.  

                                         
228 Γλώσσα που χρησιμοπούν ορισμένοι εβραϊκοί πληθυσμοί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. 
229 Άρθρο 1 παράγραφος c. 
230 Άρθρο 7 παράγραφος 5. 
231 Άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχεία d, f, h και i αντίστοιχα. 
232 Τίτλος του δεύτερου μέρους του Χάρτη. 
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 Το δεύτερο μέρος του Χάρτη καλεί τα κράτη να αποδεχτούν την ύπαρξη 

των μειονοτικών γλωσσών στο έδαφός τους και να μην εμποδίζουν τη χρήση 

τους. Η αναγνώρισή τους δεν επιφέρει απαραίτητα την υποχρέωση 

παραχώρησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων για τους χρήστες των γλωσσών 

αυτών. Για παράδειγμα, ακόμη και αν η Σλοβενία αναγνωρίσει τα σερβικά, η 

Γαλλία τα καταλανικά και η Ελλάδα τα πομακικά, τα κράτη αυτά δεν είναι 

υποχρεωμένα να να εφαρμόσουν τις διατάξεις του δεύτερου μέρους του Χάρτη. 

Οι γλώσσες που θα τύχουν προστασίας πρέπει να οριστούν κατά την αποδοχή ή 

την επικύρωση της σύμβασης και την υπόδειξη των συγκεκριμένων διατάξεων 

που θα ισχύουν στο εξής233.  

 

γ. Μέρος ΙΙΙ. 

 

 Το τρίτο μέρος του Χάρτη διατυπώνει μέτρα για την προστασία της 

χρήσης των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών στη δημόσια ζωή. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τα κράτη έχουν τη δυνατότητα, σχετικά με κάθε 

γλώσσα που χρησιμοποιείται στο έδαφός τους να αποδεχτούν ή όχι την ισχύ 

του μέρους αυτού και εάν συντρέχει λόγος, να υποδείξουν τις διατάξεις της 

επιλογής τους από τις οποίες θα δεσμεύονται. Πιο συγκεριμένα, το τρίτο μέρος 

υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στη χρήση 

της μειονοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, στις σχέσεις με τη δικαιοσύνη, στις 

διοικητικές αρχές και στις δημόσιες υπηρεσίες, από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, κατά τις πολιτιστικές δραστηριότητες, στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή και στη διασυνοριακή συνεργασία234.  

 Τα κράτη υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τουλάχιστον 35 διατάξεις από 

το μέρος αυτό το οποίο έχει συνταχθεί με τρόπο, ώστε να αφήνει περιθώριο 

επιλογών στα συμβαλλόμενα κράτη. Για παράδειγμα, το άρθρο 8 παράγραφος 

1 αποτελείται από εννιά σημεία. Από αυτά, τα επτά πρώτα προσφέρουν τρείς ή 

τέσσερις διαφορετικές επιλογές. Αρκεί να επιλεχθούν συνολικά τρεις 

διαφορετικές διατάξεις από το άρθρο αυτό. Η διατύπωση των προσφερόμενων 

επιλογών παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές του ίδιου δικαιώματος με σκοπό 

να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερες περιπτώσεις μειονοτικών γλωσσών235. 

                                         
233 Άρθρο 3, Τρόπος Εφαρμογής. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αναφέρει ότι "κάθε Μέρος 
υποχρεώνεται να εφαρμόσει έναν ελάχιστο αριθμό 35 παραγράφων ή σημείων μεταξύ των 
διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Χάρτη, από τις οποίες τουλάχιστον τρεις από καθένα 
από τα άρθρα 8 και 12 και ένα από καθένα από τα άρθρα 9, 10, 11 και 13". 
234 Βλ. αντίστοιχα τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14. 
235 Άρθρο 8 [Εκπαίδευση], παράγραφος 1: "Σε ζητήματα εκπαίδευσης τα Μέρη υποχρεώνονται, σε 
ό,τι αφορά το έδαφος στο οποίο οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την κατάσταση 
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 Με τον τρόπο αυτό, ο Χάρτης προσφέρει μια σειρά μεταβλητών 

επιλογών στα συμβαλλόμενα κράτη εισάγοντας ένα στοιχείο ευκαμψίας με 

σκοπό να συμπεριλάβει τις δυνατόν περισσότερες διαφορετικές περιπτώσεις 

μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή μερικών 

διατάξεων σε μία δεδομένη περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί ακατάλληλη σε 

μία άλλη. Όπως και το ζήτημα της αναγνώρισης των μειονοτικών γλωσσών, 

έτσι και η επιλογή των διατάξεων που θα ισχύσουν εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του κράτους. Ο ίδιος ο Χάρτης δεν εξασφαλίζει ειδικές εγγυήσεις 

ώστε τα κράτη να επιλέξουν τις πιο πρόσφορες διατάξεις που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γλωσσών. Η μόνη γενικού χαρακτήρα 

διατύπωση που επιβάλλει στα κράτη να λάβουν υπόψη τους το ιδιαίτερο 

καθεστώς των γλωσσών, είναι εκείνη που επαναλαμβάνεται στο εισαγωγικό 

μέρος κάθε άρθρου του τρίτου μέρους: "Τα Μέρη υποχρεώνονται, σε ό,τι αφορά 

το έδαφος στο οποίο οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την 

κατάσταση της κάθε μίας από τις γλώσσες αυτές "236. Τελικά το πνεύμα του 

Χάρτη στηρίζεται στην πολιτική βούληση των κρατών όχι μόνο ως προς την 

υπογραφή και την επικύρωσή του, αλλά και κατά την επιλογή των 

συγκεκριμένων διατάξεων που θα τεθούν σε ισχύ. Η έλλειψη ενός μηχανισμού 

ελέγχου της καταλληλότητας των διατάξεων που κάθε κράτος επιλέγει για την 

                                                                                                                     
της κάθε μίας από τις γλώσσες αυτές και χωρίς βλάβη της διδασκαλίας της επίσημης γλώσσα του 
κράτους:  
α. i. να προβλέψουν την οργάνωση προσχολικής εκπαίδευσης που να παρέχεται μέσα από τη 
διδασκαλία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών υπό εξέταση, ή 
 ii. να εφαρμόσουν την παροχή ενός ουσιαστικού μέρους της προσχολικής εκπαίδευσης μέσα από τη 
διδασκαλία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών υπό εξέταση, ή 
 iii. να εφαρμόσουν ένα από τα μέτρα που περιγράφηκαν πιο πάνω στα σημεία i και ii τουλάχιστον 
για τους μαθητές των οποίων οι οικογένειες το επιθυμούν και των οποίων ο αριθμός έχει κριθεί 
αρκετός, ή 
 iv. εάν οι δημόσιες αρχές δεν έχουν άμεσες εξουσίες στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, να 
ευνοήσουν και/ή να ενθαρρύνουν την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφηκαν στα παραπάνω 
σημεία i-iii.[...]". 
Το άρθρο περιέχει άλλες πέντε ανάλογες διατάξεις με τρεις ή τέσσερις δυνατότητες επιλογής η 
καθεμία. Όπως είναι φανερό το συγκεκριμένο δικαίωμα στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από 
τη διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας αναλύεται σε τέσσερις εκδοχές με διαφορετικό 
περιεχόμενο η κάθε μία και αντίστοιχα μεταβλητές υποχρεώσεις για τα κράτη που θα τις 
αποδεχτούν.  
236 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης στην οποία υπάγεται η Μόνιμη Διάσκεψη Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην 
Ευρώπη (βλ. infra, ιστορικό του Χάρτη) αναφέρει σχετικά: "Υπάρχει η ελπίδα ότι με την απουσία 
άλλων σχετικών παραγόντων, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των χρηστών μίας μειονοτικής 
γλώσσας και όσο περισσότερο ομοιογενής είναι ο τοπικός πληθυσμός τόσο πιο 'ισχυρή' 
(δεσμευτική) θα είναι η διάταξη που θα επιλέγεται. Η πιο αδύνατη εναλλακτική λύση θα πρέπει να 
υιοθετείται μόνο στην περίπτωση που η ισχυρότερη επιλογή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 
περίπτωση κάποιας δεδομένης γλώσσας". F. Albanese, Ethnic and Linguistic Minorities in 
Europe,Yearbook of European Law, 11/1991, σ. 334. 
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ή τις μειονοτικές του γλώσσες αναδεικνύει την διακριτική ευχέρεια του 

κράτους σε κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη 

σε σημείο που να αναιρείται ο ίδιος ο δεσμευτικός του χαρακτήρας.  

 

δ. Mέρος ΙV. 

 

 Το τέταρτο μέρος είναι αφιερωμένο στον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής 

του Χάρτη. Οι συντάκτες του προτίμησαν την υιοθέτηση του μηχανισμού των 

περιοδικών εκθέσεων που υποβάλλονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά 

με την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν επιλέξει και τα δεσμεύουν237. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα σύστημα χρήσης του Χάρτη κι όχι 

για μία διαδικασία ελέγχου ή για μία ημι-δικαιοδοτική διαδικασία διαπίστωσης 

της εφαρμογής του238, και ακόμα λιγότερο για ένα σύστημα προσφυγών με 

αναφορές στο σύστημα της ΕΣΔΑ. Τα όργανα που επικαλείται ο Χάρτης δεν 

μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε χρήση των δικαιοδοτικών δυνατοτήτων τους. 

 Ο Χάρτης προβλέπει ότι οι εκθέσεις θα υποβάλλονται κάθε τρία χρόνια, 

εκτός από την πρώτη που υποβάλλεται ένα χρόνο μετά την ισχύ του για το 

συμβαλλόμενο μέρος. Για την καλύτερη εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας 

των διατάξεων, προβλέπει τη δημιουργία Επιτροπής εμπειρογνωμόνων 

επιφορτισμένη με το έργο να εξετάζει τις εκθέσεις που θα υποβάλλουν τα 

κράτη. Η Επιτροπή θα μπορεί επίσης να δέχεται πληροφορίες από οργανώσεις 

και συλλόγους ικανούς να συγκεντρώνουν συμπληρωματικές πληροφορίες και 

να της παρουσιάζουν συγκεκριμένα γεγονότα που σχετίζονται με την εφαρμογή 

του Χάρτη και ιδιαίτερα με τις διατάξεις του τρίτου μέρους239. Τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων υποβάλλονται 

στην Επιτροπή Υπουργών για την οποία ο Χάρτης δεν προβλέπει 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Είναι λοιπόν ελεύθερη να πάρει αποφάσεις στο 

πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει η καταστατική 

συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης και να κρίνει τις περιστάσεις με σκοπό 

την πλέον πρόσφορη εφαρμογή των διατάξεων του Χάρτη. 

 

 IV. Συνολική θεώρηση του Χάρτη 

 

 Ήδη έχουμε διαπιστώσει τις αδυναμίες που παρουσιάζει το κείμενο. Το 

σύστημα κανόνων δικαίου που προτίθεται να εγκαθιδρύσει ο Χάρτης 
                                         
237 Άρθρο 15. Βλ. σχετικά F. Thuillier, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 
L'identité politique, PUF, Amiens 1994, σ. 484 επ. 
238 Επεξηγηματική Έκθεση, supra, σ. 31. 
239 Άρθρο 16, παράγραφος 2. 
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χαρακτηρίζεται από μία διστακτικότητα στον προσδιορισμό εννοιών και στη 

διατύπωση των δικαιωμάτων που περιέχει. Κατά την ενδεχόμενη εφαρμογή του 

μάλιστα, οι αδυναμίες αυτές ίσως βλάψουν ακόμη και την αποτελεσματικότητά 

του ως δεσμευτικό κείμενο, την οποία τόσο προσδοκούν οι συντάκτες του. 

 Κατ' αρχήν, η υπερβολική εξάρτηση από την πολιτική βούληση των 

κρατών με το σύστημα επιλογής των διατάξεων "α λα καρτ", θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ασύμμετρη γεωμετρία των νομικών δεσμεύσεων που θα 

ισχύουν για κάθε κράτος. Από την άλλη όμως πλευρά, μήπως η ποικιλομορφία 

των πραγματικών συνθηκών που συνθέτουν το ευρωπαϊκό ψηφιδωτό των 

περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών δεν απαιτεί και ένα κατάλληλο με 

την κάθε περίπτωση νομικό καθεστώς προστασίας; Ακόμη και εάν ο Χάρτης 

δεν ικανοποιήσει τις αρχικές ελπίδες και φιλοδοξίες, οπωσδήποτε θα έχει 

διανύσει ένα σημαντικό βήμα στην εξελικτική διαδικασία επεξεργασίας 

κανόνων δικαίου, σε ένα τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου ελάχιστα 

κωδικοποιημένο. 

 Η έλλειψη αντικειμενικού προσδιορισμού των περιφερειακών ή 

μειονοτικών γλωσσών, δηλαδή του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη, αφαιρεί την 

ουσία μιας από τις κύριες ιδέες του Χάρτη, της κοινής προστασίας, δηλαδή, 

των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι τελευταίες 

αποτελούν μέρος της κοινής σε όλους πολιτιστικής κληρονομιάς240. Τα κράτη 

έχοντας τη δυνατότητα προσδιορισμού των γλωσσών που θα υπαχθούν στο 

καθεστώς προστασίας, διευκολύνονται να το υπογράψουν και να το 

επικυρώσουν. Έχουν ωστόσο και την ευχέρεια να το καταστήσουν κενό 

γράμμα στην περίπτωση που δεν καταθέσουν τη δήλωση σχετικά με την 

αναγνώριση ύπαρξης των μειονοτικών γλωσσών, ή που δεν συμπεριλάβουν σε 

αυτήν σημαντικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους. Με τον 

τρόπο αυτό, η πραγματική δεσμευτική λειτουργία της επικύρωσης δεν ενεργεί 

παρά μόνον ύστερα από την κατάθεση της δήλωσης σχετικά με τις γλώσσες 

που αναγνωρίζονται ρητά από τα κράτη, και που θα υπάγονται στη συνέχεια 

στο καθεστώς του Χάρτη. 

 Ένα άλλο σημείο κριτικής αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της 

επιτροπής εμπειρογνωμόνων ορίζονται από τα κράτη241. Η έλλειψη κάθε 

διαβεβαίωσης για την αυτόνομη από τις κυβερνητικές πολιτικές δράση του, 

καθώς και για την αμεροληψία των αποφάσεών του, το όργανο επίβλεψης της 

εφαρμογής των διατάξεων του Χάρτη καθίσταται αφερέγγυο στο μέτρο που 

                                         
240 Le Bureau européen pour les langues moins répandues, Contact Bulletin, Vol. 9, No 2, 1992, σσ. 1 
και 2.  
241 Άρθρο 17. 
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σημαντικά κρατικά συμφέροντα διακυβεύονται, θέτοντας μάλιστα υπό 

αμφισβήτηση τη δεσμευτικότητα του ίδιου του κειμένου. 

 Παρά τις προηγούμενες διαπιστώσεις μας, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε 

τη βαρύτητα και τη συνολική σημασία του κειμένου, αλλά και των επί μέρους 

δικαιωμάτων, όπως εξαγγέλλονται μέσα από τις διατάξεις του. Μπορούμε 

τελικά να ισχυριστούμε ότι ο Χάρτης, ακόμη και εάν δεν εκπληρώσει τους 

φιλόδοξους στόχους του, θα συμβάλλει -έστω και αποσπασματικά- στην 

προαγωγή των μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη; Η απάντηση περισσότερο 

εξαρτάται από το γενικό κλίμα που θα διαμορφωθεί στην Ευρώπη μέσα από τη 

δημιουργία νέων κανόνων δικαίου. Το νέο καθεστώς θα είναι το αποτέλεσμα, 

αλλά και γενεσιουργός παράγοντας της εμφάνισης ενός νέου κοινωνικού και 

πολιτικού περιβάλλοντος σχετικά με την αντιμετώπιση των μειονοτικών 

προβλημάτων. Ας μη ξεχνάμε ότι ο Χάρτης γεννήθηκε μέσα από τις 

συλλογικές προσπάθειες της Διάσκεψης και όχι από τις ενέργειες της 

ΕπιτροπήςΥπουργών. Εξάλλου, τα κράτη είναι αυτά που θα δώσουν νόημα 

στην ύπαρξη των κανόνων δικαίου που για πρώτη φορά θα ισχύσουν με σκοπό 

την προστασία των μειονοτικών γλωσσών242. Μάλιστα, από τη στιγμή που θα 

τεθεί σε ισχύ ο Χάρτης, θα είναι ανοιχτός και στην υπογραφή των κρατών μη 

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης243, με την προοπτική να τεθούν οι βάσεις 

μιας πραγματικά πανευρωπαϊκής κοινής έννομης προστασίας των μειονοτικών 

δικαιωμάτων ανεξάρτητα από κριτήρια συμμετοχής σε συγκεκριμένους 

διεθνείς οργανισμούς.  

 Όπως τονίζει και ο διευθυντής της Διάσκεψης που δημιούργησε το 

Χάρτη, "Το Συμβούλιο της Ευρώπης χάρη στην ενεργή πολιτική του σχετικά με 

την προαγωγή της πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας, τη μακρά παράδοσή του στην 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την αντίληψή του για τη 

δημοκρατία, [...] παρουσιάζεται ως ο οργανισμός που μπορεί να συλλάβει τα 

προβλήματα των μειονοτήτων με τον καλύτερο τρόπο και να επεξεργαστεί τις πιο 

κατάλληλες λύσεις. Ας ελπίσουμε ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών το έχουν 

κατανοήσει και ότι θα δράσουν με γεναιοδωρία, ώστε να επιτευχθούν δίκαιες και 

σταθερές λύσεις στο τόσο παλιό πρόβλημα της αντιμετώπισης των μειονοτήτων 

"244. 

 

Δ. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση245 

                                         
242 D. Christopoulos, supra, σ. 108. 
243 Άρθρο 20. 
244 F. Albanese, supra, σ. 338. 
245 Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, Συμβουλευτική Συνέλευση μέχρι το 1971, αποτελείται από 
243 βουλευτές επιλεγμένους από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.  
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 Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση είναι το μόνο όργανο του Συμβουλίου 

της Ευρώπης που έχει υιοθετήσει σε πολλές περιπτώσεις μονομερείς πράξεις 

σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων κατά την πολύχρονη ιστορία του. 

Θα εξετάσουμε συνοπτικά το γενικότερο περιεχόμενό τους και κυρίως τα 

σημεία που αναφέρονται ρητά στη γλωσσική ιδιαιτερότητα των μειονοτήτων. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι πράξεις αυτές, αλλά και κάθε 

δραστηριότητα της Συνέλευσης, είναι στενά συνδεδεμένες με τη στάση της 

Επιτροπής Υπουργών, την οποία θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. 

 Το 1981 η Συνέλευση υιοθετεί τη Σύσταση 928 "σχετικά με τα 

προβλήματα εκπαίδευσης και πολιτισμού των μειονοτικών γλωσσών και 

διαλέκτων στην Ευρώπη", εξαγγέλλοντας τρεις αρχές: 

i. Το σεβασμό της αυθεντικότητας των τοπωνυμίων, δηλαδή να 

χρησιμοποιούνται και να αναγράφονται, όπως αυτά εκφέρονται στη γλώσσα 

της περιοχής, 

ii. Το δικαίωμα του παιδιού στη μητρική γλώσσα του, και την προοδευτική 

εισαγωγή της μητρικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα, και 

iii. Το δικαίωμα των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης γλώσσας και 

πολιτισμού τους, στη χρήση της γλώσσας μέσα από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και στην υιοθέτησής της ως επίσημης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 

 Εννιά χρόνια αργότερα, το 1990, και αφού έχουν επέλθει οι 

κοσμογονικές εξελίξεις στην ανατολική Ευρώπη, η Συνέλευση υιοθετεί τη 

Σύσταση 1043 "σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων", η οποία 

παραθέτει έναν κατάλογο δικαιωμάτων. Το κείμενο αναφέρεται και στα 

γλωσσικά δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Συστήνει, inter alia, στα μέλη 

της Επιτροπής Υπουργών να "υπεραμυνθούν και να ενθαρρύνουν την 

πολυγλωσσία στην Ευρώπη, τόσο στο γραπτό λόγο, όσο και κατά τη χρήση των 

οπτικοακουστικών μέσων " και "να καλέσουν τις κυβερνήσεις των κρατών 

μελών να υποστηρίξουν με κάθε κατάλληλο μέσο την ανάπτυξη της βιομηχανίας 

που σχετίζεται με τη γλωσσική έκφραση και να βάλουν σε εφαρμογή ειδικά 

προγράμματα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και συνεργασία στους αντίστοιχους 

τομείς ".  

