
 
 

 
 

 

 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ : 
 

ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
 

 

 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

 Όποια και αν είναι η λειτουργία της, μέσο έκφρασης της σκέψης ή 

φορέας πολιτισμού, η γλώσσα αποτελεί το κυριότερο εργαλείο επικοινωνίας 

του ανθρώπου. Δεν έχουμε στόχο την απόδειξη της κοινωνικής της αξίας, ούτε 

την ανάλυση των σχετικών κοινωνιογλωσσολογικών θεωριών. Ωστόσο, είναι 

απαραίτητο να αναφερθούμε σε ορισμένα συμπεράσματα των τελευταίων, ως 

απαραίτητη αξιωματική προϋπόθεση για τη θεμελίωση της σχέσης των 

γλωσσικών δικαιωμάτων με τα δικαιώματα του ανθρώπου.  

 Θα πρέπει να αποδεχτούμε αρχικά την ισοτιμία των γλωσσών. 

Ανεξάρτητα από τη μορφή τους, γραπτή ή προφορική, τον πλούτο του 

λεξιλογίου, και ακόμα τη θέση τους στο εξελικτικό δέντρο των γλωσσολογικών 

μελετών ως κύρια γλώσσα, διάλεκτος, ή ιδίωμα. Η γλώσσα εκφράζει τις 

παρούσες και προϋπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις, καθώς και το πολιτικο-

οικονομικό περιβάλλον τους. Όπως δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ποιοτική 

αξιολόγηση για την ανθρώπινη φύση στο πλαίσιο της απόλυτης ισχύος της 

αρχής της ισότητας, έτσι δεν είναι δυνατό να ταξινομήσουμε τις γλώσσες και 

τις μορφές του ανθρώπινου πολιτισμού σε καλύτερες ή υποδεέστερες, σε 

εκείνες που αξίζουν να προστατευτούν ή σε εκείνες που θα έπρεπε να αφεθούν 

να βαδίσουν στο δρόμο της αφομοίωσης, άρα της εξαφάνισης395. 

 Δεύτερον, ότι η κατάσταση διγλωσσίας και γενικότερα πολυγλωσσίας 

συνεπάγεται πλούτο εκφραστικών μέσων, καθώς και αύξηση των διανοητικών 
                                         
395 Ά. Φραγκουδάκη, supra, υποσ. 59, σ. 94, M. Kalantzis, B. Cope, D. Slade, Minority Languages 
and Dominant Culture: Issues of Education, Assessment and Social Equity, The Falmer Press, London-
N.York-Philadelphia, 1989, σ. 155 επ. 
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ικανοτήτων του ατόμου396. Η γνώση περισσοτέρων γλωσσών δημιουργεί 

δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικούς πολιτισμικούς και κοινωνικούς 

χώρους. Σε κοινωνικό επίπεδο οι επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικές: η 

καλλιέργεια κλίματος ανοχής και σεβασμού για την κουλτούρα του "άλλου", 

καταλήγει συχνά σε προσέγγιση των σύνοικων πληθυσμών που καμία πολιτική 

δεν θα μπορούσε να επιτύχει μακροπρόθεσμα.  

 Η αποτυχία επιβίωσης των τεχνητών γλωσσών, όπως η εσπεράντο, 

απέδειξε ότι οι γλώσσες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία στην ιστορικά 

δυναμική πορεία των λαών που τις χρησιμοποιούν, ακόμα και στην περίπτωση 

της αναβίωσης νεκρών γλωσσών ή ιδιαίτερα περιορισμένης χρήσης, όπως τα 

εβραϊκά ή τα κορνουαλικά. 

 Η γλώσσα μπορεί να είναι φορέας της συλλογικής συνείδησης ενός λαού 

ή μιας πληθυσμιακής ομάδας, η οποία συνιστά μειονότητα ανάλογα με τα 

κριτήρια που έχουμε αναφέρει στην εισαγωγή της εργασίας αυτής397. Η 

εξάλειψή της, ανεξάρτητα από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε, δηλαδή βίαια 

ή με ήπιους τρόπους αφομοίωσης, μπορεί να συμπαρασύρει την ομάδα σε 

διάλυση και να οδηγήσει σε αφομοίωση των εθνικών, ή απλά των πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών. 

 Εξάλλου, η ύπαρξη γλωσσικής και γενικότερα πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας στο εσωτερικό ενός κράτους δεν συνιστά απαραίτητα απειλή 

της εθνικής του υπόστασης και ταυτότητας. Αντίθετα, αποτελεί μια δυναμική 

μορφή πλούτου, ικανής να ξεπεράσει κάθε κρίση και να συντελέσει στη 

συνολική πρόοδο όλων των πληθυσμών. Αρκεί το κράτος με την κατάλληλη 

βούληση και εκπαιδευτική πολιτική398 να δημιουργήσει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις διάσωσης των μορφών αυτών πολιτισμού και το βασικότερο, να 

συμβάλει στη διαμόρφωση της πλήρους αποδοχής του από το κυρίαρχο 

πλειοψηφούν πληθυσμιακό στοιχείο.  

 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε κατά πόσο τα γλωσσικά δικαιώματα 

ανήκουν στην ίδια ενότητα με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Σε κάθε 

περίπτωση, η δυνατότητα επιλογής του τρόπου γλωσσικής έκφρασης και 

άσκησή της χωρίς εμπόδια, αποτελεί το περιεχόμενο του στοιχειοδέστερου 

γλωσσικού δικαιώματος: του δικαιώματος στη χρήση της μητρικής γλώσσας, η 

οποία μπορεί να είναι η ιδιαίτερη γλώσσα μιας μειονότητας ή επίσημη ή εθνική 

του κράτους. Όπως θα δούμε, το δικαίωμα αυτό συνδέεται άμεσα με το 

                                         
396 J.W. Oler, Language and bilingualism, AUP, London/Toronto, 1991, σ. 10. 
397 Supra, σ. 27. 
398 Βλ. σχετικά Τ. Skutnabb-Kangas, Language, Literacy and Minorities, MRG International Report, 
London 1990, σ. 14 επ., και M. Siguán, W.F. Mackey, Education et bilinguisme, UNESCO, Paris 
1986, σ. 42 επ. 
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δικαίωμα στην εκμάθηση της γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και 

στο πλαίσιο οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα επί μέρους 

δικαιώματα ιδιαίτερης σημασίας απορρέουν από τα δύο αυτά κύρια γλωσσικά 

δικαιώματα, τα οποία ανήκουν στο αδιάσπαστο σύνολο που συνιστούν τα 

δικαιώματα του ανθρώπου. Τελικά, ανήκει στις υπάρχουσες σχέσεις που 

υφαίνουν η πολιτική και το δίκαιο στον κοινωνικό ιστό να ενισχύσουν ή να 

αποδυναμώσουν το ρόλο και το χαρακτήρα των δικαιωμάτων αυτών. 

 

 

Α' Κεφάλαιο:  

 

Από τα δικαιώματα του ανθρώπου  

στα γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων  

 

 

 1. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το ευρύτερο πλαίσιο 

 των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

 
Α. Γενικά 

 
  To διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου θεμελιώνεται 

πρωτίστως στην αρχή της ισότητας και στην προστασία της αξιοπρέπεια κάθε 

ανθρώπου. Κατοχυρώνει ελευθερίες και δικαιώματα, αλλά και θέτει όρια στην 

άσκησή τους από τη πλειονότητα και τη μειονότητα, καθώς καμία από τις δύο 

δεν νομιμοποιείται να επεμβαίνει στο χώρο άσκησης της ελευθερίας και της 

πραγμάτωσης της ισότητας399. Τα δικαιώματα αυτά διατυπώνονται από 

πληθώρα δεσμευτικών διεθνών κειμένων οικουμενικού ή περιφερειακού 

χαρακτήρα. Οι υποχρεώσεις μάλιστα που απορρέουν από τα θεμελιωδέστερα 

από αυτά, σύμφωνα με το ΔΔ, αποτελούν κανόνες erga omnes 400.  

 Τα δικαιώματα της μειονότητας τείνουν να υπογραμμίσουν αυτό που θα 

έπρεπε σε κάθε περίπτωση να γίνεται σεβαστό στο πλαίσιο των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου, δηλαδή το να υπάρχει πραγματική ισότητα. Όπως η πλειοψηφία 

θέλει να προάγει την ταυτότητα και τον πολιτισμό της μέσα από τους 

κρατικούς θεσμούς, θα ήταν δυνατόν να δίνεται στη μειονότητα η δυνατότητα 

δράσης για την προστασία της ταυτότητας και του πολιτισμού της, με τη 
                                         
399 Βλ. και έκθεση του A. Eide, Possible ways and means of facilitating the peaceful and constractive 
solution of problems involving minorities, Commission on Human Rights, 10.8.1993, 
E/CN.4/Sub.2/1993/34, σ. 19. 
400 Βλ. υπόθεση Barcelona Traction, ICJ, Report, 1970, σ. 3. 
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βοήθεια του κράτους, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο ειδικής αυτονομίας, ή με 

άλλον τρόπο που υπαγορέυουν οι πραγματικές συνθήκες.  

 Στο καθεστώς που καθιερώνουν τα διεθνή κείμενα του δικαίου των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, το κυρίαρχο κράτος καλείται να εγγυηθεί για την 

ευημερία όλων των πολιτών του, παράλληλα με την εθνική συνταγματική 

επιταγή. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΔΣΑΠΔ, τα 

συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να διασφαλίζουν σε κάθε άτομο 

που εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους, και συνεπώς και στα μέλη μιας 

μειονότητας, την άσκηση των δικαιωμάτων που το ίδιο το Σύμφωνο 

αναγνωρίζει χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Σχετικές διατάξεις βρίσκουμε 

και σε άλλα κείμενα. Εκτιμώντας τις διεθνής συμβατικές πράξεις στο σύνολο 

τους, θα θεωρήσουμε ότι συνιστούν μία δέσμη υποχρεώσεων που πρέπει να 

εκπληρωθούν από τα κράτη γενικά και σε όφελος των μειονοτήτων και των 

μελών τους. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεων αυτών σχετίζεται όχι μόνο με 

το σεβασμό, αλλά και με την προστασία των δικαιωμάτων κάθε ατόμου, χωρίς 

διάκριση μεταξύ κυρίαρχων και μη κυρίαρχων ομάδων, που πρεσβεύουν 

διαφορετικές θρησκείες, χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες, ή που τις 

ενώνει μια διαφορετική εθνική συνείδηση από αυτή της πλειοψηφίας. Η 

εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών, μέσα από ιδιαίτερες διευθετήσεις και τη 

μεταφορά αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε ευρύτερες ή μικρότερες, κοινωνικές 

ή απλά πληθυσμιακές ομάδες, με αποτέλεσμα τον  αντίστοιχο αποκλεισμό 

άλλων ομάδων από τη δυνατότητα διαχείρισης, δεν μπορεί να κριθεί αθέμιτη, 

όταν αποτελεί απαραίτητο μέτρο για την αναλογική εφαρμογή της ισότητας. 

Εκτός από εκείνες τις διεθνείς διατάξεις που δεσμεύουν το κράτος να 

οργανώσει και να διατηρήσει την έννομη τάξη με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 

σε θέση να εγγυηθεί την άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τον κάθε 

πολίτη, τα ζητήματα που βρίσκονται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων και των μελών τους, θα εξεταστούν σε τέσσερις κατηγορίες στο 

επόμενο κεφάλαιο του μέρους αυτού: 

- Γενικές αρχές, όπως η αρχή της μη διάκρισης και της ισότητας,  

- Γενικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην αναγνώριση,  

- Τα επί μέρους γλωσσικά δικαιώματα, και τέλος 

- Ορισμένα δικαιώματα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα που θεωρούμε 

ότι είναι συναφή με τα γλωσσικά, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή τους.  

 
Β. Σχέσεις μεταξύ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

 δικαιωμάτων των μειονοτήτων 
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 Τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν ένα ευρύτερο σύνολο 

δικαιωμάτων που καλύπτουν ελευθερίες πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού ή 

πολιτιστικού χαρακτήρα που αναγνωρίζονται σε κάθε άτομο. Αντίθετα, τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων αναφέρονται αποκλειστικά στα μέλη των 

μειονοτήτων ή στις ίδιες τις μειονότητες ως ανεξάρτητες οντότητες με νομική 

προσωπικότητα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να διακριθούν σε δύο ομάδες. 

Εκείνα που αναφέρονται στις ειδικότερες εκφάνσεις των ίδιων ελευθεριών που 

καλύπτονται από τα δικαιώματα του ανθρώπου (δικαίωμα στην έκφραση, στη 

σύσταση συλλόγων, στην εκπαίδευση) και εκείνα που είναι συμφυή με το 

μειονοτικό χαρακτήρα του ατόμου ή της ομάδας (δικαίωμα στην αναγνώριση, 

στην προστασία της προσωπικότητας της μειονότητας και στην προαγωγή των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών). Και οι δύο κατηγορίες δικαιωμάτων αποτελούν 

τμήμα του ευρύτερου συνόλου των δικαιωμάτων του ανθρώπου: τα πρώτα, ως 

ειδικότερα δικαιώματα του ανθρώπου, αναφέρονται άμεσα στην προστασία της 

ανθρώπινης φύσης και αξιοπρέπειας και τα δεύτερα συνιστούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων της πρώτης κατηγορίας401. 

 Η στενή σχέση των δικαιωμάτων αυτών, με το ευρύτερο σύνολο των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, αν δεν θεωρήσουμε ότι αποτελούν αυτούσιο 

τμήμα τους, γίνεται φανερή και από διατυπώσεις κειμένων, που συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση νέων κανόνων δικαίου και που ενδέχεται να αποτελέσουν στο 

άμεσο μέλλον κανόνες θετικού δικαίου402. Eνδεικτική είναι η διατύπωση του 

άρθρου 1 παρ. 1 του σχεδίου σύμβασης της Επιτροπής της Βενετίας: "Η 

διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών, γλωσσικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων, καθώς επίσης και των ατόμων που ανήκουν σε 

αυτές, όπως εγγυάται η παρούσα Σύμβαση, είναι ουσιώδης συνισταμένη της 

διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ως τέτοια, αποτελεί 

τομέα της διεθνούς συνεργασίας ". 

 Όπως ήδη συμπεράναμε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι 

ταυτόχρονα και δικαιώματα του ανθρώπου στο πλαίσιο ενός πολύπλευρου 

νομικού καθεστώτος προστασίας, το οποίο εγγυάται αφ' ενός τα γενικά 

δικαιώματα, αλλά και τα ειδικά, και το οποίο είναι ικανό να διαφυλάξει με 

αποτελεσματικό τρόπο την αρχή της ισότητας στους ανθρώπους μέσα στο 

                                         
401 Βλ. G. Koubi, L'"entre-deux" des droits de l'homme et des droits des minorités : "un concept 
d'appartenance" ?, RTDH, No 18, 1994, σ. 177. Επίσης τα άρθρα των R. Gallisot, G. Soulier, J. 
Laroche στο A. Fenet, G. Soulier (επιμ.), Les minorités et leurs droits depuis 1989, L'Harmattan, Paris 
1989,σσ 35-110. 
402 Για στο παράδειγμα οι διατάξεις του ΕΧΠΜΓ ή της Σύμβασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 
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πολιτιστικό περιβάλλον τους. Ωστόσο, οι δύο κατηγορίες δικαιωμάτων 

χαρακτηρίζονται από διαφορές, οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

 

1. Καταρχήν, διαφορετική είναι η αντιμετώπιση από το σύστημα που ίσχυε στο 

πλαίσιο της Κοινωνίας των Εθνών και από το ισχύον, όπως θεμελιώνεται στoν 

οικουμενικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την εφαρμογή της 

αρχής της μη διάκρισης. Στο πρώτο, η προσέγγιση του διεθνούς δικαίου των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων ήταν ρεαλιστική και αναφερόταν σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο δεύτερο είναι ποσοτικά διαφορετική, και στο 

ανθρωπιστικό επίπεδο μεγαλόπνοη, καθώς όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως είναι 

υποκείμενα μίας κοινής διεθνούς προστασίας403. 

2. Τα δικαιώματα του ανθρώπου συνεπάγονται την κατοχύρωση κάθε 

δικαιώματος για τον καθένα, ενώ τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι κατά 

περίπτωση προσδιορισμένα και αποδίδονται μόνο στα μέλη μειονοτικών 

ομάδων404. 

3. Η σύλληψη του συστήματος των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντανακλά την 

αντιδιαστολή μεταξύ κράτους και ατόμου, ενώ τα μειονοτικά δικαιώματα 

νοούνται ως δικαιώματα της ομάδας, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις αναγνωρίζονται μόνον σε ατομικό επίπεδο και ότι είναι δυνατό 

ορισμένα από αυτά να ασκηθούν από κοινού. 

5. Και οι δύο κατηγορίες δικαιωμάτων είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της 

ιδιαίτερης ταυτότητας οποιασδήποτε μειονότητας και δεν πρέπει να θεωρηθεί 

ότι έρχονται σε αντίθεση. Το ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί 

προϋπόθεση για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, δεν 

μειώνει τη σημασία των τελευταίων. Πάντως, σε κράτη που τα δικαιώματα του 

ανθρώπου ελάχιστα εφαρμόζονται δύσκολα θα περιμέναμε πρώτα την 

αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 

6. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ιδιαίτερα εκείνα που θεωρούνται ως 

θεμελιώδη, αποτελούν κανόνων θετικού διεθνούς δικαίου, ενώ προς το παρόν 

για τα δικαιώματα των μειονοτήτων "κάτι τέτοιο δεν είναι άμεσα ορατό "405, 

μέχρι βέβαια να τεθεί σε ισχύ κάποιο από τα σχετικά συμβατικά κείμενα που 

έχει υιοθετήσει η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.    

 Καταλήγοντας, θα δανειστούμε τα λόγια του Patrick Thornberry: "ως 

πρακτικό ζήτημα, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την αμφίδρομη 

συμπληρωματική λειτουργία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
                                         
403 P. Thornberry, Is There a Phoenix in the Ashes?-International Law and Minority Rights, Texas 
International Law Journal, 1981, σ. 440. 
404 G. Koubi, supra, σ. 188. 
405 Σύμφωνα με την έκφραση του Χ. Ροζάκη, supra, υποσ. 57, σ. 36. 
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δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τα τελευταία αποτελούν ένα απαραίτητο μέρος 

του μεταπολεμικού ανθρωπιστικού κινήματος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

σύγκρουσης μεταξύ τους, δεν υπάρχει απόλυτη ιεράρχηση των δικαιωμάτων, 

παρόλο που το τεκμήριο υπεροχής των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων είναι 

από τα πλέον ισχυρά "406. 

 

Γ. Γλωσσικά δικαιώματα και δικαιώματα του ανθρώπου 

 

 Σε σύγκριση με τα κλασικά δικαιώματα του ανθρώπου, όπως η 

ελευθερία του λόγου, της θρησκευτικής συνείδησης, ή της μετακίνησης, τα 

γλωσσικά δικαιώματα διαμορφώθηκαν στο εσωτερικό και διεθνές δίκαιο 

σχετικά πρόσφατα. Οι περισσότερες από τις εγγυητικές συνταγματικές ή άλλες 

νομοθετικές διατάξεις γλωσσικών δικαιωμάτων αναπτύχθηκαν τον 20ο αιώνα, 

ενώ σπανιότερες είναι οι αναφορές κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.  

 Οι θεωρητικές αντιπαραθέσεις για το αν τα γλωσσικά θα πρέπει να 

θεωρηθούν ότι ανήκουν στο σύνολο των κλασικών δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, δεν έχει νόημα παρά μόνο σε ό,τι αφορά στην άσκησή τους. Θα 

σταθούμε σε δύο παρατηρήσεις σχετικά με τον ιδιόμορφο χαρακτήρα των 

δικαιωμάτων αυτών.  

 Πρώτον, τα γλωσσικά δικαιώματα δεν υπόκεινται στην εφαρμογή όλης 

της έκτασης του περιεχομένου τους. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος, αν δε 

δεσμεύεται από διατάξεις συμβατικών κειμένων προσδιοριστικές προς την 

έκταση του πεδίου εφαρμογής τους, δεν είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει σε 

όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο τα δικαιώματα αυτά. Αντίστροφα, θα 

λέγαμε ότι τα γλωσσικά δικαιώματα εξαρτώνται άμεσα και από τις 

συγκεκριμένες διεκδικήσεις των μειονοτήτων. Η μειονότητα εξάλλου 

προσδιορίζεται ως ένα βαθμό και από το βαθμό συνοχής στην έκφραση της 

συλλογικής συνείδησης της ταυτότητάς της και τη συνακόλουθη διατύπωση 

σχετικών αιτημάτων. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 

όλα τα γλωσσικά δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο. Το δικαίωμα στη χρήση της 

μητρικής και της μειονοτικής γλώσσας σε ιδιωτικό επίπεδο, για παραδειγμα, 

αποτελεί ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος στην έκφραση, ατομική 

ελευθερία δηλαδή, η οποία θεμελιώνει αξίωση για αποχή της κρατικής 

εξουσίας407.  

  Δεύτερον, τα περισσότερα από τα κλασικά δικαιώματα και ελευθερίες 

του ανθρώπου μπορούν να ασκηθούν με την ανυπαρξία κάθε κρατικής 

                                         
406 P. Thornberry, supra, σ. 458. 
407 Α. Μάνεσης, Ατομικές Ελευθερίες, α' τόμος, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 18 επ. 
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παρέμβασης, ή την παύση πρακτικών επέμβασης408. Αντίθετα στην περίπτωση 

των γλωσσικών δικαιωμάτων, η άσκησή τους πρέπει να ακολουθείται σε 

πολλές περιπτώσεις409 από ειδικά θετικά μέτρα εφαρμογής από το κράτος. Το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, ή το δικαίωμα χρήσης της 

μητρικής γλώσσας στις σχέσεις με τις διοικητικές και άλλες αρχές αποτελούν 

τα πιο κλασικά παραδείγματα. 

 Η εφαρμογή των γλωσσικών δικαιωμάτων σχετίζεται άμεσα και με 

αντικειμενικούς παράγοντες, όπως το μέγεθος της μειονότητας η οποία 

χρησιμοποιεί δική της γλώσσα, η εδαφική συνοχή του πληθυσμού, ή οι 

οικονομικές δυνατότητες του κράτους που πρόκειται να λάβει τα μέτρα 

εφαρμογής. Η πολιτική δομή του κράτους, ομοσπονδιακού ή ενιαίου, το 

πολίτευμα ή η ύπαρξη τοπικής αυτονομίας είναι παράγοντες που μπορούν να 

παίξουν επίσης ρόλο στον τρόπο εφαρμογής των δικαιωμάτων, αλλά και στην 

αναγνώρισή τους.  

  

 

 2. Τα γλωσσικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των 

 μειονοτήτων 

  
Α. Γλωσσικά δικαιώματα και γλωσσική ταυτότητα των ευρωπαϊκών 

 μειονοτήτων 

 
 Ο όρος "γλωσσικά δικαιώματα" είναι δυνατό να ερμηνευθεί με 

διαφορετικούς τρόπους. Γενικότερα μπορεί να παραπέμπει στο δικαίωμα στη 

χρήση μιας δεδομένης γλώσσας σε καθημερινή βάση. Επίσης, με μια πιο 

εξειδικευμένη έννοια, το δικαίωμα στην βασική εκπαίδευση ή στην λήψη και 

διάδοση πληροφοριών στην ίδια δεδομένη γλώσσα410. Όσο απομακρυνόμαστε 

από τα γλωσσικά δικαιώματα συναφή προς την ελευθερία της χρήσης της 

γλώσσας, συναντάμε άλλα δικαιώματα που εμπλέκονται με την άσκηση των 

πρώτων, χωρίς όμως τα ίδια να ανήκουν σε αυτά. Σε πολλές περιπτώσεις η 

κατοχύρωση δικαιωμάτων κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα συνιστά το 

απαραίτητο νομικό περιβάλλον για την ουσιαστική άσκηση των γλωσσικών 

δικαιωμάτων.  

                                         
408 Για παράδειγμα η απαγόρευση κάθε είδους λογοκρισίας. 
409 Όχι στην περίπτωση του δικαιώματος στη χρήση της γλώσσας, ιδιωτικά ή δημόσια, δικαίωμα 
που αποτελεί και τον σκληρό πυρήνα των γλωσσικών δικαιωμάτων. 
410 K. D. McRae, The constitutional Protection of Linguistic Rights in Bilingual and Multilingual 
States, Human Rights Federalism and Minorities, A. Gotlieb (επιμ.), Canadian Institute of International 
Affaires, 1970, σ. 211. 
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 Οι πιο πάνω σκέψεις μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στο χώρο της 

προστασίας των μειονοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό τα γλωσσικά δικαιώματα 

αποσκοπούν στην άμεση προστασία της ιδιαίτερης γλωσσικής έκφρασης κάθε 

μειονότητας, εθνοτικού, εθνικού, πολιτιστικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. 

Αντίστοιχα, η απόλαυση ενός ευρύτερου συνόλου οικονομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων, γενικά ή ειδικά αναγνωρισμένα για τα μέλη της μειονότητας, 

απαιτείται ως προϋπόθεση για την ουσιαστική άσκηση των γλωσσικών 

δικαιωμάτων.  

 Η διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εθνών, ο σχηματισμός των σύγχρονων 

κρατών και η εξελικτική πορεία που ακολούθησαν στην Ευρώπη, 

χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη της κεντρικής εξουσίας να αποκτήσουν  

όλοι οι πολίτες τους την ίδια εθνική συνείδηση411. Η θρησκευτική 

ομογενοποίηση κυρίως μέχρι και το 19ο, ή σε ορισμένες περιπτώσεις και τις 

αρχές του 20ου αιώνα, και η παράλληλη ή μεταγενέστερη γλωσσική 

ομοιογένεια, εξυπηρέτησε τους στόχους πολιτικών αφομοίωσης στην ιστορία 

της ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι αλλαγές των συνόρων που έγιναν μετά το τέλος 

των δύο παγκοσμίων πολέμων, αλλά και μετά την πρόσφατη διάλυση των 

ομόσπονδων κρατών της ανατολικής Ευρώπης, προκάλεσαν σε ορισμένες 

ππεριπτώσεις μετακινήσεις πληθυσμών με κριτήριο την εθνική ταυτότητα412. 

Έτσι, οι πληθυσμιακές ομάδες των προσαρτημένων και παραχωρημένων 

περιοχών, είτε ενσωματώθηκαν στη "μητέρα-πατρίδα", είτε αποτέλεσαν κάθε 

είδους μειονότητες στα κράτη που τις ενσωμάτωσε στον "εθνικό τους κορμό". 

Κατά συνέπεια, πολλές φορές τα γλωσσικά σύνορα δεν συμπίπτουν με εκείνα 

των κρατών, για ιστορικούς ή γεωγραφικούς λόγους, καθιστώντας 

μειονοτικούς αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες.  

 Σε εθνικό επίπεδο, ελάχιστα κράτη παρουσιάζουν απόλυτη γλωσσική 

ομοιογένεια των υπηκόων τους. Η γλωσσική πολυμορφία στο εσωτερικό ενός 

κράτους μπορεί να συναρτηθεί με την ύπαρξη μειονοτικής ή απλά 

πληθυσμιακής ομάδας, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούν μειονοτική γλώσσα, 

το χαρακτήρα των μειονοτικών ομάδων και το ρόλο της ιδιαίτερης γλώσσας 

στην εσωτερική συνοχή τους, ή την κατανομή της χρησιμοποιούμενης γλώσσας 

στην επικράτεια του κράτους.  

 Σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης αποτελεί επίσης η συνοχή της 

ομάδας κατά την ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης της διακριτής της 

ταυτότητας, κυρίως ως προς την αντιμετώπισή της από την πλευρά του 
                                         
411 Ε. Μπαλιμπάρ, Ι. Βαλλερεστάιν, Φυλή, Έθνος, Τάξη: Οι διφορούμενες ταυτότητες, Παρίσι 
1988, (Μτφ. Α. Ελεφάντη - Ε. Καλαφάτη, Αθήνα 1991), ειδικά στο κεφάλαιο "Το ιστορικό 
έθνος", σ. 107 επ.  
412 Infra, σ. 222 επ.  
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κράτους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διακρίνουμε τους πληθυσμούς που 

ζουν σε ενιαίο έδαφος413 από εκείνους οι οποίοι αποτελούν γλωσσικές νησίδες 

ανάμεσα σε γλωσσικά ξένο συμπαγές περιβάλλον414.  

 Τέλος, δεν θα ξεχάσουμε τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που αποτελούν οι 

πληθυσμοί που είναι αποτέλεσμα διασποράς για ιστορικούς συνήθως λόγους, 

όπως οι εβραίοι ή οι Αρμένιοι, καθώς και οι νομάδες, κυρίως Τσιγγάνοι, 

ομάδες οι οποίες συχνά αποκαλούνται "μειονότητες χωρίς έδαφος". 

 

Β. Συλλογικά ή ατομικά δικαιώματα415; 

 

 H κλασική αντιπαράθεση σχετικά με τον ατομικό ή συλλογικό 

χαρακτήρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί 

mutatis mutandis και για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και κατ' επέκταση 

και για ορισμένα γλωσσικά δικαιώματα.  

 Μία άποψη υποστηρίζει την αναγνώριση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου αποκλειστικά στο άτομο. Άλλη, θεωρεί αντίθετα ότι μερικά από 

αυτά είναι συμφυή με το συλλογικό χαρακτήρα ομάδων, όπως για παράδειγμα 

ο λαός ή η μειονότητα. Τέτοια δικαιώματα κοινωνικού χαρακτήρα 

ονομάστηκαν "δεύτερης γενιάς" και αποδίδονται σε ομάδες και όχι σε 

άτομα416. Θα προτιμήσουμε να αφήσουμε κατά μέρος την προβληματική του 

                                         
413 Για παράδειγμα, οι Αλσατοί και οι Βρετόνοι στη Γαλλία, οι Καταλάνοι και ο Βάσκοι στην 
Ισπανία, οι Δανοί στη Γερμανία και οι Γερμανοί στη Δανία και, παρά το ολιγάριθμο των ατόμων 
που ανήκουν στις μειονότητες αυτές, οι Πομάκοι στην Ελλάδα, οι Φρίζιοι στη Γερμανία και στην 
Ολλανδία, οι Σοράβοι στη Γερμανία, οι Βάσκοι και οι Φλαμανδοί στη Γαλλία.  
414 Για παράδειγμα, οι καταλανόφωνοι της Σαρδηνίας, οι ελληνόφωνοι στην Κάτω Ιταλία, οι 
Βλάχοι και οι Αρβανίτες στην Ελλάδα, οι Τσέχοι στην Κροατία, οι Σλοβάκοι στη Γιουγκοσλαβία, 
ή οι Τούρκοι στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
415 Σχετικά με τη διάκριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε ατομικά και συλλογικά, βλ. Y. 
Dinstein, Collective Human Rights of Peoples and Minorities, ICLQ, 1976, σ. 102 επ., του ιδίου, 
Cultural Rights, Les Droits de l'Homme: droits collectifs ou droits individuels, Actes de colloque, mars 
1979 Strasbourg, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1980, P. Siegart, The 
International Law of Human Rights, Oxford 1983, σ. 367 επ., B. G. Ramchardan, Individual, collective 
and group rights: History, theory, practice and contemporary evolution, International Journal on Human 
Rights, Vol. 1, 1993, σ. 27 επ., H. Golsong, Evolution de la conception des droits collectifs dans la 
politique internationale, Les droits de l'homme-Droits collectiifs ou droits individuels, Annales de la 
Faculté de droit de Strasbourg, T. XXXII, Paris 1980, D. Sanders, Collective Rights, HRQ 1991, σ. 
368 επ. και F. Capotorti, Are Minorities Entitled to Collective International Rights? The Protection of 
Minorities and Human Rights, Martinus Ninjhoff, The Netherlands, 1992, σ. 505. 
416 D. Rousseau, Droits collectifs et Droits de l'Homme, Minorités en Europe, Quelles chances pour 
l'Europe, L'Evénement européen, No 16, 1991, σσ. 51-52. Για παράδειγμα το δικαίωμα στην 
αυτοδιάθεση θεωρείται το κλασικότερο συλλογικό δικαίωμα, που αποδίδεται στο "λαό", όχι όμως 
στη "μειονότητα". Βλ. τα άρθρα των Κρ. Ιωάννου, Στ. Περράκη, Χ. Θεοδωρόπουλου, Β. 
Καρακωστάνογλου και Ειρ. Χειλά στο συλλογικό έργο: Τα δικαιώματα των λαών και των 
μειονοτήτων, Στ. Περράκης (επιμ.), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, καθώς και του Α. 
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ζητήματος και να σταθούμε σε μερικές παρατηρήσεις παρακάμπτοντας το 

αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε η σχετική φιλολογία. 

 Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του ανθρώπου είναι πάνω από όλα 

δικαιώματα σχέσεων. Μέσα από την άσκηση των δικαιωμάτων τους, τα άτομα 

βρίσκονται σε συνεχή επαφή μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να θεωρούμε την 

ύπαρξη των δικαιωμάτων αυτών έξω από το δυναμικό χώρο που προσδιορίζουν 

οι σχέσεις μεταξύ του ατόμου με το κράτος, αλλά και των ατόμων μεταξύ τους. 

Συνεπώς, το άτομο ως υποκείμενο των δικαιωμάτων δεν μπορεί να τοποθετηθεί 

έξω από το φυσικό του κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο και τις ομαδώσεις τις 

οποίες δημιουργεί και στις οποίες συμμετέχει. Συνεπώς, μία συλλογική 

οντότητα, στην περίπτωσή μας μία μειονοτική ομάδα, μπορεί να αναδειχτεί 

επίσης σε υποκείμενο δικαιωμάτων, σύμφωνα με το λειτουργικό της ρόλο μέσα 

σε ένα κοινωνικό περιβάλλον πολύ ευρύτερο.  

 Η δυνατότητα αναγνώρισης δικαιωμάτων σε συλλογικές οντότητες δεν 

αντίκειται στο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι 

ανάγκες μιας περιορισμένης κοινωνίας οδηγούν στην ανακατάταξη της 

εσωτερικής δομής της, οι οποίες καταλήγουν συχνά σε συγκεκριμένες 

διεκδικήσεις πολιτικού ή νομικού περιεχομένου προς το ευρύτερο σύνολο417. 

Αν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέπουν, οι διεκδικήσεις αυτές θα έχουν 

αποτέλεσμα τη θέσπιση ειδικού νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση των σχέσεων 

μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας προσδιορίζοντας τα δικαιώματα της 

τελευταίας.  

 Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε την τάση μετατροπής των 

ατομικών δικαιωμάτων σε συλλογικά. Η τάση αυτή ακολουθεί τα πολιτικο-

κοινωνικά γεγονότα που σημειώθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τη δεκαετία 

του 1950 και ύστερα. Τα πρώτα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου οικουμενικού χαρακτήρα, και κυρίως η ΕΣΔΑ, καθιερώνουν την 

αντίληψη ότι το άτομο είναι το μοναδικό υποκείμενο δικαιωμάτων, 

αντανακλώντας τη διεθνή πολιτική πραγματικότητα του διπολισμού. Με την 

εγκαθίδρυση του διεθνούς νέου status quo από τα τέλη της δεκαετίας του '80, 

τα συλλογικά δικαιώματα επανήλθαν στο προσκήνιο με τη διαμόρφωση de lege 

ferenda κανόνων δικαίου σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και των 

μειονοτήτων. Η αναγνώριση συλλογικών δικαιωμάτων στις τελευταίες 

εξαρτάται βέβαια από την πολιτική βούληση των κρατών, αλλά συνδέεται 

                                                                                                                     
Μπρεδήμα, Αυτοδιάθεση λαών και απόσχιση κράτους, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική, Νο 
12, σ. 105 επ.   
417 D. Rousseau, ibid, σ. 54.  
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πλέον όλο και πιο στενά με το σχηματισμό συγκεκριμένων αρχών προστασίας 

των μειονοτήτων σε υπερ-εθνικό, κυρίως πανευρωπαϊκό, επίπεδο.  

 Πολλά κλασικά ατομικά δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το 

συλλογικό περιβάλλον που συνιστά η οποιαδήποτε ομάδα. Με τον τρόπο αυτό, 

και τα γλωσσικά δικαιώματα προϋποθέτουν και προεκτείνουν την ελευθερία 

των ατόμων στη χρήση της κοινής τους γλώσσας418. Η ρητή αναφορά του 

άρθρου 29 παρ. 1 της ΟΔΔΑ στην "κοινότητα μέσα στα πλαίσια της οποίας και 

μόνο είναι η δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας " του ατόμου υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ ατόμου και 

ομάδας ιδιαίτερα στην περίπτωση της έννομης προστασίας βασικών 

δικαιωμάτων. Τα συλλογικά δικαιώματα δεν πρέπει να θεωρούνται σε καμία 

περίπτωση ανταγωνιστικά των ατομικών, αλλά ως συμπλήρωμά τους, ειδικά 

στην περίπτωση που τα δεύτερα δεν αρκούν για την επίτευξη μιας 

αποτελεσματικής προστασίας. Η ενδιάμεση λύση της άσκησης "από κοινού" 

ορισμένων δικαιωμάτων δεν μπορεί να ικανοποιήσει περιπτώσεις αμιγώς 

συλλογικών δικαιωμάτων, όπου η ομάδα και μόνον αυτή -από τη φύση του 

δικαιώματος- μπορεί να είναι υποκείμενο δικαίου. Για παράδειγμα τα υπό 

διαμόρφωση δικαιώματα στην αναγνώριση ή στην προστασία της ταυτότητας 

της μειονότητας δεν μπορούν να νοηθούν έξω από τη συλλογική τους 

διάσταση. 

 

  

 

 

 

Β' Κεφάλαιο: 

 

Προσδιορισμός των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων 
 

 

 Η Πράξη του Συνεδρίου της Βιέννης, που υπογράφηκε στις 9 Ιουνίου 

1815 από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Πρωσία, τη 

Ρωσία και τη Σουηδία419 αποτελεί το πρώτο διεθνές κείμενο που αναφέρεται 

στα σημαντικότερα γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων και που προβλέπει 

                                         
418 Βλ. και M. Gjidara, Cadres juridiques et règles applicables aux problèmes européens des minorités, 
AFDI, XXXVIII, 1991, σ. 360. 
419 J. Ridgway, British and Foreign States Papers, 1814-15, vol. II, London 1839, σσ. 7-15. 
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τη νομική προστασία τους420. Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις της εποχής 

παραχώρησαν στους Πολωνούς της Ποσνανίας το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 

τη γλώσσα τους στις επίσημες επαφές τους με τις αρχές, παράλληλα με τα 

γερμανικά. Mε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και στο πλαίσιο 

καθιέρωσης του συστήματος προστασίας των μειονοτήτων κάτω από την 

επίβλεψη της ΚτΕ, οι διμερείς συνθήκες που συνομολογήθηκαν από τα 

ευρωπαϊκά κράτη αποσκοπούσαν στην εγγύηση της πλήρους ισότητας μεταξύ 

όλων των πολιτών τους, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνων που ανήκαν σε μειονότητες, 

καθώς και στην εξασφάλιση κάθε κατάλληλου μέσου για την προστασία των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους421,422. Σχετικά με τη γλωσσική έκφραση, το 

κράτος δεσμευόταν να μη θεσπίσει κανένα περιορισμό στην ελεύθερη χρήση 

οποιασδήποτε γλώσσας, για όλους τους υπηκόους τους στις ιδιωτικές τους 

σχέσεις ή κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές, σε θρησκευτικές τελετές ή στην 

κατήχηση, σε δημόσιες συγκεντρώσεις, καθώς και σε κάθε είδους έκδοση ή 

δημοσίευση. Επίσης το κράτος αναλάμβανε την υποχρέωση να παραχωρήσει 

διευκολύνσεις, ώστε οι πολίτες του που είχαν μητρική γλώσσα διαφορετική 

από την επίσημη, να έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιούν, προφορικά 

αλλά και γραπτά, ενώπιον των δικαστηρίων. Σε ό,τι αφορά στα εκπαιδευτικά 

ζητήματα, το κράτος όφειλε να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 

ώστε στις περιοχές όπου διαμένει σημαντικό ποσοστό πληθυσμού χρηστών 

μειονοτικής γλώσσας, να διδάσκεται η γλώσσα αυτή ή ακόμη η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση να βασίζεται σε αυτή423. 

 Το νέο status quo που εδραιώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, επιχείρησε να δώσει λύσεις στα προβλήματα 

των μειονοτήτων μέσα από το οικουμενικό σύστημα προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και με την κατοχύρωση επί μέρους 

γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων, γενικών αρχών και ειδικών 

ελευθεριών, μέσα από: 

 

i. Πολυμερείς συνθήκες οικουμενικού ή ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Τα 

πολυμερή συμβατικά κείμενα διακρίνονται σε εκείνα που ασχολούνται με τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, σε οικουμενικό ή περιφερειακό επίπεδο, και εκείνα 

                                         
420 Σχετικά με τα νομικά κείμενα που περιείχαν γλωσσικά δικαίωματα μειονοτήτων, supra, σ. 17 
επ.  
421  Société des Nations, Protection des minorités de langue, de race ou de religion par la Société des 
Nations, Série SdN "Minorités", 1931, σσ. 160-1. 
422 Σχετικά με τα κείμενα προστασίας των μειονοτήτων του μεσοπολέμου, στα οποία 
περιλαμβάνονται διατάξεις προστασίας της γλωσσικής τους ιδιαιτερότητας, supra, υποσ. 12 έως 
15.  
423 F. Capotorti, supra, σ. 20. 
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που αναφέρονται αποσπασματικά ή αποκλειστικά στα δικαιώματα των 

μειονοτήτων. Εξαιτίας της σημαντικής συμβολής τους στη διαμόρφωση των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, δεν θα παραλείψουμε να εξετάσουμε, όπου 

συντρέχει περίπτωση, σχετικές διατάξεις των συνθηκών ειρήνης, ή άλλων, που 

ίσχυσαν στην περίοδο του μεσοπολέμου στην Ευρώπη.  

 

ii. Διμερείς συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Πρόκειται για συνθήκες 

που αφορούν άμεσα μειονοτικά ζητήματα σε κάποιο από τα μέρη που 

συνομολογούν τη συνθήκη ή και στα δύο. Είναι δυνατό να υπάρχουν διατάξεις 

που σχετίζονται με την προστασία των μειονοτήτων και σε κείμενα που δεν 

αφορούν αποκλειστικά στο θέμα, αλλά που το ρυθμίζουν παρεμπιπτόντως. 

Όπως μόλις προείπαμε, θα συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας και τις διμερείς 

συμφωνίες424 που συνομολογήθηκαν υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών 

και που πλέον δεν βρίσκονται σε ισχύ. 

 

iii. Την εσωτερική νομοθεσία των ευρωπαϊκών κρατών. Στόχος της μελέτης 

αυτής δεν είναι να εμβαθύνει στο πεδίο της έννομης προστασίας των 

μειονοτήτων στο πλαίσιο του εσωτερικού δικαίου, ούτε και στον τρόπο 

εφαρμογής των διεθνών κανόνων από την εθνική νομοθετική και εκτελεστική 

εξουσία, παρόλο το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το θέμα. Θα σταθούμε 

μόνο στο περιεχόμενο των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως 

αυτά διατυπώνονται στα διεθνή κείμενα ή εκείνων που βρίσκονται σε 

διαδικασία διαμόρφωσης. Η σχέση της εσωτερικής νομοθεσίας με το de lege 

lata και de lege ferenda διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση. Η πρώτη μπορεί να έπεται εφαρμόζοντας το 

δεύτερο, είναι δυνατόν όμως και να το επηρεάζει σε μία εξελικτική διαδικασία 

βελτίωσης, αλλά και γένεσης ορισμένων κανόνων δικαίου. Έτσι, όπου είναι 

απαραίτητο θα αναφερόμαστε σε συνταγματικές διατάξεις, νόμους και 

διατάγματα που συνθέτουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, το καθεστώς 

προστασίας των μειονοτήτων και των μελών τους, αλλά, κυρίως, συμβάλλουν 

στην διαμόρφωση και μετεξέλιξη των υπαρχόντων και στη δημιουργία νέων 

κανόνων.  

 

 1. Γενικές αρχές 
 

 Οι αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης, καθώς και η υποχρέωση 

εφαρμογής τους από το κράτος με τη λήψη θετικών μέτρων αποτελούν το 

                                         
424 Αλλά και τις μονομερείς δεσμευτικές δηλώσεις ορισμένων κρατών.  
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τρίπτυχο της θεωρητικής υποδομής πάνω στο οποίο θεμελιώνονται τα 

γλωσσικά, αλλά και τα ευρύτερα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ατόμων 

που ανήκουν σε αυτές. 

 

Α. Η αρχή της ισότητας 

 

 Η θεμελιώδης αρχή της ισότητας απέναντι στο νόμο είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την απαγόρευση των διακρίσεων. Διατυπώνεται σε όλα τα 

διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και σε 

εκείνα που αναφέρονται στα δικαιώματα των μειονοτήτων425. Σύμφωνα με τον 

Κelsen η ισότητα και η ειδικότερα η ισότητα μπροστά στο νόμο αποτελεί μια 

"αρχή συμφυή σε κάθε έννομη τάξη "426. Η αρχή αυτή είναι η ουσιαστική 

προϋπόθεση του ίδιου του νομικού χαρακτήρα κάθε κανόνα δικαίου, ο οποίος 

πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση για όλους τους αποδέκτες του οι οποίοι 

βρίσκονται σε παρόμοιες συνθήκες.  