 Την ίδια χρονιά υιοθετείται και η Σύσταση 1134 "σχετικά με τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων"246. Είναι η πρώτη φορά που η Συνέλευση 

                                         
246 Υιοθετήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1990 κατά τη 14η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης. Βλ. Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
Doc. 6294, καθώς και Γνώμη (Avis) της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Doc. 6302. 
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προσδιορίζει ορισμένα γλωσσικά δικαιώματα247, όπως το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, ή το δικαίωμα στη διάδοση πληροφοριών 

στη μητρική γλώσσα. Το τελευταίο αποτελεί δικαίωμα συλλογικού χαρακτήρα, 

καθώς φορέας του είναι η ίδια η μειονότητα στο σύνολό της. Επίσης 

αναγνωρίζει το δικαίωμα στη διατήρηση και ανάπτυξη του πολιτισμού248, όπως 

και το δικαίωμα στην ίδρυση και διαχείρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με 

σκοπό την προαγωγή της μειονοτικής γλώσσας249. Αντίστοιχα, τα κράτη 

"οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, νομοθετικά και διοικητικά, ώστε 

να δημιουργηθούν σε όφελος των μειονοτήτων οι συνθήκες που θα τους 

επιτρέψουν την έκφραση της ταυτότητάς τους και την ανάπτυξη της παιδείας, του 

πολιτισμού, της γλώσσας, των παραδόσεων και των εθίμων τους "250. 

 Η Σύσταση στην τελευταία της παράγραφο απευθύνεται στην Επιτροπή 

Υπουργών και την καλεί να καταρτήσει πρόσθετο πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ ή 

αυτόνομη σύμβαση με σκοπό την πιο αποτελεσματική προστασία των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων (παρ. 17). Θέτει με συγκεκριμένο τρόπο σε νέο 

πλαίσιο τις βάσεις για έναν πιο αποδοτικό προβληματισμό σχετικά με τη 

νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων που περιγράψαμε: 

i. Κάθε πολίτης δικαιούται να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη σύμφωνα με την 

αρχή της ισότητας και να μπορεί να απολαμβάνει τα δικαιώματα που εγγυάται 

η ΕΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της ατομικής προσφυγής 

που προβλέπεται από το άρθρο 25 της τελευταίας,  

ii. Η γενική ρήτρα της μη διάκρισης θα πρέπει περιληφθεί σε μία τέτοια 

σύμβαση,  

iii. Η ιδιαίτερη κατάσταση μιας μειονότητας μπορεί να δικαιολογεί τη λήψη 

ειδικών μέτρων σε όφελός της, και 

iv. Θα πρέπει να επιτρέπεται στις μειονότητες να διατηρούν σχέσεις ειρηνικού 

χαρακτήρα, ελεύθερες και χωρίς εμπόδια με τους πολίτεςς των κρατών με τα 

οποία έχουν δεσμούς καταγωγής ή κοινής κληρονομιάς, χωρίς όμως αυτό να 

θίγει με κανένα τρόπο την άσκηση της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. 

 Η Οδηγία 456 που υιοθετήθηκε κατά την ίδια Σύνοδο της Συνέλευσης 

και συνόδευσε, ως προς το περιεχόμενό της τη Σύσταση 1134, υπογραμμίζει 

                                         
247 Η παράγραφος 12 τιτλοφορείται "Γλωσσικές Μειονότητες": "Εξάλλου, προκειμένου για 
γλωσσικές μειονότητες, η Συνέλευση υιοθετεί τις παρακάτω δύο αρχές: α) τα πρόσωπα που ανήκουν 
σε μία γλωσσική μειονότητα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση στη μητρική τους 
γλώσσα, β) οι γλωσσικές μειονότητες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, να παρέχουν, να 
αρχειοθετούν, να διαδίδουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα, χωρίς να 
εμποδίζονται από την ύπαρξη συνόρων ".  
248 Παράγραφος 11.ii. 
249 Παράγραφος 11.iii. 
250 Παράγραφος 13.ii. 
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την πολιτική παράμετρο του προβλήματος. Η Συνέλευση αποφάσισε να 

αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή "στις εθνοτικές διαμάχες που εμπλέκουν 

μειονότητες, κάθε φορά που θα της ζητηθεί κάτι τέτοιο και που θα γίνει 

αποδεκτό από το διευρυνμένο Γραφείο "251. Επίσης έδωσε εντολή στις 

Επιτροπές Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να 

διοργανώσουν ένα συνέδριο σχετικά με τα πολιτικά και νομικά προβλήματα 

της προστασίας των μειονοτήτων στην Ευρώπη252. 

 Η Σύσταση 1177 του 1992253 αποτελεί άμεση συνέχεια των 

προσπαθειών της Συνέλευσης και των Επιτροπών της για τη δημιουργία ενός 

διεθνούς οργάνου που θα είχε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

i. Να παρατηρεί και να καταγράφει, λειτουργώντας ως "μόνιμο 

παρατηρητήριο" των συνεχών εξελίξεων της κατάστασης των μειονοτήτων στα 

διάφορα ευρωπαϊκά κράτη,  

ii. Να συμβουλεύει και να προειδοποιεί αμέσως πριν από τη δημιουργία 

συγκρουσιακής κατάστασης, ώστε να βοηθάει τα κράτη και τις μειονότητες να 

προσδιορίσουν τους κανόνες των σχέσεών τους, και 

iii. Να συμβάλει στο διάλογο και να συμφιλιώνει. Σε περίπτωση ανοιχτής 

διαμάχης, δεδομένου του διεθνούς κύρους της, το όργανο αυτό θα είχε τη 

δυνατότητα να ερευνά επί τόπου για την εύρεση συμβιβαστικών σταθερών και 

ειρηνικών λύσεων στα προβλήματα που χωρίζουν τις αντιμαχόμενες 

παρατάξεις254. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος 6 η οποία αναφέρεται στην 

ανάγκη αναγνώρισης κάθε είδους μειονοτήτων, ανάμεσά τους και των 

γλωσσικών από τις κυβερνήσεις, ως προϋπόθεση για τη εγκαθίδρυση ενός 

νομικού καθεστώτος προστασίας. Η Σύσταση δεν παραλείπει επίσης να κάνει 

λόγο για τις παράλληλες εργασίες του ΟΗΕ,της ΔΑΣΕ και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, τα αποτελέσματα των οποίων κρίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για την συνέχεια των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

                                         
251 Άρθρο 10. 
252 Η Επιτροπή οργάνωσε το "Συμπόσιο σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων" στο Παρίσι 
στις 13 και 14 Νοεμβρίου 1991, το οποίο κατέληξε στην "Τελική Διακήρυξη" των εισηγητών 
Brincat και Worms προτείνοντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης να δημιουργήσει ένα όργανο 
διαμεσολάβησης. Θα μπορούσε να είναι ένα όργανο αποτελούμενο από τις ανώτερες 
δικαιοδοτικές αρχές των κρατών μελών του Συμβουλίου, καθώς και του Δικαστηρίου και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Βλ. Assemblée Parlementaire, Doc. 6556, An. II. Οι 
εισηγητές παρουσίασαν την έκθεσή τους σχετικά με τα δικαιώμα των μειονοτήτων (Doc. 6556) 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση τον Ιανουάριο του 1992. Το σχέδιο Σύστασης υιοθετήθηκε 
τελικά με ελάχιστες τροποποιήσεις κατά την 23η Σύνοδο (Βλ. Σύσταση 1177).  
253 Υιοθετήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1992 κατά την 21η σύνοδο της Συνέλευσης. 
254 Παράγραφος 16 της Σύστασης. 
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 Σε αυτό το πλαίσιο η Συνέλευση πρότεινε στο Συμβούλιο Υπουργών τη 

σύνταξη διακήρυξης η οποία να προσδιορίζει τις βασικές αρχές των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Η Οδηγία 474 του 1992 υιοθετήθηκε με σκοπό 

να δώσει συνέχεια στην προηγούμενη Σύσταση. Με αυτήν η Συνέλευση έδωσε 

εντολή στις αρμόδιες Επιτροπές της να συντάξουν το γρηγορότερο δυνατό 

σχέδιο πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ, καθώς και σχέδιο δημιουργίας 

οργάνου διαμεσολάβησης, στην περίπτωση που η Επιτροπή Υπουργών δεν 

εφάρμοζε τη Σύσταση 1177 μέχρι την 1η Οκτωβρίου255.  

 Η Σύσταση 1201 του 1993256 δίνει με ουσιαστικό τρόπο συνέχεια στην 

Οδηγία 474 στην πρόταση για ένα πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ, που 

επεξεργάστηκε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, καθώς και στη Γνώμη της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων257. Η 

Επιτροπή Υπουργών κλήθηκε να επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών 

της, ώστε να επιτρέψει στη Σύνοδο των αρχηγών των κρατών μελών που θα 

διεξαγόταν στη Βιέννη στο τέλος του έτους να εξετάσει ένα σχέδιο κειμένου 

πρωτοκόλλου και ενδεχομένως να το θέσει σε υπογραφή. Η Σύσταση περιέχει 

ολοκληρωμένη πρόταση ενός πρωτοκόλλου και καλεί την Επιτροπή να την 

υιοθετήσει. Το κείμενο αφορά στα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές 

μειονότητες και περιλαμβάνει τα κυριότερα γλωσσικά δικαιώματα. Ήδη, στον 

ορισμό της "εθνικής μειονότητας" γίνεται αναφορά στον ενδεχόμενο γλωσσικό 

χαρακτήρα, ως στοιχείο της μειονοτικής ιδιαιτερότητας258.  

 Η πρόταση διατυπώνει επίσης το δικαίωμα στην έκφραση, τη διατήρηση 

και την ανάπτυξη της γλωσσικής ταυτότητας για κάθε πρόσωπο που ανήκει σε 

εθνική μειονότητα259, καθώς και το δικαίωμα στη χρήση της μητρικής 

γλώσσας, ιδιωτικά και δημόσια, γραπτά και μέσα από τα τηλεοπτικοακουστικά 

μέσα, το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, καθώς και το δικαίωμα αναγνώρισης 

αυτού του ονόματος260. Επίσης το δικαίωμα χρήσης της μητρικής γλώσσας στις 

σχέσεις με τις διοικητικές και δικαστικές αρχές, καθώς και το δικαίωμα στην 

δημόσια ανάρτηση πινακίδων τοπωνυμιών στη μειονοτική γλώσσα 

προϋποθέτουν τη σημαντική παρουσία του μειονοτικού πληθυσμού στη 

                                         
255 Περιμένοντας την επόμενη Σύνοδο, ο εισηγητής της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, J.-P. Worms, σύνταξε σχέδιο πρωτοκόλλου, το οποίο υποβλήθηκε 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, βλ. Conseil de l'Europe, AS/Jur (44) 41. 
256 Υιοθετήθηκε την 1η Φεβρουρίου 1993 κατά την 22η σύνοδο της Συνέλευσης. Βλ. την Έκθεση 
της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Doc. 6742, καθώς και τη 
Γνώμη (Avis) της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Doc. 6749. 
257 Βλ. αντίστοιχα Doc. 6742, Έκθεση Worms, Doc. 6747, Έκθεση de Puig. 
258 Άρθρο 1.c, supra, υποσ. 43. 
259 Άρθρο 3.1. 
260 Άρθρο 7 παράγραφος. 1. 
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συγκεκριμένη περιοχή261. Η αμφιλεγόμενη ερμηνεία των διατυπώσεων αυτών 

θέτει μια σειρά ερωτημάτων, όπως η σημασία της έννοιας "ουσιαστική 

παρουσία", τα όρια της "περιοχής" και ο προσδιορισμός της αρχής που 

νομιμοποιείται να κρίνει τέτοια ζητήματα. Θα προσπαθήσουμε να 

ανιχνεύσουμε το πεδίο των πιθανών απαντήσεων στο δεύτερο μέρος της 

μελέτης αυτής, όταν θα εξετάσουμε το περιεχόμενο των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων. 

 Με την Οδηγία 484 (σχετική με τη Σύσταση 1201), η Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση επιφόρτισε την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου να εξετάσει τη συνέχεια που τυχόν θα δοθεί στη Σύσταση, να 

επιβλέπει τη διαδικασία εισδοχής νέων κρατών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 

θέτοντας ως προϋπόθεση την τήρηση των δικαιωμάτων που διατυπώνονται από 

το σχέδιο του πρωτοκόλλου, και τέλος, να συνεχίσει την έρευνα στο ζήτημα, 

κυρίως σχετικά με τη δημιουργία ενός οργάνου διαμεσολάβησης. Παράλληλα 

ζητήθηκε από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τη διαδικασία 

επικύρωσης, και εφαρμογής αργότερα, του ΕΧΠΜΓ. 

 Στις αρχές του 1995 υιοθετήθηκε η Σύσταση 1255262 "σχετικά με την 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων" σχεδόν ταυτόχρονα με την θέση σε 

υπογραφή της Σύμβασης-πλαισίου επισημαίνοντας τη χαλαρότητα των 

διατάξεων και του μηχανισμού ελέγχου της, αλλά και την ανάγκη για την όσο 

μαζικότερη ανταπόκριση των κρατών στην υπογραφή και κυρίως στην 

επικύρωση τόσο αυτής, όσο και του ΕΧΠΜΓ. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

επανέφερε επίσης την πρότασή της για την υιοθέτηση ενός πρωτοκόλλου στην 

ΕΣΔΑ, υπογραμμίζοντας τη διατύπωση ορισμού της "εθνικής μειονότητας" που 

είχε προτείνει στη Σύσταση 1201. Παράλληλα, επαναλαμβάνοντας τη θέση που 

είχε λάβει στη Σύσταση 1231 του 1994 "σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να 

δοθεί στη Σύνοδο Κορφής του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Βιέννης"263, 

έκφρασε την απογοήτεσή της για τη στάση που τήρησε η Επιτροπή Υπουργών, 

η οποία στην εντολή που ανέθεσε στην CAHMIN, όσον αφορά στο 

πρωτόκολλο, περιορίστηκε "στα πολιτιστικά δικαιώματα, κυρίως των 

προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες ". Τελικά, στη 12η παράγραφο 

της Σύστασης, η Συνέλευση υπέδειξε στην Επιτροπή Υπουργών: 

i. Τρόπους σύστασης της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στην 

περiπτωση θέσης σε ισχύ της Συμβασης-πλαισίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αμεροληψία και η ανεξαρτησία της, 
                                         
261 Άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3. 
262 Ύστερα από συζήτηση την 31η Ιανουρίου 1995. Βλ. επίσης Doc. 7228, Έκθεση Binding, μέρη 
I και II. 
263 Βλ. παράγραφοι 5 και 8.iii. 
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ii. Να καλέσει τα κράτη που δεν το έχουν κάνει, να υπογράψουν και να 

επικυρώσουν το Χάρτη και τη Σύμβαση-πλαίσιο, 

iii. Την ενσωμάτωση ορισμένων διατάξεων του κειμένου της Σύστασης 1201 

στο υπό επεξεργασία κείμενο του πρωτοκόλλου. 

 Με την Οδηγία 501 (1995), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση επιφόρτισε 

την Επιτροπή νομικών υποθέσεων και δικαιωμάτων του ανθρώπου να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στη Σύσταση 1255, τη διαδικασία 

επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβαση-πλαισίου και του Χάρτη, καθώς και 

τις εργασίες σύνταξης του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα πολιτιστικά 

δικαιώματα. 

 

Ε. Η Επιτροπή Υπουργών 

 

 Η αδράνεια ανάληψης πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής 

Υπουργών, ανώτατο πολιτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε θέματα 

προστασίας μειονοτήτων αντανακλά τους δισταγμούς των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών απέναντι στην προοπτική δημιουργίας πλαισίου νομικών 

υποχρεώσεων. Οι απαντήσεις του προς τις Συστάσεις που του απηύθυνε η 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση χαρακτηρίζονται από αδιαφορία και 

αναβλητικότητα μέχρι το 1992. 

 Η αντίδραση της Επιτροπής στην Σύσταση 1134 ήταν πολύ 

επιφυλακτική. Σημειώνει αρχικά ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να περιμένει τη 

κατάληξη των εργασιών της ΔΑΣΕ σχετικά με το ζήτημα264. Στη συνέχεια 

λαμβάνοντας υπόψη των συγκεκριμένων προτάσεων της Συνέλευσης και των 

σχεδίων του Χάρτη και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των 

μειονοτήτων, η Επιτροπή έδωσε εντολή στη Διευθύνουσα Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να εξετάσει τις συνθήκες στις οποίες το 

Συμβούλιο της Ευρώπης θα μπορούσε να ενεργήσει ώστε να επιτευχθεί μία 

αποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων, αρχικά μέχρι το Μάϊο του 1992, 

και ανανεώνοντας την εντολή μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου265. H 

Διευθύνουσα Επιτροπή, με τη σειρά της παρέπεμψε την εντολή αυτή στην  

"Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων" 

(DH-Min), την οποία και δημιούργησε, το έργο της οποίας θα εξετάσουμε 

παρακάτω. Η Επιτροπή Υπουργών ακολουθώντας τις εξελίξεις, ενόψει της 

                                         
264 Πρώτη απάντηση της Επιτροπής Υπουργών το Δεκέμβριο του 1990 και δεύτερη το Νοέμβριο 
του 1991, βλ. Doc. 6556, An. III. 
265 Απόφαση CM/535/210592. 
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Συνόδου Κορυφής266 του Οκτωβρίου 1993, όρισε ως λήξη της εντολής τον 

Σεπτέμβριο του 1993.  

 Κατά τη σύγκληση της πρώτης Συνόδου Κορυφής των ηγετών των 

χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Βιέννη τον Οκτώβριο του 

1993, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο πρόβλημα της προστασίας των 

μειονοτήτων ανάμεσα στα ζητήματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που 

τελικά ελήφθησαν267. Η Σύνοδος βεβαίωσε την ύπαρξη κοινής βούλησης 

δημιουργίας νομικού πλαισίου πολιτικών και νομικών υποχρεώσεων σχετικά 

με την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και έδωσε 

εντολή στην Επιτροπή Υπουργών να συντάξει τα κατάλληλα νομικά κείμενα. 

Μάλιστα η Σύνοδος αφιέρωσε ένα δισέλιδο παράρτημα στη Διακήρυξή της στο 

ζήτημα. Εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους η ύπαρξη των μειονοτήτων 

στο εσωτερικό των κρατών αποτελεί πηγή κοινωνικού πλούτου, αλλά και 

επισημαίνοντας τους κινδύνους πολιτικής αστάθειας μέσα από την 

αναζωπύρωση των εθνικισμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι ηγέτες των κρατών 

μελών, υπογράμμισαν την πεποίθησή τους ότι οι εθνικές μειονότητες έχουν 

άμεση ανάγκη προστασίας, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στη 

σταθερότητα και στην ειρήνη. Με αυτό το σκεπτικό και μνημονεύοντας την 

χρησιμότητα της συνεργασίας των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών, κυρίως 

με τη ΔΑΣΕ και τον Ύπατο Αρμοστή για τις εθνικές μειονότητες, 

εξουσιοδότησε την Επιτροπή Υπουργών να συντάξει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μία σύμβαση-πλαίσιο, η οποία να συγκεκριμενοποιεί στα κράτη τις 

αρχές που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές σχετικά με την προστασία των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς επίσης και να μεθοδεύσει τις εργασίες 

σύνταξης ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ, το οποίο να κατοχυρώνει 

τα πολιτιστικά δικαιώματα, κυρίως των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές 

μειονότητες268. 

 Η Επιτροπή Υπουργών, αποδέκτης της εντολής της Συνόδου Κορυφής, 

δημιούργησε κατά την 93η σύνοδό της269 την ad hoc Επιτροπή για τις 

Μειονότητες (CAHMIN ) και της ανέθεσε διπλή εργασία. Πρώτα, τη σύνταξη 

μιας σύμβασης-πλαίσιο, μέχρι τον Ιούνιο του 1994, σχετικά με τα δικαιώματα 

των μειονοτήτων. Ύστερα, τη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου το οποίο να 

συμπληρώνει την ΕΣΔΑ σε ό,τι αφορά στα πολιτιστικά, ατομικά, δικαιώματα, 

το αργότερο μέχρι το τέλος του 1994270.  

                                         
266 Απόφαση CM/554/090393. 
267 Déclaration de Vienne, SUM (93) 2, 7.10.1993. 
268 Déclaration de Vienne, supra, Annexe II. 
269 Στις 4 Νοεμβρίου του 1993. 
270 Απόφαση Νο CM/575/041193. 
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 H CAHMIN στις ολομέλειες συνεδριάσεις, καθώς και σε εκείνες που 

πραγματοποίησε η ομάδα εργασίας που δημιούργησε, από τον Ιανουάριο μέχρι 

τον Οκτώβριο του 1994, επεξεργάστηκε την προοπτική της σύμβασης-πλαισίου 

και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στην Επιτροπή Υπουργών. Το τελικό 

κείμενο, όπως υιοθετήθηκε οριστικά από την Επιτροπή Υπουργών και τέθηκε 

σε υπογραφή271 θα σχολιάσουμε αμέσως παρακάτω. 

ΣΤ. Η Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων 

 

 Η υιοθέτηση του κειμένου αυτού ήρθε για μερικούς αναπάντεχα, για 

άλλους όμως αποτέλεσε λογική συνέπεια όλων των πρωτοβουλιών, ενεργειών 

και εργασιών που συντελέστηκαν στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης 

από τα κύρια ή τα δευτερεύοντα όργανά του, και κυρίως από τις επιτροπές 

εμπειρογνωμόνων. Η διεύρυνση του οργανισμού προς την κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη σε συνδυασμό με την ομογενοποίηση του δικαίου σε 

θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου (και κατ' επέκταση των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων), με σκοπό την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεν 

άργησε να φέρει στο φως το κείμενο που ίσως αποτελέσει την πρώτη πολυμερή 

συνθήκη προστασίας των μειονοτήτων. 