 Το δικαίωμα στην ελεύθερη χρήση της μητρικής γλώσσας αποτελεί 

χωρίς αμφιβολία το βασικότερο δικαίωμα που θα έπρεπε να αναγνωριστεί στα 

μέλη μιας μειονότητας, εφόσον βέβαια χρησιμοποιούν γλώσσα διαφορετική 

από την επίσημη. Η αναγνώριση αυτή, όπως ήδη αναφέραμε, απορρέει από ένα 

δεδομένο νομικό καθεστώς το οποίο θεσπίστηκε για να καλύψει συγκεκριμένες 

ανάγκες. Εξάλλου, όλα τα ευρωπαϊκά Συντάγματα διαθέτουν τη γενική ρήτρα 

της μη διάκρισης και της ισότητας απέναντι στο νόμο αναφερόμενα, inter alia, 

και στη χρήση κάθε γλώσσας, και άρα κάθε μητρικής και μειονοτικής, αγαθό 

που θα πρέπει να απολαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, στο πλαίσιο της ισονομίας, 

από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Στα γλωσσικά δηλαδή ζητήματα, οι 

εθνικές νομοθεσίες συχνά ακολουθούν την παραδοσιακή άποψη της ισότητας 

που αποβλέπει στο να εντάξει όλους τους πολίτες στο ίδιο καθεστώς χρήσης 

των γλωσσών, χωρίς να προβλέπουν μία "διαφοροποιημένη ισότητα" για 

                                         
425 Infra. Βλ. ειδικότερα στον A. Kiss, Les minorités et le droit à l'egalité- Le concept d'egalité : 
définition et experience, Les cahiers de droit, 1986, vol. 27-I, Univ. de Laval, Québec, σ. 145 επ. 
Επίσης οι συνθήκες προστασίας μειονοτήτων που ίσχυσαν κατά το μεσοπόλεμο περιείχαν όλες 
την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης. Το άρθρο 7 παρ. 1 της Συνθήκης των Βερσαλλιών 
σχετικά με τις μειονότητες στην Πολωνία, η οποία αποτέλεσε πρότυπο για την σύνταξη και των 
υπολοίπων συνθηκών είχε ως εξής: "Όλοι οι [πολωνοί] υπήκοοι θα είναι ίσοι απέναντι στο νόμο 
και θα απολαμβάνουν τα ίδια ατομικά και πολιτικά δικαιώματα χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας ή 
θρησκείας ". Πολύ πιο πρόσφατη η διατύπωση του άρθρου 4 παρ. 1 της Σύμβασης-πλαισίου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης: "Τα Μέρη δεσμεύονται να εγγυηθούν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε 
μία εθνική μειονότητα το δικαίωμα στην ισότητα απέναντι στο νόμο και σε μία ίση προστασία από 
το νόμο. Από αυτή την άποψη κάθε διάκριση η οποία θεμελιώνεται στη συμμετοχή ενός προσώπου 
σε μία εθνική μειονότητα απαγορεύεται ".  
426 H. Kelsen, Théorie pure du droit (μετάφραση στα γαλλικά του Ch. Eisemann), Dalloz, Paris 1962, 
σ. 76. 
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ορισμένους πολίτες, οι οποίοι ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τη 

γενικευμένη έκφραση της αρχής427. Η αρχή της γλωσσικής ισότητας 

εκφράστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Κοινότητας στην απόφαση 

Mutsch του 1985 που εξετάσαμε στο πρώτο μέρος428. 

 Εάν θέλουμε την πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή της νομικής 

εξαγγελίας της γλωσσικής ισότητας μέσα στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής 

κοινωνίας, θα πρέπει να πληρωθεί μια προϋπόθεση. Να αποδεχτούμε δηλαδή, 

ότι μία επίσημα ίση μεταχείριση μπορεί να επιφέρει, σε πραγματικές συνθήκες, 

διακρίσεις για ορισμένες ομάδες. Η ισότητα έτσι, συνίσταται στο να 

αντιμετωπίζονται με τον αυτό τρόπο τα ίδια και με διαφορετικό τα ανόμοια. Τη 

θέση αυτή υιοθέτησε και το ΔΔΔΔ, σε γνωμοδότησή του το 1935 σχετικά με τα 

μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας καταλήγοντας ότι "η εν τοις πράγμασι 

ισότητα, η οποία αντίκειται σε μία καθαρά τυπική ισότητα, μπορεί να απαιτεί 

διαφορετική μεταχείριση για την πλειονότητα, της οποίας η κατάσταση και οι 

ανάγκες δεν είναι ίδιες [με της μειονότητας]. Το κλείσιμο των ιδιωτικών 

σχολείων θα προσέβαλε την ισότητα της μεταχείρισης, καθώς θα είχε ως 

αποτέλεσμα τη στέρηση από τη μειονότητα των κατάλληλων [εκπαιδευτικών] 

ιδρυμάτων, ενώ η πλειονότητα θα συνέχιζε να καλύπτεται από τα κρατικά 

σχολεία "429. 

 Η αρχή της ισότητας έρχεται λοιπόν, στην περίπτωση των μειονοτήτων, 

να εξομοιώσει de jure, ανόμοιες de facto καταστάσεις. Κατά πόσο όμως είναι 

δυνατό να έχει πρακτικά αποτελέσματα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

μειονοτήτων μια τέτοια θεωρητική εξίσωση υποκείμενη σε πλημμελή 

εφαρμογή και άρα κατάργησή της; Θα βλέπαμε τη διατύπωση μιας 

"δευτεροβάθμιας" αρχής της ισότητας πιο κοντά στα προβλήματα που 

προκύπτουν από τις τόσο διαφορετικές συνθήκες. Σε τελική ανάλυση, οι 

συνθήκες είναι αυτές που γεννούν τις ανάγκες και πάνω σε αυτές θα πρέπει να 

συλλαμβάνεται μια ισότητα μεταβλητής γεωμετρίας, στο πλαίσιο των 

συσχετισμών που δημιουργούνται μεταξύ κρατικής έννομης τάξης και 

εσωτερικής οργάνωσης της μειονοτικής κοινωνίας. 

                                         
427 B. De Witte, Le principe d'égalité et la pluralité linguistique, Les minorités en Europe, H. Giordan 
(επιμ.), Kimé, Paris 1992, σ. 56. 
428 Υπενθυμίζουμε ότι στην υπόθεση αυτή τo Δικαστήριο έκρινε ότι η έννοια των κοινωνικών 
πλεονεκτημάτων περιλαμβάνει επίσης και τα μη χρηματικά και κυρίως τη χρησιμοποίηση μιας 
γλώσσας ενώπιον του δικαστηρίου. Η αρχή της ισότητας εφαρμόστηκε σχετικά με την ελεύθερη 
διακίνηση προσώπων στα όρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεκριμένα, η 
ισότητα στα κοινωνικά αγαθά έχει αποτέλεσμα την αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης άλλης 
γλώσσας από αυτή που χρησιμοποιείται συνήθως από το δικαστήριο σε εργαζόμενο πολίτη 
οποιουδήποτε κοινοτικού κράτους, με την προϋπόθεση το δικαίωμα αυτό να αναγνωρίζεται και 
στους πολίτες του κράτους του δικαστηρίου, βλ. supra, σ. 136.  
429 CPIJ, Ecoles minoritaires en Albanie, supra, υποσ. 37, σ. 17. 
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 Στην ίδια υπόθεση, το ΔΔΔΔ εξετάζοντας τους στόχους των συνθηκών 

προστασίας μειονοτήτων, ανέφερε ότι "ο πρώτος είναι να εξασφαλίσουν στους 

υπηκόους που ανήκουν σε φυλετικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες το 

σεβασμό απόλυτης ισότητας με τους υπολοίπους υπηκόους του κράτους. Ο 

δεύτερος, να εξασφαλίσουν για τα μέλη της μειονότητας τα κατάλληλα μέσα για 

τη διατήρηση των ιδιαίτερων φυλετικών τους γνωρισμάτων, των παραδόσεών 

τους και των εθνικών τους χαρακτηριστικών "430. H πρώτη κατηγορία συνιστά 

την ισότητα "αρνητικού" χαρακτήρα, δηλαδή οι μειονότητες προστατεύονται 

από την χειρότερη μεταχείριση σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στο 

πλαίσιο των γλωσσικών δικαιωμάτων που προέβλεπαν οι συνθήκες της εποχής, 

η ισότητα αποδίδεται σε όλους τους υπηκόους σχετικά με την άσκηση των 

εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και συνεπώς με το δικαίωμα στη χρήση της 

μητρικής τους γλώσσας στα σχολεία, καθώς και την ισότητα στην ιδιωτική 

χρήση οποιασδήποτε γλώσσας431. Η δεύτερη κατηγορία είναι "θετικού" 

χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εγγύηση της προστασίας των επί μέρους 

δικαιωμάτων με τη λήψη θετικών μέτρων από τη πλευρά του κράτους, τα οποία 

θα εξετάσουμε πιο κάτω.  

 Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του κράτους και στο νομοθετικό καθεστώς που θα θεσπίσει. Το 

ζήτημα εξαρτάται κυρίως από την αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους. 

Κατά συνέπεια διέπεται, πριν από όλα, από το εσωτερικό δίκαιο, στο μέτρο που 

οι δεσμευτικές για το κράτος συμφωνίες έχουν ενσωματωθεί σε αυτό, και 

εφαρμόζεται με τις εκτελεστικές, και δικαστικές πράξεις των κρατικών 

οργάνων. Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό, 

θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αργότερα από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Αθρώπου, ότι ένα "περιθώριο εκτίμησης" 

διευκολύνει το κράτος κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων από τις οποίες 

δεσμεύεται. Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν "ένα ζήτημα που ανήκει στην 

εκτίμηση των αρμόδιων εθνικών αρχών "432. 

 

Β. Η αρχή της μη διάκρισης433 

  

                                         
430 Idem. 
431 M. Tabory, infra , υποσ. 124, σ. 72. 
432 Βλ. "γλωσσική υπόθεση του Βελγίου", supra, σ. 67 επ. 
433 Bλ. N. Lerner, Group Rights and Discrimination in International Law, Martinus Nijhoff 1992, M. 
Bossuyt, L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme, Bruylant, 
Bruxelles, 1976, και E. W. Vierdag, The Concept of Discrimination in International Law, Martinus 
Ninjhoff, The Hague, 1973. 
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 Μετά την αποτυχία του συστήματος προστασίας των μειονοτήτων υπό 

την αιγίδα της ΚτΕ και την εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα 

κράτη προτίμησαν να εντάξουν την προστασία των μειονοτήτων  στο ευρύτερο 

πλαίσιο, οικουμενικού χαρακτήρα, προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, κυρίως μέσα από τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών434. Το 

ίδιο έπραξαν και οι περιφερειακοί οργανισμοί. Έτσι, στο πλαίσιο εργασιών των 

αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ αναπτύχθηκαν μια σειρά από διεθνείς κανόνες, οι 

οποίοι αποβλέπουν άμεσα στην προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης με 

αφαιρετικό τρόπο και έξω από κάθε κοινωνικό περιβάλλον του. Στο εξής, η 

ρήτρα της απαγόρευσης κάθε διάκρισης που ενδεχομένως ασκείται από το 

κράτος, συμπεριλάμβανε και ενσωμάτωνε την νομική προστασία των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο οικουμενικό σύστημα προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου435. Όπως αναφέρει σε σχετικό υπόμνημά της η 

Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, "η πρόληψη των διακρίσεων σχετικά με τη φυλή, 

γλώσσα ή θρησκεία, σημαίνει προστασία των φυλετικών, γλωσσικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων. Θα έπρεπε να υποστηριχθεί συνεπώς, ότι δεν 

υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο όρων και ότι η υπο-επιτροπή θα 

πρέπει να αποφασίσει να θεωρεί την πρόληψη των διακρίσεων και την 

προστασία των μειονοτήτων ως το ίδιο και ενιαίο πρόβλημα "436.  

 Η αρχή αυτή, όπως και η αρχή της ισότητας στη μεταχείριση από την 

οποία απορρέει, συνιστά μία από τους θεμελιωδέστερους δεσμευτικούς 

κανόνες των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διάκριση σημαίνει διαφορετική 

μεταχείριση η οποία θεμελιώνεται σε συγκεκριμένο κριτήριο437, και έχει σκοπό 

                                         
434 Χωρίς να σημαίνει ότι η ρήτρα της μη διάκρισης εξέλειπε από τα συμβατικά κείμενα 
προστασίας των μειονοτήτων του μεσοπολέμου.  
435 Παρόλο όμως που ακολουθήθηκε η πρακτική των διεθνών κειμένων προστασίας των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, η ύπαρξη ισχυρής τάσης υπερ ειδικής πρόβλεψης σχετικά με την 
νομική προστασία των μειονοτήτων δεν άργησε να εκφραστεί. Ήδη η δημιουργία υποεπιτροπής 
στους κόλπους της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου "για την πρόληψη των διακρίσεων 
και για την προστασία των μειονοτήτων" φανερώνει την ανησυχία πολλών κρατών για την 
ενδεχόμενη ανεπάρκεια της νέας αντίληψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη της 
συνεδρίαση (1947), η υποεπιτροπή υιοθέτησε τις εξής απόψεις: "Η πρόληψη διακριτικών μέτρων 
είναι η πρόληψη κάθε πράξης, η οποία αρνείται σε άτομα ή ομάδες προσώπων την ισότητα μιας 
μεταχείρiσης που θα εύχονταν. Η προστασία των μειονοτήτων είναι η προστασία των ομάδων που 
δεν είναι κυρίαρχες σε ένα κράτος, και οι οποίες, με γενικό τρόπο, εύχονται να τύχουν ίσης 
μεταχείρiσης, αντίστοιχης με της πλειοψηφίας, επιθυμώντας, μέχρι ενός σημείου, μια διαφορετική 
μεταχείρiση αποβλέποντας στη διατήρηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών που τις διακρίνει από 
την πλειοψηφία...". Βλ. E/CN.4/52, part V.  
436 United Nations, Definition of the expressions 'Prevention of Discrimination' and 'Protection of 
Minorities', E/CN.4/Sub.2/8, 29.10.1947. 
437 Σχετικά με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου υπογράμμισε ότι η απαρίθμηση των δικαιολογητικών λόγων είναι ενδεικτική. Supra, 
υποσ. 128. 
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ή αποτέλεσμα την προσβολή της ισότητας. Απαγορεύει σε ένα κράτος να 

εξαιρεί τα μέλη των μειονοτικών ομάδων από τη συμμετοχή τους στην άσκηση 

κάθε δικαιώματος, καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών και αναδιανομή 

συμφερόντων που απολαμβάνει η πλειοψηφία. Με μικρές διαφορές στη 

διατύπωση, την περιέχουν όλα τα νομικά κείμενα προστασίας δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων438. Η 

γλώσσα, στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί δικαιολογητικό λόγο 

θεμελίωσης της διάκρισης. Το περιεχόμενο της απλής αναφοράς, χωρίς άλλο 

προσδιορισμό στη "γλώσσα" θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει την 

ιδιωτική χρήση οποιασδήποτε γλώσσας και όχι την παράλειψη οργάνωσης 

εκπαιδευτικού συστήματος ικανού να παρέχει τη διδασκαλία όλων των 

μειονοτικών, ή άλλων γλωσσών ή την παροχή της δυνατότητας χρήσης της 

γλώσσας αυτής κατά τις επαφές με τις αρχές. Οι τελευταίες περιπτώσεις 

εξαρτώνται δευτερογενώς από την αρχή της μη διάκρισης και απαιτούν λήψη 

άμεσων ειδικών μέτρων, των οποίων τη νομική βάση θα εξετάσουμε αμέσως 

παρακάτω. 

  Η γλώσσα ως απαγορευμένο πεδίο εφαρμογής διακρίσεων έχει 

οπωσδήποτε περιορισμένο περιεχόμενο439. Συνήθως, όποτε αναδυεικνύυεται 

ως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ομάδας, αποτελεί το δευτερεύον στοιχείο 

μετά την έκφραση εθνικής συνείδησης ή της πιο χαλαρής εθνοτικής 

διαφορετικότητας440. Αντίθετα, όταν εκδηλώνεται ως έκφραση του ατόμου που 

                                         
438 Άρθρα 1 παρ. 1 της ΔΣΔΕ, 2 της ΟΔΔΑ, 1 παρ. 1 της ΔΔΠΜ, 2 του ΔΣΟΚΠ, 2 και 26 του 
ΔΣΑΠΔ. Το άρθρο 7 παρ. 2 του ΕΧΠΜΓ προβλέπει ότι "τα κράτη υποχρεούνται να εξαλείψουν 
εάν ήδη δεν το έχουν κάνει, κάθε αδικαιολόγητη διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση 
σχετικά με την χρήση μίας περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας και που έχει στόχο να 
αποθαρρύνει ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση ή την ανάπτυξή της...". Βλ επίσης άρθρο 4 παρ. 1 
του σχεδίου σύμβασης της Επιτροπής της Βενετίας: "Τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες 
δικαιούνται να απολαύουν αδιακρίτως και επί ίσοις όροις τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους 
πολίτες ", καθώς και την παράγραφο 31α' του κειμένου της Κοπεγχάγης: "Πρόσωπα που ανήκουν 
σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν πλήρως και αποτελεσματικά τα ανθρώπινα 
δικαιώματά και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, χωρίς καμία διάκριση και με πλήρη ισότητα 
απέναντι στο νόμο ". Σχετικά επίσης και τα άρθρα 1 και 55 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
Τέλος, σύμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 1 της Σύμβασης-πλαισίου, τα κράτη "δεσμεύονται να 
εγγυηθούν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε μία εθνική μειονότητα το δικαίωμα στην ισότητα 
απέναντι στο νόμο και μία ίση προστασία από το νόμο. Από αυτή την άποψη, κάθε διάκριση που 
θεμελιώνεται στην συμμετοχή σε μία εθνική μειονότητα απαγορεύεται ". 
439 Στο πλαίσιο προστασίας των μειονοτήτων από την ΚτΕ, η γλώσσα  θεωρούνταν σημαντικό 
κριτήριο διάκρισης, ωστόσο βοηθητικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, ήταν συνυφασμένη με την 
έκφραση της εθνικής συνείδησης και δεν αποτελούσε αυτόνομο χαρακτηριστικό της ομάδας, 
αλλά κριτήριο απαραίτητο κατά την προσπάθεια εξακρίβωσης της συμμετοχής ή όχι σε εθνική 
μειονότητα, βλ. E.W. Vierdag, supra, σ. 92. Για παράδειγμα το άρθρο 9 της Συνθήκης μεταξύ 
Αυστρίας και Τσεχοσλοβακίας της 7.6.1920 όπου η γλώσσα προσδιορίζει την φυλή (εθνότητα).  
440 Βλ. τη σχετική επιχειρηματολογία για τη γερμανόφωνη-αυστριακή μειονότητα του 
Μπολτσάνο στην ιταλο-αυστριακή συμφωνία της 5.9.1946, UNTS, vol. 49, σ. 184 επ. 
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ζει σε περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες είναι 

συνδεδεμένες με τις γλωσσικές διαφορές.  

  To άρθρο 14 της ΕΣΔΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

αναφέρεται, inter alia, και στη συμετοχή σε εθνική μειονότητα ως πιθανό λόγο 

θεμελίωσης διάκρισης. Στη "γλωσσική υπόθεση του Βελγίου"441 το Δικαστήριο 

διαπίστωσε την ύπαρξη διάκρισης, η οποία θεμελιώνεται στη γλώσσα, χωρίς 

όμως να αναφερθεί σε μειονοτικά δικαιώματα. 

 Η αρχή της μη διάκρισης αποτελεί στην ουσία της την αντίστροφη 

πλευρά της αρχής της ισότητας και ταυτόχρονα το απαραίτητο θεωρητικό της 

συμπλήρωμα. Δεν μπορεί να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των ατόμων εάν 

εφαρμόζεται διακριτική μεταχείριση από το κράτος και πάλι, για την 

εξασφάλιση κάθε αποκλεισμού εφαρμογής πρακτικών διάκρισης, θα πρέπει να 

τηρηθεί απόλυτα η αρχή της ισότητας. Η εξίσωση αυτή είναι θεωρητικού 

καθαρά χαρακτήρα. Όταν αυτή εφαρμόζεται στα δικαιώματα των μειονοτήτων, 

με την αποδοχή του αξιώματος ότι τα όμοια πρέπει να αντιμετωπίζονται με ίδιο 

τρόπο και τα ανόμοια με διαφορετικό, τότε η αρχή της μη διάκρισης λαμβάνει 

νέα διάσταση. Η λήψη μέτρων σε όφελος μιας πληθυσμιακής ομάδας, στην 

προκειμένη περίπτωση μειονότητα, με σκοπό να καλύψει συγκεκριμένες 

ειδικές ανάγκες της, αποτελεί άραγε διάκριση σε βάρος της πλειοψηφίας; Το 

ερώτημα τέθηκε και στην "γλωσσική υπόθεση του Βελγίου", όπου το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εκτίμησε ότι τέτοια μέτρα 

δεν αποτελούν διάκριση με την προϋπόθεση να αιτιολογούνται πλήρως και να 

λαμβάνονται στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας442.  

 Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρεις περιορισμούς στο πεδίο 

εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης απέναντι τόσο στην πλειονότητα όσο 

και στη μειονότητα. Πρώτον, ότι οι μειονότητες και τα άτομα που τις 

απαρτίζουν δεν θα είναι δυνατό να απαιτούν ειδικά προνόμια (θετική 

διάκριση), ώστε να απολαμβάνουν αγαθά τα οποία για το λόγο αυτό να 

καθίστανται δυσπρόσιτα σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Δεύτερον, ότι δεν 

μπορούν να ασκήσουν την ελευθερία θρησκευτικής ή πολιτιστικής έκφρασης 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζουν άλλους ανθρώπους από την άσκηση των 

ίδιων ή άλλων ελευθεριών και τέλος, ότι οι δραστηριότητές τους δεν θα πρέπει 

να εμπίπτουν στο περιεχόμενο απαγορεύσεων δημόσιας τάξης, όπως η 

                                         
441 Supra, πρώτο μέρος. 
442 Cour Européenne des Droits de l'Homme, Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique 
de l'enseignement en Belgique", Arrêt, 23 juillet 1968, σ. 33. Βλ. σχετικά Van Dyke, Human Rights, 
Ethnicity an Discrimination, Westport, Conn, London, 1985, σ. 24 επ. 
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τελευταία προσδιορίζεται στο χώρο της δημοκρατικής κοινωνίας και της 

υπεροχής του δικαίου.  

 Από την αρχή της ισότητας και κυρίως από την απαγόρευση των 

διακρίσεων θα μπορούσαμε να συνάγουμε την ύπαρξη ενός "δικαιώματος στη 

διαφορά" για τον καθένα, το οποίο καλύπτει την "έκφραση της  επιθυμίας 

διαφοροποίησης της ατομικής ταυτότητας προς τη συλλογική εξωτερίκευση της 

επιθυμίας διαφοροποίησης της πολιτισμικής ταυτότητας " της ομάδας443. Κάθε 

άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του, 

της οποίας συστατικά στοιχεία αποτελούν η χρήση δεδομένης γλώσσας, ή η 

πρακτική ορισμένων συνηθειών κοινών στον κοινωνικό χώρο. Αν η αρχή της 

μη διάκρισης αποτελεί την στοιχειώδη προστασία αυτών των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, και μάλιστα στο περιβάλλον μιας μειονότητας, το "δικαίωμα 

στη διαφορά" έρχεται να θέσει το ίδιο ζήτημα από θετική άποψη. Διαφορετικά, 

η αρχή της ισότητας θα μετασχηματιζόταν σε υποχρέωση ομοιομορφίας για 

όλους και σε θεωρητικό υπόβαθρο κάθε πολιτικής αφομοίωσης.  

 

 

 

 

Γ. Οι θετικές ενέργειες του κράτους 

 

 Από την αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε 

βάρος των μειονοτήτων απορρέει ως πρακτικό συμπλήρωμα η υποχρέωση 

λήψης θετικών μέτρων από το κράτος με σκοπό την εξάλειψη των κοινωνικών 

και οικονομικών μειονεκτημάτων και των δυσκολιών που μπορεί να 

υφίστανται τα μέλη μειονοτικής ομάδας από το γεγονός και μόνο της 

συμμετοχής τους σε αυτήν. Εκτός από την υποχρέωση του κράτους να μην 

αποκλείει τα μέλη των μειονοτήτων από την άσκηση των δικαιωμάτων που 

προβλέπονται για όλους τους πολίτες του, η μειονότητα πρέπει να ασκεί και 

δραστηριότητες που είναι συμφυείς με τα ιδιαίτερα θρησκευτικά ή γλωσσικά 

χαρακτηριστικά. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση παρέχεται ως εναλλακτική 

επιλογή και δεν επιβάλλεται στις μειονότητες, οι οποίες "πρέπει να έχουν σε 

τελική ανάλυση την εκλογή της αποδοχής της ή όχι"444.  

 Όπως αναφέραμε μόλις παραπάνω, το ΔΔΔΔ στην υπόθεση των 

μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία έκρινε απαραίτητη την εξασφάλιση των 
                                         
443 Βλ. G. Koubi, Droit, droit à la différence, droit à l'indifférence en France, RTDH, 1993, No 14, σ. 
243 επ., και H. Giordan, Démocratie culturelle et droit à la différence, Rapport, CNRS, Paris 1982.  
444 Δικαστής Tanaka, ΔΔ,Υπόθεση της Δυτικής Αφρικής, Dissident Opinion, ICJ Reports 1966, par. 
254.  
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"κατάλληλων μέσων" για τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 

διακρίνουν μια μειονότητα445. Είκοσι χρόνια αργότερα, και σε εντελώς 

διαφορετικό καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, η 

Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών σε υπόμνημα με τίτλο "Τα κύρια 

είδη και αιτίες διακρίσεων", κρίνει τη λήψη ειδικών θετικών μέτρων επίσης 

απαραίτητη για τη διατήρηση των ιδιαίτερων γλωσσικών και πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της μειονότητας: "Η προστασία των μειονοτήτων, αν και 

θεμελιωμένη στη αρχή της ισότητας της μεταχείρισης για όλους, απαιτεί θετική 

δραστηριότητα: συγκεκριμένη βοήθεια για τη μειονοτική ομάδα, όπως η ίδρυση 

σχολείων, στα οποία η διδασκαλία γίνεται στη μητρική γλώσσα των μελών της 

ομάδας. Τέτοια μέτρα είναι βέβαια εμπνευσμένα και από την αρχή της ισότητας. 

Για παράδειγμα, από το γεγονός ότι ένα παιδί διδάσκεται σε γλώσσα η οποία δεν 

είναι η μητρική του, θα μπορούσε να συναχθεί ότι υπάρχει άνιση μεταχείριση 

μεταξύ του παιδιού αυτού και κάθε άλλου, που διδάσκεται στη μητρική του 

γλώσσα. Η προστασία των μειονοτήτων απαιτεί, λοιπόν, θετικές ενέργειες για 

την προάσπιση των δικαιωμάτων της μειονοτικής ομάδας, με την προϋπόθεση 

βέβαια ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα επιθυμούν να διατηρήσουν συγκεκριμένα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η γλώσσα και ο πολιτισμός τους "446.  

  Οι θετικές ενέργειες του κράτους δηλαδή, συνίστανται σε θετικά μέτρα 

διορθωτικού χαρακτήρα, με σκοπό να μειώσουν ή να εξαλείψουν τους 

παράγοντες εκείνους που φέρνουν σε ιδιάζουσα ή μειονεκτική θέση ορισμένη 

μειονοτική ομάδα εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Κυρίως, όταν 

πρόκειται για την απόλαυση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και 

των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της μειονοτικής 

ταυτότητας. Εξάλλου, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης 

Capotorti, η αρχή της μη διάκρισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

υιοθέτηση ειδικών μέτρων σχετικά με την προστασία προσώπων που ανήκουν 

σε μειονότητες447.  

  Αντίστροφα, τα ειδικά αυτά μέτρα προστασίας των μειονοτικών ομάδων 

αποτελούν τα ίδια διακριτική μεταχείριση σε βάρος του πλειονοτικού 

στοιχείου, μη αποδέκτη των ευνοϊκών μέτρων. Ο "παράνομος" αυτός 

χαρακτήρας πρέπει να θεωρηθεί ότι αίρεται, είτε από τη δικαιολογητική 

θεμελίωση της λήψης τους, είτε αυτόματα με συμβατική πρόβλεψη448. 

                                         
445 Supra, υποσ. 18. 
446 E/CN.4/Sub.2/Rev.I, (7.6.1947), παρ. 7. 
447 F. Capotorti, supra, παρ. 582-586. 
448 Βλ. άρθρο 1 παρ. 4 της ΔΣΚΦΔ: "τα ειδικά μέτρα τα λαμβανόμενα με τον μοναδικό 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 
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 Το άρθρο 27 του ΔΣΑΠΔ δεν προσδιορίζει τους τρόπους εφαρμογής του 

και βέβαια τα μέτρα που ενδεχομένως το κράτος οφείλει να λάβει. Ο Capotorti 

κατέληξε ότι κυρίως η ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής της μειονότητας 

απαιτεί τη λήψη θετικών μέτρων από τα κράτη, και ότι η παθητική στάση των 

τελευταίων θα καθιστούσε τη διάταξη του Συμφώνου χωρίς περιεχόμενο449. 

Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν αντίθετα ότι είναι αμφίβολο τελικά αν το 

άρθρο 27 επιβάλει στα κράτη τη λήψη τέτοιων μέτρων ως αυτόνομη νομική 

υποχρέωση450. Στο γενικό σχόλιο Νο 3 σχετικά με τις διατάξεις του ΔΣΑΠΔ, η 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του OHE υπογράμμισε σχετικά: "Η 

εφαρμογή δεν εξαρτάται μόνον από συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, η 

οποία μόνη της είναι ανεπαρκής απέναντι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

το Σύμφωνο και που δεν περιορίζονται στο σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, αλλά τα κράτη θα πρέπει επίσης να αναλάβουν να διασφαλίσουν την 

απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών για όλα τα άτομα που βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία τους. Από την άποψη αυτή απαιτείται η ανάληψη ειδικών 

δραστηριοτήτων..."451. Οι "ειδικές δραστηριότητες " εκτός από το ότι θα πρέπει 

να προβλέπονται ρητά από νόμο είναι πιθανό να απαιτούν και διάθεση 

οικονομικών πόρων καθώς αφορούν ζητήματα πρακτικού χαρακτήρα, γεγονός 

το οποίο προβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως δικαιολογία για την 

αναστολή ή την πλημμελή εφαρμογή τέτοιων μέτρων.  

 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη 

"γλωσσική υπόθεση του Βελγίου" έκρινε ότι το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ δημιουργεί 

πρόσθετες υποχρεώσεις, ανεξάρτητες από εκείνες, θετικού ή αρνητικού 

χαρακτήρα, που απορρέουν άμεσα από τις διατάξεις της: "ένα συμβαλλόμενο 

κράτος οφείλει να συμμορφώνεται με το άρθρο 14, με σεβασμό του δικαιώματος 

που εγγυάται κάποιο άλλο άρθρο της Σύμβασης, ακόμη και εάν αυτό το άρθρο 

δεν έχει παραβιαστεί  ". Επίσης, σε περίπτωση που η διαφορά εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που εξαγγέλλει η Σύμβαση, το άρθρο 14 

εφαρμόζεται, όποια και εάν είναι η φύση των υποχρεώσεων του κράτους που 

                                                                                                                     
απόλαυσιν ή άσκησιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θεμελιωδών ελευθεριών, δεν θέλουσιν 
ερμηνευθή ως αποτελούντα φυλετικήν διάκρισην...", και άρθρο 7 παρ. 2 του ΕΧΜΠΓ: "Τα μέρη 
δεσμεύονται να εξαλείψουν [...]κάθε αδικαιολόγητη διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση 
[...]. Η υιοθέτηση ειδικών μέτρων σε όφελος των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, που 
αποσκοπούν στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ των χρηστών αυτών των γλωσσών και του 
υπόλοιπου του πληθυσμού ή που λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες, δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως πράξη διάκρισης απέναντι στους χρήστες των πιο διαδεδομένων γλωσσών ".  
449 F. Capotorti, supra, υποσ. 9, παρ. 587-588. 
450 S. Crawford, Australian Law Reform Commission, Paper No 10, Nov. 1982, σ. 15. 
451 HRI/GEN/1, 3. 
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απορρέουν από τη διάταξη που επικαλείται ο προσφεύγων, δηλαδή αποχή από 

οποιαδήποτε ανάμειξη, θετική ενέργεια, ή άλλες σχετικές υποχρεώσεις452.  

 Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΔΔΠΜ απαιτεί επίσης "κατάλληλα νομοθετικά 

και άλλα μέτρα " για την προστασία της μειονοτικής ταυτότητας, αν και στην 

πορεία των προκαταρκτικών εργασιών της Διακήρυξης πολλοί συμμετέχοντες 

προτιμούσαν τη διαζευκτική διατύπωση της έκφρασης και όχι τη 

συμπλεκτική453.  

 Σε κάθε περίπτωση, για την εφαρμογή ορισμένων γλωσσικών 

δικαιωμάτων υπάρχει ανάγκη λήψης θετικών μέτρων, διαφορετικά το 

περιεχόμενό τους κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση του δικαιώματος στη χρήση της μητρικής μειονοτικής γλώσσας στις 

σχέσεις με τις αρχές και κυρίως, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση απαιτούνται 

μέτρα υποδομής από το κράτος, σε κλίμακα ανάλογη με τον πληθυσμό των 

χρηστών της μειονοτικής γλώσσας, αλλά και της υφιστάμενης υλικοτεχνικής 

υποδομής. 

 

 

 2. Γενικά δικαιώματα 
 

 Τα περισσότερα από τα δικαιώματα που ακολουθούν αποτελούν 

δικαιώματα de lege ferenda σε διεθνές επίπεδο και άρα θα πρέπει να γίνονται 

κατανοητά στη δυναμική της εξέλιξης του περιεχομένου τους σε μία πιθανή 

πορεία ενσωμάτωσής τους στο χώρο του θετικού δικαίου. 

 

Α. Το δικαίωμα στην ύπαρξη και στην ταυτότητα της ομάδας 

  
 Κάθε μειονοτική ομάδα χαρακτηρίζεται και διακρίνεται από την κοινή 

πίστη ότι ανήκει ή αποτελεί μόνη της διαφορετικό εθνικό ή εθνοτικό σύνολο, 

χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα, ή πρεσβεύει διαφορετική θρησκεία. Τα 

στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν την ομάδα ως ξεχωριστή οντότητα. Επίσης η 

ύπαρξη της τελευταίας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη διαπίστωση ή την 

αναγνώριση οποιασδήποτε νομοθετικής πρόβλεψης, καθώς αποτελεί 

                                         
452 "Γλωσσική υπόθεση του Βελγίου", supra, παρ. 305-306 και 478-480. 
453 Αναφορά με συστηματικό τρόπο στη "λήψη μέτρων" γίνεται στις επί μέρους διατάξεις του 
άρθρου 4 της Διακήρυξης, τις οποίες θα εξετάσουμε στο χώρο των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την παράγραφο 32.β του κειμένου της Κοπεγχάγης: "Τα συμμετέχοντα 
κράτη θα υιοθετήσουν, όπου είναι απαραίτητο, ειδικά μέτρα με το σκοπό τη διασφάλιση στα 
πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες πλήρους ισότητας απέναντι στους άλλους πολίτες 
κατά την άσκηση και την απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών ".  
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αντικειμενικό γεγονός454. Πριν εξετάσουμε το περιεχόμενο των δικαιωμάτων 

που αφορούν άμεσα στην εκδήλωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, θα 

προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την εφαρμογή του θεμελιωδέστερου 

δικαιώματος του ανθρώπου, του δικαιώματος δηλαδή στην ύπαρξη, στη 

συλλογική του διάσταση και ειδικότερα όσον αφορά στην ύπαρξη μιας 

μειονοτικής ομάδας, στη γλωσσική της ιδιαιτερότητα και στην πολιτιστική της 

έκφραση455.  

 Η εξάλειψη των ίδιων των μελών μιας μειονότητας έχει άμεσο 

αποτέλεσμα τη φυσική εξαφάνιση και της υπόστασης της ομάδας και φυσικά 

όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οποίων ήταν φορείς. Από αυτή την 

άποψη, η προσέγγιση της έννοιας της γενοκτονίας δεν παρουσιάζει 

προβλήματα σχετικά με τον προσδιορισμό της βλάβης που προκαλείται στην 

ύπαρξη της ομάδας και μάλιστα της μειονοτικής, όπως θα δούμε παρακάτω. Η 

βλάβη είναι οριστική και ανεπανόρθωτη. Τι γίνεται όμως όταν συγκεκριμένη 

πρακτική ή μεμονωμένες πράξεις αποσκοπούν ή τελικά επιφέρουν την 

αλλοίωση των συστατικών χαρακτηριστικών μιας μειονοτικής ομάδας με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να αλλοιωθεί η συλλογική συνείδηση ύπαρξης 

ιδιαιτερότητας ή η εξάλειψη των αντικειμενικών εκείνων στοιχείων που 

συνθέτουν την ξεχωριστή ταυτότητά της; Σύμφωνα με τις εισαγωγικές 

παρατηρήσεις, η ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμενικών χαρακτηριστικών, 

όπως η χρήση συγκεκριμένης γλώσσας, σωρευτικά με την εκδήλωση 

συλλογικής βούλησης διατήρησής τους, αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία για 

τη σύσταση μιας μειονοτικής ομάδας. Συνεπώς, και μόνο η έλλειψη, στην 

περίπτωση της γενοκτονίας βίαιη εξάλειψη, κάποιου από τα συστατικά 

στοιχεία της μειονοτικής υπόστασης, αρκεί για τη διάλυση και την εξαφάνιση 

της ομάδας. Εξάλλου, η προσπάθεια αφομοίωσης των μειονοτήτων στην 

κοινωνία μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική όσο η απειλή της ζωής των 

μελών της. Αν ολοκληρωθεί, θα προκαλέσει το "θάνατο" του πολιτισμού τους. 

 Το δικαίωμα στην ύπαρξη ή, αντίστροφα η απαγόρευση της 

γενοκτονίας, όπως εξαγγέλλεται από τις διατάξεις της ΔΣΓ έχει διπλή σχέση με 

την προστασία "εθνικών, εθνοτικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων "456. 

Πρώτον, η απαγόρευση προσχεδιασμένης εξάλειψης ομάδας που περιέχει, είναι 

                                         
454 Απόφαση του ΔΔΔΔ, infra, υποσ. 486. 
455 Αναλυτικά στον P. Thornberry, supra, υποσ. 11, σ. 57. 
456 Άρθρο 2 της Σύμβασης. Η έννοια της μειονοτικής ομάδας είναι στενότερη από εκείνη των  
ομάδων που ρητά αναφέρονται και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο προστασίας της 
σύμβασης. Η παράλειψη κάθε αναφοράς σε γλωσσικές ομάδες δεν τις εξαιρεί από το πεδίο 
προστασίας, καθώς κάθε μία από τις ομάδες του πρώτου άρθρου ενδέχεται να χρησιμοποιεί δική 
της γλώσσα. 



172 

διεθνούς χαρακτήρα. Δεύτερον, απορρέουν από αυτήν διεθνείς υποχρεώσεις 

για τα κράτη, ακόμη και για εκείνα που δεν την έχουν επικυρώσει, καθώς η 

απαγόρευση της γενοκτονίας αποτελεί σύμφωνα με την κρατούσα άποψη 

κανόνα jus cogens457. Η νομική προστασία συνίσταται στην πρόληψη πράξεων 

οι οποίες θα είχαν άμεσο αποτέλεσμα τη γενοκτονία, στην καθιέρωση 

διαδικασίας απέναντι στα κράτη που διέπραξαν το έγκλημα της γενοκτονίας 

και στη λήψη μέτρων διεθνούς ποινικού δικαίου απέναντι σε πρόσωπα που 

θεωρούνται ότι συνέβαλαν σε τέτοιες πράξεις458.  

 Η γενοκτονία μπορεί να συντελεστεί με κάθε μέσο που απειλεί να 

εξαφανίσει την ύπαρξη της ομάδας. Δολοφονία, καθώς και κάθε σημαντική 

σωματική ή ψυχική βλάβη στα μέλη της ομάδας, ηθελημένη επιβολή τέτοιων 

συνθηκών διαβίωσης, ώστε να επέλθει μερική ή ολική εξόντωσή τους, λήψη 

μέτρων δραστικής μείωσης των γεννήσεων της ομάδας και τέλος, 

εξαναγκαστική μεταφορά παιδιών από την ομάδα459,460. Οι πρώτοι τρόποι 

αποκαλούνται συνήθως "φυσική γενοκτονία" ενώ ο τελευταίος "βιολογική 

γενοκτονία". 

 Όπως αναφέραμε, η σύμβαση πήρε την τελική μορφή της ύστερα από 

μαραθώνιες συζητήσεις και τελικά, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις των 

εκπροσώπων των κρατών που συμμετείχαν στις εργασίες σύνταξης του 

κειμένου της σύμβασης, η μορφή της "πολιτιστικής γενοκτονίας" δεν 

υιοθετήθηκε461. Μάλιστα, η ad hoc επιτροπή που συστήθηκε αργότερα, 

επανέφερε το ζήτημα προτείνοντας να συμπεριληφθούν στις πράξεις 

γενοκτονίας η απαγόρευση της γλώσσας της ομάδας στην καθημερινή ζωή ή 

στο σχολείο, ή η εκτύπωση και η κυκλοφορία εντύπων στη γλώσσα της 

ομάδας, καθώς και η καταστροφή ή η απαγόρευση χρήσης βιβλιοθηκών, 

μουσείων, σχολείων, ιστορικών μνημείων, τόπων λατρείας, ιδρυμάτων κ.ά.462 

Η πιθανότητα διεύρυνσης του περιεχομένου της γενοκτονίας δημιούργησε 

έντονες ανησυχίες σε κράτη, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, ότι έτσι θα δινόταν σε 
                                         
457 Βλ. νομολογία του ΔΔ, στην υπόθεση Bracelona Traction, ICJ Reports 1970, σ. 3, στην 
υπόθεση των επιφυλάξεων στη Διεθνή Σύμβαση κατά της Γενοκτονίας, ICJ Reports 1950, σ. 15 
επ., και κυρίως το σχόλιο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου στα άρθρα 53 και 64 της Σύμβασης 
της Βιέννης σχετικά με το δίκαιο των συνθηκών, στο οποίο κατατάσσει ρητά τη γενοκτονία στους 
κανόνες αναγκαστικού δικαίου, YBILC 1966, vol. ii, σσ. 247-8. 
458 F. Ermacora, The Protection of Minorities before the United Nations, RCADI, 1983 IV, σ. 313.  
459 Άρθρο 2. 
460 Θα πρέπει να προστεθεί ότι με την υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών και τη θέση σε ισχύ της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή και την Τιμωρία του 
Εγκλήματος του Άπαρτχαϊντ, η πολιτική άσκησης διακρίσεων από το καθεστώς της Ν. Αφρικής 
θεωρήθηκε ως πράξη γενοκτονίας, βλ. F. Ermacora, supra, υποσ. 9, σ. 318.  
461 Για το κείμενο της διάταξης που προτάθηκε από τη Γενική Γραμματεία και δεν υιοθετήθηκε 
τελικά, supra, υποσ. 93. 
462 UN Doc E/A.C.25.SR. 1-28. 
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τρίτους η δυνατότητα ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών463. 

Ωστόσο, το ενδεχόμενο εισαγωγής της "πολιτιστικής γενοκτονίας" στη 

Σύμβαση επανήλθε και ξανασυζητήθηκε στην Έκτη Επιτροπή της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου και τελικά αποφασίστηκε ότι, καθώς η έννοια της 

γενοκτονίας είναι sui generis και αρκετά ασαφής, δεν θα πρέπει να συσχετιστεί 

με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων. 

 Το περιεχόμενο της προστασίας της ύπαρξης της ομάδας απασχόλησε 

και τους συντάκτες της ΔΔΠΜ. Συμφωνήθηκε τελικά ότι η πολιτιστική 

διάσταση της ύπαρξης είναι θεμελιώδης, καθώς μία μειονοτική ομάδα θα 

μπορούσε να στερηθεί την "ύπαρξή" της μέσα από πολιτικές αφομοίωσης και 

"εθνοκτονίας". Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες πολιτικές 

παραβιάζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι αντιπρόσωποι των κρατών τις 

θεώρησαν απαράδεκτες και κάλεσαν τις κυβερνήσεις να λάβουν υπόψη τους τη 

διατύπωση της ΟΥΝΕΣΚΟ ότι "κάθε πολιτισμός έχει μία αξιοπρέπεια και αξία, 

οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται"464. Έτσι, το 

τελικό κείμενο της Διακήρυξης αναφέρει ότι "τα κράτη θα προστατεύουν την 

ύπαρξη και την εθνική ή εθνοτική, πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική 

ταυτότητα των μειονοτήτων στο έδαφός τους, και θα δημιουργούν τις συνθήκες 

για την προαγωγή αυτής της ταυτότητας"465.  

 Οι μειονότητες -κυρίως οι εθνικές- επιδιώκουν τη διατήρηση της 

ξεχωριστής τους ύπαρξης χωρίς να αποκοπούν από τη δημόσια ζωή, μέσα από 

μία αυτόνομη διαχείριση των υποθέσεων που θίγουν την ταυτότητά τους και 

ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη κεκτημένη ή όχι εδαφική αυτονομία. Η 

απαγόρευση πρακτικών και πράξεων που αποσκοπούν στη φυσική τους 

εξαφάνιση, η διατύπωση ενός "δικαιώματος στη διαφορά" στο πλαίσιο της 

αρχής της μη διάκρισης, καθώς και της αρχής της ισότητας, οδηγούν και 

συγκεκριμενοποιούν το περιεχόμενο της νομικής προστασίας των μειονοτήτων 

στη διαμόρφωση του δικαιώματος στην ιδιαίτερη ταυτότητα, έννοια ταυτόσημη 

με την ίδια τη φύση της μειονοτικής υπόστασης. Η παρατήρηση αυτή παίρνει 

ιδιαίτερες διαστάσεις, καθώς το ισχύον σχετικό θετικό δίκαιο αποτελείται από 

μία και μόνη διάταξη πολυμερούς δεσμευτικού χαρακτήρα διεθνούς 

σύμβασης466, ακρογωνιαίο λίθο της νομικής προστασίας της ιδιαίτερης 

ταυτότητας των μειονοτήτων, ύστερα μάλιστα από την αποτυχία ανάδειξης σε 

θετικό κανόνα δικαίου της απαγόρευσης της "πολιτιστικής γενοκτονίας". Το 

                                         
463 UN Doc. A/362, GAOR, 2nd Session, 6th Committee, Nov. 1947, Annex 3, 3a.  
464 Άρθρο Ι.1 της Διακήρυξης σχετικά με τις Αρχές της Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας, 
supra, υποσ. 352. 
465 Άρθρο 1 παρ. 1 της Διακήρυξης. 
466 Βλ. άρθρο 27 του ΔΣΑΠΔ. 
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δικαίωμα στην ύπαρξη και στη διατήρηση της ιδιαίτερης μειονοτικής 

ταυτότητας φαίνεται ότι τείνει να αυτονομηθεί, καθώς προβλέπεται από 

διατάξεις ορισμένων από τα κείμενα που προτάθηκαν στους κόλπους του 

Συμβουλίου της Ευρώπης467. Στον ιδιαίτερο χώρο της ΔΑΣΕ, το καταληκτικό 

κείμενο της διάσκεψης της Κοπεγχάγης αναφέρεται στο ζήτημα αυτό 

διεξοδικά: "Πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα 

να εκφράζουν ελεύθερα, να διατηρούν και να αναπτύσσουν την εθνοτική, 

πολιτιστική, γλωσσική ή θρησκευτική τους ταυτότητα και να διατηρούν και να 

αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους σε όλες του τις μορφές, πέρα από κάθε 

προσπάθεια αφομοίωσης ενάντια στη θέλησή τους " (παράγραφος 32 εδ. β')468. 