  

 Ι. Γενική προσέγγιση 

 

 Στόχος της Σύμβασης-πλαισίου είναι να προσδιορίσει στα κράτη που θα 

δεσμευτούν από αυτήν, τις νομικές αρχές προστασίας των μειονοτήτων, όπως 

ήδη είχε αποφασιστεί από τους αρχηγούς των κρατών μελών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης στη σύνοδο κορυφής της Βιέννης, καθώς και στο πλαίσιο των 

αρχών που έχουν διατυπωθεί μέσα από τα κείμενα της ΔΑΣΕ. Το περιεχόμενό 

της αποτελείται από "προγραμματικές διατάξεις"272, οι οποίες συνιστούν 

συγκεκριμένες αρχές που τα κράτη, μέλη του Συμβουλίου αλλά και τρίτα273, 

οφείλουν να σεβαστούν και να εφαρμόσουν, με τον τρόπο που σε κάθε 

περίπτωση κρίνεται κατάλληλος. Έτσι, η εφαρμογή των διατάξεων της 

                                         
271 Η Σύμβαση-πλαίσιο υιοθετήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1994 και άνοιξε σε υπογραφή την 1η 
Φεβρουαρίου 1995. Έχει υπογραφεί από 22 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης: Αυστρία, 
Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 
Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία. 
272 Σύμφωνα με τη διατύπωση της επεξηγηματικής έκθεσης της Σύμβασης-πλαισίου, Conseil de 
l'Europe, Convention-cadre pour la protection des minotités nationales et rapport explicatif, H (94) 10, 
σ. 13, παρ. 11. 
273 Βλ. άρθρα 27 και 29 παρ. 1. Ως τρίτα κράτη θεωρούνται τα κράτη μέλη της ΔΑΣΕ/ΟΑΣΕ, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης της Βιέννης.  
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Σύμβασης δεν είναι άμεση, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από τη διακριτική 

ευχέρεια του κράτους. 

 Η Σύμβαση αποτελείται, εκτός από το προοίμιο, από πέντε μέρη τα 

οποία περιέχουν: γενικές αρχές, επί μέρους -οιονεί- δικαιώματα, ερμηνεία και 

εφαρμογή, σύστημα ελέγχου, και τελικές διατάξεις. 

  

 

 

 

 ΙΙ. Δικαιώματα των μελών των εθνικών μειονοτήτων και 

 υποχρεώσεις των κρατών 

  

  Το κείμενο αναφέρεται σε δικαιώματα αποκλειστικά ατομικού 

χαρακτήρα στα μέλη εθνικών μειονοτήτων, χωρίς ωστόσο να επιχειρεί 

οποιονδήποτε ορισμό των τελευταίων. Στην ουσία τους, και σύμφωνα με το 

χαρακτήρα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη, τα δικαιώματα αυτά 

δεν είναι αγώγιμα.  

 Το κείμενο αρχικά, περιέχει μια σειρά από γενικές αρχές, όπως την αρχή 

της μη διάκρισης και της ισότητας απέναντι στο νόμο274. Η ισότιμη συμμετοχή 

στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή εξασφαλίζεται με τη 

λήψη θετικών μέτρων από το κράτος, ανάλογα όμως με την περίπτωση και 

εφαρμόζονται στα πλαίσια του περιθωρίου εκτίμησής του. Η γενική αρχή 

προστασίας της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών των εθνικών μειονοτήτων 

και των επί μέρους στοιχείων τους, δηλαδή της θρησκείας, της γλώσσας, των 

παραδόσεων και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς275 προσδιορίζεται ρητά 

μέσα από την υποχρέωση του κράτους να αποτρέπει κάθε προσπάθεια 

αφομοίωσης276. 

 Άλλα δικαιώματα, όπως στη συμμετοχή στη δημόσια και οικονομική 

ζωή του τόπου, στη διασυνοριακή επικοινωνία, στο συνεταιρισμό και στη 

θρησκευτική ελευθερία διατυπώνονται από τις διατάξεις της Σύμβασης 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των αναγκών και των κοινωνικών σχέσεων των 

μελών των μειονοτήτων277. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 τα κράτη 

μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή το περιεχόμενο της Σύμβασης με τη 

συνομολόγηση διμερών ή πολυμερών συνθηκών ανάλογα με τις συνθήκες κατά 

περίπτωση. 
                                         
274 Άρθρο 4 παρ. 1. 
275 Άρθρο 5 παρ. 1. 
276 Βλ. δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου. 
277 Βλ. άρθρα 15, 17, 7 και 8 αντίστοιχα. 
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 IΙΙ. Τα γλωσσικά δικαιώματα 

 

 Η Σύμβαση-πλαίσιο αφιερώνει μεγάλο τμήμα των διατάξεων της στην 

προστασία της γλωσσικής ιδιαιτερότητας των προσώπων που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες, καλύπτοντας τα κύρια δικαιώματα, αλλά και ορισμένες 

φορές τις επί μέρους πτυχές τους. Πιο αναλυτικά αναγνωρίζονται: 

 

i. Το δικαίωμα χρήσης της μειονοτικής γλώσσας, σε ιδιωτικούς και 

δημόσιους χώρους κατοχυρώνεται από το άρθρο 10 παρ. 1278, ως θεμελιώδες 

στοιχείο της προσωπικότητας και χαρακτηριστικό της ιδιότητας του μέλους 

ορισμένης μειονότητας. Από τη δεύτερη παράγραφο της ίδιας διάταξης 

προβλέπεται το δικαίωμα χρήσης της μειονοτικής γλώσσας στις επαφές με τις 

διοικητικές αρχές279, όχι όμως με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής περιορίζουν την άσκησή του στο χώρο "σημαντικής ή παραδοσιακής 

παρουσίας " της εθνικής μειονότητας. Το οικονομικό κόστος εφαρμογής του 

δικαιώματος και οι πιθανές δυσκολίες των κρατών να το αναγνωρίσουν, 

ανάγκασε τους συντάκτες της Σύμβασης να εξαρτήσουν την εφαρμογή της από 

αόριστες εκφράσεις, όπως "στο μέτρο του δυνατού " και εφόσον υπάρχει 

"πραγματική ανάγκη ", σε βάρος της ακεραιότητας του κανόνα δικαίου που 

διατυπώνεται.  

 Αντίθετα, τα κράτη δεσμεύονται να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 

άσκησης του δικαιώματος στην πληροφόρηση και επικοινωνία κατά τη 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (σύλληψη, ανάκριση και υπεράσπιση), σε 

οποιαδήποτε κατανοητή γλώσσα και όχι απαραίτητα στη μειονοτική. Για την 

εφαρμογή της διάταξης, δεν προϋποτίθεται η "σημαντική παρουσία " της 

μειονότητας σε συγκεκριμένο χώρο280. 

 

ii. Το δικαίωμα στη χρήση των επωνύμων και βαφτιστικών ονομάτων, 

όπως αυτά διατυπώνονται στη μειονοτική γλώσσα κατοχυρώνεται από το 

άρθρο 11 παρ. 1, με την ευχέρεια όμως για το κράτος να υιοθετήσει το 

                                         
278 Άρθρο 10 παρ. 1: Τα μέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε 
εθνική μειονότητα το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς τη μειονοτική 
του γλώσσα ιδιωτικά, καθώς και δημόσια, προφορικά και γραπτά ". 
279 Άρθρο 10 παρ. 2: "Στις περιοχές σημαντικής ή παραδοσιακής παρουσίας προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες, όταν τα πρόσωπα αυτά το ζητήσουν και η αίτησή αυτή ανταποκρίνεται σε 
μία πραγματική ανάγκη, τα μέρη θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις 
συνθήκες που επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τη μειονοτική γλώσσα στις σχέσεις μεταξύ των 
προσώπων αυτών και των διοικητικών αρχών ". 
280 Άρθρο 10 παρ. 3. Ανάλογες οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της ΕΣΔΑ, supra. 
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αλφάβητο της επίσημης γλώσσας για τη γραφή των ονομάτων. Επιπροσθέτως, 

στην περίπτωση που στο παρελθόν είχαν αλλαχθεί ονόματα προσώπων που 

ανήκουν σε εθνική μειονότητα, τα τελευταία θα έχουν τη δυνατότητα να 

επανακτήσουν το όνομά τους281. Η Σύμβαση κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα 

στην χρήση των τοπωνυμίων, όπως αυτά εκφέρονται στη μειονοτική γλώσσα 

στις πινακίδες, την οδική σήμανση και κάθε είδους επιγραφή που απευθύνεται 

στο κοινό (άρθρο 11 παρ. 3), χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η παράλληλη 

χρήση της επίσημης γλώσσας. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 

αυτού, η Σύμβαση θέτει τον όρο ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους, καθώς και οι διμερείς ή άλλες συμφωνίες, 

όταν βέβαια οι τελευταίες έχουν συναφθεί και ρυθμίζουν το σχετικό ζήτημα. 

Τέλος, αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην ανάρτηση επιγραφών ιδιωτικού 

χαρακτήρα -για παράδειγμα εμπορικού σκοπού- στη μειονοτική γλώσσα 

(άρθρο 11 παρ. 2) σε κοινή θέα. 

 

iii. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση στη μειονοτική γλώσσα (άρθρο 9), 

κατοχυρώνεται ως εξειδίκευση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης 

του άρθρο 7 και αναλύεται σε επί μέρους εκφάνσεις. Αρχικά διατυπώνεται το 

δικαίωμα στη λήψη και στην διάδοση πληροφοριών και ιδεών στη μειονοτική 

γλώσσα. Το κράτος οφείλει να απέχει από κάθε ανάμειξη στο περιεχόμενό 

τους, από κάθε παρεμπόδιση στη διάδοσή τους, ακόμη και εάν προέρχονται 

από γειτονικές χώρες (παρ. 1, εδ. α'), ούτε να μην εμποδίζει οποιαδήποτε 

εκδοτική προσπάθεια στη μειονοτική γλώσσα (παρ. 3, εδ. α'). Όσον αφορά 

στην ίδρυση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, το κράτος δεσμεύεται 

να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα μέλη των εθνικών 

μειονοτήτων να έχουν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας τους, στο 

πλαίσιο όμως της υπάρχουσας νομοθεσίας (παρ. 3, εδ. β'). Με μία γενικού 

χαρακτήρα διατύπωση, η Σύμβαση προτρέπει εξάλλου τα κράτη να 

διευκολύνουν για τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες την 

πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας χωρίς διακρίσεις, αλλά στο πλαίσιο πάντα 

της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 1, εδ. β') ή να λάβουν τα κατάλληλα θετικά 

μέτρα, με σκοπό την προαγωγή της πολιτισμικής πολυμορφίας και της 

αποδοχής της διαφορετικότητας. Στις ειδικές περιπτώσεις του κινηματογράφου 

και της ραδιοτηλεόρασης, το κράτος έχει την ευχέρεια να επιβάλει, χωρίς 

διακρίσεις, ειδικές προϋποθέσεις λειτουργίας και χορήγησης αδειών (παρ. 2). 

  

                                         
281 Βλ. Επεξηγηματική έκθεση, supra, σ. 21, παρ. 68. 
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iv. Τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση διακρίνονται σε 

εκείνα που αφορούν στην ίδια τη μειονοτική γλώσσα και στα σχολεία που αυτή 

θα διδάσκεται, καθώς και σε εκείνα που αφορούν στη γενικότερη προστασία 

της πολιτιστικής-γλωσσικής ιδιαιτερότητας των προσώπων που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες. 

 Το άρθρο 14 παρ. 1 διατυπώνει το γενικό "δικαίωμα στην εκμάθηση της 

μειονοτικής γλώσσας282. Στη δεύτερη παράγραφο της ίδιας διάταξης οι 

συντάκτες της Σύμβασης συσσώρευσαν κάθε δυνατή εφαρμογή του: 

διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας και διδασκαλία των μαθημάτων στη 

γλώσσα αυτή σε δημόσια σχολεία που το κράτος αναλαμβάνει να ιδρύσει υπό 

προϋποθέσεις. Να υπάρχει δηλαδή σχετικό αίτημα ικανού αριθμού ατόμων, σε 

ορισμένη περιοχή, που παραδοσιακά κατοικούν σε αυτή και που ανήκουν στην 

εθνική μειονότητα. Το κράτος έχει την ευχέρεια να λάβει ή να μη λάβει κανένα 

μέτρο σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα. Η 

δέσμευση είναι αόριστη, καθώς το κράτος "θα προσπαθήσει να εγγυηθεί ", και 

μάλιστα "στο μέτρο του δυνατού" για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που 

προαναφέρθηκαν, κατοχυρώνοντας, τέλος, τη διδασκαλία στην ή της επίσημης 

γλώσσας του κράτους283.  

 Εκτός από τη δημόσια εκπαίδευση η Σύμβαση-πλαίσιο αναφέρεται και 

στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το άρθρο 13 το κράτος δεσμεύεται, στο 

πλαίσιο και πάλι του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος, να μην 

εμποδίζει τα μέλη των εθνικών μειονοτήτων να ιδρύουν και να διαχειρίζονται 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η λειτουργία 

αυτών των ιδιωτικών σχολείων στηρίζεται αποκλειστικά στις οικονομικές 

δυνατότητες των ιδρυτών τους, χωρίς επιβάρυνση του κράτους. 

 Η προστασία της ευρύτερης πολιτιστικής και γλωσσικής ιδιαιτερότητας 

των εθνικών μειονοτήτων μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες επιχειρείται 

από τη Σύμβαση με τη δέσμευση του κράτους να δημιουργήσει σύστημα ίσων 

ευκαιριών στην πρόσβαση σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Επίσης το κράτος 

καλείται να λάβει μια σειρά θετικών μέτρων, με σκοπό την προσέγγιση και την 

αμοιβαία κατανόηση των σύνοικων πληθυσμών. Για παράδειγμα, η έρευνα των 

μειονοτικών γλωσσών και μορφών πολιτισμού, ιστορίας και θρησκείας της 

μειονότητας, όπως και της πλειονότητας, η κατάλληλη κατάρτιση του 

διδακτικού προσωπικού και οι επαφές με μέλη της μειονότητας, θεωρείται ότι 

αποτελούν μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση284. 
                                         
282 Άρθρο 14 παρ. 1: "Τά μέρη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε 
εθνική μειονότητα το δικαίωμα να μάθει τη μειονοτική του γλώσσα ". 
283 Άρθρο 14 παρ. 3. 
284 Άρθρο 12. 
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 ΙV. Μηχανισμός ελέγχου 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 24 τα κράτη που δεσμεύονται από τις διατάξεις 

της Σύμβασης-πλαισίου, υποχρεώνονται να καταθέτουν ένα χρόνο ύστερα από 

τη θέση σε ισχύ της σύμβασης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης πληροφορίες σχετικά με τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που έχουν 

λάβει στο πνεύμα της Σύμβασης. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών θα γίνεται σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα, αλλά και έκτακτα ύστερα από σχετικό αίτημα της 

Επιτροπής Υπουργών. Η τελευταία θα λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των 

εκθέσεων των κυβερνήσεων και θα έχει το δικαίωμα να το αξιολογεί με τη 

βοήθεια μιας "συμβουλευτικής επιτροπής" εμπειρογνωμόνων, την οποία η ίδια 

θα δημιουργήσει και της οποίας θα καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας285. Είναι 

σημαντικό το γεγονός ότι σύμφωνα με την επεξηγηματική έκθεση δίνεται η 

δυνατότητα δημοσίευσης των εκθέσεων που θα υποβάλλονται από τα κράτη, 

και πιθανόν των πορισμάτων της "συμβουλευτικής επιτροπής". Κατά συνέπεια, 

ίσως δημιουργηθεί de facto ένα σύστημα κυρώσεων που θα βασίζεται στον 

έλεγχο της κοινής γνώμης, περιορίζοντας έτσι την ύπαρξη ασυμβατότητας των 

εθνικών νομοθεσιών προς τις διατάξεις της Σύμβασης. 

 

 V. Συνολική εκτίμηση 

 

 Όπως ήδη προαναφέραμε, το κείμενο αποτελείται από κατευθυντήριες 

αρχές, διατάξεις οι οποίες μετά την εισαγωγή τους στο εσωτερικό δίκαιο όχι 

μόνο θα εφαρμόζονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το περιθώριο 

εκτίμησης του κράτους, αλλά θα εξαρτώνται μάλιστα από τη διακριτική του 

ευχέρεια. Εξάλλου, η κατά περίπτωση αναφορά σε επί μέρους δικαιώματα δεν 

συνεπάγεται την ύπαρξη αγώγιμων δικαιωμάτων. 

 Το κράτος διευκολύνεται να αποφύγει τις νομικές δεσμεύσεις, οι οποίες 

πιθανόν να το οδηγούσαν σε πολιτικά ανεπιθύμητες καταστάσεις. Οι ρήτρες 

που εξαρτούν την εφαρμογή των διατάξεων από "το πλαίσιο της εσωτερικής 

νομοθεσίας " και "στο μέτρο του δυνατού " αφαιρούν από το περιεχόμενο της 

διάταξης κάθε δεσμευτικότητα, καθώς τελικά δεν θίγουν το υφιστάμενο νομικό 

καθεστώς που η σύμβαση θεωρητικά αποσκοπεί να βελτιώσει286. Ο σημαντικός 

αριθμός εκφράσεων που υπογραμμίζει τη δυνατότητα στο κράτος να ενεργεί 

σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια, αντανακλά ίσως τις εκτιμήσεις των 

                                         
285 Άρθρο 26. 
286 Βλ. τέτοιες εκφράσεις στα άρθρα 9 παρ. 1 εδ. β', 9 παρ. 3, 10 παρ. 2, 11 παρ 3, 14 παρ. 2. 
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συντακτών τους σχετικά με τη μεγάλη ποικιλομορφία της κατάστασης των 

εθνικών μειονοτήτων στα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, δίνουν επίσης τη 

δυνατότητα να αποτελέσει το παράθυρο για την πλημμελή αν όχι μηδενική 

εφαρμογή της Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό ο μη προσδιορισμός της έννοιας 

της εθνικής μειονότητας ή η μη συγκεκριμένη υπόδειξή τους από τη Γενική 

Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για παράδειγμα, δημιουργεί 

κινδύνους για τη διακριτική εφαρμογή του κειμένου ακόμη και στο εσωτερικό 

του ίδιου κράτους. Η άρνηση εξάλλου να αποδοθούν συλλογικά δικαιώματα, ή 

καλύτερα να δεσμευτούν τα κράτη απέναντι σε συλλογικές οντότητες, όπως οι 

εθνικές μειονότητες, υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη διστακτικότητα με την 

οποία αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις το ζήτημα αυτό. 

 Η υιοθέτηση του άρθρου 21287 ύστερα από την επιμονή ορισμένων 

κρατών αποδυναμώνει ασφαλώς περισσότερο τον ήδη χαλαρό δεσμευτικό 

χαρακτήρα της Σύμβασης. Δεν ήταν λίγες οι φορές εξάλλου που προτάθηκε 

κατά τις συντακτικές εργασίες η διατύπωση του κειμένου με τη μορφή της 

Σύστασης της Επιτροπής Υπουργών. Η διάταξη που αναφέραμε, θέλοντας να 

υπενθυμίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών, αντιφάσκει προς το 

υπόλοιπο κείμενο καθώς αναιρεί το ίδιο το χαρακτήρα του που το καθιστά 

νομικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ή έστω της προαγωγής και 

στήριξης των χαρακτηριστικών τους. Πόσο μάλλον όταν οι αρχές που 

διατυπώνει είναι καθιερωμένες από το γενικό διεθνές δίκαιο, και οι οποίες δεν 

θα μπορούσαν να απειληθούν από την άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

και των μειονοτήτων που αναφέρονται από το κείμενο. Αντίθετα, οι αρχές 

αυτές διατυπωμένες από την ίδια τη Σύμβαση αποτελούν σημαντικούς 

περιορισμούς του περιεχομένου των μειονοτικών δικαιωμάτων και των 

αντίστοιχων υποχρεώσεων των κρατών. 

 Επίσης και η ίδια η Κοινοβουλευτική Συνέλευση με τη Σύσταση 1255 

(95) έκφρασε τις επιφυλάξεις της σχετικά με τη δεσμευτικότητα του κειμένου 

και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεών της στο εσωτερικό των κρατών.  