Ωστόσο, διμερείς συνθήκες μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών που θίγουν ζητήματα 

μειονοτήτων ή εσωτερικά νομοθετικά κείμενα σπάνια αναφέρονται στο 

δικαίωμα αυτό469. 

 Η γλωσσική διάσταση της μειονοτικής ταυτότητας470 εξαρτάται από τα 

επί μέρους ειδικά δικαιώματα προστασίας της γλωσσικής έκφρασης, η 

προαγωγή της οποίας απαιτεί την πλήρωση δύο ακόμη προϋποθέσεων. Την 

εξασφάλιση του δικαιώματος του καθένα να ανήκει σε οποιαδήποτε 

μειονότητα και την αναγνώριση της τελευταίας από το κράτος.  

 

Β. Το δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεκριμένη μειονότητα 

 

 Ο προσδιορισμός των μελών μιας μειονοτικής ομάδας, η οποία 

χρησιμοποιεί δική της γλώσσα, δεν είναι πάντα ένα εύκολος, κυρίως όταν 

αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση των αντίστοιχων δικαιωμάτων στους 

αποδέκτες τους και την καθιέρωση ειδικού καθεστώτος προστασίας471. 

                                         
467 Άρθρο 3 του σχεδίου της Επιτροπής της Βενετίας "1. Οι μειονότητες δικαιούνται να τυγχάνουν 
προστασίας από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να απειλήσει την ύπαρξή τους, 2. Έχουν 
δικαίωμα σεβασμού, διατήρησης και ανάπτυξης της εθνικής, θρησκευτικής, ή γλωσσικής τους 
ταυτότητας ", ή το άρθρο 3 παρ. 1 της πρότασης πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ της Σύστασης 1201 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης: "Κάθε πρόσωπο που ανήκει σε 
μία εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να εκφράζει, να διατηρεί και να αναπτύσσει με κάθε 
ελευθερία την θρησκευτική, εθνοτική, γλωσσική και/ή πολιτιστική ταυτότητα χωρίς να υποβάλεται 
ενάντια στη θέλησή του σε καμία ενέργεια αφομοίωσης ". 
468 Παρόμοια η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της Σύμβασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 
469 Για παράδειγμα, το άρθρο 21 παρ.2 της γερμανοπολωνικής Σύμβασης φιλίας της 17.6.1991, ή 
το άρθρο 26 του συνταγματικού αλβανικού νόμου 7491 της 29.4.1991 το οποίο διατυπώνεται ως 
εξής: "[...]. Μπορούν  ελεύθερα να εκφράζονται [τα μέλη των μειονοτήτων], να διατηρούν και να 
αναπτύσσουν την εθνοτική, πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητά τους...". 
470 Βλ. αναλυτικά Y. Dinstein, Collective Human Rights of Peoples, ICLQ, vol. 25, σσ. 118-120. 
471 Αναλυτικά βλ. G. Koubi, supra, υποσ. 401, σ. 188. 
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 To ζήτημα της συμμετοχής του ατόμου σε μία μειονοτική ομάδα, 

εξαρτάται από αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες. Τα όρια 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες κριτηρίων δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Από τη 

μία πλευρά, παρατηρούμε την ύπαρξη ενός αντικειμενικού γεγονότος, της 

χρήσης για παράδειγμα μιας μειονοτικής γλώσσας, η οποία ενδεχομένως 

συνεπάγεται την ένταξη κάθε προσώπου που τη χρησιμοποιεί, στο σύνολο των 

μελών της γλωσσικής ομάδας. Από την άλλη, διαπιστώνουμε την εκδήλωση 

της συνείδησης του προσώπου αυτού ότι ανήκει στην ομάδα, η οποία 

δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ του ίδιου και της ομάδας, ώστε η 

τελευταία, ως συλλογική οντότητα, να το αποδεχθεί και να το το εντάξει στους 

κόλπους της. Σε περίπτωση που τίθεται ζήτημα εξακρίβωσης της συμμετοχής 

προκειμένου να εφαρμοστεί ένα ειδικό νομικό καθεστώς προστασίας της 

μειονότητας και να αποδοθούν δικαιώματα στο άτομο, είναι δυνατό να 

προσδιοριστούν κριτήρια από το νόμο, να ληφθεί υπόψη η βούληση του 

ατόμου, ή σύμφωνα με ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, να κατονομαστούν 

ρητά τα υποκείμενα των δικαιωμάτων472. Το πρόβλημα αντιμετώπισαν για 

πρώτη φορά οι συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων του μεσοπολέμου. Για 

παράδειγμα, το άρθρο 74 της Συνθήκης σχετικά με την Άνω Σιλεσία473 

πρόκρινε το αντικειμενικό κριτήριο και διατύπωσε την άποψη ότι "... το ζήτημα 

για το εάν ένα πρόσωπο ανήκει ανήκει ή όχι σε μία φυλετική, γλωσσική, ή 

θρησκευτική μειονότητα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο επαλήθευσης, ούτε 

διαπίστωσης από τις αρχές "474. 

 Το κριτήριο της χρησιμοποιούμενης γλώσσας αποτελεί μία επιπλέον 

δυσκολία για τον προσδιορισμό που επιδιώκουμε. Παρατηρούμε ότι σε πολλές 

περιπτώσεις τα μέλη γλωσσικών μειονοτήτων κάνουν χρήση όχι μόνον της 

δικής τους ιδιαίτερης γλώσσας, αλλά και της επίσημης ή της γλώσσας της 

πλειοψηφίας. Το πρόβλημα περιπλέκεται μάλιστα στην περίπτωση των 

δίγλωσσων ομάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν και τις δύο μητρικές τους 

γλώσσες, τη μειονοτική και την επίσημη, ανάλογα με το κοινωνικό τους 

περιβάλλον. 

 Ποιος όμως φορέας νομιμοποιείται να κρίνει την ύπαρξη ή όχι 

συμμετοχής του πιθανού αποδέκτη δικαιωμάτων σε μία μειονότητα; Κανένα 

                                         
472 Βλ. F. Capotorti, supra, υποσ. 10, παρ. 78.  
473 Μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας, υπογράφηκε στις 15 Μαΐου 1922. 
474 Το ΔΔΔΔ στην σχετική διαφορά με τη συνθήκη αυτή, μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας 
αποφάνθηκε ότι "για να κρίνουμε ποια είναι η γλώσσα ενός μαθητή ή ενός παιδιού θα ληφθεί 
υπόψη μόνο η γραπτή ή προφορική δήλωση του νομικά υπεύθυνου για την εκπαίδευσή του. Η 
δήλωση αυτή δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο καμίας επαλήθευσης ή διαπίστωσης από την πλευρά 
των σχολικών αρχών ", Γνωμοδότηση, Μειονοτικά σχολεία στην Άνω Σιλεσία, Série B, No 6, 
26.4.1928, σ. 25. 
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διεθνές κείμενο δεν προτείνει λύση και το πρόβλημα συχνά παραπέμπεται στη 

διακριτική ευχέρεια του κράτους. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 

ΟΗΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει το προαιρετικό 

πρωτόκολλο του ΔΣΑΠΔ, εξέτασε αρκετές αιτήσεις, οι οποίες αναφέρονταν 

στο ζήτημα της συμμετοχής σε μειονότητα. Στην υπόθεση "Lovelace κατά 

Καναδά"475 έκρινε ότι η αιτούσα ανήκε στη φυλή Τομπίκ, παρά τις αντιρρήσεις 

της καναδικής κυβέρνησης, και ότι συνεπώς νομιμοποιείται να επικαλείται το 

δικαίωμα σχετικά με την προστασία της μειονοτικής ταυτότητας του άρθρου 27 

του Συμφώνου476. Στην υπόθεση "Kitok κατά Σουηδίας", η Επιτροπή θεώρησε 

ότι ο αιτών είναι μέλος της μειονοτικής ομάδας των λαπώνων, και ότι παρά 

τους περιορισμούς που προσδιορίζει ο σουηδικός νόμος για την απόκτηση της 

ιδιότητας του μέλους της μειονότητας αυτής, δικαιούται να ασκεί τις 

παραδοσιακές ασχολίες της ομάδας477. 

 Στην Αυστρία, όσον αφορά τα κριτήρια προσδιορισμού της συμμετοχής 

σε μειονότητα, τα δικαστήρια που είχαν την ευκαιρία να αποφασίσουν σχετικά, 

δεν υιοθέτησαν κανένα από τα δύο κριτήρια με αποκλειστικό τρόπο478. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας το υποκειμενικό κριτήριο θεωρήθηκε ότι υπερισχύει. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο νόμος παραπέμπει το ζήτημα στο ίδιο το 

πρόσωπο του οποίου η δήλωση νομιμοποιεί και επισημοποιεί τη συμμετοχή του 

σε μειονοτική ομάδα. Αλλού, το κριτήριο της χρήσης μειονοτικής γλώσσας 

αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση και απόδειξη συμμετοχής στην αντίστοιχη 

μειονοτική ομάδα479.  

 Το δικαίωμα στην ελεύθερη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μειονότητα δεν 

συνιστά ισχύοντα κανόνα θετικού  διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, η διατύπωσή του 

σε σχέδια και προτάσεις διεθνών κειμένων αποτελούν ενδείξεις ότι είμαστε 

παρατηρητές μιας διαδικασίας αποκρυστάλλωσης εθιμικού δικαίου480. 

                                         
475 Έκθεση της Επιτροπής, GAOR 36th Session, Sup. No 40, UN Doc. A/36/40 . 
476 Supra, παρ. 40. 
477 Αίτηση Νο 197/1985 "Kitok κατά Σουηδίας". 
478 F. Capotorti, supra, σ. 16. 
479 Για παράδειγμα, στη Νορβηγία η χρήση της γλώσσας σααμί συνεπάγεται και την συμμετοχή 
στην εθνοτική ιθαγενή ομάδα των Λαπώνων, ενώ στη Φινλανδία αρκεί και η χρήση της γλώσσας 
ενός από τους γονείς ή τους παππούδες.  
480 Βλ. τους κανόνες που έθεσε η Επιτροπή Διαιτησίας που ιδρύθηκε στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για την Ειρήνη στη Γιουγκοσλαβία στις 27.7.1991, σχετικά με την 
αναγνώρηση των νέων κρατών που προήλθαν από τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας. Ανάμεσα σε άλλους όρους, όπως ο σεβασμός του δικαιώματος στην αναγνώριση 
της μειονοτικής ομάδας ή στη συμμετοχή σε μειονοτική ομάδα, τέθηκε και η προστασία της 
μειονοτικής ταυτότητας και η γλωσσική ιδιαιτερότητα των μειονοτήτων. Βλ. σχετικά A. Pellet, 
The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breath for the Self-determination of 
Peoples, EJIL 1992, vol. 3, No 1, σ. 178 επ., Σ. Περράκης, Η Επιτροπή Διαιτησίας (Badinter) της 
Διάσκεψης Ειρήνης για τη Γουγκοσλαβία, Επιθεώρηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993, σ. 5 επ.  
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Ειδικότερα, θα αναφερθούμε στο σχέδιο πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ, όπως 

προτάθηκε από τη Σύσταση 1201 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης481, του οποίου το άρθρο 2 παρ. 1 έχει ως εξής: "Η 

συμμετοχή σε μία εθνική μειονότητα εξαρτάται από την ελεύθερη επιλογή του 

ατόμου. 2. Κανένα μειονέκτημα δεν πρέπει να απορρέει από την επιλογή για αυτή 

τη συμμετοχή, ούτε και για την παραίτηση από αυτή ". Αντίστοιχη είναι η 

διατήπωση της παραγράφου 32.α' του καταληκτικού κειμένου της διάσκεψης 

της Κοπεγχάγης: "Η συμμετοχή σε μία εθνική μειονότητα είναι ζήτημα 

προσωπικής επιλογής του ατόμου και κανένα μειονέκτημα δεν μπορεί να επέλθει 

από αυτή την επιλογή ". Όπως είναι φανερό, το ζήτημα της συμμετοχής σε 

ορισμένη μειονότητα προσδιορίζεται σε απόλυτα υποκειμενικά πλαίσια που 

τίθενται από τη βούληση του ατόμου και μόνο. 

 Αντίθετα με τις προσεγγίσεις των διεθνών μη δεσμευτικών κειμένων 

που εξετάσαμε, η νομοθεσία των ευρωπαϊκών κρατών είναι ιδιαίτερα 

επιφυλακτική, θεσπίζοντας σε σπάνιες περιπτώσεις το δικαίωμα στη συμμετοχή 

σε μειονότητα482, αφήνοντας στη βούληση των ενδιαφερομένων να εκφράσουν 

τη θέλησή τους να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς ή άλλες φορές εφαρμόζοντας 

ειδικά μέτρα για το συνολικό πληθυσμό μιας ορισμένης περιοχής. 

 

Γ. Το δικαίωμα στην αναγνώριση 

  

 Ο όρος "αναγνώριση" ιδιαίτερα όταν αναφέρεται σε μειονοτικές ομάδες 

δεν έχει σταθερό εννοιολογικό περιεχόμενο483. Μπορεί να σημαίνει ότι το 

κράτος αποδίδει σε συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα νομική προσωπικότητα ως 

υποκείμενο του δικαίου. Επίσης, ότι ένα συναφές σύνολο δικαιωμάτων που 

αναφέρεται στην προστασία της ταυτότητας των μειονοτήτων, παραχωρούνται 
                                                                                                                     
και Χ. Ροζάκης, Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία μεταβαλλόμενη Ευρώπη, Η 
αυτοδιάθεση των λαών και οι μειονότητες στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΕΚΕΜ, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1994, σ. 70 επ. 
481 Supra, σ. 103. 
482 Βλ. άρθρο 26 παρ. 1 του ρωσικού Συντάγματος: "Καθένας έχει δικαίωμα να προσδιορίζει και 
να υποδεικνύει την εθνικότητά του [...] ". Επίσης, άρθρο 20 παρ. 4 της γερμανοπολωνικής 
συνθήκης φιλίας και καλής γειτονίας της 17.6.1991: "Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η 
συμμετοχή στις ομάδες που απαριθμούνται από την παράγραφο 1, είναι ζήτημα προσωπικής 
επιλογής και κανένα μειονέκτημα δεν μπορεί να προκύψει από την άσκηση της επιλογής αυτής ", 
καθώς και άρθρο 1 του ουγγρικού νόμου 77/1993: "Ο παρών νόμος καλύπτει [...] οποιονδήποτε 
θεωρεί τον εαυτό του ώς μέλος εθνικής ή εθνοτικής μειονότητας, καθώς και τις κοινότητές τους ". 
483 Σύμφωνα με ένα γενικό ορισμό του όρου, αναγνώριση "συνιστά η διαδικασία με την οποία ένα 
υποκείμενο διεθνούς δικαίου το οποίο δεν συμμετείχε στη γέννεση μιας κατάστασης ή στην θέσπιση 
μιας πράξης, αποδέχεται ότι η κατάσταση ή η πράξη αυτή του είναι αντιτάξιμη, δηλαδή 
αναλαμβάνει τις έννομες συνέπειές τους ", D. Nguyen Quoc, P. Daillier, A. Pellet, Droit International 
Public, LGDJ, 3e édition, Paris 1987, σ. 490, βλ. ειδικότερα στον B. de Witte, Minorités nationales : 
Reconnaissance et protection, Pouvoirs No 57, 1991, σ. 113 επ. 
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στα μέλη της μειονότητας αυτής. Συχνά αποδίδονται ορισμένα δικαιώματα, 

χωρίς να αντιμετωπίζεται η μειονοτική ιδιαιτερότητα στο σύνολό της και χωρίς 

να καλύπτονται οι επί μέρους ειδικότερες ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναγνώριση της μειονότητας είναι έμμεση και αποσπασματική.   

 Ποια είναι όμως η σημασία και το περιεχόμενο της "αναγνώρισης" σε 

σχέση με τις επιπτώσεις που επιφέρει για το κράτος, αλλά και ως προς τον 

τρίτο παρατηρητή; Αναμφίβολα, στην πρώτη περίπτωση, το κράτος αποδέχεται 

την ύπαρξη της μειονότητας, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται υποχρεώσεις 

νομικού χαρακτήρα. Τις περισσότερες φορές μάλιστα συμβαίνει το αντίθετο. 

Νομικές δεσμεύσεις απορρέουν ανάλογα με το είδος της αναγνώρισης, και 

ειδικότερα αν προέρχονται από νομικό κείμενο ή από ορισμένο γεγονός και 

πρακτική. Όσον αφορά στη σημασία του περιεχομένου της αναγνώρισης για 

τον παρατηρητή, αυτή εκλαμβάνει χαρακτήρα αντικειμενικού προσδιορισμού, 

καθώς κάθε ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, de jure ή de facto αναγνώριση 

από την πλευρά του κράτους συμβάλλει στον εντοπισμό της μειονότητας ως 

σύνολο στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

 Η πρακτική των ευρωπαϊκών κρατών ποικίλει από την πλήρη 

αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της μειονότητας και της 

κατοχύρωσης ειδικών δικαιωμάτων μέχρι την πλήρη παραγνώριση της ύπαρξής 

της. Η αναγνώριση ή όχι, καθώς και οι πλούσιες σε αποχρώσεις ενδιάμεσες 

καταστάσεις, ως προς την έκταση ή την εφαρμογή της, μπορεί να αφορά τόσο 

την ίδια τη μειονότητα ως σύνολο, όσο και την ιδιαίτερη γλώσσα που 

χρησιμοποιεί. Η έννοια της αναγνώρισης όπως διαφαίνεται μέσα από την 

πολυμορφία της πρακτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να έχει το 

εξής περιεχόμενο: αναγνώριση της ύπαρξης μιας μειονότητας ή της γλώσσας 

της, με την οποία θα ασχοληθούμε στις παραγράφους που ακολουθούν, ή 

αναγνώριση συγκεκριμένων δικαιωμάτων και κατά συνέπεια αναγνώριση της 

μειονότητας και των ατόμων που την απαρτίζουν ως φορείς και αποδέκτες των 

δικαιωμάτων αυτών.  

 Το περιεχόμενο του ευρύτερου δικαιώματος στην αναγνώριση της 

νομικής υπόστασης κάθε ατόμου, όπως αυτό διατυπώνεται από το άρθρο 16 

του ΔΣΑΠΔ484, επιχείρησε να συνδέσει ο Τ.Κ. προσφεύγων στην Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία του 

Πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση του Τ.Κ. κατά της Γαλλίας 

σχετικά με την απόρριψη από γαλλικό διοικητικό δικαστήριο αίτησης που είχε 

συνταχθεί στα βρετονικά. Ο T.K. υποστήριξε ότι το γεγονός ότι η γαλλική 

                                         
484 'Αρθρο 166: "Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται παντού ως αυτόμομη νομική 
υπόσταση ". 
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κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τη βρετονική γλώσσα, έχει αποτέλεσμα τη 

σταδιακή παύση της χρήσης της από τους ανθρώπους στην καθημερινή ζωή και 

την απάρνηση του δικαιώματός τους να εκφράζονται ελεύθερα. Ο αιτών 

επικαλέστηκε παραβίαση του τελευταίου, καθώς το διοικητικό δικαστήριο 

αρνήθηκε να εγγράψει αίτησή του με την αιτιολογία ότι είναι ακατάληπτη, και 

να αναγνωρίσει έτσι την εγκυρότητα του εγγράφου, καθώς και την ίδια τη 

γλώσσα στην οποία αυτό συντάχθηκε. Με αυτόν τον τρόπο υποστήριξε ότι 

παραβιάστηκε το άρθρο 16 του ΔΣΑΠΔ σχετικά με το δικαίωμα σε κάθε τομέα 

στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας. Η Επιτροπή δεν εξέτασε 

την αίτηση στην ουσία της και την απέρριψε ως απαράδεκτη485. 

 Η πράξη της αναγνώρισης μπορεί να διακριθεί σε εκείνη που αφορά 

στην ίδια τη μειονοτική ομάδα και σε εκείνη που αναφέρεται μόνο στη 

μειονοτική γλώσσα, με διαφορετικές σε κάθε περίπτωση έννομες συνέπειες. 

 

 Ι. Αναγνώριση της μειονοτικής ομάδας 

 

 Το ζήτημα είναι στενά συνδεδεμένο με το δικαιώμα του ατόμου να 

ανήκει σε μειονότητα, καθώς η αναγνώριση μιας μειονότητας προαπαιτεί την 

ύπαρξη της ομάδας ως συλλογικής οντότητας. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 

πρόσωπα τα οποία διακρίνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και που 

εκδηλώνουν βούληση διατήρησής τους, για να υπενθυμίσουμε τον πυρήνα του 

ορισμού της μειονότητας.  

 Ήδη έχουμε τονίσει ότι η διεθνής προστασία των μειονοτήτων δεν 

εξαρτάται από οποιαδήποτε αναγνώρισή τους από το εσωτερικό δίκαιο. Το 

ΔΔΔΔ πριν 60 χρόνια είχε επιγραμματικά αποφανθεί σχετικά ότι "η ύπαρξη 

μιας κοινότητας [βλ. μειονότητας] είναι ζήτημα πραγματικό και όχι νομικό"486. 

 Θα ήταν αδύνατο να κατηγοριοποιήσουμε τις γλωσσικές μειονότητες με 

κριτήριο τον τρόπο αναγνώρισής τους από τα ευρωπαϊκά κράτη. Σε ορισμένα, 

η ύπαρξη τέτοιων ομάδων δεν αποτελεί το αντικείμενο καμίας αναγνώρισης. 

Αντίθετα σε άλλα, μερικές μειονότητες αναγνωρίζονται ως γλωσσικές, και 

ακόμη ως εθνοτικές ή εθνικές ή θρησκευτικές, οι οποίες χρησιμοποιούν 

ενδεχομένως μια μειονοτική γλώσσα. 

 Το ζήτημα της αναγνώρισης αντιπροσωπεύει την απαραίτητη 

προϋπόθεση για κάθε νομική προστασία της ομάδας και κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων της. Η αναγνώριση μπορεί να συντελεστεί ρητά ή σιωπηρά. Στην 

πρώτη περίπτωση, οι κανόνες δικαίου, συνταγματικές διατάξεις, νόμοι, ή 

                                         
485 Mε απόφαση της 8 Νοεμβρίου 1989, βλ. RUDH 1991, Jurisprudence, σ. 167 επ. 
486 CPIJ, Communautés gréco-bulgares, Série B, 1935  No 17, σ. 22. Επίσης infra, υποσ. 826. 
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διατάγματα, και ακόμα δηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα αναφέρονται άμεσα 

στην ομάδα και της προσδίδουν το χαρακτήρα της "μειονότητας"487. Μάλιστα 

μπορεί να προσδιορίζουν και το συγκεκριμένο εθνοτικό, εθνικό ή γλωσσικό 

χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το πόσο αυτός ο προσδιορισμός ανταποκρίνεται 

στις πραγματικές συνθήκες. Στη δεύτερη περίπτωση, ένα γεγονός πολύ συχνά 

θεμελιωμένο σε νομοθετική πρόβλεψη, συνιστά το ίδιο σε αναγνώριση της 

ύπαρξης της γλωσσικής μειονότητας. Για παράδειγμα, η οργάνωση ειδικού 

εκπαιδευτικού συστήματος διδασκαλίας μειονοτικής γλώσσας στο πλαίσιο 

προστασίας μειονότητας, που ήδη αναγνωρίζεται, χωρίς όμως να αναφέρεται 

ρητά σε αυτή ως γλωσσική ομάδα, αποτελεί σιωπηρή αναγνώριση της 

μειονότητας ως γλωσσικής.  

 Σημαντικότερη όμως διάκριση σχετικά με τα έννομα αποτελέσματα που 

ενδέχεται να επιφέρει η αναγνώριση της μειονότητας είναι εκείνη που 

συντελείται de jure ή de facto. Στην πρώτη περίπτωση, η αναγνώριση 

θεμελιώνεται στις διατάξεις διεθνούς σύμβασης, ή εσωτερικής νομοθεσίας, και 

συχνά αποκαλείται και επίσημη αναγνώριση. Στη δεύτερη, η αναγνώριση 

πηγάζει από ορισμένο γεγονός, αλλά κυρίως μέσα από πρακτική που συνιστούν 

ενέργειες και πράξεις σταθερές για κάποιο χρονικό διάστημα που δηλώνουν 

την ύπαρξη της ομάδας και του μειονοτικού της χαρακτήρα488.  

 Πρόβλημα δημιουργείται στην περίπτωση της de facto αναγνώρισης της 

οποίας η δικαιολογητική βάση εκλείπει με την πάροδο μεγάλου χρονικού 

διαστήματος, με αποτέλεσμα τη μετέωρη σχέση της μειονότητας ή της 

μειονοτικής γλώσσας με την προϋπάρχουσα αναγνώρισή της. Για να 

εκτιμήσουμε κατά πόσο ισχύει η αναγνώριση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας τις πραγματικές συνθήκες που σχετίζονται με την ύπαρξη της μειονοτικής 

                                         
487 Για παράδειγμα, βλ. άρθρα 64 και 65 του Συντάγματος της Σλοβενίας με τα οποία 
αναγνωρίζεται η ύπαρξη των Ιταλών των Ούγγρων και των Τσιγγάνων αντίστοιχα. Το άρθρο 2 
του ουγγρικού νόμου 77/1993 θέτει τις προϋποθέσεις ύπαρξης και αυτόματης αναγνώρισης των 
μειονοτικών ομάδων: "...κάθε εθνοτική ομάδα η οποία έχει ζήσει στο έδαφος της Ουγγαρίας για 
τουλάχιστο έναν αιώνα, θα θεωρείται εθνική ή εθνοτική μειονότητα και που αποτελεί μία 
μειοψηφία μεταξύ του πληθυσμού της χώρας..." Εκτεταμένες αναφορές στους τρόπους 
αναγνώρισης μέσα από συνταγματικές διατάξεις στον S. Pierré-Caps, Nation et peuples dans les 
Constitutions modernes, Université de Nancy II, 1989, σ. 414 επ. 
488 Παράδειγμα η διενέργεια απογραφής η οποία προβλέπει κατηγοριοποίση του πληθυσμού 
σύμφωνα με τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή την εθνοτική ταυτότητα, η αναφορά σε λόγο ή κείμενο 
ιδιαίτερης σημασίας που εκφράζει την κυρίαρχη πολιτική βούληση. Είναι επίσης δυνατό να 
αναγνωρίζεται η ύπαρξη μειονοτικών ομάδων γενικά, χωρίς όμως αυτές να προσδιορίζονται από 
το ίδιο κείμενο ή και καθόλου. Τα άρθρα 2 και 3 του ισπανικού Συντάγματος αναγνωρίζουν την 
ύπαρξη διάφορων εθνικοτήτων και γλωσσικών ομάδων των οποίων τα δικαιώματα 
προσταυτεύονται από τις "Αυτόνομες Κοινότητες", ή το άρθρο 6 του ιταλικού Συντάγματος: "Η 
Δημοκρατία προστατεύει  με ειδική ρύθμιση τις γλωσσικές μειονότητες ". Οι γλωσσικές μειονότητες 
που προστατεύονται είναι τελικά εκείνες για τις οποίες γίνεται πρόβλεψη από τα περιφερειακούς 
καταστατικούς νόμους. 
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ομάδας ή της μειονοτικής γλώσσας και την εκδήλωση των αντικειμενικών 

στοιχείων ή της συλλογικής θέλησης για τη διατήρησή τους, τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος κατά την οποία μια κρατική πρακτική θεμελιώνει την 

αναγνώριση, ή αν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός και τη σημασία του σε 

σχέση με τον κοινωνικοπολιτικό του περίγυρο489. 

 Τα έννομα αποτελέσματα της αναγνώρισης μιας μειονοτικής ομάδας 

είναι καταρχήν η απόδοση νομικής προσωπικότητας στο σύνολό της χωρίς 

αυτό όμως να σημαίνει απαραίτητα ότι της αναγνωρίζονται και συλλογικά 

δικαιώματα. Η νομική προσωπικότητα αποτελεί το νομικό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο τα πρόσωπα που ανήκουν στην ομάδα καθίστανται υποκείμενα των 

επί μέρους δικαιωμάτων που τυχόν έχουν θεσμοθετηθεί. 

 Είναι σημαντικό επίσης να παρατηρήσουμε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των αναγνωρισμένων γλωσσικών μειονοτήτων πρόκειται για 

ομάδες που έχουν προσδιορίσιμο χώρο διαμονής, ενώ αντίθετα νομαδικές 

ομάδες, όπως οι Τσιγγάνοι, σπάνια τυγχάνουν οποιασδήποτε αναγνώρισης, η 

οποία μάλιστα να συνεπάγεται έννομα αποτελέσματα προστασίας της 

ιδιαιτερότητάς τους.  

  

 ΙΙ. Αναγνώριση της γλώσσας 

 

 Μία γλώσσα μπορεί να αναγνωριστεί από το κράτος, επίσημη, εθνική490 

ή επίσημη σε τοπικό επίπεδο ταυτόχρονα με τη γλώσσα του κράτους ή να 

αναγνωριστεί απλώς η ύπαρξή της και να νομιμοποιηθεί η χρήση της ή να 

αποδίδονται, συνήθως σε περιφερειακό επίπεδο, ορισμένα δικαιώματα σχετικά 

με τη χρήση και τη θέση της στην εκπαίδευση. Τις γλώσσες αυτές μπορούμε να 

τις κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες. 

 Η επισημοποίηση μιας γλώσσας από το κράτος θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι αποκλείει καταρχήν το μειονοτικό της χαρακτήρα, όχι όμως στην 

                                         
489 Όπως αναφέραμε, η εκφώνηση πολιτικού λόγου από κρατικό αξιωματούχο, στον οποίο 
αναφέρεται η ύπαρξη μειονότητας, μέχρι τότε ανύπαρκτης για την επίσημη πολιτική του κράτους, 
οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα πολιτικού χαρακτήρα για τη μέχρι τότε στάση του κράτους και 
την όψιμη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τέτοιου είδους δηλώσεις 
είναι καταρχήν πολιτικές, μπορεί όμως να αποτελούν την απαρχή ενός νομικού καθεστώτος 
προστασίας.  
490   Βλ. S. Pierré-Caps, supra, σ. 416, του ιδίου, La multination, éd. Od. Jacob, Paris 1995, σ. 80 επ. 
J. Falch, supra, υποσ. 49, σ. 3, και κυρίως στα άρθρα του G. Heraud : Pour un droit linguistique 
comparé, RIDC, vol. 23, 1971, σ. 309 επ., επίσης, Essai de typologie des statuts ethniques, Mélanges 
F. Dehousse, vol. 2, Paris-Bruxelles 1979, σ. 39 επ., La Communauté européenne et la question 
linguistique, Revue d'Intégration Européenne, Vol. V, No 1, Montréal, 1981, The Statuts of Languages 
in Europe, Issues in International Bilingual Education, B. Hartford, A. Valdman, C. Foster (επιμ.), 
Ν.Υοrk 1981, σ. 241 επ. 
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περίπτωση που περισσότερες από μία γλώσσες αναγνωρίζονται ως επίσημες491. 

Η αναγνώριση μιας γλώσσας ως εθνική, αποσκοπεί συνήθως στην 

υπογράμμιση του ιδιαίτερου ρόλου της γλώσσας αυτής στη διαμόρφωση του 

έθνους, χωρίς όμως τελικά να χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση από το 

κράτος ή από τον πληθυσμό στην πλειοψηφία του και συνεπώς να μην 

αποκλείεται το ενδεχόμενο να αποτελεί μειονοτική γλώσσα492. Οι γλώσσες 

αυτές τυγχάνουν σημαντικής προώθησης στους τομείς της 

ραδιοτηλεπικοινωνίας, των εκδόσεων, της δημόσιας διοίκησης και της 

δικαιοσύνης με τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας. 

 Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι γλώσσες που σε κάθε περίπτωση 

χρησιμοποιούνται από μειονοτικές ομάδες. Η επισημοποίηση ή όχι μιας 

μειονοτικής γλώσσας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο493, αλλά και σε 

                                         
491 Περιπτώσεις των γαλλικών στο Βέλγιο, των γαλλικών επίσης, όπως και των ιταλικών στην 
Ελβετία. Το βελγικό Σύνταγμα αναγνωρίζει τρείς "κοινότητες" εφαρμόζοντας γλωσσικά 
κριτήρια, Φλαμανδούς, Βαλόνους και γερμανόφωνους, με σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση της 
ιδιαίτερης ταυτότητάς τους (άρθρο 3 τεσ.). Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα γκέλικ στην Ιρλανδία, 
αν και επίσημη γλώσσα, είναι μειονοτική, καθώς χρησιμοποιείται από μικρό ποσοστό του 
πληθυσμού στις δυτικές ακτές του νησιού. Η επισημοποίηση της γλώσσας θα πρέπει να θεωρηθεί 
μέτρο προστασίας και προαγωγής της, καθώς μάλιστα διέτρεχε τον κίνδυνο εξαφάνισης. Στη 
Φινλανδία, τα σουηδικά σύμφωνα με το άρθρο 14 του Συντάγματος είναι ισότιμα επίσημη 
γλώσσα του κράτους, περισσότερο για ιστορικούς λόγους, αν και αποτελεί μειονοτική γλώσσα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του κυπριακού Συντάγματος τα τουρκικά, μειονοτική γλώσσα την 
εποχή σύνταξης του νόμου, αποτελούν επίσημη γλώσσα του κράτους. Ωστόσο, η ουσιαστικά μη 
χρησιμοποίηση των τουρκικών από κύπριους πολίτες ύστερα από τα γεγονότα που ακολούθησαν 
την τουρκική εισβολή, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι διατάξεις κατοχύρωσης της ισοτιμίας και 
προαγωγής των τουρκικών είναι χωρίς αντικείμενο. Στη Ρωσία τέλος, με τις παραγράφους 1 κι 2 
του άρθρου 68 του Συντάγματος αναγνωρίζονται τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα της 
ομοσπονδίας αλλά και το δικαίωμα των ομόσπονδων δημοκρατιών να ανακηρύσσουν δική τους 
επίσημη γλώσσα.  
492 Η θέση των λουξεμβουργιανών στο Λουξεμβούργο και των μαλτέζικων στη Μάλτα στην 
πρώτη περίπτωση, των ρετο-ρομανικών στην Ελβετία και των γκέλικ στην Ιρλανδία στη δεύτερη. 
Eδικότερα, σύμφωνα με νόμο της 24/2/1984, τα λουξεμβουργιανά κηρύσσονται εθνική γλώσσα 
του Δουκάτου, το Σύνταγμα της Μάλτας του 1964 αναγνωρίζει τα μαλτέζικα και τα αγγλικά 
επίσημες γλώσσες του κράτους αλλά μόνον τα μαλτέζικα ως εθνική γλώσσα, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Συντάγματος. Το ίδιο συμβαίνει με τα γκέλικ και τα αγγλικά στην Ιρλανδία, όπου 
μόνο τα πρώτα είναι εθνική γλώσσα (άρθρο 8 του Συντάγματος). Στην Ελβετία, το άρθρο 116 του 
Συντάγματος του 1874 κηρύσσει ως "εθνικές γλωσσες" και τις τέσσερις που χρησιμοποιούνται 
από τον πληθυσμό: γερμανικά από το 65% των Ελβετών, γαλλικά από το 23%, ιταλικά από το 
11% και ρετο-ρομανικά από το 1%. Τα γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά ως επίσημες γλώσσες 
εξασφαλίζουν ενισχυμένη υποστήριξη από σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αντίθετα, σε επίπεδο 
καντονίου, υπάρχει πολυμορφία περιπτώσεων ανάλογα με την ή τις ομιλούμενες γλώσσες. Στα 
τέσσερα αποκλειστικά γαλλόφωνα καντόνια, τα γαλλικά απολαμβάνουν το καθεστώς της 
επίσημης γλώσσας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ιταλικά στο καντόνι του Τεσσίνο. Τρία άλλα 
καντόνια είναι δίγλωσσα όπου ισχύουν κανόνες προστασίας όλων των ομιλούμενων γλωσσών. 
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ρετο-ρομανικά, εθνική γλώσσα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 
είναι μία από τις επίσημες γλώσσες στο καντόνι Γκριζόν. 
493 Το άρθρο 3 παρ. 2 του ισπανικού Συντάγματος διακηρύσσει ότι "οι υπόλοιπες γλώσσες της 
Ισπανίας θα είναι επίσης επίσημες [μαζί με την ισπανική] στις 'Αυτόνομες Κοινότητες', σύμφωνα με 
τους καταστατικούς νόμους τους ", δηλαδή τα καταλανικά στην Καταλονία, τη Βαλένθια και τις 
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εθνικό494, προϋποθέτει την κατοχή, ως μητρική, της γλώσσας αυτής, καθώς και 

τη χρήση της από ισχυρή πλειοψηφία του πληθυσμού της περιοχής στην πρώτη 

περίπτωση, ή απλά την ύπαρξη μιας ομάδας που να χρησιμοποιεί τη μειονοτική 

γλώσσα. Το καθεστώς αυτό συνεπάγεται την πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων 

που συντελούν στην καλλιέργεια και προαγωγή της γλώσσας ανάλογα με το 

βαθμό που χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Η αναγνώριση της ύπαρξης 

γλωσσικής μειονότητας μπορεί να συνεπάγεται και τη λήψη ειδικών μέτρων 

προστασίας και προαγωγής της, καλύπτοντας όμως τις ανάγκες επικοινωνίας 

και εκμάθησης της μειονοτικής γλώσσας στην εφαρμογή της αποσπασματικά 

και χωρίς να συμβάλει στην ουσιαστική προστασία της διατήρησης και της 

καλλιέργειάς της. Συχνά, το καθεστώς αυτό θεωρείται ανεπαρκές για τις 

ανάγκες των ατόμων που χρησιμοποιούν τη μειονοτική γλώσσα. Αναμφίβολα, 

αποτελεί τη πιο χαλαρή μορφή αναγνώρισης περιέχοντας τον κίνδυνο να μην 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και να μην εξασφαλίζει τα 

κατάλληλα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών της495.  

 Τα διεθνή κείμενα αδυνατώντας να προσδιορίσουν το πεδίο εφαρμογής 

τους στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μειονοτικών γλωσσών, εξαιτίας της 

                                                                                                                     
Βαλεαρίδες Νήσους, τα γαλιθιανά στη Γαλίθια και τα βασκικά στη χώρα των Βάσκων και τη 
Ναβάρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Καταλονία έχει επισημοποιηθεί η γλώσσα αρανές 
(διάλεκτος της οξιτανικής) στην γεωγραφική ζώνη χρήσης της.  
Αντίστοιχα, στις αυτόνομες περιφέρειες της Ιταλίας: τα γαλλικά στην Κοιλάδα της Αόστα 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του "ειδικού καταστατικού νόμου" του 1948, τα γερμανικά στην Άνω 
Αδίγη (Νότιο Τυρόλο) σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του "ειδικού καστατικού νόμου" του 
1948, και τα σλοβενικά στο Φρίουλ-Βενέτσια σύμφωνα με το άρθρο 3 του "ειδικού καταστατικού 
νόμου" του 1954. 
Στην Αυστρία, το άρθρο 7 της Συνθήκης της Βιέννης του 1959 αναγνωρίζει την επίσημη χρήση 
των σλοβενικών και των κροατικών παράλληλα με τα γερμανικά στις περιοχές της Καρινθίας, 
του Μπούργκενλαντ και της Στυρίας.  
Στο Βέλγιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 δις, τα γερμανικά επισημοποιούνται στα όρια της 
"γλωσσικής περιοχής" της γερμανόφωνης κοινότητας. 
Το άρθρο 11 του σλοβενικού Συντάγματος ανακηρύσσει επίσημες γλώσσες τα ιταλικά και τα 
ουγγρικά στις περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης των αντίστοιχων μειονοτικών πληθυσμών. 
Στην Κροατία, το άρθρο 3 του Συνταγματικού Νόμου του 1991 προβλέπει την επίσημη θέση των 
μειονοτικών γλωσσών, χωρίς να τις προσδιορίζει, μαζί με τα κροατικά με την προϋπόθεση ότι οι 
χρήστες των γλωσσών αυτών θα αποτελούν την πλειοψηφία του τοπικού πληθυσμού.  
Στη Δανία η γλώσσα των νησιών Φερόε, καθώς και της Γροιλανδίας έχουν επίσημο καθεστώς 
τοπικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φριζικά στην ολλανδική περιφέρεια της Φριζίας. 
Τέλος, στη Μολδαβία, σύμφωνα με νόμο της 23ης Δεκεμβρίου 1994, άρθρο 3 παρ. 1, τα 
γκαγκαούζ (επί μέρους τουρκική γλώσσα) επισημοποιήθηκαν μαζί με τα μολδαβικά και τα 
ρωσικά στην επικράτεια της αυτόνομης Γκαγκαουζίας, infra, υποσ. 653. 
494 Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ουγγρικού νόμου 77/1993 τα αρμενικά, βουλγαρικά, κροατικά, 
γερμανικά, ελληνικά, ουκρανικά, πολωνικά, ρομανί, σερβικά, σλοβακικά και σλοβενικά, 
αναγνωρίζονται ως "μειονοτικές γλώσσες" σε όλη την επικράτεια της Ουγγαρίας. 
495 Για παράδειγμα, η ελλειπής υποδομή των σχολείων της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, 
η ανεπάρκεια των ωρών διδασκαλίες των βρετονικών, οξιτανικών ή των αλσατικών στη Γαλλία, 
ή η παρακμάζουσα εκπαίδευση για την ελληνική και αρμενική μειονότητα στην Τουρκία. 
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έλλειψης κάθε πολιτικής βούλησης των κρατών γύρω από το ζήτημα, 

προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα αναθέτοντας στα ίδια τα κράτη την 

αρμοδιότητα αυτή, σε βάρος των γλωσσών οι οποίες ενδεχομένως δεν θα 

αναγνωριστούν διεθνώς496. Ο ΕΧΠΜΓ αναφέρει σχετικά στο άρθρο 7 παρ. 1: 

"Σε ζητήματα περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών στις περιοχές στις οποίες 

οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται και σύμφωνα με τη θέση της κάθε γλώσσας, 

τα κράτη θεμελιώνουν την πολιτική τους, τη νομοθεσία τους και την πρακτική 

τους, στους παρακάτω σκοπούς και αρχές: α. την αναγνώριση των 

περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών ως έκφραση του πολιτιστικού πλούτου 

[...]. ". Σύμφωνα και με την επεξηγηματική έκθεση του Χάρτη497 πρόκειται για 

την αναγνώριση της ύπαρξης των γλωσσών αυτών και της νομιμοποίησης της 

χρήσης τους. Δεν θα πρέπει να γίνει σύγχυση της περίπτωσης της αναγνώρισης 

μιας γλώσσας ως επίσημης. Η αποδοχή της ύπαρξης της αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι 

ανάγκες της γλώσσας, αλλά και των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν, με 

σκοπό την υπαγωγή της στο καθεστώς προστασίας που προβλέπει το κείμενο 

αυτό. 

 Μια αποτελεσματική προστασία των γλωσσών που χρησιμοποιούνται 

από μειονότητες θα πρέπει να θεμελιώνεται σε προηγούμενη ή ταυτόχρονη με 

τη θέσπιση νομικού πλαισίου αναγνώρισης της γλώσσας αυτής από το κράτος. 

Πολλά κράτη, θέλοντας να προάγουν μη επίσημες και μειονοτικές γλώσσες, 

τους παραχώρησαν ειδικό νομικό καθεστώς. Το καθεστώς αυτό μπορεί να 

προβλέπεται από ομοσπονδιακά κράτη, όπου μπορεί να συνδέεται σχετίζεται ή 

όχι με την ύπαρξη των ομόσπονδων κρατιδίων498. Άλλα, αναγνωρίζουν 

περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες σε προσδιορισμένες διοικητικές 

περιφέρειες499. 

 Η νομοθετική πρόβλεψη και οργάνωση εκπαιδευτικού συστήματος στη 

γλώσσα της μειονότητας αποτελεί αναγνώριση της γλώσσας αυτής χωρίς όμως 
                                         
496 Για παράδεγμα η κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 3 του ΕΧΠΜΓ. Βλ αναλυτικά supra, 
σ. 89. Τα τρία κράτη που έχουν επικυρώσει το Χάρτη δεσμεύονται στο πλαίσιο της δήλωσης 
αυτής να εφαρμόσουν τις διατάξεις που επέλεξαν για τις εξής γλώσσες: γερμανικά, κροατικά, 
ρουμανικά, σλοβενικά και σλοβακικά η Ουγγαρία, σααμί, σουηδικά και ρομανί η Φινλανδία και 
σααμί η Νορβηγία. 
497 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Rapport explicatif, Les éditions du 
Conseil de l'Europe, 1993, παρ. 58. 
498 Η προστασία των Δανών, των Φριζίων και των Σοράβων στη Γερμανία, των Σλοβένων και 
των Κροατών στην Αυστρία δεν εξαρτάται από την δομή των ομόσπονδων κρατιδίων, απλά 
αναγνωρίζονται άμεσα από τα Συντάγματά τους. Αντίθετα, στην περίπτωση του Βελγίου, οι 
"γλωσσικές περιοχές" (άρθρο 3 δις του Συντάγματος) αντιστοιχούν στις "κοινότητες" (άρθρο 3 
τρις του Συντάγματος) με εξαίρεση τη μικτή, γαλλόφωνη και ολλανδόφωνη, περιοχή των 
Βρυξελλών. Αναλυτικά, infra, σ. 241. 
499 Περιπτώσεις Αυστρίας, Ισπανίας, Ιταλίας, supra. 
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να είναι απαραίτητη και η αναγνώριση του συγκεκριμένου χαρακτήρα της 

μειονότητας. Αντίθετα, πολλές γλώσσες, εθνικών ή εθνοτικών μειονοτήτων δεν 

απολαμβάνουν κανενός είδους προστασίας, είτε εξαιτίας της έλλειψης 

νομοθετικής πρόβλεψης, είτε γιατί το ισχύον καθεστώς αποδεικνύεται εντελώς 

αναποτελεσματικό500.  