 Σε κάθε περίπτωση και παρά την ιδιαίτερη χαλαρότητα των δεσμεύσεων 

που αναλαμβάνουν τα κράτη, η Σύμβαση, εάν και όταν τεθεί σε ισχύ, θα 

αποτελεί θεμέλιο πολιτικού προβληματισμού και προηγούμενο νομικής 

ρύθμισης της παρουσίας των μειονοτήτων, ικανό να εξελιχθεί στο μέλλον σε 

σύστημα κανόνων αποτελεσματικής και ουσιαστικής προστασίας στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Ήδη, μέσα από το κείμενο αυτό και για πρώτη φορά στη 
                                         
287 Άρθρο 21: "Καμία από τις διατάξεις τις παρούσας Σύμβασης-πλαισίου δε θα ερμηνευθεί ότι 
αποδίδει σε κάποιο άτομο ένα οποιοδήποτε δικαίωμα, ώστε να δρα ή να διενεργεί πράξεις αντίθετες 
στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και κυρίως στην κυριαρχική ισότητα, στην εδαφική 
ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των κρατών ". 
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μεταπολεμική Ευρώπη, εκφράζεται από τα κράτη, όχι απλά η ευχή, αλλά η 

"απόφασή " του288 να προστατευτεί η ύπαρξη των εθνικών μειονοτήτων που 

ζουν στο έδαφός τους. Έτσι, η ύπαρξη εθνικής μειονότητας αποσυνδέεται από 

κάθε προηγούμενη de jure αναγνώριση και υπαγορεύεται από τις de facto 

συνθήκες. 

 

Ζ. Οι δραστηριότητες της Διευθύνουσας Επιτροπής Δικαιωμάτων του 

 Ανθρώπου289 

 

 H Διευθύνουσα Επιτροπή έχοντας την αρμοδιότητα να δημιουργεί 

υποεπιτροπές για την εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων που απασχολούν το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και να καθοδηγεί τις εργασίες τους, ανταποκρίθηκε 

θετικά στην εντολή της Επιτροπής Υπουργών. Κατά την έκτακτη συνάντησή 

της τον Ιανουάριο του 1992, παρέπεμψε την εντολή σε ad hoc ομάδα εργασίας, 

με την εξουσιοδότηση να εξετάσει κατά πόσο είναι εφικτή η δημιουργία ενός 

μηχανισμού προστασίας των μειονοτήτων, ποιο θα ήταν το νομικό του 

καθεστώς και ποιος ο διαμεσολαβητικός του ρόλος290. Σε λιγότερο από τρεις 

μήνες η υποεπιτροπή υπέβαλε τα πορίσματά της στη Διευθύνουσα Επιτροπή τα 

οποία επανεξετάστηκαν και εγκρίθηκαν291. Στην τελική της έκθεση, η 

Επιτροπή εξέφρασε την ευχή να γίνει αποδέκτης νέας εντολής από την 

Επιτροπή Υπουργών, ώστε να της δοθεί η ευκαιρία να μελετήσει διεξοδικά τη 

δυνατότητα διατύπωσης νομικών κανόνων σχετικά με την προστασία των 

μειονοτήτων. Έτσι,της ανατέθηκε νέα εντολή με το περιεχόμενο που 

αναφέραμε με προθεσμία 15 μηνών. Παράλληλα, και καθώς η 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ασκούσε συνεχείς πιέσεις, η Επιτροπή Υπουργών 

υιοθέτησε Σύσταση292 με την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να εγγυηθούν 

την επίσπευση των ενεργειών τους, ώστε να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις 

που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τα διεθνή συμβατικά κείμενα απέναντι στα 

πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, και να κάνουν χρήση των 

μηχανισμών που υπάρχουν αποσκοπώντας στην εκτόνωση των προβλημάτων 

των μειονοτήτων. 

                                         
288 Βλ. παράγραφο 5 του προοιμίου. Η διατύπωση της παραγράφου αυτής παραμένει βέβαια 
ασαφής και χωρίς καμία δεσμευτικότητα.  
289 Steering Committee on Human Rights/Comité Directeur des Droits de l'Homme. Διακυβερνητικό 
όργανο βοηθητικό της Επιτροπής Υπουργών, αρμόδιο για να κατευθύνει και να εποπτεύει τις 
εργασίες των επιτροπών που η ίδια συστήνει για ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
290 CM (92) 33, Annexe III/CDDH (92) 5, Annexe III. 
291 Bλ. έκθεση της υποεπιτροπής στο έγγραφο CDDH-WP-Minorities (92) 7 και έκθεση της 
Διευθύνουσας Επιτροπής στο CDDH (92) 9 Addendum. 
292 Σύσταση No R (92) 10. 
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 Οι λύσεις που προτάθηκαν από την Διευθύνουσα Επιτροπή μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 

i. Δημιουργία μηχανισμού, ανοιχτού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αρμόδιου 

να συμβάλει στη διαπίστωση των γεγονότων, να συμβουλεύει, να προσφέρει τις 

"καλές του υπηρεσίες", να διαμεσολαβεί με σκοπό τη συμφιλίωση, την 

πρόληψη και την εκτόνωση των κρίσεων, 

ii. Τη δημιουργία ενός συστήματος μέτρων εμπιστοσύνης, με στόχο τη 

διευκόλυνση της αμοιβαίας κατανόησης και ανοχής μεταξύ των κοινοτήτων293. 

Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη ως κείμενα 

αναφοράς και στο πλαίσιο των προσπαθειών διατύπωσης νέων κανόνων 

δικαίου, τα κείμενα που ήδη έχουν κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία του 

Οργανισμού από διαφόρους φορείς294. 

 Κατά την 33η συνάντησή της, τον Οκτώβριο του 1992, η Διευθύνουσα 

Επιτροπή δημιούργησε την "Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την προστασία 

των εθνικών μειονοτήτων" (DH-Min) διευκρινίζοντας ότι αρμοδιότητά της 

είναι να συντάξει κατάλογο των δικαιωμάτων που θα μπορούσαν να 

αποδοθούν στις μειονότητες στο πνεύμα της ΕΣΔΑ, να εξετάσει κατά πόσο 

αυτά καλύπτονται από το ισχύον νομικό καθεστώς των κειμένων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΔΑΣΕ, ή του ΟΗΕ, και να προσδιορίσει τη 

νομική φύση του κειμένου στο οποίο τα δικαιώματα αυτά θα ταίριαζε να 

συμπεριληφθούν295. 

 Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι Η DH-Min, από τον Οκτώβριο του 1992 

μέχρι τον Ιούλιο του 1993, κατά τις κοπιώδεις συναντήσεις της ίδιας, καθώς 

και της ομάδας εργασίας που η ίδια δημιούργησε, ανταποκρίθηκε στις 

απαιτήσεις της εντολής της. Σύνταξε κατάλογο δικαιωμάτων με αναλυτικό και 

μεθοδικό τρόπο κατανέμοντας τα δικαιώματα στα πιθανά κείμενα, δηλαδή 

πρωτόκολλο, σύμβαση ή σύμβαση-πλαίσιο, με κριτήριο την καταλληλότητα 

και τη φύση των τελευταίων.  

 Στη έκθεσή της προς την διευθύνουσα Επιτροπή, η DH-Min προτείνει 

με συγκεκριμένο τρόπο διαφορετικές εκδοχές διατυπώσεων των δικαιωμάτων 

                                         
293 Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε δύο πειραματικά προγράμματα όπως προτάθηκαν από 
την παράγραφο 10 της τελικής έκθεσης: Το διαπολιτιστικό Κέντρο Πληροφόρησης στην 
Τιμισοάρα της Ρουμανίας και το Ράδιο Ριέκα στην Κροατία, τα οποία στην πορεία της 
λειτουργίας τους σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία. 
294 Όπως για παράδειγμα η πρόταση της αυτριακής κυβέρνησης για ένα πρόσθετο πρωτόκολλο 
στην ΕΣΔΑ, infra, καθώς και η πρόταση της "Επιτροπής της Βενετίας" για μία αυτόνομη 
σύμβαση, infra.  
295 Αρχικά αντιμετωπίστηκε η εκδοχή του πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ και της 
αυτόνομης σύμβασης, αργότερα προστέθηκε και η δυνατότητα της σύμβασης-πλαισίου. Για το 
περιεχόμενο της εντολής που της ανατέθηκε, βλ. P. Thornberry, M. A. Martin Estebanez, supra, 
υποσ. 125, σ. 44 επ.  
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που εξέτασε296. Αναφέρεται, inter alia, στις γλωσσικές ελευθερίες στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται το γενικό δικαίωμα στη χρήση της μειονοτικής γλώσσας, 

το δικαίωμα στη χρήση της μειονοτικής γλώσσας στις σχέσεις με τις δημόσιες 

αρχές και κατά τη διαδικασία της ποινικής δίκης, καθώς και το δικαίωμα στη 

χρήση του οικογενειακού ονόματος, όπως εκφέρεται στη μειονοτική γλώσσα ή 

στην παρουσίαση τοπωνυμίων στη γλώσσα αυτή. Ξεχωριστά εξετάστηκε το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, αναλύοντάς το στα επιμέρους δικαιώματα 

εκμάθησης της μητρικής γλώσσας στο σχολείο, στην εκπαίδευση στη μητρική 

γλώσσα και στη δημιουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

 Οι εργασίες της επιτροπής αυτής δεν ευτύχησαν να έχουν άμεσα 

αποτελέσματα καθώς ήταν απαραίτητη η επεξεργασία της έκθεσής της από την 

Διευθύνουσα Επιτροπή και αργότερα από την Επιτροπή Υπουργών, χάνοντας 

στην πορεία το χαρακτήρα της επιχειρηματολογίας ενός νομικού 

προβληματισμού, σε όφελος των πολιτικών συμφερόντων και των συσχετισμών 

μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στην εξέλιξη όμως των νέων αποφάσεων, κυρίως ύστερα από την Συνάντηση 

Κορυφής της Βιέννης τον Οκτώβριο 1993, οι καρποί των εργασιών της DH-

Min αποτέλεσαν ασφαλώς απαραίτητο πρόκριμα για την κατάληξη σε 

συγκεκριμένη πρόταση των επόμενων συντακτικών επιτροπών.  

 

Η. Προς ένα νέο συμβατικό κείμενο; 

 

 Από την εποχή που τέθηκε σε νέα βάση το ζήτημα της νομικής 

προστασίας των μειονοτήτων και των προσώπων που ανήκουν σε αυτές, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης προσανατολίστηκε οριστικά προς την σύνταξη ενός ή 

περισσότερων κειμένων προσπαθώντας να ακολουθήσει τις πολιτικές εξελίξεις 

και να προσαρμόσει το ισχύον καθεστώς σε αυτές. Η ανάγκη διάσωσης και 

προαγωγής των μειονοτικών γλωσσών, καθώς και εγγύησης για τους χρήστες 

τους σχετικά με το μέλλον της μητρικής τους γλώσσας, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

καλύφθηκαν, σε γενικές γραμμές, από τον ΕΧΠΜΓ. Η υιοθέτηση της 

Σύμβασης-πλαισίου επιχειρεί να αποδώσει νομική προστασία στα δικαιώματα 

των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, περιορίζεται όμως στη 

διατύπωση κατευθυντήριων αρχών που απευθύνονται στα κράτη, στη 

διακριτική ευχέρεια των οποίων θα βασίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων που 

προβλέπονται. Για τη σύνταξη ενός πιο συγκεκριμένου και "πιο δεσμευτικού" 

κειμένου προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των προσώπων 

                                         
296 E. J. Aarnio, Minority Rights in the Council of Europe: Current Developments, The UN Minority 
Rights Declaration, A. Phillips, A. Rosas (επιμ.), Turku/Åbo-London 1993, σ. 106. 
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που ανήκουν σε αυτές δύο πιθανές εκδοχές απομένουν: α) αυτόνομη (ή 

ανεξάρτητη) σύμβαση και β) πρόσθετο πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ, το οποίο θα 

συνδέεται οργανικά με τα δικαιοδοτικά όργανα ελέγχου της. Η υιοθέτηση των 

κειμένων αυτών θεωρείται ότι μπορεί να γίνει σωρευτικά ή διαζευκτικά.  

 

 α. Η προοπτική μιας αυτόνομης και ανεξάρτητης σύμβασης σχετικής 

με το ζήτημα της προστασίας των μειονοτήτων εξετάστηκε προσεκτικά από την 

"Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου"297 μετά από 

αίτηση των κυβερνήσεων της Ιταλίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας και της 

Γιουγκοσλαβίας. Ύστερα από πολύμηνη επεξεργασία προτάσεων, το 

Φεβρουάριο του 1991, η Επιτροπή κατέθεσε το τελικό σχέδιο στην Επιτροπή 

Υπουργών. 

 Το σχέδιο σύμβασης διατυπώνει ένα corpus συγκεκριμένων αρχών 

αποτελώντας ένα mininum προστασίας των μειονοτήτων στον τομέα 

διατήρησης και ανάπτυξης της εθνοτικής, θρησκευτικής και γλωσσικής 

ταυτότητας. Επίσης η πραγματική ισορροπία μεταξύ των ατομικών και 

συλλογικών δικαιωμάτων, από τη μια πλευρά, και των υποχρεώσεων από την 

άλλη, φαίνεται να είναι ο βασικός σκοπός των συντακτών του σχεδίου. Θα 

υπογραμμίσουμε ότι το σχέδιο επιχειρεί να συμφιλιώσει το περιεχόμενο της 

νομικής προστασίας των μειονοτήτων με την διασφάλιση της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών. Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί της πρότασης 

αυτής, οι μειονότητες δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αντιμετωπίζονται σαν 

ξένες εθνότητες, αλλά να θεωρείται ότι ζουν κοινωνικά ενταγμένες στο 

εσωτερικό των εδαφικών ορίων των κρατών298. 

 Ο τίτλος του πρώτου άρθρου είναι σαφής όσον αφορά την αναγνώριση 

συλλογικών δικαιωμάτων. Αναφέρεται σε δικαιώματα των μειονοτήτων, καθώς 

και των προσώπων που ανήκουν σε αυτές. Οι συντάκτες του σχεδίου έχουν ως 

γνώμονα την ιδέα ότι οι μειονότητες δεν αποτελούν αποκλειστικά το άθροισμα 

των μελών τους, αλλά ότι αντιπροσωπεύουν επίσης ένα πλέγμα σχέσεων που 

διατηρούν μεταξύ τους299. Ο ορισμός της μειονότητας που περιέχει το κείμενο, 

                                         
297 Πιο γνωστή ως "Επιτροπή της Βενετίας". Δημιουργήθηκε με ειδική συμφωνία στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου της Ευρώπης το Μάιο του 1990, συμμετέχουν 32 κράτη μέλη, 6 συνδεδεμένα 
μέλη και 4 κράτη με την ιδιότητα του παρατηρητή. Σκοπός της είναι η προαγωγή των 
δημοκρατικών αρχών μέσα από θέσπιση κι εφαρμογή κανόνων δικαίου, κοινούς για τα 
Ευρωπαϊκά κράτη. Εκτός από ζητήματα μειονοτήτων, η Επιτροπή ασχολείται με τις 
συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το 
καθεστώς των σχέσεων μεταξύ των ομοσπονδιακών κρατών και των ομόσπονδων κρατιδίων. 
298 Rapport explicatif sur la proposition pour une convention européenne pour la protection des 
minorités, CDL (91) 8, σ. 4. 
299 G. Maliverni, Le projet de Convention pour la protection des minorités élaboré par la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit, RUDH 1991, Vol. 3, No 5, σ. 163. 
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περιλαμβάνει υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία, πάντα σχετικά με τους 

υπηκόους του κράτους αποκλείοντας τους μετανάστες300.  

 Το σχέδιο αναφέρεται στα παρακάτω γλωσσικά δικαιώματα των μελών 

των εθνικών μειονοτήτων: 

i. Στο δικαίωμα στο σεβασμό και στη διατήρηση της γλωσσικής τους 

ταυτότητας, 

ii. Στο δικαίωμα στη χρήση της δικής τους γλώσσας, δημόσια και ιδιωτικά,  

iii. Στο δικαίωμα να απευθύνονται στη δική τους γλώσσα στις πολιτικές, 

διοικητικές και δικαστικές αρχές, και 

iv. Στο δικαίωμα στη μελέτη της μητρικής τους γλώσσας σε δημόσια σχολεία 

και στην πρόσβαση σε ιδιωτικά σχολεία, όπου κατοχυρώνεται η εκπαίδευση 

στη μητρική τους γλώσσα301. 

 Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αναφορά σε συλλογικά δικαιώματα. 

Ανάμεσά τους το δικαίωμα της μειονότητας στην προστασία από κάθε ενέργεια 

που μπορεί να απειλήσει την ύπαρξή της, και το συναφές δικαίωμα στο 

σεβασμό της γλωσσικής της ταυτότητας302. Η απαγόρευση άσκησης κάθε 

αφομοιωτικής πολιτικής από το κράτος κατοχυρώνεται διπλά, για τα μέλη, από 

το άρθρο 6 παρ. 1, καθώς και για την μειονότητα ως συλλογική οντότητα από 

το άρθρο 13. Δεν θεωρείται αφομοιωτική η πολιτική που αποσκοπεί στην 

ένταξη των μελών της μειονότητας στο κοινωνικό σώμα και η οποία θα σέβεται 

την ιδιαιτερότητά της303. 

 Ο αρχικός στόχος του σχεδίου ήταν να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής 

των κανόνων δικαίου στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων στα κράτη 

μη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αποσκοπώντας στην προσέγγιση των 

κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, κράτη τα οποία αντιμετώπισαν 

σημαντικά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα αναδιοργάνωσης. Δεδομένης 

της εισδοχής της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, και αργότερα της 

Τσεχίας και Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της 

Ρουμανίας και της Λεττονίας, καθώς και του ειδικού καθεστώτος που έχουν οι 

υπόλοιπες πρώην "Λαϊκές Δημοκρατίες", το επιχείρημα αυτό έχασε τη σημασία 

του. 

                                         
300 Άρθρο 2. Βλ. και G. Gilbert, supra, υποσ. 40, σ. 91 επ. 
301 Άρθρα 3 παρ. 2 και 6 παρ. 1, 7, 8 και 9 αντίστοιχα. 
302 Άρθρο 3. 
303 Κ. Οικονομίδη, Η Επιτροπή της Βενετίας για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου και το Σχέδιο 
Σύμβασής της για την προστασία των μειονοτήτων, Τα δικαιώματα των λαών και των 
μειονοτήτων, Στ. Περράκης (επιμέλεια), Εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, σ. 225. 
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 Παρόλες τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι εισηγητές της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης304 για το περιεχόμενο του σχεδίου και τις 

προοπτικές του ως δεσμευτικό κείμενο, και παρά την μεταβολή των διεθνών 

πολιτικών συνθηκών μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε, το σχέδιο της 

Επιτροπής της Βενετίας δεν παύει να αποτελεί ένα κείμενο αναφοράς για τις 

μελλοντικές προσπάθειες, και ως προς τη δομή του και ως προς το περιεχόμενο 

των διατάξεών του. Ας μη ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο σχέδιο πολυμερούς 

σύμβασης που εκπονήθηκε για το θέμα305. 

 

 β. Η ιδέα ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ σχετικά με την 

προστασία των μειονοτήτων, πήρε σάρκα και οστά χάρη στις προσπάθειες της 

αυστριακής αντιπροσωπίας και άλλων ανεξάρτητων πρωτοβουλιών, αλλά και 

στη Σύσταση 1201 του 1993 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 

 Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας λύσης απορρέουν κυρίως από τη φύση 

του κειμένου. Η προστασία των μειονοτήτων ενισχύεται από το σύστημα 

ελέγχου των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΣΔΑ στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 

δικιοδοσίας τους, που ήδη ισχύει για το σύνολο των κρατών μελών του 

Συμβουλίου. Επίσης, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της ΕΣΔΑ σε 

συνδυασμό με εκείνες του πρωτοκόλλου, θα μπορούσε να προσδιοριστεί στο 

μέτρο μιας εξελικτικής νομολογίας της Επιτροπής και του Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των αποφάσεων 

του Δικαστηρίου και της Επιτροπής Υπουργών εξασφαλίζει, με προϋπόθεση τη 

βούληση συμμόρφωσης των κρατών, την εφαρμογή των κανόνων διεθνούς 

δικαίου στην εθνική έννομη τάξη. Αντίθετα, τα συμφέροντα που εμπλέκονται 

στα ζητήματα εθνικών μειονοτήτων θα απαιτούσαν συχνά άμεσες πολιτικές 

λύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιοδοτικός ρόλος των οργάνων του 

Στρασβούργου θα αντιμετώπιζε την καχυποψία όλων των μερών. 

 Διάφορα σχέδια και προτάσεις πρωτοκόλλων έχουν συνταχθεί τα 

τελευταία τρία χρόνια, εκφράζοντας την τάση για σύνδεση του προσδοκόμενου 

νομικού καθεστώτος προστασίας των μειονοτήτων με το υφιστάμενο σύστημα 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου της ΕΣΔΑ. Τα κείμενα αυτά θα 

εξετάσουμε αμέσως παρακάτω.  

  

 1. Το 1991 δημοσιεύεται η "πρόταση για ένα πρόσθετο πρωτόκολλο 

στην ΕΣΔΑ σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων στα κράτη μέλη 

                                         
304 Doc. 6556, παράγραφος 2.3. 
305 Κ. Οικονομίδη, supra, σ. 228. 
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της ΔΑΣΕ" από δύο γερμανούς καθηγητές306. Το σχέδιο αναφέρεται στα 

δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων και όπως γίνεται γνωστό και από τον 

τίτλο του, προτείνει να είναι ανοιχτό στην υπογραφή όλων των κρατών μελών 

της ΔΑΣΕ/ΟΑΣΕ. Κύρια ιδέα του σχεδίου αποτελεί η δημιουργία κοινών 

δικαιοδοτικών οργάνων για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη307. Έτσι θα μπορέσει να 

επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, αλλά και να κατοχυρωθούν τα 

δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων σε ένα γεωγραφικό χώρο που θα 

εκτείνεται από τον Ειρηνικό μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό308. Καθώς η 

ανομοιογένεια των συνθηκών απαιτεί την κατάλληλη κάθε φορά διαφορετική 

αντιμετώπιση, οι οι συντάκτες του σχεδίου προτείνουν την σταδιακή ισχύ των 

κανόνων απέναντι στα κράτη μη μελη του Συμβουλίου της Ευρώπης και την 

ανάδειξη του Τέταρτου Μέρους του Κειμένου της Κοπεγχάγης σε δεσμευτικό 

νομικό κείμενο, αλλά και την υποχρεωτική δεσμευτικότητα του άρθρου 27 του 

Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.  

 Το σχέδιο προβλέπει τρία δικαιώματα σχετικά με την προστασία της 

γλωσσικής ιδιαιτερότητας που αποδίδεται στα πρόσωπα που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες: το δικαίωμα στην ελεύθερη χρήση της μητρικής γλώσσας 

ιδιωτικά και δημόσια, το δικαίωμα στη διατήρηση εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών ιδρυμάτων, καθώς και το δικαίωμα στην θρησκευτική παιδεία στη 

μητρική γλώσσα309. 

 2. Το αυστριακό σχέδιο πρωτοκόλλου υποβλήθηκε στην Επιτροπή των 

Υπουργών το Νοέμβριο του 1991, η οποία το παρέπεμψε στην εξέταση της 

Διευθύνουσας Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου310. To σχέδιο 

αναφέρεται αποκλειστικά σε "εθνοτικές ομάδες"311 αποδίδοντας στα μέλη τους 

ατομικά αλλά και από κοινού ασκούμενα δικαιώματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι 

δεν γίνεται λόγος για μειονότητες ή για μειονοτικές ομάδες. Η εθνοτική ομάδα 

σύμφωνα με το κείμενο διακρίνεται από το υπόλοιπο του πληθυσμού εξαιτίας 

                                         
306 Βλ. S. Breitenmoser και D. Richter, Proposal for an Additional Protocol to the European 
Convention on Human Rights Concerning the Protection of Minorities in the Participating States of the 
CSCE, HRLJ, Vol. 12, No 6-7, 1991, σ. 262 επ., περίληψη από το πρωτότυπο Die Verwirklichung 
der KSZE-Grundsatze zum Schutze nationaler Minderheiten durch Organleihe bei der EMRK. Entwurf 
eines Minderheitenschutz-Protokolls zur EMRK für die Teilnehmerstaaten der KSZE, EuGRZ 1991, σ. 
141 επ. 
307 Προτείνεται η δημιουργία Επιτροπής και Δικαστηρίου του ΟΑΣΕ (ΔΑΣΕ τότε) στο πρότυπο 
των αντίστοιχων οργάνων ελέγχου της ΕΣΔΑ. 
308 Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς πέρα από το ενδιαφέρον τους για την διατήρηση της ασφάλειας στην 
Ευρώπη και τη συμμετοχή τους στη ΔΑΣΕ δεν προτείθενται να συμμετάσχουν σε θεσμικά 
συλλογικά όργανα καθαρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα, από τα οποία ενδεχομένως να απέρρεαν και 
νομικές δεσμεύσεις. 
309 Άρθρο 6 παράγραφοι a, b και c. 
310 CDDH (91) 46. 
311 Άρθρο 1. 
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των ιδιαίτερων εθνοτικών, γλωσσικών, θρησκευτικών, ακόμα και πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της. Δεν αποκλείεται να αποτελεί την πλειοφηψία ή την 

μειοψηφία σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. 

 Το καθεστώς προστασίας είναι στη βάση του προσωποπαγές, όμως το 

κείμενο συνδέει με ενδιαφέροντα τρόπο την αναγνώριση των δικαιωμάτων με 

την ομάδα και την περιοχή εγκατάστασης της ομάδας312. Η προσέγγιση της 

νομικής προστασίας των εθνοτικών ομάδων (βλ. μειονοτήτων) μέσα από το 

πρίσμα της εδαφικότητας αποτελεί και την κεντρική ιδέα των συντακτών της 

πρότασης, οικεία άλλωστε στους αυστριακούς συντάκτες του σχεδίου. Αυτή 

ακριβώς όμως η έμμεση αναφορά στις φεντεραλιστικές καταβολές του 

κειμένου είναι που το καθιστά δυσεφάρμοστο και ξένο για την πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών κρατών.  

 Τα γλωσσικά δικαιώματα που αναφέρονται στο σχέδιο του 

πρωτοκόλλου συνοψίζονται στα εξής: 

i. Το δικαίωμα στην έκφραση της γλωσσικής ταυτότητας με την παράλληλη 

προστασία από κάθε προσπάθεια αφομοίωσης, 

ii. Το δικαίωμα στη χρήση της μητρικής γλώσσας ιδιωτικά και δημόσια. Στις 

περιοχές συγκέντρωσης της εθνοτικής ομάδας, όπου τα μέλη της έχουν το 

δικαίωμα χρήσης της μητρικής τους γλώσσας στις επαφές τους με τις 

διοικητικές αρχές καθώς και κατά τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών,  

iii. Το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, όπως αυτό εκφέρεται στη μητρική 

γλώσσα,  

iv. Το δικαίωμα ανάρτησης πινακίδων τοπωνυμίων στη μητρική γλώσσα, 

v. Το δικαίωμα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας σε σχολεία και το δικαίωμα 

στη βασική εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, 

vi. Το δικαίωμα στη δημιουργία και διαχείριση σχολείων και άλλων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ομάδας313.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 11 του σχεδίου οι ομάδες και τα μέλη τους, 

αποδέκτες των δικαιωμάτων αυτών, θα προσδιορίζονται από τα κράτη κατά την 

υπογραφή ή την κατάθεση της επικύρωσης στη Γενική Γραμματεία του 

οργανισμού. Έτσι τα κράτη θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν το πεδίο 

εφαρμογής του πρωτοκόλλου στις μειονοτικές ομάδες της επιλογής τους, 

γεγονός που οπωσδήποτε εξασθενεί την προσδοκόμενη αποτελεσματικότητα 

του κειμένου. 

                                         
312 Βλ. εφαρμογή της αρχής της εδαφικότητας στα άρθρα 7 παρ. 4 και 8 παρ. 3 του σχεδίου. 
313 Άρθρα 7 παρ. 4 και 8 παρ. 3, 3 παρ. 3, 7 παρ. 1, 7 παρ. 3, 7 παρ. 2, καθώς και 8 παρ. 1, 2 
αντίστοιχα. 
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 3. Το σχέδιο της αυστριακής πρότασης μπορεί να χρησιμεύσει ως 

κείμενο αναφοράς για ανάλογες προσπάθειες, το κείμενο όμως που προτάθηκε 

από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση με τη Σύσταση 1201 του 1993 

συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει τη βάση μιας νέας 

προσπάθειας προς αυτήν την κατεύθυνση. Εξάλλου το σχέδιο της Σύστασης 

αναφέρεται "στα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες"314, δηλαδή 

ανταποκρίνεται στην αποκλειστικά ατομικιστική αντιμετώπιση των 

δικαιωμάτων από της ΕΣΔΑ, αλλά επίσης είναι συμβατό με την αναφορά του 

άρθρου 14 στις "εθνικές μειονότητες". 

 Η Σύσταση πέρα από τη γενική αναφορά των δύο βασικών γλωσσικών 

δικαιωμάτων, τη χρήση της μητρικής γλώσσας και την εκπαίδευση σε αυτήν, 

δεν περιλαμβάνει πιο αναλυτικές διατυπώσεις315. Παρόλη την συνολική 

διάθεση να αποδοθούν μόνον ατομικά δικαιώματα, το κείμενο στο άρθρο 12 

αντιμετωπίζει τη μειονότητα ως συλλογική οντότητα και υποκείμενο δικαίου. 

Επίσης, όπως και το αυστριακό σχέδιο, χρησιμοποιεί την αρχή της 

εδαφικότητας. Έτσι, πολλά δικαιώματα, όπως αυτό στην εκπαίδευση, 

ασκούνται εκεί που η μειονότητα έχει "ουσιαστική παρουσία", όρος ο οποίος 

δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί σε σχέση με τις υπάρχουσες διοικητικές 

υποδιαιρέσεις των κρατών, αλλά και να ερμηνευτεί σύμφωνα με το πνεύμα των 

συντακτών από τις κρατικές αρχές. Φαίνεται πως ακόμη και τα κράτη τα οποία, 

μένοντας πιστά στην αρχή του αδιαίρετου της εθνικής ενότητας, έχουν στην 

πράξη παραχωρήσει ένα βαθμό τοπικής αυτονομίας και που διστάζουν να 

αποδεχτούν δεσμευτικά διεθνή κείμενα σχετικά με τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων. 

 4. Σχέδιο πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ σχετικά με την αναγνώριση των 

πολιτιστικών δικαιωμάτων προτάθηκε από ομάδα εργασίας του 8ου 

Συμποσίου του Φράιμπουργκ316. Το κείμενο αυτό αντιμετωπίζει την προστασία 

των πολιτιστικών δικαιωμάτων ως μια παραμελημένη πλευρά των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου. Σκοπός είναι η προστασία του πολυ-πολιτισμικού χαρακτήρα 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσα από την εδραίωση και εφαρμογή της αρχής 

της μη διάκρισης, μεταξύ μειονοτικών και άλλων πληθυσμών, αλλά και η 

νομική εγγύηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων τους. Επίσης αναφέρεται στη 

γλώσσα ως εκφραστικό στοιχείο πολιτισμού, καθώς και στις πολιτιστικές 

κοινότητες, στις οποίες εντάσσονται και οι γλωσσικές μειονότητες. Το 

δικαίωμα στη χρήση της γλώσσας της επιλογής του καθενός317 και το δικαίωμα 
                                         
314 Άρθρο 1. Επίσης βλ. P. Thornberry, M. A. Martin Estebanez, supra, υποσ. 125, σ. 26. 
315 Βλ. δεύτερο μέρος της Σύστασης. 
316 Υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο 1991, αναθεωρήθηκε το Μάιο 1993. 
317 Άρθρο 1 παράγραφος a. 
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στην εκπαίδευση -και στη διατήρηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων- 

που θα επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο την πλήρη ανάπτυξη της πολιτιστικής του 

ταυτότητας318, έχουν άμεση εφαρμογή σε μειονοτικές γλώσσες ή σε πρόσωπα 

που ανήκoυν σε εθνοτικές ή εθνικές και γλωσσικές μειονότητες. 

 Το κείμενο αυτό απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τις εργασίες του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, όσον αφορά στην επεξεργασία κανόνων δικαίου, 

που πιθανόν θα συμπεριληφθούν σε πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ύστερα από την 

υιοθέτηση της Διάκηρυξης της Βιέννης από τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών 

κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

 Τελικά, πρωτόκολλο, ή αυτόνομη σύμβαση αποτελούν το 

προσφορότερο κείμενο, εκτός από την ήδη υιοθετημένη λύση της σύμβασης-

πλαισίου, για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και συνεπώς 

και των γλωσσικών τους ιδιαιτεροτήτων; Όπως είδαμε αρκετές προτάσεις 

έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και προς τις 

τρείς κατευθύνσεις, αν και μάλλον οι προτιμήσεις κλίνουν υπέρ της λύσης ενός 

πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ.  

 Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζεται σχετίζεται με την 

παραδοσιακή άποψη ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων αφορούν 

αποκλειστικά τους υπηκόους του κράτους, ενώ η ΕΣΔΑ εγγυάται τα 

δικαιώματα που εξαγγέλλει σε κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

του κράτους. Όπως φαίνεται, στην περίπτωση υιοθέτησης πρωτοκόλλου η αρχή 

αυτής της Σύμβασης θα εφαρμοστεί δυνητικά αφήνοντας έξω από το 

περιεχόμενό της τις "νέες μειονότητες". 

 Όσον αφορά στα ατομικά, συλλογικά ή συλλογικά ασκούμενα 

δικαιώματα, η εμμονή πολλών κρατών στον ατομικό χαρακτήρα των 

δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ δεν εκφράζει παρά τον παλιό φόβο σχετικά με τη 

χειραφέτηση των μειονοτικών ομάδων και μάλιστα στο πλαίσιο του δικαίου, 

απειλώντας έτσι την εθνική-κρατική ενότητα. Η θεωρητική, εξάλλου, διαμάχη 

γύρω από τον ατομικό ή συλλογικό χαρακτήτα των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων ή των προσώπων που ανήκουν σε αυτές, δεν προσφέρει τίποτα το 

ουσιαστικό στην πορεία προς τη διαμόρφωση κανόνων δικαίου, αλλά αντίθετα 

συμβάλλει στην καθυστέρηση λήψης αποφάσεων τη στιγμή μάλιστα που 

παρατηρούνται σημαντικές και ταχύρυθμες θεσμικές και πολιτικές μεταβολές 

στον ευρωπαϊκό χώρο.  

 Όπως ήδη επισημάναμε, η εκδοχή του πρωτοκόλλου αποκλείει από το 

πλαίσιο προστασίας τις μειονότητες που βρίσκονται στο έδαφος κρατών μη 

                                         
318 Άρθρο 2 παράγραφος b και c. 



122 

μελών. Το κενό μπορεί να καλυφθεί με την υιοθέτηση αυτόνομης σύμβασης 

ανοιχτής για τα κράτη αυτά. Εξάλλου, η ύπαρξη του δικαιοδοτικού μηχανισμού 

της ΕΣΔΑ ενδυναμώνει την εγγύηση των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται 

σε αυτήν, αλλά και δεν αποκλείει την θέσπιση οργάνων ελέγχου που θα 

προβλέπονται από αυτόνομες συμβάσεις σε πανευρωπαϊκό ή πιο στενά 

περιφερειακό επίπεδο319. 

 Οι προβληματισμοί αυτοί παραμένουν θεωρητικού χαρακτήρα, καθώς 

καμία από τις προσπάθειες των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχει 

δεσμευτικά αποτελέσματα. Όμως δεν αποκλείεται στο εγγύς μέλλον να δούμε 

να ενσωματώνονται στο θετικό δίκαιο τα κείμενα του Χάρτη και της 

σύμβασης-πλαισίου, αλλά και μιας σύμβασης ή ενός πρωτοκόλλου στην 

ΕΣΔΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των 

δικαιωμάτων που εξαγγέλλονται από τα κείμενα, καθιστώντας 

αναποτελεσματική την εφαρμογή τους μέσα σε μια γενική αβεβαιότητα του 

περιεχομένου των διατάξεών τους320. 

  

 

 2. Διάσκεψη/Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη  Συνεργασία 

στην Ευρώπη 
 

 Η ΔΑΣΕ δημιουργήθηκε την πρώτη Αυγούστου 1975 στο Ελσίνκι με 

την υιοθέτηση της ομώνυμης Τελικής Πράξης321 από τα 35 συμμετέχοντα 

κράτη. Από τον Ιανουάριο 1995 μετονομάστηκε σε ΟΑΣΕ. Αποτελεί τη 

σημαντικότερη προσπάθεια να ξεπεραστεί το ψυχροπολεμικό κλίμα που δίχαζε 

την Ευρώπη τότε, αλλά και να επιτευχθεί ουσιαστική προσέγγιση κατά τη 

διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Αν και τα δυτικά κράτη υπογράμμιζαν την 

ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των παραδοσιακών μόνο δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και ενδυνάμωσης των μηχανισμών ελέγχου της εφαρμογής τους, 

σταδιακά και με την άμβλυνση των πολιτικών διαφορών που επήλθε, τα 

δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων απασχόλησαν όλο και περισσότερο τα 

ευρωπαϊκά κράτη κατά τις συναντήσεις της Διάσκεψης, καταλαμβάνοντας 

μάλιστα στα κείμενά της σημαντική θέση.  

 
                                         
319 Για παράδειγμα, η ενδεχόμενη θεσμοθέτηση ενός Επιτρόπου για τα βαλτικά κράτη και η 
συνεργασία του με τον Ύπατο Αρμοστή για τις Μειονότητες της ΔΑΣΕ, σχετικά με την 
προστασία των μειονοτήτων στις νεοσύστατες δημοκρατίες της βαλτικής, ενδέχεται να 
ισχυροποιηθεί με συμβατικό κείμενο των ενδιαφερομένων μερών, βλ. E. J. Aarnio, supra., σ. 110.  
320 H. Klebes, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Projet de protocole additionnel à la 
CEDH sur les droits des minorités, RUDH 1993, σ. 185. 
321 Βλ. Α. Παπακώστα, Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, Αθήνα 1983. 
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Α.  Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εθνικών 

 μειονοτήτων 

 

 Ορισμένα κείμενα της ΔΑΣΕ ασχολούνται με την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία θεωρείται προϋπόθεση για την εδραίωση 

της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της ευρωπαϊκής 

ηπείρου. Ύστερα από την εκ βάθρων αλλαγή των πολιτικών και οικονομικών 

συσχετισμών στην Ευρώπη, μια διαφορετική προσέγγιση εγκαινιάστηκε στους 

κόλπους της ΔΑΣΕ, βασισμένη στην αλληλεξάρτηση της υπεροχής του δικαίου 

και του δημοκρατικού πλουραλισμού. Η ύπαρξη δημοκρατικού περιβάλλοντος 

θεωρείται πλέον ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική 

προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Παρά την 

επιβεβαίωση της ισχύος της αρχής της μη επέμβασης στις εσωτερικές 

υποθέσεις του κράτους, τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν αντικείμενο 

διεθνών υποχρεώσεων, και συχνά υπόκεινται σε διεθνή έλεγχο. 

 Το σύστημα της Ανθρώπινης Διάστασης αποτελείται από ένα πλέγμα 

διμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων μέσα από διασκέψεις, 

διαφοροποιώντας το από κάθε παραδοσιακό σύστημα προστασίας των 

δικαιωμάτων του αθρώπου. Αν και ο όρος αναφέρεται για πρώτη φορά στο 

κείμενο της Βιέννης του 1989, οι βάσεις και η σύλληψη του περιεχομένου της 

Ανθρώπινης Διάστασης τέθηκαν κιόλας από το πρώτο κείμενο του Ελσίνκι. 

Στη Βιέννη αποφασίστηκε η καθιέρωσή του, ενώ στη Μόσχα, και σύμφωνα με 

την πρόβλεψη του Χάρτη των Παρισίων, ο δημιουργήθηκε ο Μηχανισμός 

Εμπειρογνωμόνων και Εισηγητών για την Ανθρώπινη Διάσταση. Κατά την 

πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών στο Βερολίνο, τον Ιούνιο 1991, 

συμπληρώθηκε το υφιστάμενο σύστημα με το μηχανισμό έκτακτων 

περιστατικών.  

 Σε πολλά κείμενα μπορούμε να βρούμε διατάξεις σχετικά με την 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων, το κείμενο όμως που υιοθετήθηκε στην 

Κοπεγχάγη περιέχει το πιο συγκροτημένο σύνολο αναφορών στο ζήτημα. 

Αναμφισβήτητα παρουσιάζει ποιοτικά και ποσοτικά άρτιες προτάσεις και 

σαφείς διατυπώσεις. Εντούτοις, η ΔΑΣΕ δεν επιχειρεί να δώσει οριστικές 

λύσεις σε παραδοσιακά προβλήματα, όπως ο ορισμός ή τα ατομικά και 

συλλογικά δικαιώματα. Προσεκτικά διατυπωμένα πολλά δικαιώματα 

αποδίδονται και στις μειονότητες ως συλλογικές οντότητες, αλλά αντίστοιχες 

δικλείδες ασφαλείας επιτρέπουν στα κράτη να τα ερμηνεύσουν και 

εφαρμόσουν στο πλαίσιο ενός διευρυμένου περιθωρίου εκτίμησης. Οι λύσεις 

που προτείνει η ΔΑΣΕ σχετικά με την πρόληψη των διαφορών που σχετίζονται 
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με την ύπαρξη μειονοτήτων, ξεπερνούν το πλαίσιο του μηχανισμού της 

Ανθρώπινης Διάστασης322. Αρχικά, με το κείμενο της Μόσχας ιδρύεται ένα 

σύστημα ελέγχου, το οποίο βασίζεται στις ενέργειες επιτροπής 

εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιεί επί τόπου επισκέψεις και συντάσσει 

εκθέσεις, κυρίως για την περιοχή των βαλτικών χωρών, της Μολδαβίας και της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας. Από την άνοιξη του 1992 και σύμφωνα με το κείμενο 

του Ελσίνκι του 1992, προβλέπεται και τίθεται σε εφαρμογή323 ο θεσμός του 

Ύπατου Αρμοστή για τις εθνικές μειονότητες, τις αρμοδιότητες του οποίου θα 

εξετάσουμε παρακάτω.  