  

 

 3. Ειδικά γλωσσικά δικαιώματα 

 
Α. Το δικαίωμα στη χρήση της μειονοτικής γλώσσας 

  

 Η σχέση του δικαιώματος στη χρήση κάθε γλώσσας και της ελευθερίας 

της έκφρασης501 είναι από τη φύση της στενή, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί "ένα από τα 

θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας και μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις 

για την πρόοδό της, αλλά και για την ανάπτυξη κάθε ανθρώπου "502, 

περικλείοντας και τη γλωσσική έκφραση: "τίποτε δεν απαγορεύει [στους 

προσφεύγοντες] να εκφράσουν τις σκέψεις τους ελεύθερα στη γλώσσα της 

επιλογής τους "503. Ωστόσο ο μετασχηματισμός της αφηρημένης έννοιας της 

ελευθερίας της γλωσσικής έκφρασης στη μορφή δικαιώματος χρήσης 

συγκεκριμένης γλώσσας και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής τους 

δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της 

                                         
500 Για την πρώτη περίπτωση μπορούμε να αναφερθούμε σε πληθώρα περιπτώσεων: βρετονικά, 
αλσατικά και καταλανικά στη Γαλλία, σερβικά στη Σλοβενία, ουγγρικά και αλβανικά στη 
Γιουγκοσλαβία, κουρδικά και αραβικά στην Τουρκία, βλαχικά σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, 
ρομανί και σίντι στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Σχετικά με τη δεύτερη, 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο γαλλικός νόμος του 1951 "Deixonne" που αναφέρεται 
στις μορφές περιφερειακών πολιτισμών και στις αντίστοιχες γλώσσες και προβλέπει στοιχειώδη 
μέτρα προαγωγής τους. Ύστερα από τέσσερις δεκαετίες ο νόμος αυτός δεν συνέβαλε ούτε στο 
ελάχιστο στη διάσωση και στήριξη των μειονοτικών γλωσσών που χρησιμοποιούνται ακόμη στη 
Γαλλία.  
501 Η ελευθερία στην έκφραση κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 του ΔΣΑΠΔ και 10 της ΕΣΔΑ. Η 
Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ κατά την εξέταση αιτήσεων σχετικά με την 
υπαγωγή του δικαιώματος στη χρήση της μητρικής-μειονοτικής γλώσσας στο άρθρο 19 του 
Συμφώνου απέφυγε να πάρει θετική στάση. Βλ. υποθέσεις "D. Guesdon κατά Γαλλίας" (UN 
GAOR, HRC, vol. II, 45th Sess., Ap. X, UN doc. A/45/40, 1990), "Τ. Κ. κατά Γαλλίας" (UN GAOR, 
HRC, vol. II, 45th Sess., Ap. X, UN doc. A/45/40, 1990), "M. K. κατά Γαλλίας" (UN GAOR, HRC, 
vol. II, 45th Sess., Ap. X, UN doc. A/45/40,1990) και "Y. Cadoret και Ç. Le Bihan κατά Γαλλίας" 
(Αιτήσεις Να 221/1987 και 333/1988). 
502 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπόθεση "Handyside", Série A, 24, 
1976, σ. 23. 
503 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπόθεση "Charlent κατά Βελγίου",  
προσφυγή Νο 1769/63, μία από "τις γλωσσικές υποθέσεις του Βελγίου", Rec. 11, ECHR, 1963, σ. 
66. 
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Ελβετίας "μαζί με την ελευθερία του ατόμου, η ελευθερία στη χρήση μιας 

γλώσσας, όπως της μητρικής γλώσσας, είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την 

άσκηση άλλων ελευθεριών. Όταν εξετάζουμε τη γλωσσική ελευθερία, είναι 

απαραίτητο να εξετάσουμε τις ατομικές ελευθερίες οι οποίες εγγυώνται την 

ελευθερία της έκφρασης, με γραπτό ή προφορικό τρόπο... "504.  

 Στο πλαίσιο των γενικών αρχών που περιγράψαμε μέχρι τώρα, κάθε 

πολίτης, οποιαδήποτε και αν είναι η γλωσσική μειονότητα στην οποία ανήκει, 

θα πρέπει να απολαμβάνει δικαιώματα σχετικά με τις γλωσσικές ελευθερίες, 

ιδιαίτερα το δικαίωμα στη χρήση της μητρικής του γλώσσας όχι μόνο στην 

περιοχή όπου ζουν οι χρήστες της ίδιας γλώσσας, αλλά επίσης οπουδήποτε 

στην επικράτεια του κράτους. Η διαμόρφωση μιας αρχής της γλωσσικής 

προσωπικότητας αποτελεί μέρος του δικαιώματος στο σεβασμό της 

προσωπικότητας του καθένα, σε συνδυασμό με την ελευθερία στην έκφραση. 

Κατ' επέκταση, σημαίνει ότι για κάθε άτομο εξασφαλίζεται η προστασία της 

μητρικής του γλώσσας, όποια και αν είναι αυτή, όπου και αν βρίσκεται ο 

χρήστης της. Η εφαρμογή της αρχής μπορεί να έχει δύο εκδοχές. Πρώτον, η 

άσκηση της γλωσσικής ελευθερίας να είναι απόλυτα προσωπικού χαρακτήρα 

και δεύτερον να είναι συνδεδεμένη με τον προσδιορισμό διοικητικής 

περιφέρειας, στην οποία αντικειμενικά κατοικεί το υψηλότερο ποσοστό των 

ομιλητών της γλώσσας αυτής. Βέβαια το δικαίωμα στη χρήσης της γλώσσας, 

strictu sensu, δεν μπορεί να περιοριστεί σε γεωγραφικό χώρο, αντίθετα με άλλα 

γλωσσικά δικαιώματα που εξαρτώνται από αυτό και που θα εξετάσουμε 

παρακάτω505.  

 Το δικαίωμα στην ελεύθερη χρήση της μητρικής γλώσσας εμφανίζεται 

και διατυπώνεται στα διεθνή κείμενα από τις αρχές του περασμένου αιώνα506, 

αλλά υιοθετείται κυρίως από τις συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων του 

μεσοπολέμου507. Στο ισχύον νομικό καθεστώς, το δικαίωμα αυτό προβλέπεται 

από το άρθρο 27 του ΔΣΑΠΔ. Η λειτουργία της διάταξης  αυτής αποσκοπεί 

στην προστασία πέρα από τα όρια της εγγύησης της αρχής της μη διάκρισης σε 

                                         
504 Association de l'Ecole Française, No 31, 1965, Arrêts du Tribunal fédéral, 91/480, σ. 486. 
505 Η αρχή της εδαφικότητας εφαρμόζεται κυρίως όσον αφορά τα εκπαιδευτικά δικαιώματα, ή τα 
δικαιώματα χρήσης της μητρικής-μειονοτικής γλώσσα στις σχέσεις με τις δημόσιες και τοπικές 
αρχές. 
506 Supra, υποσ. 2. 
507 Βλ. άρθρο 7 παρ. 3 της Συνθήκης για την προστασία των μειονοτήτων στην Πολωνία 
(28.6.1919): "Κανένας περιορισμός δεν θα επιβληθεί σε οποιονδήποτε πολωνό υπήκοο, στην 
ελεύθερη χρήση κάθε γλώσσας στην ιδιωτική ζωή, στο εμπόριο, στη θρησκεία, στον τύπο ή σε 
έκδοση κάθε είδους, ή σε δημόσιες συγκεντρώσεις ", αναλυτικά σχετικά με το δικαίωμα στη 
γλώσσα και τις συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο βλ. A. 
Mandelstam, La protection des minorités, RCADI, 1923 I, σ. 420 επ. και R. Redslob, Le principe des 
nationalités, Paris 1930, σ. 207 επ. 
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μια πιο θετική έννοια της διατήρησης της γλωσσικής ταυτότητας. Η παράλειψη 

κάθε υπόδειξης συγκεκριμένων μέτρων που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη 

προς αυτή την κατεύθυνση και κάθε σχετικής αναφοράς κατά τις 

προκαταρκτικές εργασίες σύνταξης του Συμφώνου, δημιούργησε μια ανθούσα 

φιλολογία πάνω στην ερμηνεία του άρθρου, αλλά επίσης στάθηκε η αιτία 

επεξεργασίας νέων διεθνών κειμένων508.  

 Έτσι, ο ΕΧΠΜΓ καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη "να ενθαρρύνουν και να 

διευκολύνουν την προφορική και γραπτή χρήση των περιφερειακών και 

μειονοτικών γλωσσών στην δημόσια και ιδιωτική ζωή "509 και αφιερώνει το 

δεύτερο μέρος του στα μέτρα εφαρμογής σχετικά με τη χρήση των 

περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών με εξαντλητικό τρόπο. Θα 

αναφερθούμε αναλυτικά στις διατάξεις του κατά την εξέταση των επί μέρους 

δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στη χρήση της μειονοτικής γλώσσας 

συμπεριλαμβάνεται επίσης συχνά στα διεθνή κείμενα που διαπραγματεύονται 

δικαιώματα των μειονοτήτων χωρίς δεσμευτική ισχύ και που αντανακλούν την 

ύπαρξη μιας ισχυρής τάσης ενσωμάτωσής του στους κανόνες του θετικού 

διεθνούς δικαίου. Η παράγραφος 32.1 του κειμένου της Κοπεγχάγης 

διατυπώνει το δικαίωμα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες 

να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη μητρική τους γλώσσα ιδιωτικά, όπως και 

δημόσια. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα σχέδια και προτάσεις συμβατικών 

κειμένων που βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας ή που έχουν κατατεθεί στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης510. 

 Στο εσωτερικό δίκαιο των ευρωπαϊκών κρατών, το δικαίωμα στη χρήση 

της γλώσσας, είτε καλύπτεται από το γενικότερο συνταγματικό δικαίωμα στην 

ελευθερία της έκφρασης, είτε προβλέπεται από ειδικές διατάξεις που 

αποσκοπούν στην έννομη προστασία των δικαιωμάτων συγκεκριμένης 

μειονότητας. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ή 

νομοθετική κάλυψη των αναγκών κάποιας μειονοτικής ομάδας, δεν τίθεται 

ζήτημα νομιμότητας όσον αφορά στην ελεύθερη χρήση κάθε γλώσσας, στην 

                                         
508 Βλ. έκθεση F. Capotorti, supra, υποσ. 9, παρ. 41 επ., P. Thornberry, supra, σ. 197 επ., A. Jalal, 
Les Nations Unies et la protection des minorités, Thèse, Strasbourg 1989, σ. 384 επ., M. Kubo, 
L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la définition des minorités, 
mémoire de stage, Institut International des Droits de l'Homme de Strasbourg, Strasbourg 1991. 
509 Άρθρο 7 παρ. 1d. 
510 Άρθρο 7 του σχεδίου σύμβασης της Επιτροπή της Βενετίας: "Τα πρόσωπα που ανήκουν σε 
γλωσσικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη γλώσσα τους. τόσο 
δημόσια όσο και ιδιωτικά ", άρθρο 7 παρ. 1 του σχεδίου πρωτοκόλλου της Σύστασης 1201 "κάθε 
πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα τη μητρική 
του γλώσσα, ιδιωτικά όπως και δημόσια, τόσο προφορικά όσο και γραπτά ". Βλ. επίσης διατύπωση 
του άρθρου 10 παρ. 1 της Σύμβασης-πλαισίου, supra, υποσ. 278 
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περίπτωση βέβαια που δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση511. Η κατοχύρωση 

όμως του δικαιώματος στη χρήση ορισμένης μειονοτικής γλώσσας δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα την αναγνώριση άλλων γλωσσικών ή εκπαιδευτικών 

δικαιωμάτων. Επίσης, στην ιστορική διάσταση του ζητήματος, όταν 

συγκεκριμένη γλώσσα τυγχάνει προστασίας για κάποια χρονική περίοδο, ενώ 

σε μεταγενέστερη στιγμή παύει αυτή να υφίσταται, χωρίς παράλληλα να 

δικαιολογείται από ενδεχόμενη σημαντική μεταβολή των περιστάσεων, η λήξη 

ισχύος του καθεστώτος προστασίας μπορεί να επιφέρει και την κατάργηση του 

δικαιώματος στη χρήση της γλώσσας αυτής. 

 Το δικαίωμα στη χρήση της μητρικής ή μειονοτικής γλώσσας μπορεί να 

αναλυθεί σε δύο επί μέρους ενότητες. Η πρώτη σχετίζεται με τη χρήση της 

γλώσσας σε κάθε έκφανση της ιδιωτικής ζωής, ενώ η δεύτερη με τη χρήση της 

κατά τις επαφές με τις αρχές, δικαστικές ή διοικητικές.  

  

 Ι. Στην ιδιωτική ζωή 

 

 Τόσο στο προϊσχύσαν δίκαιο, όσο και στα υπό επεξεργασία διεθνή 

νομικά κείμενα, η ελευθερία στην ιδιωτική χρήση της μητρικής γλώσσας 

παραπέμπει στην προσωπική, οικογενειακή, αλλά και επαγγελματική ζωή, σε 

αντιδιαστολή με το δικαίωμα χρήσης της γλώσσας στις επαφές με τις δημόσιες 

αρχές που θα εξετάσουμε αμέσως παρακάτω. Θεωρούμε ότι η ιδιωτική ζωή 

συμπεριλαμβάνει επίσης και δραστηριότητες σε κοινούς δημόσιους χώρους.  

 Η κατοχύρωση της ελεύθερης ομιλίας της μητρικής γλώσσας, ιδιωτικά, 

δημόσια, ή στους χώρους εργασίας είναι ίσως περιορισμένη, αλλά η 

σημαντικότερη μορφή προστασίας σε περιπτώσεις ύπαρξης και της ελάχιστης 

γλωσσικής διαφοροποίησης μεταξύ των σύνοικων πληθυσμών. Τα σχέδια 

κειμένων που εξετάσαμε, αναφέρονται με γενικό τρόπο στο δικαίωμα στη 

χρήση της μητρικής ή μειονοτικής γλώσσα με την έκφραση "ιδιωτικά και 

δημόσια", η οποία καλύπτει κάθε χρήση της γλώσσας που δεν είναι επίσημη ή 

που χρησιμοποιείται κατά τις επαφές με τις δημόσιες ή τοπικές αρχές512. Το 

δικαίωμα σπάνια διατυπώνεται στη γενική του μορφή από τις εθνικές 

νομοθεσίες, οι οποίες συνήθως προβλέπουν διατάξεις για τις επί μέρους 

                                         
511 Μοναδικό παράδειγμα στην Ευρώπη ίσως, αποτελεί το άρθρο 26.c του τουρκικού 
Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει τη χρήση των γλωσσών που δεν επιτρέπονται από το νόμο, 
δίνοντας τη δυνατότητα στο νομοθέτη να απαγορεύσει τη χρήση γλώσσας - αρκεί να μη 
χρησιμοποιείται από μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, οι οποίοι προστατεύονται από τη 
Συνθήκη της Λωζάνης. 
512 Βλ. άρθρο 10 παρ. 1 της Σύμβασης-πλαισίου. 
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εκδοχές του513. Οι εμπειρίες στα γλωσσικά ζητήματα σε κράτη, όπως το 

Βέλγιο, η Ελβετία, η Αυστρία, αλλά και η Ισπανία τα τελευταία 15 χρόνια, 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα νομικής προστασίας του δικαιώματος 

της χρήσης της γλώσσας, στο μέτρο βέβαια που λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες.  

 Συναφές είναι το δικαίωμα στο όνομα στη μειονοτική γλώσσα, το οποίο 

προβλέπεται για πρώτη φορά από το σχέδιο πρωτοκόλλου της Σύστασης 

1201514. Το άρθρο 10 παρ. 5 του ΕΧΠΜΓ αναφέρει ότι "τα κράτη δεσμεύονται 

να επιτρέπουν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, τη χρήση ή την 

υιοθέτηση πατρωνυμικών ονομάτων όπως αυτά εκφέρονται στις περιφερειακές ή 

μειονοτικές γλώσσες ". Oρισμένες μάλιστα εθνικές νομοθεσίες έχουν ήδη 

υιοθετήσει ανάλογες διατάξεις515. Πιο πρόσφατα, το άρθρο 11 παρ. 1 της 

Σύμβασης-πλαισίου ρητά αναγνωρίζει το δικαίωμα στο όνομα, όπως αυτό 

εκφέρεται στη μειονοτική γλώσσα και την αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους 

να εξασφαλίσει την άσκησή του. 

 Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί επίσης η χρήση της μειονοτικής γλώσσας 

κατά τις θρησκευτικές τελετές. Η λουθηρανική εκκλησία της Νορβηγίας 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα σααμί516 κατά την τέλεση της λειτουργίας στις 

περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης λαπωνικού πληθυσμού. Το δικαίωμα αυτό 

είναι συναφές με τις θρησκευτικές ελευθερίες των μειονοτήτων και συχνά η 

προστασία του εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Είναι δυνατόν η γλώσσα που 

                                         
513 Οι δεσμευτικής ισχύoς αμοιβαίες δηλώσεις των κυβερνήσεων της Γερμανίας και της Δανίας 
του 1955 σχετικά με τις εκατέρωθεν εθνικές μειονότητες προβλέπουν ότι "τα πρόσωπα που 
ανήκουν στη [γερμανική ή δανική] μειονότητα, όπως και οι οργανώσεις τους, δεν μπορούν να 
εμποδιστούν να χρησιμοποιήσουν γραπτά ή προφορικά τη γλώσσα που προτιμούν ". Το άρθρο 26 
παρ. 2 του ρωσικού Συντάγματος προβλέπει ότι "Καθένας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη 
μητρική του γλώσσα, να επιλέγει τη γλώσσα επικοινωνίας, εκπαίδευσης, διδασκαλίας και 
δημιουργίας ". Το άρθρο 7 του Συνταγματικού Νόμου της Κροατίας του Δεκεμβρίου 1991 
προβλέπει ότι: "Τα μέλη όλων των εθνοτικών ή εθνικών κοινοτήτων ή μειονοτήτων στην Κροατία 
νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη γλώσσα και το αλφάβητό τους, δημόσια και 
ιδιωτικά ", ενώ το άρθρο 51 παρ. 1 του ουγγρικού νόμου 77/1992 ότι: "Καθένας μπορεί να 
χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα οπουδήποτε και οποτεδήποτε στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας 
". 
514 Άρθρο 7 παρ. 2: "Κάθε πρόσωπο που ανήκει σε μία εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί το όνομα και το επώνυμο στη μητρική του γλώσσα, καθώς και το δικαίωμα στην 
επίσημη αναγνώριση του ονόματος και του επωνύμου του ". 
515 Άρθρο 12.1 του ουγγρικού νόμου 77/1993: "καθένας ο οποίος ανήκει σε μία μειονότητα έχει το 
δικαίωμα να διαλέξει ελεύθερα το δικό του όνομα, καθώς και των παιδιών του, να γράφεται το 
επώνυμό του σύμφωνα με τους γραμματικούς κανόνες της μητρικής του γλώσσας και να εγράφεται 
στα επίσημα αρχεία στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής διοίκησης.  [...]".   
516 Μη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, χρησιμοποιείται από τους Λάπονες των σκανδιναβικών χωρών.  
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χρησιμοποιείται κατά τις θρησκευτικές τελετές να μην ταυτίζεται με τη μητρική 

γλώσσα των μελών της μειονότητας517.  

 

 ΙΙ. Στις σχέσεις με τις αρχές 

 

 Η θεώρηση της γλώσσας ως εργαλείο επικοινωνίας δεν μπορεί να 

περιοριστεί στις ιδιωτικές επαφές παρά να συμπεριλάβει και τις επίσημες 

επαφές με τη δημόσια διοίκηση και τις αρχές. Η αναγόρευση μιας γλώσσας σε 

επίσημη του κράτους επιφέρει αυτόματα την καθιέρωσή της σε κάθε 

δραστηριότητα του κράτους, είτε μεταξύ των οργάνων του, είτε στις σχέσεις 

τους με τους πολίτες518. Η θέση αντίθετα, των μειονοτικών γλωσσών απέναντι 

στις αρχές εξαρτάται από το νομικό καθεστώς σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Ένα 

δικαίωμα αναφοράς στις αρχές στη μειονοτική γλώσσα έχει ωστόσο 

διατυπωθεί κυρίως στο προϊσχύσαν καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων 

στην Ευρώπη, αλλά και επαναδιατυπωθεί μέσα από τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της lex ferenda.  

 Το δικαίωμα αυτό θεσπίζεται από συνταγματικές ή άλλες νομοθετικές 

διατάξεις, αλλά και από διμερείς συμβάσεις και ειδικές συμφωνίες519. Για την 

εφαρμογή του απαιτείται συνήθως η πρόβλεψη και διάθεση έντυπου υλικού 

στη μειονοτική γλώσσα και κυρίως η δυνατότητα προφορικής επικοινωνίας στη 

μειονοτική γλώσσα απευθείας με τον αρμόδιο υπάλληλο ή μέσω της βοήθειας 

διερμηνέα. Μπορεί να διατυπωθεί, είτε με γενικό τρόπο, όπως στην παράγραφο 

34.1 του κειμένου της Κοπεγχάγης ή στο άρθρο 8 του σχεδίου σύμβασης της 

Επιτροπής της Βενετίας520, είτε να αναλυθεί σε επί μέρους δικαιώματα με 

κριτήριο τη φύση της δημόσιας αρχής στην οποία ενδεχομένως θα υπάρξει 

ανάγκη χρήσης της μειονοτικής γλώσσας. Δύο είναι οι συνηθέστερες 
                                         
517 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της χρήσης των αραβικών στις θρησκευτικές τελετές 
από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, τα μέλη της οποίας έχουν ως μητρική τους τα 
τουρκικά, πομακικά και ρομανί, ανάλογα με την επί μέρους εθνική ή εθνοτική ομάδα στην οποία 
ανήκουν. 
518 Ο κανόνας δεν είναι απόλυτος. Στη Φινλανδία για παράδειγμα, δεν μεταφράζονται 
απαραίτητα όλες οι πράξεις του κοινοβουλίου στα σουηδικά, ενώ στο Λουξεμβούργο οι νόμοι 
και οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται κυρίως στα γαλλικά ή γερμανικά και σπάνια στα 
λουξεμβουργιανά. 
519 Βλ. άρθρο 21 παρ. 2b της γερμανοπολωνικής Συνθήκης του 1991, το οποίο αναφέρεται γενικά 
στο δικαίωμα. Αναλυτικά σχετικά με τις σχέσεις του κοινού με τις δικαστικές ή τiς διοικητικές 
αρχές, infra. 
520 Παρ. 34.1 του κειμένου της Κοπεγχάγης: "...εάν δυνατό και απαραίτητο για τη χρήση τους 
ενώπιον των δημόσιων αρχών...". Άρθρο 8 του σχεδίου σύμβασης: "Όταν μία μειονότητα ανέλεθει 
σε σημαντικό ποσοστό επί του πληθυσμού της περιοχής ή επί του συνολικού πληθυσμού, τα 
πρόσωπα που ανήκουν σε αυτήν έχουν το δικαίωμα, στο μέτρο του δυνατού, να απευθύνονται στη 
δική του γλώσσα στις πολιτικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές αυτής της περιοχής ή ενδεχομένως 
του κράτους. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν οι αρχές αυτές ". 
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περιπτώσεις521. Εκείνες που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, καθώς και εκείνες 

που αφορούν στις σχέσεις με τις διοικητικές αρχές.  