 

Β. Από το Ελσίνκι 1975 μέχρι τη Βουδαπέστη 1994: τα σχετικά κείμενα 

 

 Τα κείμενα που συντάσσονται κατά τις συναντήσεις της ΔΑΣΕ 

αντιμετωπίζουν συχνά το ζήτηματα των εθνικών μειονοτήτων, υιοθετώντας 

μάλιστα λύσεις πολιτικού και νομικού χαρακτήρα. Όσον αφορά στις δεύτερες, 

θα εντοπίσουμε τα κυριότερα σημεία που σχετίζονται με την προστασία των 

γλωσσικών χρακτηριστικών και της πολιτιστικής τους ταυτότητας.  

 

1.  Τελική Πράξη του Ελσίνκι (1975): 

 

 Αναφέρεται γενικά στην προοπτική συνεργασίας μεταξύ των κρατών και 

ειδικότερα στην εκπαίδευση των εθνικών μειονοτήτων και των περιφερειακών 

μορφών πολιτισμού λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των μελών 

τους και αξιοποιώντας τη συμβολή τους στην προσέγγιση των λαών324. 

 

2.  Το Καταληκτικό Κείμενο της Συνάντησης της Βιέννης (1989): 

  

 Καθιερώνει μηχανισμό ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων της 

Ανθρώπινης Διάστασης325. Όσον αφορά στις εθνικές μειονότητες, επεκτείνεται 

και στα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές, αλλά και σε εκείνα που εκφράζουν 

                                         
322 Βλ. σχετικά Μ. Βονδικάκη-Τελαλιάν, Η Ανθρώπινη Διάσταση της ΔΑΣΕ, Τα δικαιώματα των 
λαών και των μειονοτήτων, Σ. Περράκης (επιμ.), Εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, σ. 
243 επ. 
323 Από τον Ιανουάριο του 1993. 
324 Τέταρτο Μέρος, "Συνεργασία και ανταλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης", Κεφάλαιο (Ε) 
"Παιδαγωγικές μέθοδοι". 
325 Βλ. βιβλιογραφία που προαναφέραμε, καθώς και Μ. Τελαλιάν, Διεθνή κείμενα μειονοτήτων-
Νεώτερες εξελίξεις, Ζητήματα μειονοτήτων στην Ευρώπη, Κείμενο εργασίας Νο 17, Ελληνικό 
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Αθήνα 1992, σσ. 42-46. Επίσης L.-A. Sicilianos, Le mecanisme de 
la dimension humaine, La CSCE-Dimension Humaine, σ. 159 επ. 
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κάποια πολιτιστική ιδιαιτερότητα, το περιεχόμενο ειδικών διατάξεων σχετικά 

με τη δυνατότητα να "διαδίδουν πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα, να 

έχουν πρόσβαση σε αυτές και να τις ανταλλάσσουν "326, "να διατηρούν και να 

αναπτύσσουν τον ιδιαίτερο πολιτισμό τους σ' όλες του τις μορφές, 

συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας, της λογοτεχνίας..."327 και να "διαθέτουν ή 

να δέχονται μία παιδεία, η οποία να αποβλέπει στο δικό τους πολιτισμό 

επιτρέποντας επίσης στους γονείς να μεταδίδουν στα παιδιά τους την γλώσσα 

τους [...] και την πολιτιστική τους ταυτότητα "328. 

 

3. Το Καταληκτικό Κείμενο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης (1990): 

 

 Εγκαθίδρυσε στην ουσία του το μηχανισμό ελέγχου της Ανθρώπινης 

Διάστασης, που τα συμμετέχοντα κράτη στη συνάντηση της Βιέννης είχαν 

προβλέψει. Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο329 

στην προστασία των μειονοτήτων. Ανάμεσα στις σχετικές παραγράφους, 

πολλές αναφέρονται ρητά σε γλωσσικά δικαιώματα των προσώπων που 

ανήκουν σε εθνικές μειονότητες με αναλυτικό τρόπο330. 

 Το κείμενο προβλέπει το δικαίωμα στην έκφραση, στη διατήρηση και 

στην ανάπτυξη της γλωσσικής ταυτότητας με κάθε ελευθερία πέρα από κάθε 

προσπάθεια αφομοίωσης ενάντια στη βούληση των προσώπων που ανήκουν σε 

αυτές τις μειονότητες331. Το δικαίωμα στην ελεύθερη χρήση της μητρικής 

γλώσσας, τόσο σε ιδιωτικό, όσο και σε δημόσιο περιβάλλον332, καθώς και το 

δικαίωμα στη διάδοση και στην ανταλλαγή πληροφοριών στη μητρική 

γλώσσα333. Επίσης, αναγνωρίζεται στα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές 

μειονότητες το δικαίωμα να δημιουργούν και να διατηρούν δικά τους 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανώσεις, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να 

ζητούν και να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από το δημόσιο ή από ιδιώτες334. 

Επίσης καλούνται τα κράτη να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν στα μέλη των 

μειονοτήτων την δυνατότητα εκμάθησης και διδασκαλίας της μητρικής τους 

γλώσσας335. Ωστόσο εκφράσεις, όπως "τα κράτη θα προπαθήσουν να...", ή η 

                                         
326 Παράγραφος 45 του Μέρους "Συνεργασία στον ανθρωπιστικό τομέα και σε άλλους". 
327 Παράγραφος 59, ibid. 
328 Παράγραφος 68, ibid. 
329 Κεφάλαιο IV. 
330 Βλ. και Μ. Βονδικάκη-Τελαλιάν, supra, σσ. 251-253. 
331 Παρ. 32. 
332 Παρ. 32.1. 
333 Παρ. 32.5. 
334 Παρ. 32.2. 
335 Παρ. 34. 
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αναφορά στη συμβατότητα με την εσωτερική νομοθεσία, εξασθενούν ακόμη 

περισότερο το περιεχόμενο της παραγράφου. 

 Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αναγνώριση της μειονότητας ως 

φορέα του δικαιώματος στην προστασία της εθνικής, πολιτιστικής και 

θρησκευτικής ιδιαίτερης ταυτότητάς της. Το κράτος οφείλει να δημιουργεί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την προαγωγή της336. Εξάλλου, θα πρέπει να 

υπογραμμίσουμε ότι το κείμενο της Κοπεγχάγης δημιουργεί υποχρεώσεις, όχι 

όμως νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα, ώστε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 

στους τομείς της ποινικής διαδικασίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και 

της πληροφόρησης, στο πλαίσιο προστασίας όχι μόνο των προσώπων, αλλά και 

των μειονοτικών ομάδων από κάθε άνιση ή εχθρική μεταχείριση, η οποία 

βασίζεται στην καταγωγή ή στη χρήση συγκεκριμένης γλώσσας. 

   

4.  Έκθεση της Συνάντησης Εμπειρογνωμόνων της Γενεύης (1991): 

 

 Εξουσιοδοτημένη από το Χάρτη των Παρισίων του Νοεμβρίου 1990, η 

Συνάντηση των Εμπειρογνωμόνων ανέλαβε να φέρει σε πέρας τρείς 

διαφορετικές εργασίες. Να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τις τόσο ποικίλες 

εμπειρίες σε εθνικό επίπεδο σε ζητήματα προστασίας μειονοτήτων, να 

αξιολογήσει την εφαρμογή των υποχρεώσεων που πήγαζαν από τα κείμενα της 

ΔΑΣΕ και τέλος, να μελετήσει νέες προτάσεις διατάξεων και μέτρων που να 

αποσκοπούν στην βελτίωση των ίδιων των υποχρεώσεων, αλλά και της 

εφαρμογής τους. Ωστόσο, η έκθεση της Γενεύης παρουσιάζει δύο σημαντικές 

παραλείψεις. Πρώτον δεν αναφέρεται στα γλωσσικά και εκπαιδευτικά 

δικαιώματα και δεύτερο δεν εισηγείται ειδικό μηχανισμό, πολιτικού ή 

δικαιοδοτικού χαρακτήρα, προστασίας των μειονοτήτων337. 

 

5.  Κείμενο του Ελσίνκι (1992): 

 

 Ο σημαντικότερος μηχανισμός πρόληψης και επίλυσης των διαφορών 

που σχετίζονται με εθνικές μειονότητες στην Ευρώπη, όπως ήδη αναφέραμε, 

προβλέπεται από το κείμενο αυτό. Ο Ολλανδός Max Van der Stoel ανέλαβε τα 

καθήκοντά του ως πρώτος Ύπατος Αρμοστής τον Ιανουάριο του 1993. Η 

                                         
336 Παρ. 33. 
337 Βλ. A. Heraclides, Helsinki II and its Aftermath, Pinter, 1993, σσ. 100-105, Y.-V. Ghebali, La 
question de la protection des minorités nationales à la CSCE : L'approche de la grande Europe, σ. 23, 
γραπτή μη δημοσιευμένη ανακοίνωση στο "Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Δικαιώματα των 
Μειονοτήτων και των Λαών", Αθήνα, Δεκέμβριος 1992, H. Zaal, The CSCE High Commissioner 
on National Minorities, Helsinki Monitor, vol. 3, 1992, σ. 4. 
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βασική αρμοδιότητά του έγκειται στην έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και 

δράση σχετικά με την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων που αφορούν στην 

ύπαρξη εθνικών μειονοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο338. Ο Ύπατος Αρμοστής 

εξουσιοδοτείται να συλλέγει πληροφορίες, να δέχεται εκθέσεις και καταγγελίες 

από κυβερνήσεις, οργανώσεις και εκπροσώπους των μειονοτήτων, όχι όμως 

από μεμονωμένα άτομα. Σε συνδυασμό με τις επί τόπου επισκέψεις του, έχει 

την δυνατότητα να σχηματίζει γνώμη για τα πραγματικά περιστατικά, τις 

ενδεχόμενες περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων προστασίας από το 

κράτος και ακόμα να εκτιμά την πιθανότητα κλιμάκωσης της υφιστάμενης 

έντασης339.  

 Στην περίπτωση που ο Ύπατος Αρμοστής κρίνει αναγκαίο για την 

αποτροπή πιθανής σύγκρουσης, ενημερώνει τον προεδρεύοντα της Επιτροπής 

των Υψηλών Αξιωματούχων, η οποία συζητά το ζήτημα στην επόμενη 

συνάντησή της. Για την επίτευξη λύσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Αρμοστή 

να διαμεσολαβεί και να φέρνει τα εμπλεκόμενα μέρη σε επαφή, με σκοπό την 

άμεση εκτόνωση της κρίσης.  

 

 

6.  Τελική Διακήρυξη και Κείμενο της Βουδαπέστης (1994) 

 

 Η συνάντηση της Βουδαπέστης δεν απέφερε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα όσον αφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου και των εθνικών 

μειονοτήτων. Στη Διακήρυξή της απλά επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των 

δικαιωμάτων του αθρώπου, περιορισμού των διακρίσεων και εξάλειψης του 

εθνικισμού και της ξενοφοβίας. Εξάλλου,  προβλέπεται ρητά η διατήρηση και 

ενδυνάμωση του θεσμού της Ύπατης Αρμοστίας για τις εθνικές μειονότητες 

και εκφράζεται η βούληση των κρατών να εφαρμόζουν τις προτάσεις της340. 

 

Γ. Η νομική φύση της Διάσκεψης και των "τελικών κειμένων" της. 

 

 Για την πληρέστερη κατανόηση της σημασίας των διατάξεων των 

κειμένων που αναφέραμε μόλις προηγουμένως, θεωρούμε απαραίτητο να 

                                         
338 Παράγραφοι 13, 14 και 16 αντίστοιχα. Βλ. F. Rousso-Lenoir, supra, υποσ. 11, σσ. 93-96, S. 
Dalton, The Role of the CSCE, Minority Rights in Europe: The Scope for a Transnational Regime, H. 
Miall (επιμ.), Pinter Publishers, London 1994, σσ. 104-105 και Ε. Ρούκουνας, supra, υποσ. 40, σ. 
221. 
339 Ο Ύπατος Αρμοστής περιορίζεται από την παράγραφο 5.c να μην επιλαμβάνεται ζητημάτων 
εθνικών μειονοτήτων στην περίπτωση που σχετίζονται με οργανωμένες τρομοκρατικές ενέργειες.  
340 Βλ. παράγραφο 9 της Διακήρυξης και παράγραφο 21 του Κειμένου, κεφάλαιο 
"Ενδυναμώνοντας τη ΔΑΣΕ". 
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σταθούμε σε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη φύση της διεθνούς 

προσωπικότητας της ΔΑΣΕ καθώς και των κειμένων που έχει υιοθετήσει μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 1994. 

 Η ΔΑΣΕ αν και δεν αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό κλασικής μορφής, 

ξεπερνάει τα χαρακτηριστικά που θα συνιστούσαν μία "διάσκεψη" που 

ασχολείται με ζητήματα ασφάλειας και συνεργασίας. Η σχετική περιοδικότητα 

των συναντήσεων, συνόδων θα λέγαμε, η λειτουργία τριών μόνιμων γραφείων 

με καθήκοντα γραμματείας, η ύπαρξη διαχωρισμού μεταξύ κρατών μελών και 

κρατών παρατηρητών, η συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και 

ο ιδιαίτερος ρόλος που παίζει στον ευρωπαϊκό χώρο, ενισχύουν την άποψη ότι 

η ΔΑΣΕ τείνει να γίνει ένας πραγματικός διεθνής οργανισμός, αν και δεν 

μπορούμε ακόμη να διαπιστώσουμε ακόμη την ύπαρξη μιας δικής της 

"εσωτερικής τάξης" ή μιας "διάκρισης αρμοδιοτήτων των οργάνων" της341. Η 

μετεξέλιξή της σε "οργανισμό" κατ' όνομα (ΟΑΣΕ) από τις αρχές του 1995 δεν 

επηρεάζει τις παρατηρήσεις αυτές, καθώς η μετονομασία αποφασίστηκε με 

σκοπό την ενδυνάμωση του ρόλου της στο πολιτικό ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, παρά 

το μετασχηματισμό της σε κλασικό διεθνή οργανισμό342.  

 Το ζήτημα που μας απασχολεί περισσότερο είναι σχετικό με τη θέση 

των κειμένων που υιοθετούνται με σιωπηρό consensus στους κόλπους της, και 

τα οποία περιέχουν αρκετές διατάξεις που αφορούν στην προστασία των 

μειονοτήτων διατυπώνοντας συγκεκριμένα δικαιώματα. Σύμφωνα με το διεθνή 

χαρακτήρα των συναντήσεών της, αλλά και τη βούληση των κρατών, που 

συμμετέχουν στις εργασίες της, να δώσουν συνέχεια στα κείμενά της, συχνά 

τίθεται ερώτημα για τη νομική φύση των τελευταίων: συνιστούν τελικά 

δεσμευτικές συνθήκες ή υποχρεώσεις πολιτικού χαρακτήρα343; Δεν ανήκει στο 

                                         
341 Απαραίτητα γνωρίσματα της υπόστασης κάθε διεθνούς οργανισμού, βλ. αναλυτικά D. Nguyen 
Quoc, P. Dailler, A. Pellet, Droit International Public, Economica, Paris 1987, σ. 433 επ. 
342 Βλ. παράγραφο 22 της Διακήρυξης και παράγραφο 29 του κεφαλαίου "Ενδυναμώνοντας τη 
ΔΑΣΕ" του Κειμένου, που υιοθετήθηκαν κατά τη συνάντηση της Βουδαπέστης. 
343 Αναλυτικά στους T. Russel, The Helsinki Declaration: Broabdingnag or Liliput?, AJIL 70, (1976), 
σσ. 242-6, A. Ch. Kiss, M. F. Dominick, The International Legal Significance of the Human Rights 
Provisions of the Helsinki Final Act, Human Rights and the Helsinki Accord, M. F. Dominick (επιμ.), 
Tennessee 1981, σσ. 47 επ., T. Buergenthal, The Caracter of CSCE Commitments, RCADI, Vol.I-2, 
1990, σ. 200 επ., Schachter, The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements, 71 AJIL, 
(1977), σ. 242 επ., E. Roucounas, Remarques sur la portée juridique des engagements CSCE, La 
CSCE-Dimension Humaine, σ. 89 επ. G. Kohen-Jonathan, J. P. Jaqué, Obligations Assumed by the 
Helsinki Signators, Human Rights International Law, The Helsinki Accord, T. Buergenthal (επιμ.), 
American Society of International Law, Washington 1977, E. Roukounas, Remarques sur la portée 
juridique des engagements de la CSCE concernant la dimension humaine, La CSCE : dimension 
humaine et réglement des différends, Actes du colloque des 29 et 30 janvier 1993, Cahier du CEDIN, 
No 8, Montchrestien 1993, σ. 89 επ., καθώς και το πολύ αναλυτικό άρθρο του Ph. Weckel, La 
mutation juridique de lq CSCE, Cahiers de droit européen des droits de l'homme, No 3, Université de 
Montpellier, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Montpellier 1994, σ. 30 επ.  
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χώρο της μελέτης αυτής η ανάλυση της απάντησης. Αρκεί ίσως να εκθέσουμε 

την κρατούσα άποψη, σύμφωνα με την οποία τα κείμενα αυτά δεν μπορούν να 

θεωρηθούν συμβατικού χαρακτήρα με δεσμευτικά αποτελέσματα απέναντι στα 

κράτη που τα υπέγραψαν, καθώς δεν τηρείται η διαδικασία επικύρωσης και 

κατάθεσής τους στη Γραμματεία του ΟΗΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του 

δικαίου των συνθηκών, ούτε ακολουθούνται οι διαδικασίες ενσωμάτωσής τους 

στο εσωτερικό δίκαιο που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες. Θα πρέπει 

ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι η υπογραφή των κειμένων αυτών δεσμεύει 

τουλάχιστον ηθικά και πολιτικά. Κατά συνέπεια, η συνυπογραφή τους σημαίνει 

ότι τα κράτη είναι σύμφωνα και πολιτικά υπεύθυνα για την τήρηση του 

περιεχομένου τους και των αρχών που τα διέπουν, αλλά κάποια ενδεχόμενη 

παραβίαση, ή μη τήρησή τους, δεν θα επέφερε τη διεθνή τους ευθύνη. 

 

 

 3. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

 Το θετικό κοινοτικό δίκαιο δεν ασχολείται παρά μόνο αποσματικά με τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και μπορούμε να πούμε ότι αγνοεί εκείνα των 

μειονοτήτων344. Πέρα από τη γενική νομική κάλυψη του ευρωπαίου πολίτη 

σχετικά με την περίπτωση αδυναμίας έκφρασης σε κάποια από τις γλώσσες 

διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων345, ορισμένα 

Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκρυσταλλώνουν την πολιτική 

τάση που αποσκοπεί στη διάσωση και στην προαγωγή των εθνοτικών 

χαρακτηριστικών των μειονοτήτων στην Ευρώπη. Σε αυτά βρίσκουμε 
                                         
344 Μόνο μία πράξη της Ευρωπαίκής Επιτροπής μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με τις 
μειονοτικές γλώσσες στα κράτη μέλη. Πρόκειται για την Οδηγία 486/77 σχετική με την 
εκπαίδευση των μεταναστών εργατών, η οποία επιβάλλει την προαγωγή της εκμάθησης της 
μητρικής γλώσσας των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
παράλληλα και της επίσημης γλώσσας του κράτους υποδοχής. Οι δίγλωσσοι μετανάστες που 
προέρχονται από κράτη, όπου η μητρική τους -μειονοτική- γλώσσα είναι αναγνωρισμένη και 
διδάσκεται σε ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ιδιόμορφο πρόβλημα. 
Θα ζητήσουν τη διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας ή της επίσημης/εθνικής, μία από τις 
επίσημες και στην Κοινότητα; Για παράδειγμα ο Καταλάνος, ο Ουαλός ή ο γερμανόφωνος του 
Μπολτσάνο νομιμοποιείται να ζητήσει εκπαίδευση για τα παιδιά του στα καταλανικά, τα ουαλικά 
και τα γερμανικά αντίστοιχα; Το κράτος υποδοχής οφείλει ή όχι να ιδρύσει τέτοια σχολεία; 
Αντίστροφα, ως γλώσσα του κράτους υποδοχής ποια θα θεωρηθεί ότι πληρεί το πνεύμα της 
Οδηγίας, όταν συνυπάρχουν περισσότερες από μία επίσημες σε τοπικό εθνικό επίπεδο; (βλ. 
περίπτωση μεταναστών στην Καταλονία, στη χώρα των Βάσκων, ή στην περιοχή των 
γερμανόφωνων του Βελγίου για παράδειγμα).  
345 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, "όταν οι μάρτυρες ή 
οι κατηγορούμενοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εκφραστούν ικανοποιητικά σε μία από τις 
γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο τους επιτρέπει 
να εκφραστούν σε άλλη γλώσσα. Ο Γραμματέας φροντίζει για τη μετάφραση στη γλώσσα της 
διαδικασίας ". 
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ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη γλωσσική ιδαιτερότητα και τη νομική 

προστασία τους346. 

 Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνονται στο χώρο 

της μελέτης και της συνεργασίας με τις ίδιες τις γλωσσικές μειονότητες, αλλά 

και σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως εκπομπές στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκθέσεων. Επίσης έχει 

συμβάλλει στη διάδοση πληροφοριών, όσον αφορά στα προβλήματα 

μειονοτήτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα347. Για παράδειγμα, 

αναφέρουμε την φιλόδοξη έρευνα σχετικά με την κατάσταση των μειονοτικών 

γλωσσών στις χώρες της Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, το 

1979 και το 1988348. 

A. Η συνθήκη του Μάαστριχτ349 

 

 Στο πλαίσιο ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ αναφέρεται ρητά στη θέση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο νέο 

νομικό περιβάλλον που δημιουργείται και ακόμη στη σημασία που προσδίδει 

στις περιφερειακές μορφές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και συνεπώς στη 

γλωσσική πολυμορφία του. 

 Το άρθρο ΣΤ', παράγραφος 2 έχει ως εξής: "Η Ένωση σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, και όπως 

προκύπτουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως 

γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου ". 

 Η σημασία της διάταξης δεν είναι αμελητέα. Υπογραμμίζει το ρόλο των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη θέση τους στο κοινοτικό 

δίκαιο. Ωστόσο, δεν τα ενσωματώνει στον κορμό του θετικού κοινοτικού 

δικαίου, αλλά τις κατατάσσει μεταξύ των άγραφων πηγών του, όπως άλλωστε 

                                         
346 Βλ. σχετικά, Π. Γρηγορίου, Η μειονοτική πολιτική της κοινοτικής Ευρώπης, Κείμενο εργασίας 
Νο 17, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Αθήνα 1992, σσ. 97-103. 
347 Βλ. Commission des Communautés Européennes, Les langues les moins répandues de l'Union 
Européenne, Rapport d'activités, COM (94) 602, 16.12.1994, Bruxelles, σσ. 8 επ. Επίσης, "Les 
activités des Communautés européennes concernant les langues et les civilisations moins répandues, 
1983-89", έκθεση που συντάχθηκε μετά από αίτημα της Επιτροπής της ΕΟΚ για λογαριασμό του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις Λιγότερο Διαδεδομένες Γλώσσες, από το Γραφείο (Δουβλίνο 
1990), σσ. 1-9. 
348 Η πρώτη από το Instituto della enciclopedia italiana με τίτλο "Les minorités linguistiques en 
Europe", και η δεύτερη, "Les minorités linguistiques, Espagne, Portugal, Grèce" από τον καθηγητή 
M. Siguán. 
349 Υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Noεμβρίου 1993. Για το 
ελληνικό κείμενο της συνθήκης βλ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Ανακοινώσεις και Πληροφορίες, C 224, Ανακοίνωση αρ. 92/ C 224/01, 31.8.1992. 
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το είχε επισημάνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο350. Στο πλαίσιο αυό θα πρέπει 

να γίνονται αντιληπτές οι διατάξεις προστασίας των γλωσσικών δικαιωμάτων 

της ΕΣΔΑ και η ρήτρα απαγόρευσης των διακρίσεων του άρθρου 14. 

Οπωσδήποτε, οι ενδεχόμενες νέες εξελίξεις στο χώρο της προστασίας 

μειονοτήτων στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης -ιδιαίτερα στην 

περίπτωση υιοθέτησης ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου σχετικό με τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων- θα επηρεάσουν αποφασιστικά το ισχύον 

αμφιλεγόμενο καθεστώς. Η υπό συζήτηση μάλιστα προσχώρηση της Ένωσης 

στην ΕΣΔΑ θα προσδιορίσει καθοριστικά τη νομική θέση των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και, αν συντρέχει λόγος και των μειονοτήτων, στο κοινοτικό 

νομικό περιβάλλον351. 

 Οι τρεις επόμενες διατάξεις αναφέρονται στην πολιτιστική και γλωσσική 

πολυμορφία της Ευρώπης σε σχέση με την εκπαίδευση:  

 

1. Άρθρο 126, παράγραφος 1: "Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη 

παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών 

και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, 

σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, 

καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία ". 

2. Παράγραφος 2: " Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο: 

 - να αναπτύσσει μια ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως της 

εκμάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, [...] ". 

3. Άρθρο 128: "Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των 

κρατών μελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ 

ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά ". 

 

                                         
350 Βλ. αναλυτικά D. Simon, Article F, Traité sur l'Union Européennne, V. Constantinesco, R. Covar, 
D. Simon, (επιμ.), Economica, Paris 1995, σ. 82 επ. 
351 Η ενδεχόμενη προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ θα προκαλούσε μια σειρά 
από επιπτώσεις θεσμικής φύσης, όσον αφορά τις σχέσεις της με το Συμβούλιο της Ευρώπης 
(ζήτημα προσχώρησης και σε αυτό, ζήτημα συνεργασίας των δύο δικαστηρίων, καθώς και 
συμμετοχής της Ένωσης στα όργανα ελέγχου της ΕΣΔΑ), αλλά και νομικού χαρακτήρα, όπως το 
ζήτημα προσχώρησης διεθνούς οργανισμού σε διεθνή συνθήκη, ειδικότερα προβλήματα που 
τίθενται με την προσχώρηση σε ορισμένα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ, του καταμερισμού 
αρμοδιοτήτων των δύο οργανισμών σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
και τέλος οι πρακτικές επιπτώσεις για το θεσμό της ατομικής προσφυγής. Αναλυτικά βλ. Έκθεση 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών σχετικά με την προσχώρηση 
της Κοινότητας στην ΕΣΔΑ, Εισηγητής R. Bonembi, 8.12.1993, Α3-0421/93. Βλ. επίσης J.-P. 
Jaqué, Communauté européenne et Convention européenne des droits de l'homme, Mélanges Boulouis, 
Dalloz, Paris 1991, σ. 325 επ. και Ε. Ρούκουνας, supra, υποσ. 40, σ. 215. 
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 Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει από την ανάγνωση των άρθρων 

αυτών είναι συναφές με το περιεχόμενο του "πολιτισμού" και της "πολιτιστικής 

κληρονομιάς". Θα αρκεστούμε και δεν θα επαναλάβουμε τις παρατηρήσεις που 

διατυπώσαμε σχετικά με τον αντίστοιχο όρο του άρθρου 27 του ΔΣΑΠΔ352. 

 Όσον αφορά στην "εθνική και περιφερειακή πολυμορφία " του άρθρου 

128, θα παρατηρήσουμε ότι αποτελεί τη νομική βάση για τις ενέργειες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτιστικά ζητήματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

οικοδόμησης. Είναι σημαντικό ότι αναφέρεται στην ευρύτερη "ευρωπαϊκή 

πολιτιστική κληρονομιά" και όχι στην κατά πολύ στενότερη έννοια του 

πολιτισμού των κρατών μελών. Δημιουργείται έτσι το πλαίσιο στο οποίο 

μπορεί να διασφαλιστεί ο κοινός αυτός πολιτισμός από τυχόν πράξεις 

προσβολής τους από την ίδια την Ένωση. Παρόλη όμως την υπόσχεση για 

προαγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών γλωσσών, δεν κάνει λόγο για τη στάση 

που θα πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη απέναντι στις επί μέρους μορφές 

πολιτισμού, οι οποίες εξάλλου συνθέτουν σε κάθε περίπτωση την "κοινή 

πολιτιστική κληρονομιά". Οι διατάξεις αυτές, αν και στοχεύουν στη διάσωση 

της πολιτισμικής πολυμορφίας μέσα από τη διακρατική και δια-περιφερειακή 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, τελικά δεν αντιμετωπίζουν συνολικά 

τα προβλήματα των γλωσσών στο εσωτερικό των κρατών. Μία από τις απειλές 

για τις περιφερειακές γλώσσες της Ευρώπης του μέλλοντος χωρίς σύνορα, θα 

ήταν να μείνουν στο περιθώριο της διαδικασίας της πολιτικής και οικονομικής 

ολοκλήρωσης.  

 Αντίθετα, βελτιώνεται η θέση εκείνων που χρησιμοποιούν αυτές τις 

γλώσσες, καθώς τα εθνικά κράτη δεν αποτελούν πλέον την ανώτατη αρχή, με 

την οποία θα διαπραγματεύονταν ενδεχομένως τα δικαιώματά τους και θα 

διεκδικούσαν νομικές και πολιτικές λύσεις. Σύμφωνα με την αρχή της 

υπερεθνικότητας353, τα κράτη μετέφεραν ένα μέρος από τις αρμοδιότητες τους 

στην υπερεθνική αρχή που συνιστά πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο 

πλαίσιο, καθώς και η θέση σε αυτό των μειονοτικών και περιφερειακών 

γλωσσών θα εξετάσουμε αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος354.  

                                         
352 Supra, υποσ. 81. Βλ. επίσης Διακήρυξη σχετικά με τις Αρχές της Διεθνούς Πολιτιστικής 
Συνεργασίας της Γενικής Διάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ (βλ. UNESCO, Doc. 14C/8.1/4.11.1966), 
που υιοθετήθηκε κατά την 14η Σύνοδό της, σύμφωνα με την οποία "1) κάθε πολιτισμός έχει 
αξιοπρέπεια και αξία που πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται, 2) κάθε λαός έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση να αναπτύσσει τον πολιτισμό του, 3) μέσα από την πολυμορφία τους, 
το μεγάλο αριθμό τους και την αλληλεπίδρασή τους, όλες οι μορφές πολιτισμού αποτελούν μέρος της 
κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας ". 
353 Βλ. αναλυτικά στο N. Labrie, La construction linguistique de la Communauté européenne, 
Champion, Paris 1993, σ. 153 επ. 
354 Infra, σ. 229 επ.  
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B. H νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

 

 Παρόλη την έλλειψη θετικού κοινοτικού δικαίου σχετικά με τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων, το δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας έθιξε σε ορισμένες περιπτώσεις και μέσα από το πρίσμα του 

δικαίου του οικονομικού ανταγωνισμού ή της ελεύθερης μετακίνησης των 

προσώπων, ζητήματα που ανήκουν στο χώρο της προστασίας και της 

προαγωγής των μειονοτικών γλωσσών στα κράτη μέλη. 

 

Ι. Υπόθεση "σχετική με ετικέτες που αναγράφονται σε μη επίσημες γλώσσες" 

 

 Η υπόθεση αφορά στη διάθεση εμφιαλωμένου νερού στη φλαμανδική 

γλωσσική περιοχή του Βελγίου, με ετικέτες αποκλειστικά στα γαλλικά ή στα 

γερμανικά . Η ένωση παραγωγών και εισαγωγέων στην αγωγή τους κατά της 

εταιρίας διανομής, υποστήριξαν ότι η χρήση στην ετικέτα μόνο της γλώσσας 

της περιοχής, όπου τα προϊόντα διατίθενται, αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο, 

σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να απαγορευτούν από την 

κυκλοφορία στην περιοχή.  

 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο355 εκδίκασε το προδικαστικό ερώτημα που 

του υπέβαλε το Δικαστήριο της Λουβέν σχετικά με τη συμβατότητα της 

βελγικής νομοθεσίας με την κοινοτική356, σχετικά με τις ετικέτες ειδών 

τροφίμων σε μη επίσημη γλώσσα κάποιου κοινοτικού κράτους. Συγκεκριμένα, 

ο βελγικός νόμος προέβλεπε ότι οι οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των 

τροφίμων πρέπει να είναι τουλάχιστο στην ή στις γλώσσες της γλωσσικής 

περιοχής στην οποία το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται, ενώ το άρθρο 14 της 

Οδηγίας 79/112/EEC του Συμβουλίου ορίζει ότι οι σχετικές αναφορές στην 

ετικέτα πρέπει να αναγράφονται "σε μία γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 

αγοραστές, εκτός και αν η πληροφόρησή τους εξασφαλίζεται με άλλον τρόπο ". 

 Το Δικαστήριο έκρινε ότι η γλώσσα της γλωσσικής περιοχής είναι η 

γλώσσα που θεωρείται "η πλέον εύκολα κατανοητή ". Επιπλέον, η υποχρέωση 

χρήσης αποκλειστικά της γλώσσας της γλωσσικής περιοχής θα συνιστούσε 

περιοριστικό μέτρο με αποτελέσματα τη μείωση των εισαγωγών του 

                                         
355 Υπόθεση 369/89. Για την απόφαση, βλ.  Jourrnal Officiel, C 35, 15.2.1990, σ. 12 επ.. 
356 Άρθρο 30 της Συνθήκης της Ρώμης και Οδηγία 79/112 της 18.12.1978 του Συμβουλίου 
"σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τις ετικέτες και την 
παρουσίαση των ειδών τροφίμων που προορίζονται στον τελικό καταναλωτή και τη συναφή 
διαφήμιση". 
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προϊόντος357. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε στο πλαίσιο αυτό, ότι η εθνική 

νομοθεσία που επιβάλει την αποκλειστική χρήση μιας προσδιορισμένης 

γλώσσας στις ετικέτες προϊόντων τροφίμων, αντίκειται στο άρθρο 14 της 

Οδηγίας που αναφέραμε, όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη χρήσης μιας άλλης 

γλώσσας εύκολα κατανοητής από τους αγοραστές ή την εξασφάλιση της 

πληροφόρησής τους με άλλα μέσα.  

  

ΙΙ. Υπόθεση "Mutsch" 

 

 Το 1981 ο R.H.M. Mutsch, λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, κάτοικος και 

εργαζόμενος σε μία γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, κατηγορήθηκε για 

πρόκληση σωματικής βλάβης κατά τη συμπλοκή του με αστυνομικούς. 

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία όλες οι διαδικαστικές πράξεις της ποινικής 

δίκης διεξάγονταν στα γερμανικά, επίσημη γλώσσα της γερμανόφωνης 

κοινότητας, εκτός και αν ο κατηγορούμενος ζητήσει τη χρήση των γαλλικών. 

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αρνήθηκε να κάνει χρήση των γερμανικών με την 

αιτιολογία ότι το δικαίωμα αυτό δεν αναγνωρίζεται στους αλλοδαπούς. Το 

εφετείο της Λιέγης, στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση, απηύθυνε 

προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα 

της βελγικής νομοθεσίας και του άρθρου 220 της Συνθήκης της ΕΟΚ, που 

εξασφαλίζει την προστασία των προσώπων και των δικαιωμάτων τους σε κάθε 

κράτος μέλος, ανεξάρτητα από υπηκοότητα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες.  

 Στην απόφασή του358 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέτασε το περιεχόμενο 

της αρχής της ισότητας ως προς τη χρήση της μητρικής γλώσσας κατά την 

ποινική δίκη. Συγκεκριμένα έκρινε ότι "η αρχή της ελεύθερης μετακίνησης των 

εργαζομένων, όπως αυτή απορρέει από το άρθρο 220 της Συνθήκης σε 

συνδυασμό με τον Κανονισμό Νο 1612/68 του Συμβουλίου, απαιτεί, στην 

περίπτωση εργαζομένου υπηκόου ενός κράτους μέλους της Κοινότητας και 

κατοίκου άλλου [κράτους μέλους], να του αναγνωρίζεται το δικαίωμα να ζητά 

την διεξαγωγή της ποινικής δίκης σε μία γλώσσα διαφορετική από τη συνήθη, 

εάν οι εργαζόμενοι υπήκοοι του κράτους αυτού [διαμονής ή εργασίας] μπορούν 

στις ίδιες συνθήκες να ασκήσουν το ίδιο δικαίωμα "359.  

 

ΙΙΙ. Υπόθεση "Groener"   

 
                                         
357 Παράγραφος 16 της Απόφασης. 
358 Υπόθεση 137/84. Για την απόφαση, βλ.  Jourrnal Officiel, C 160, 20.6.1984, σ. 5 επ.. 
359 Για παράδειγμα, ένας γερμανός υπήκοος εργαζόμενος στη γερμανόφωνη περιοχή του Βελγίου 
έχει δικαίωμα στη διεξαγωγή της ποινικής δίκης στη μητρική του γλώσσα. 
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 Όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και των 

υποχρεώσεων να γνωρίζουν μία (ή την) επίσημη γλώσσα του κράτους 

υποδοχής, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να αποφανθεί και πάλι 

στην υπόθεση "A. Groener κατά Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου του 

Δουβλίνου". 

 Η Α. Groener, ολλανδή υπήκοος κάτοικος Ιρλανδίας, κατέθεσε αίτηση 

για να προσληφθεί ως καθηγήτρια σε ανώτερη σχολή που υπάγεται στην 

Εκπαιδευτική Επιτροπή του Δήμου του Δουβλίνου, ενώ ήδη απασχολούταν 

εκεί ως προσωρινή υπάλληλος. Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε ως προϋπόθεση 

για την πρόσληψή της, την επιτυχία σε προφορικές εξετάσεις στην ιρλανδική 

γλώσσα (γκέλικ). Η αιτούσα, αφού ζήτησε χρονική παράταση, που δεν της 

δόθηκε, απέτυχε τελικά και στη συνέχεια απολύθηκε και από την προσωρινή 

της θέση παρά την αντίθετη γνώμη της σχολής. Μετά από προσφυγή της στο 

High Court του Δουβλίνου, το τελευταίο απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τα εξής επί μέρους ζητήματα:  

 i. Στην περίπτωση που η νομοθεσία ή οι διοικητικές αποφάσεις ενός 

κράτους μέλους απαιτούν για την πρόσληψη σε ορισμένες θέσεις εργασίας τη 

γνώση της μίας από τις δύο επίσημες γλώσσες του κράτους, τις οποίες 

φυσιολογικά οι υπήκοοι των άλλων κρατών μελών δεν γνωρίζουν, θα θεωρηθεί 

ότι εμπίπτουν στο περιεχόμενο του άρθρου 3 του Κανονισμού Νο 1612/68 του 

Συμβουλίου, ώστε να συναχθεί ότι αποσκοπούν στον αποκλεισμό των ξένων 

υπηκόων από την προσφορά εργασίας;  

 ii. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολιτική του ιρλανδικού κράτους που 

απαιτεί την γνώση της ιρλανδικής γλώσσας για μία θέση εργασίας, στην οποία 

η συγκεκριμένη γλώσσα δεν είναι απαραίτητη; 

 iii. Πώς σχετίζεται η έννοια της "δημόσιας τάξης" του άρθρου 48 παρ. 3 

της Συνθήκης της ΕΟΚ με την πολιτική του ιρλανδικού κράτους προαγωγής 

των γκέλικ ως πρώτης μεταξύ των δύο επίσημων γλωσσών; 

 Το Δικαστήριο έκρινε360 ότι οι διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης δεν 

απαγορεύουν την υιοθέτηση μιας πολιτικής που αποσκοπεί στη διάσωση και 

την προαγωγή μιας γλώσσας, που είναι ταυτόχρονα η εθνική και η πρώτη 

επίσημη του κράτους μέλους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση τα γκέλικ 

στην Ιρλανδία. Εντούτοις, η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής δεν θα πρέπει να 

θίγει καμία θεμελιώδη ελευθερία, όπως η μετακίνηση των εργαζομένων μέσα 

στα σύνορα των κρατών μελών. Όσον αφορά την υπόθεση της A. Groener, το 

Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι μία μόνιμη θέση εργασίας στη δημόσια 

εκπαίδευση δικαιολογεί την απαίτηση γλωσσικών γνώσεων, σύμφωνα με τη 

                                         
360 Υπόθεση 379/87. Για την απόφαση, βλ.  Jourrnal Officiel, C 37, 9.2.1985, σ. 5 επ..  
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σχετική διάταξη του Κανονισμού του Συμβουλίου, στο μέτρο όμως που η 

συγκεκριμένη απαίτηση εντάσσεται στο πνεύμα της προαγωγής της πρώτης 

επίσημης γλώσσας και δεν είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της αναλογικότητας. 

Η τελευταία πρέπει να διέπει τον επιδιωκόμενο σκοπό και τον τρόπο 

εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής, διαφορετικά, στοιχειοθετείται συμπεριφορά 

διακρίσεων εις βάρος των πολιτών των άλλων κρατών μελών. 

 

Γ. Τα Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

 Αν και η προστασία των μειονοτήτων δεν μνημονεύεται πουθενά στις 

συνθήκες που δημιούργησαν τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες, και 

πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όργανο άμεσης 

αντιπροσώπευσης των λαών των κρατών μελών, έδειξε, από τη σύστασή του το 

1979, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το καθεστώς προστασίας των μειονοτικών 

ομάδων. Ύστερα από κατάθεση πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την 

προστασία των εθνοτικών ομάδων και των γλωσσικών μειονοτήτων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας361, η Επιτροπή Νεολαίας, Πολιτισμού, Παιδείας, 

Πληροφόρησης και Αθλητισμού όρισε στις 19 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς 

τον Gaetano Arfè εισηγητή, επιφορτισμένο με το έργο της σύνταξης έκθεσης 

ενός "χάρτη των γλωσσών και των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων". 

 Δύο χρόνια αργότερα, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση που του 

υπέβαλε ο εισηγητής "σχετικά με έναν Κοινοτικό Χάρτη των περιφερειακών 

γλωσσών και πολιτισμών και έναν Χάρτη δικαιωμάτων των εθνοτικών 

μειονοτήτων"362. Σκοπός της έκθεσης είναι η διάσωση των μειονοτικών 

γλωσσών που βρίσκονται σε χρήση και η διατήρηση της πολιτιστικής τους 

κληρονομιάς και ταυτότητας. Σύμφωνα με το κείμενο, οι κυβερνήσεις των 

κρατών μελών καλούνταν να εφαρμόσουν μία πολιτική που να αποσκοπεί στην 

προστασία και την προαγωγή των πολιτιστικών και γλωσσικών δικαιωμάτων 

των εθνοτικών μειονοτήτων, κυρίως στους τομείς της παιδείας, των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας, της δημόσιας ζωής και των κοινωνικών σχέσεων363. 

Επίσης καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την κοινοτική νομοθεσία και την 

εφαρμογή της στις περιπτώσεις που συνιστά διακριτική μεταχείρηση σε βάρος 

των γλωσσών των μειονοτήτων, καθώς και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη 

χρηματοδότιση περιφερειακών προγραμμάτων για την στήριξη των τοπικών 

πολιτιστικών στοιχείων και των γλωσσικών χαρακτηριστικών.  

                                         
361 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έγγραφα Συνεδρίασης, Έγγρ. 1-790/79. 
362 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έγγραφα Συνεδρίασης, Έγγρ. 1-790/79. 
363 Παράγραφοι 1.α', 1.β' και 1.γ' αντίστοιχα. 
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 Η συνέχεια δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την υιοθέτηση 

του Ψηφίσματος "σχετικά με μέτρα υπέρ των μειονοτικών γλωσσών και 

πολιτισμών" της 11ης Φεβρουαρίου 1983364. Το κείμενο αυτό εκφράζει την 

ανησυχία του Κοινοβουλίου για την αδράνεια των οργάνων της Κοινότητας να 

ασκήσουν συγκεκριμένη πολιτική για την προαγωγή των γλωσσικών και 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών των μειονοτήτων. Καλεί και πάλι την Επιτροπή 

"να επανεξετάσει όλη την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές που 

συνιστούν διάκριση σε βάρος των γλωσσών των μειονοτήτων και να 

επεξεργαστεί τα κατάλληλα μέσα για να τερματιστούν οι διακρίσεις", καθώς και 

το Συμβούλιο να "εξασφαλίσει ότι οι αρχές που εκφράστηκαν στο Ψήφισμα του 

Κοινοβουλίου θα γίνουν σεβαστές στην πράξη "365.  

 Το επόμενο σχετικό Ψήφισμα υιοθετήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1987. 

Πρόκειται για την έκθεση "σχετική με τις γλώσσες και τους πολιτισμούς των 

περιφερειακών και εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα" που 

σύνταξε και εισηγήθηκε ο W. Kujipers366. Το κείμενο μνημονεύει για πρώτη 

φορά το ζήτημα της αναγνώρισης367, της επίσημης χρήσης μειονοτικής 

γλώσσας, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ομιλητών της 

ίδιας γλώσσας. Το Ψήφισμα ζητάει επίσης την οικονομική συνεισφορά από την 

πλευρά της ΕΟΚ για την ενδυνάμωση της θέσης των γλωσσών που ομιλούνται 

λιγότερο καθώς και τη χρηματοδότηση του Γραφείου των Λιγότερο 

Διαδεδομένων Γλωσσών368. Παρά τις πρωτοβουλίες και την υιοθέτηση των 

ψηφισμάτων αυτών από το Κοινοβούλιο, η στάση της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου παρέμεινε επιφυλακτική. 

 Στη συνέχεια, στις 11 Δεκεμβρίου 1990, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την 

έκθεση Reding "σχετικά με τη θέση των γλωσσών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

και την κατάσταση της καταλανικής γλώσσας"369. Το Ψήφισμα, αν και 

επιβεβαιώνει την αρχή της πολυγλωσσίας, όσον αφορά τις επίσημες γλώσσες 

της Κοινότητας, επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η αρχή της 

ισότητας για όλες τις ομιλούμενες γλώσσες στις κοινοτικές χώρες. Για την 

ειδική περίπτωση της καταλανικής γλώσσας διατυπώθηκαν συγκεκριμένες 

προτάσεις σχετικά με τη χρήση της σε περιορισμένη έκταση370. 

                                         
364 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νο C 68/103, 11.2.1983. 
365 Παράγραφοι 1 και 3 αντίστοιχα. 
366 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έγγραφα Συνεδρίασης, Έγγρ. A2-150/87. 
367 Παράγραφος 6.1. 
368 Αναλυτικά infra. 
369 Έγγρ. Α3-169/90. 
370 Για παράδειγμα η δημοσίευση στα καταλανικά των κοινοτικών Συνθηκών και άλλων βασικών 
κειμένων, η χρήση τους για τη διάδοση πληροφοριών που αφορούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 
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 Χρειάστηκαν περισσότερα από τρία χρόνια, και αφού μεσολάβησε η 

θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ, για να λάβει θέση το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και να υπενθυμίσει ότι το ζήτημα των εθνοτικών μειονοτήτων 

στις κοινοτικές χώρες δεν λύθηκε, παρά μονάχα τέθηκε σε νέες ίσως βάσεις. 

Στις αρχές του 1994 το Ψήφισμα "σχετικό με τις γλωσσικές και πολιτιστικές 

μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα"371 υιοθετήθηκε στη μορφή που 

προτάθηκε από την έκθεση Killilea372. H έκθεση του ιρλανδού βουλευτή 

αποτελεί την πλέον συγκροτημένη προσπάθεια πρότασης ψηφίσματος. 

Τονίζεται ότι ο πολιτιστικός πλούτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στην 

υπάρχουσα πολυμορφία και ότι δεν πρόκειται να συντελεστεί η πολιτική 

ολοκλήρωση, εάν δεν λάβει υπόψη τους πολιτισμούς που υπάρχουν στο 

εσωτερικό του κράτους. Επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να υπογραμμίσει την 

πολιτική σημασία που πρέπει να αποδοθεί στις γλώσσες και στα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών, όταν στο μέλλον η 

Ένωση θα αντιμετωπίσει νέες προοπτικές προσχώρησης και συνεργασίας με 

χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Φιλοδοξία της έκθεσης είναι να 

βοηθήσει την οικοδόμηση της ενοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 

μεταξύ των λαών της, με σκοπό να τους φέρει πιο κοντά. Έτσι, αποκτά 

ιδιαίτερο ρόλο η επίσημη αναγνώριση της γλωσσικής και πολιτιστικής 

πολυμορφίας από τα κράτη μέλη. Τέλος, ο εισηγητής προσδίδει ιδιαίτερη 

σημασία στις εξελίξεις που συντελούνται στους κόλπους της ΔΑΣΕ και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και που διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό και νομικό 

περιβάλλον σχετικά με την προστασία των εθνικών και εθνοτικών 

μειονοτήτων373. 

  Εκτός από το ψήφισμα και τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών, 

η έκθεση περιλαμβάνει μελέτη σχετικά με την κατάσταση όλων των 

μειονοτικών γλωσσών στα κράτη μέλη της Ένωσης. Η έρευνα βασίστηκε σε 

ερωματηματολόγιο που στάλθηκε στις αρμόδιες αρχές. Τις απαντήσεις 

επεξεργάστηκε κατά κύριο λόγο το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Λιγότερο 

Διαδεδομένων Γλωσσών.  

                                                                                                                     
η χρησιμοποίησή της από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με το 
κοινό στις αυτόνομες κοινότητες της Καταλονίας, της Βαλένθια και των Βαλεαρίδων Νήσων. 
371 Υιοθετήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1994. Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 21 Ιανουαρίου 1993, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει την έκθεση Barzani, (PE 201.819), η οποία υπογράμμιζε 
τη σημασία της πολιτισμικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και την ανάγκη προστασίας των 
λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών. Εξάλλου, ήδη με το Ψήφισμα "σχετικά με την προαγωγή του 
θεάτρου και της μουσικής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα" της 25ης Οκτωβρίου 1991 (Bull. CE 10-
1991, 1.2.1991), το Κοινοβούλιο είχε επικαλεστεί την ανάγκη παροχής οικονομικής βοήθειας 
στους καλλιτέχνες που ανήκουν σε μειονοτικούς πολιτισμούς. 
372 Έγγρ. Α3-042/94, 28.1.1994. 
373 Ibid, σ. 14. 
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 Στις δεκαπέντε παραγράφους του, το Ψήφισμα επισημαίνει ότι τα κράτη 

μέλη, αφού αναγνωρίσουν τις γλωσσικές τους μειονότητες, θα πρέπει να 

προχωρήσουν στη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των 

ομιλούμενων μειονοτικών γλωσσών. Ένα τέτοιο ειδικό νομοθετικό πλαίσιο θα 

έχει αποτέλεσμα την ανάπτυξή τους, στους τομείς της παιδείας, των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, της δημόσιας σήμανσης, της δικαιοσύνης και της 

δημόσιας διοίκησης374. 

 Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις λιγότερο 

χρησιμοποιούμενες γλώσσες κατά την επεξεργασία της κοινοτικής πολιτικής, 

ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και τη 

δημοσίευση των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις γλώσσες αυτές375. 

Μαζί της καλείται και το Συμβούλιο, ώστε να συμβάλουν και τα δύο όργανα 

από κοινού στην υποστήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τις λιγότερο 

χρησιμοποιούμενες γλώσσες και ιδιαίτερα στην εξασφάλιση των απαραίτητων 

πόρων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο των Λιγότερο Διαδεδομένων Γλωσσών. 

Συστήνει επίσης στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, να έχουν υπόψη τους κατά 

τη χάραξη της περιφερειακής κοινοτικής πολιτικής, τη γλωσσική και 

πολιτιστική κληρονομιά των περιφερειών, αλλά και των ιδιαίτερων κοινωνικών 

και πολιτιστικών προβλημάτων τους376. Καταλήγοντας, το Ψήφισμα 

διευκρυνίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο και οι μη 

αυτόχθονες γλώσσες, όπως τα ρομανί, σίντι και γίντις377. 

 

Δ. Σχέδια ψηφισμάτων και εκθέσεις επιτροπών του Ευρωπαϊκού 

 Κοινοβουλίου 

 

 Πέρα από τα Ψηφίσματα που εξετάσαμε στις προηγούμενες 

παραγράφους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υιοθέτησε, απορρίπτοντάς τα ή 

παραπέμποντάς τα στις αρμόδιες επιτροπές του αρκετά σχέδια ψηφισμάτων378. 

                                         
374 Παράγραφοι 2, 3 και 4. 
375 Παράγραφος 10. 
376 Παράγραφος 11. 
377 Παράγραφος 13. Όσον αφορά στους Τσιγγάνους, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 22 Μαΐου 
1989 Ψήφισμα "σχετικό με την εκπαίδευση των παιδιών των Τσιγγάνων και των 
μετακινούμενων" (Journal Officiel 89/C 153/02, σσ. 81-82), το οποίο είχε ορισμένες εφαρμογές 
στην προώθηση της διδασκαλίας των ίδιων των γλωσσών που χρησιμοποιούνται απο τους 
πληθυσμούς αυτούς. 
378 Βλ. σχετικές προτάσεις των Dalsass κ.ά. σχετικά με την επεξεργασία σχεδίου χάρτη των 
εθνοτικών ομάδων, (Β3-0177/89), Hume κ.ά. σχετικά με τις γλώσσες των μειονοτήτων (Β3-
0016/90), Vandemeulebroucke σχετικά το ευρωπαϊκό δίκαιο των εθνικών μειονοτήτων, (Β3-
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Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε εκείνα τα σχέδια που αποτελούν τις πιο 

πρόσφατες πρωτοβουλίες, οι οποίες με τις διατάξεις που προτείνουν, ενδέχεται 

να επηρεάσουν την πορεία των μελλοντικών εργασιών.  

 Μετά το Ψήφισμα του 1987, ένα φιλόδοξο σχέδιο ψηφίσματος ήρθε να 

κατατεθεί ένα χρόνο μετά379 στο Κοινοβούλιο από τον Graf Stauffenberg. 

Πρόκειται για το "σχέδιο ψηφίσματος για ένα χάρτη των δικαιωμάτων των 

εθνοτικών ομάδων που διαβιούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας". 

Το κείμενο αυτό αφορά στις εθνοτικές ομάδες και στα πρόσωπα που ανήκουν 

σε αυτές380. Αμέσως γίνεται διάκριση μεταξύ των ατομικών και των 

συλλογικών δικαιωμάτων και μάλιστα ρητά στα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια παρατίθεται ένας αρκετά αναλυτικός κατάλογος δικαιωμάτων, ο 

οποίος αναφέρεται, inter alia, στο δικαίωμα στη χρήση της γλώσσας ιδιωτικά 

και δημόσια, στις σχέσεις με τις διοικητικές και δικαστικές αρχές381, στο 

δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα σε δημόσια σχολεία, καθώς 

και στην παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στη γλώσσα της 

ομάδας382. Τέλος, στο δικαίωμα χρήσης της γλώσσας  κατά τις θρησκευτικές 

τελετές και στη θρησκευτική εκπαίδευση383.  

 Ο σημαντικός νεωτερισμός του κειμένου, δηλαδή η απόδοση 

συλλογικών δικαιωμάτων στις εθνοτικές μειονότητες, ίσως αποτέλεσε την 

κύρια αιτία της μη υποβολής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα συλλογικά 

δικαιώματα που αναφέρει το σχέδιο Stauffenberg είναι το δικαίωμα της 

μειονότητας στην επίσημη αναγνώρισή της από το κράτος, στην προστασία και 

στην προαγωγή της γλώσσας της, κυρίως μέσα από την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, αλλά και την ανάρτηση πινακίδων των τοπωνυμίων στη γλώσσα 

αυτή384. Επίσης το δικαίωμα στην προστασία και στην προαγωγή της 

ιδιαίτερης πολιτιστικής ζωής και κληρονομιάς της ομάδας και τέλος, στην 

κρατική οικονομική βοήθεια για την υποστήριξη εκδόσεων εντύπων και τη 

διάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών385. 

                                                                                                                     
0690/90), Elliot κ.ά. σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνοτικές μειονότητες και 
οι μετανάστες εργάτες στην Κοινότητα, (Β3-0478/90), Gangoitti Llaguno, σχετικά με την προβολή 
και χρησιμοποίηση των γλωσσικών ιδιωμάτων των περιφερειών ή/και των μειονοτήτων (Β3-
2113/90), Van Hemeldonck, σχετικά με την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών (Β3-1351/92). 
379 Συγκεκριμένα στις 17.4.1987. 
380 Άρθρο 1 του σχεδίου. 
381 Άρθρα 2 παρ. d και 2 παρ. e αντίστοιχα. 
382 Άρθρα 2 παρ. f και 2 παρ. g. 
383 Άρθρο 2 παρ. n. 
384 Άρθρα 3 παρ. a, f j αντίστοιχα. 
385 Άρθρα 3 παρ. g, h και i αντίστοιχα. 
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 Το σχέδιο προβλέπει υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στις 

αναγνωρισμένες εθνοτικές μειονότητες, με στόχο την προστασία και την 

ανάπτυξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των ομάδων αυτών. Το κείμενο καταλήγει 

με την ευχή να ενσωματωθεί στο κοινοτικό δίκαιο και καλεί την Επιτροπή και 

το Συμβούλιο να συμβάλουν, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, στην 

πραγματοποιήση του περιεχομένου των διατάξεών του386.  

 Το Μάιο 1993, κατατέθηκε από την Νομική Επιτροπή και Δικαιωμάτων 

των Πολιτών η Έκθεση του S. Alber "σχετικά με την υπεράσπιση στο κοινοτικό 

πλαίσιο, των εθνοτικών ομάδων στα κράτη μέλη". Το κείμενο χαρακτηρίζεται 

από την πληρότητά του και την προσπάθεια να κάνει συγκεκριμένο το 

περιεχόμενο βασικών εννοιών, όπως η "εθνοτική ομάδα" ή "εθνοτική περιοχή". 

Η σαφήνειά του, καθώς και ο αναλυτικός κατάλογος δικαιωμάτων που 

αναγνωρίζονται στις εθνοτικές μειονοτικές ομάδες του κόστισαν, τουλάχιστο 

σε πρώτο στάδιο, την μη προώθησή του για εξέταση από την ολομέλεια του 

Κοινοβουλίου. 

 Το σχέδιο θεωρεί ότι το δικαίωμα στην ιδιαίτερη γλώσσα των εθνοτικών 

ομάδων387, περιλαμβάνει τα δικαιώματα στη δημόσια και ιδιωτική χρήση της 

γλώσσας, την προφορική και γραπτή επικοινωνία στη γλώσσα αυτή με τις 

δικαστικές και διοικητικές αρχές, καθώς και στη χρήση ονομάτων και 

τοπωνυμίων. Όσο για το δικαίωμα στην εκπαίδευση388, το σχέδιο προβλέπει τη 

δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης στη γλώσσα της εθνοτικής ομάδας σε όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όταν αυτό είναι εφικτό. Το κράτος επίσης οφείλει 

να ενισχύει οικονομικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία ανάλογα με τους 

πληθυσμιακούς συσχετισμούς θα διδάσκεται η μειονοτική γλώσσα. Τα 

ιδρύματα αυτά θα αυτοδιοικούνται, στο πλαίσιο που αυτό προβλέπεται από τον 

εθνικό νομοθέτη.  

  

Ε. Το Γραφείο των Λιγότερο Διαδεδομένων Γλωσσών.  

 

 Με πρωτοβουλία ομάδας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

δημιουργήθηκε το "Ευρωπαϊκό Γραφείο των Λιγότερο Διαδεδομένων 

Γλωσσών" ύστερα από Συμπόσιο που διοργανώθηκε στις Βρυξέλες το Μάιο 

του 1982 για το λόγο αυτό. Σύμφωνα με το Ψήφισμα G. Arfè, το Κοινοβούλιο 

διέθεσε από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Επιτροπής κονδύλιο για να καλύψει 

                                         
386 Άρθρα 4 παρ. b, e, n και 5 παρ. 1.c, 3 παρ. a 
387 Άρθρο 9. 
388 Άρθρο 10. 
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τις ανάγκες των δραστηριοτήτων της Κοινότητας για την προώθηση των 

περιφερειακών γλωσσών και πολιτισμών.  

 Σκοπός του Γραφείου είναι η διατήρηση και η προαγωγή των 

περιφερειακών γλωσσών και της αυτόχθονης πολιτισμικής έκφρασης στο 

έδαφος των κρατών μελών της Κοινότητας. Η πραγματοποίηση του σκοπού 

αυτού έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα389, το Γραφείο 

Πληροφόρησης που εδρεύει στις Βρυξέλες, καθώς και σε επιτροπές που έχουν 

συσταθεί στα κράτη μέλη390. Η σύνθεση των τελευταίων αποβλέπει, στο "να 

συγκεντρώσει, στο μέτρο του δυνατού, αντιπροσώπους από κυβερνητικές ή 

δημοτικές οργανώσεις, όπως και από οργανώσεις κάθε είδους που ασχολούνται 

και δραστηριοποιούνται για την προώθηση των περιφερειακών μορφών 

πολιτισμού στη χώρα τους "391.  

 Ειδικότερα, το Γραφείο αποσκοπεί στη μελέτη των διαφόρων 

μειονοτικών γλωσσών. Πολλές έρευνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε αυτόν 

τον τομέα392. Επίσης με τη συνδρομή των εθνικών επιτροπών έχει μέχρι 

σήμερα διοργανώσει πολυάριθμα συνέδρια και διαλέξεις σχετικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονοτικές γλώσσες, καθώς και άλλες 

εκδηλώσεις πολιτιστικού και πολιτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 

αντικειμένου του. 

 To "δίκτυο Mercator" λειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

Γραφείου και έχει στόχο τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών και εγγράφων 

σχετικά με τις περιφερειακές κοινότητες και τις λιγότερο διαδεδομένες 

γλώσσες της Ευρώπης. Στο δίκτυο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ινστιτούτα, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και βιβλιοθήκες με συντονιστή τη Fryske 

Akademy393. Ανάμεσα στα άλλα κέντρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

ξεχωρίζουμε τη συμβολή του CIEMEN394, το οποίο εφαρμόζει το πρόγραμμα 

Mercator-Legislation στον τομέα των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα 

γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων, καθώς και το Mercator-France, κέντρο 

                                         
389 Πρόεδρος του Γραφείου είναι σήμερα η Helen Ó Murchù και Γενικός Γραμματέας ο Dónal Ó 
Riagáin. 
390 Μέχρι το 1994, από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνον η Πορτογαλία, το 
Λουξεμβούργο και η Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύονται από εθνικές επιτροπές . 
391 L. Jacoby, Les activités des Communautés européennes en faveur des langues et cultures moins 
répandues, 1983-1989, Bureau européen pour les langues moins répandues, Dublin 1991, σ. 1.  
392 Ιδιαίτερα αυτή της H. Ó Murchù που ολοκληρώθηκε το 1984 σχετικά με την προσχολική 
εκπαίδευση στις περιοχές όπου οι λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες δεν διδάσκονται. Για τα υπό 
εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα, βλ. Commission des Communautés Européennes, supra, υποσ. 
347, σσ. 13-14. 
393 Πανεπιστήμιο της φριζικής περιοχής της Ολλανδίας. 
394 Ερευνητικό κέντρο με έδρα στη Βαρκελώνη. 
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που διαθέτει τράπεζα πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των 

μειονοτήτων στην Ευρώπη. 
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