 

α. Δικαστικές διαδικασίες522 

 

 Συχνά, η καθιέρωση του δικαιώματος στην πληροφόρηση σε γνωστή 

γλώσσα κατά τις ποινικές (συνηθέστερα) διαδικασίες, όπως προβλέπεται απο 

τις σχετικές διατάξεις της ΕΣΔΑ και του ΔΣΑΠΔ, αλλά και των εθνικών 

νομοθεσιών, δεν αποσκοπεί στην ad hoc προστασία των μειονοτικών γλωσσών. 

Μπορεί όμως να θεωρηθεί ότι οι διατάξεις αυτές συμβάλλουν έμμεσα στην 

προαγωγή των γλωσσών αυτών, καθώς υποκείμενό τους είναι όσοι δεν 

κατανοούν την γλώσσα του δικαστηρίου και συνεπώς και οι χρήστες 

μειονοτικών γλωσσών που δεν χειρίζονται επαρκώς την επίσημη γλώσσα του 

κράτους.  

 Το δικαίωμα χρήσης της μειονοτικής γλώσσας κατά τις δικαστικές 

διαδικασίες είχε ευρεία εφαρμογή από το δίκαιο που ίσχυσε στα ευρωπαϊκά 

κράτη, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο523. 

 Το ισχύον διεθνές δίκαιο εγγυάται το δικαίωμα στη χρήση γλώσσας 

διαφορετικής από αυτή που χρησιμοποιεί το δικαστήριο, κυρίως στην ποινική 

δίκη, δικαίωμα όμως που ισχύει για όλους, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη 

συμμετοχή του αποδέκτη σε μειονοτική ομάδα. Το ΔΣΑΠΔ καθώς και η ΕΣΔΑ 

το αναλύουν στις περαιτέρω εκφάνσεις του: δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά 

με την αιτία και τη φύση της κατηγορίας, κατά την απαγγελία της 

κατηγορίας524, κατά τη σύλληψη525, καθώς και το δικαίωμα στην πληροφόρηση 

κατά τη διαδικασία του δικαστηρίου με τη δωρεάν συνδρομή διερμηνέα526. 

                                         
521 Εξαιρετική η περίπτωση του ουγγρικού νόμου 77/1993, ο οποίος αναφέρεται στο δικαίωμα 
των αντιπροσώπων που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες να χρησιμοποιούν τη μητρική τους 
γλώσσα στο Κοινοβούλιο (άρθρο 51 παρ. 1). 
522 Βλ. σχετικά  University of Lapland, Linguistic Rights of Minorities (πρακτικά συνεδρίου), 
Juridica lapponica No 9, Rovaniemi 1994, σσ. 77-123. 
523 Σχετικό τo άρθρο 7 παρ. 4 της Συνθήκης των Βερσαλλιών σχετικά με την προστασία των 
μειονοτήτων στην Πολωνία του 1919: "Ανεξάρτητα από την ανακήρυξη από την πολωνική 
κυβέρνηση μιας επίσημης γλώσσας, οι κατάλληλες διευκολύνσεις θα πρέπει να προβλεφθούν για 
τους Πολωνούς υπηκόους μη πολωνικής μητρικής γλώσσας, σχετικά με τη χρήση της γλώσσας τους, 
προφορική ή γραπτή, ενώπιον των δικαστηρίων ", παρόμοιο το άρθρο 53 παρ. 4 της Συνθήκης του 
Νεϊγύ του 1919. Αναλυτικότερα, βλ. J. Fouques Duparc, La protection des minorités de race, de 
langue et de religion, Dalloz, Paris 1922, σσ. 229-236. 
524 ΔΣΑΠΔ άρθρο 14 παρ. 3.α', ΕΣΔΑ άρθρο 6 παρ. 3.α' Βλ. επίσης supra, πρώτο μέρος, σ. 46 επ. 
και 61 επ.  
525 ΕΣΔΑ άρθρο 5 παρ. 2. 
526 ΔΣΑΠΔ άρθρο 14 παρ. 3.στ', ΕΣΔΑ άρθρο 6 παρ. 3.ε'. 
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 Ο ΕΧΠΜΓ διατυπώνει το δικαίωμα ακόμα πιο αναλυτικά στις πιθανές 

εκδοχές του, επιχειρώντας να προσφέρει στα κράτη ένα όσο γίνεται 

πληρέστερο κατάλογο δικαιωμάτων, που να ανταποκρίνεται στην εξαιρετική 

πολυμορφία των συνθηκών. Το κείμενο εξαρτά την εφαρμογή του από την 

αρχή της εδαφικότητας και θέτει αφηρημένα κριτήρια σχετικά με την 

προσφορότητα των μέτρων. Το άρθρο 9 αναφέρεται στην εφαρμογή του 

δικαιώματος κατά την ποινική, πολιτική και διοικητική δίκη, και παραθέτει τις 

πιθανές παραλλαγές του δικαιώματος. Στην ποινική δίκη πρώτα, ή όλη η 

διαδικασία θς διεξάγεται στη μειονοτική γλώσσα, ή μόνο ο κατηγορούμενος θα 

έχει το δικαίωμα να εκφραστεί στη γλώσσα του. Δεν πρέπει να κηρύσσονται 

απαράδεκτες οι προσφυγές που έχουν συνταχθεί σε μειονοτική γλώσσα, ενώ οι 

δικαστικές πράξεις θα πρέπει να εκδίδονται στη μειονοτική γλώσσα, ύστερα 

από αίτηση του κατηγορουμένου. Επίσης πρέπει να προβλέπεται η δωρεάν 

συνδρομή διερμηνέα και μεταφραστή (παρ. α'). Όσον αφορά την πολιτική δίκη, 

η διαδικασία θα πρέπει να διεξάγεται στη μειονοτική γλώσσα, ύστερα από 

σχετική αίτηση του διαδίκου. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα έκφρασης για το 

διάδικο στη μειονοτική γλώσσα, ενώ το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να 

εκδίδει τις πράξεις και τις αποφάσεις του στη μειονοτική γλώσσα και να 

παρέχει δωρεάν συνδρομή διερμηνέα και μεταφραστή. Τέλος, σχετικά με τις 

διοικητικές διαδικασίες προβλέπονται τα αντίστοιχα με την πολιτική δίκη, 

καθώς και η υποχρέωση αναγνώρισης της εγκυρότητας των εγγράφων που 

έχουν συνταχθεί σε μειονοτική γλώσσα (παρ. γ').  

 Το δικαίωμα αναφοράς στις δικαστικές αρχές στη μειονοτική γλώσσα 

καθώς και της χρήσης της γλώσσας αυτής κατά τη διεξαγωγή της δίκης δεν έχει 

συγκεκριμένο περιεχόμενο και έκταση εφαρμογής. Όπως φαίνεται και από τα 

σχέδια κειμένων που έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε κάθε 

περίπτωση το δικαίωμα εξαρτάται από την αρχή της εδαφικότητας, εναπόκειται 

δηλαδή στο κράτος η τελική κρίση για ποιους από τους υπηκόους του θα το 

αναγνωρίσει, αλλά και με ποιον τρόπο θα το εφαρμόσει527. 

 Το δικαίωμα διατυπώνεται σε διαφορετικές εκδοχές στην εθνική 

νομοθεσία των κρατών σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο αναγνώρισης των 

                                         
527 Βλ. άρθρο 8 του σχεδίου της Επιτροπής της Βενετίας, καθώς και άρθρο 7 παρ. 3 του σχεδίου 
πρωτοκόλλου της Σύστασης 1201: "Στις περιοχές σημαντικής παρουσίας μίας εθνικής μειονότητας, 
τα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτή τη μειονότητα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη μητρική 
τους γλώσσα κατά τις επαφές τους με τις διοικητικές αρχές καθώς και στις διαδικασίες ενώπιον των 
δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών ". Το άρθρο 10 παρ. 3 της Σύμβασης-πλαισίου 
διατυπώνει την υποχρέωση των κρατών για παροχή μεταφρασμένων πληροφοριών στον 
κατηγορούμενο κατά την συλληψη και κατά τις διαδικασίες της ποινικής δίκης, σε μία γλώσσα 
που κατανοεί, supra, πρώτο μέρος. 
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μειονοτήτων βέβαια, αλλά και ειδικότερα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 

και τη θέση των μειονοτικών γλωσσών528. 

  

β. Σχέσεις με τις διοικητικές αρχές529 

 

 Κατ' αναλογία με την εξασφάλιση της χρήσης της μητρικής-μειονοτικής 

γλώσσας στις επαφές με τις δικαστικές αρχές, ορισμένα συμβατικά κείμενα του 

προϊσχύσαντος διεθνούς δικαίου αλλά και σύγχρονων μη δεσμευτικών 

κειμένων προβλέπουν το δικαίωμα στη χρήση της γλώσσας αυτής στις επαφές 

με τις διοικητικές αρχές. 

 Και πάλι ο ΕΧΠΜΓ αποτελεί το κείμενο που αναλύει το δικαίωμα σε 

όλες τις πιθανές αποχρώσεις επιδιώκοντας να καλύψει κάθε δυνατή περίπτωση 

μειονοτικής γλώσσας. Το άρθρο 10, μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που 

προτείνει, προσδιορίζει και το περιεχόμενο που μπορεί να έχει το κάθε 

δικαίωμα. Υιοθετεί την αρχή της εδαφικότητας, αλλά και άλλες ασαφείς 

προϋποθέσεις, όπως η θέση και κατάσταση της κάθε γλώσσας "εάν είναι 

εφικτό", εξαρτώντας μάλιστα την εφαρμογή των μέτρων από τη διακριτική 

ευχέρεια του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, οι διοικητικές αρχές οφείλουν να 

χρησιμοποιούν τη μειονοτική γλώσσα, ενώ οι υπάλληλοι που έρχονται σε 

                                         
528 Στο Άλτο Άντιτζε της Ιταλίας προβλέπεται η χρήση των γερμανικών στην επαφή του κοινού 
με κάθε δικαστική αρχή, καθώς και της γλώσσας λαντίνο στην επαρχία του Τρέντο, βλ. άρθρα 1, 
2 και 3 του διατάγματος που υιοθετήθηκε στις 3.12.1993. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται η χρήση των ουαλικών ενώπιον των δικαστηρίων σύμφωνα 
με τα άρθρα 22-24 του νόμου σχετικά με την ουαλλική γλώσσα του 1993 (Welsh Language Act). 
Στη Γερμανία και τη Δανία οι εκατέρωθεν μειονότητες έχουν το δικαίωμα αναφοράς στις 
δικαστικές αρχές στη μητρική τους γλώσσα όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του 
δεύτερου μέρους των παράλληλων μονομερών δηλώσεων της Βόνης και της Κοπεγχάγης του 
Μαρτίου 1954. Στη Γερμανία ειδικότερα το δικαίωμα εφαρμόζεται για τη χρήση των σοραβικών 
στην πολιτική δίκη με την υιοθέτηση του Παραρτήματος Ι, Κεφ. ΙΙΙ της Συνθήκης της Ένωσης. 
Στο Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου της 28.6.1953 σχετικά με το Δικαστήριο 
Διαιτησίας, οι αποφάσεις του τελευταίου πρέπει να δημοσιεύονται μεταφρασμένες και στα 
γερμανικά. Επίσης, τα άρθρα 3 και 15 ειδικού νόμου για τη γερμανόφωνη περιοχή της 
31.12.1983 αναφέρει ότι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια οφείλουν να συνεδριάζουν στα γερμανικά. 
Στα δευτεροβάθμια, αν χρησιμοποιείται διαφορετική γλώσσα, μπορεί να ζητηθεί η δωρεάν 
συνδρομή διερμηνέα. Σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 28, στην ίδια περιοχή οι δικαστικοί 
υπάλληλοι και οι συμβολαιογράφοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τη γερμανική γλώσσα, ώστε να 
θεωρούνται κατάλληλοι για διορισμό. 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 αυστριακού νόμου του 1976, σχετικά με τις εθνοτικές ομάδες, ο 
καθένας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της ομάδας του στις επαφές του με τις 
αρχές. Προφορικά και στο μέτρο της γνώσης τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα αυτή, εάν διευκολύνεται έτσι η επαφή τους με το κοινό. Το άρθρο 14 διατυπώνει το 
δικαίωμα στην επίσημη μετάφραση των εγγράφων στη μειονοτική γλώσσα, ενώ τα άρθρα 15, 16 
και 22 προβλέπουν τη χρήση της "εθνοτικής γλώσσας" ενώπιον του δικαστηρίου. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια διερμηνέα χωρίς επιπλέον έξοδα. Οι δικαστικές πράξεις 
και αποφάσεις εκδίδονται στα γερμανικά όπως και στη γλώσσα της εθνοτικής μειονότητας. 
529 Βλ. ανάλυση του δικαιώματος, University of  Lapland, supra, υποσ. 522, σ. 124 επ. 
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επαφή με το κοινό και που τους απευθύνονται στη γλώσσα τους να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα αυτή και να διαθέτουν αιτήσεις και άλλα έγγραφα 

σε δίγλωσση έκδοση. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν διευκολύνσεις, ώστε το 

κοινό να έχει τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα ή να καταθέτει έγγραφα στη 

γλώσσα του και να λαμβάνει γραπτές ή προφορικές απαντήσεις επίσης στην 

ίδια γλώσσα (παρ. 1.α'). Οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη μειονοτική γλώσσα στις σχέσεις τους με το κοινό, 

προφορικά και γραπτά, και να διαθέτουν τα επίσημα κείμενα που εκδίδουν σε 

δίγλωσση έκδοση. Επίσης να χρησιμοποιούν τη μειονοτική γλώσσα κατά τις 

συνεδριάσεις των οργάνων τους παράλληλα με την επίσημη, καθώς επίσης να 

αναρτούν τοπωνύμια όπως αυτά εκφέρονται στη μειονοτική γλώσσα (παρ. 2). 

Όσον αφορά στις δημόσιες υπηρεσίες, η μειονοτική γλώσσα θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται προφορικά και γραπτά σε ερωτήσεις του κοινού, καθώς και να 

προβλέπεται η δυνατότητα για τους χρήστες μειονοτικών γλωσσών να 

συμπληρώνουν έντυπα στη γλώσσα τους (παρ. 3). Τα κράτη οφείλουν να 

θέτουν στη διάθεση του κοινού διερμηνείς, καθώς και να προσλαμβάνουν και 

διορίζουν στην περιοχή που χρησιμοποιείται η μειονοτική γλώσσα, 

υπαλλήλους γνώστες της γλώσσας αυτής (παρ. 4).  

 Επίσης η Σύσταση 1201 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης προβλέπει τη χρήση της "μητρικής γλώσσας στις 

επαφές με τις διοικητικές αρχές..."530, συνδέοντας την άσκηση του δικαιώματος 

με την αρχή της εδαφικότητας. Με παρόμοιο τρόπο διατυπώνει το άρθρο 10 

παρ. 2 της Σύμβασης-πλαισίου την υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίσουν 

στα μέλη των εθνικών μειονοτήτων την επικοινωνία στη μητρική του γλώσσα 

με τις διοικητικές αρχές. 

 Όσον αφορά στην εθνική νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό δεν προβλέπεται 

συνήθως παρά μόνο για εκείνες τις μειονότητες που εμπίπτουν σε "ενισχυμένο" 

καθεστώς προστασίας. Τέτοιο αποτελούν, για παράδειγμα, το πλαίσιο 

προστασίας στις Αυτόνομες Κοινότητες στην Ισπανία, στις περιοχές της 

βόρειας Ιταλίας που ήδη έχουμε αναφέρει531, και αλλού532.  

                                         
Το άρθρο 51.2 του ουγγρικού νόμου 77/1993 προβλέπει σχετικά: "Η ελεύθερη χρήση της μητρικής 
γλώσσας στη διεξαγωγή πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δίκης προστατεύεται από τις σχετικές 
διατάξεις του νόμου ". 
530 Βλ άρθρο 7 παρ. 3, supra. 
531 Στην Ιταλία το δικαίωμα χρήσης μειονοτικής γλώσσας στις επαφές με τις διοικητικές αρχές 
προβλέπεται στην περίπτωση των γαλλικών στην Κοιλάδα της Αόστα (άρθρο 30 του τοπικού 
καταστατικού νόμου), των σλοβενικών στη περιοχή της Τεργέστης (Συνθήκη του Όσιμο) και των 
γερμανικών στο Άλτο Άντιτζε (άρθρο 100 του τοπικού καταστατικού νόμου), supra. 
532 Στη Δανία και Γερμανία υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη του δικαιώματος αυτού για τις 
εκατέρωθεν μειονότητες σύμφωνα με την αμοιβαία διακήρυξη του 1955 (άρθρο 2).  
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 γ. Άλλα δικαιώματα σχετικά με την έκφραση της γλωσσικής 

 ιδιαιτερότητας  

 

1.  Δικαίωμα στην αναγραφή τοπωνυμίων, όπως αυτά εκφέρονται στη 

 μειονοτική γλώσσα 

 

 Το δικαίωμα αυτό αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση της ελευθερίας χρήσης 

του ονόματος στη μειονοτική γλώσσα, η οποία συνίσταται στη χρήση του 

τοπωνυμίου στη μειονοτική γλώσσα. Εφαρμόζεται με την ανάρτηση 

μονόγλωσσων ή δίγλωσσων επιγραφών. Φορέας του δικαιώματος πρέπει να 

θεωρηθεί ότι είναι η μειονότητα ως συλλογική οντότητα. Προϋπόθεση άσκησης 

του δικαιώματος αποτελεί η μη αλλαγή των τοπωνυμίων και η αντικατάστασή 

τους με άλλα στην επίσημη γλώσσα του κράτους, πρακτική που συχνά έχει 

αποτέλεσμα τη γλωσσική αφομοίωση του μειονοτικού πληθυσμού533.  

 Το δικαίωμα διατυπώθηκε για πρώτη φορά στις συνθήκες του 

μεσοπολέμου534. Δεν αποτελεί δικαίωμα του θετικού διεθνούς δικαίου, είναι 

όμως σημαντικό να αναφέρουμε ότι κατοχυρώνεται από τον ΕΧΠΜΓ535 και 

                                                                                                                     
Στη Φινλανδία, η χρήση των σουηδικών, γλώσσα μειονοτική και επίσημη ταυτόχρονα, από τις 
διοικητικές κατοχυρώνεται από το άρθρο 14 του Συντάγματος.  
Στη Ρουμανία, το άρθρο 22 του Συντάγματος προβλέπει ότι "στις επαρχίες που κατοικούνται από 
πληθυσμό διαφορετικής εθνότητας από τη ρουμανική, όλα τα όργανα καί όλες οι υπηρεσίες 
χρησιμοποιούν, επίσης προφορικά και γραπτά, τη γλώσσα της αντίστοιχης εθνότητας και κυρίως οι 
υπάλληλοι που ανήκουν στην εθνότητα αυτή ή άλλοι πολίτες που γνωρίζουν τη γλώσσα και τον 
τρόπο ζωής του τοπικού πληθυσμού ". 
Στην Αυστρία, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης του 1955, κατοχυρώνεται στο έδαφος των 
ομόσπονδων κρατιδίων της Καρινθίας, του Μπούργκενλαντ και της Στυρίας, εκτός από τη 
δυνατότητα προφορικής και γραπτής χρήσης των σλοβενικών και κροατικών από τις διοικητικές 
αρχές στις επαφές τους με το κοινό και η πρόσληψη προσώπων που ανήκουν στις μειονότητες 
αυτές και που γνωρίζουν τις αντίστοιχες γλώσσες τους. Ιδιαίτερα για τα σλοβενικά, προβλέπεται 
η υποχρέωση των ομοσπονδιακών αρχών να δέχονται και να απαντούν με τη βοήθεια 
μεταφραστών έγγραφα που έχουν συνταχθεί στη γλώσσα αυτή. 
Στο Βέλγιο, στις όμορες επαρχίες των "γλωσσικών περιοχών" των Φλαμανδών και των Βαλόνων 
τα διοικητικά έγγραφα που απευθύνονται στο κοινό εκδίδονται δίγλωσσα στα ολλανδικά και τα 
γαλλικά, ενώ στη "γερμανόφωνη περιοχή" η οποία αποτελεί θύλακα στη γαλλόφωνη, εκδίδονται 
δίγλωσσα στα γερμανικά και γαλλικά. 
Ο ουγγρικός νόμος 77/1993 προβλέπει σχετικά στο άρθρο 53.1 ότι οι πράξεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης θα εκδίδονται και στη μειονοτική γλώσσα της περιοχής, καθώς και κάθε είδους 
έντυπο που απευθύνεται στο κοινό.  
Με το νόμο "Περί εθνικών μειονοτήτων" της 23.11.1989, όπως αναθεωρήθηκε στις 29.1.1991, 
εξασφαλίζεται στη Λιθουανία η χρήση των μειονοτικών γλωσσών από τις τοπικές αρχές στις 
σχέσεις με το κοινό σε περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης μειονοτικού πληθυσμού.   
533 Για παράδειγμα η κατάργη των τουρκικών τοπωνυμίων στη Βουλγαρία κατά την τετραετία 
1985-1989 και η αντικατάστασή τους με νέα βουλγαρικά. 
534 Βλ. Συνθήκη του Σεν-Ζερμέν του 1919 σχετικά με τις μειονότητες στην Αυστρία, άρθρο 7 
παρ. 3. 
535 Δικαίωμα στη σηματοδότηση στη μειονοτική γλώσσα, άρθρο 10 παρ. 2.g.  
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από το άρθρο 7 παρ. 4 του σχεδίου πρωτοκόλλου της Σύστασης 1201: "Στις 

περιοχές εγκατάστασης ικανού αριθμού μιας εθνικής μειονότητας, τα πρόσωπα 

που ανήκουν σε αυτή τη μειονότητα έχουν το δικαίωμα να αναρτούν στη γλώσσα 

τους τοπωνύμια, σύμβολα και επιγραφές και άλλες παρόμοιες πληροφορίες σε 

κοινή θέα. Αυτό δεν στερεί στις αρχές το δικαίωμά τους να αναρτούν τις 

προαναφερθείσες πληροφορίες στην επίσημη γλώσσα ή  γλώσσα του κράτους ". 

Το σχέδιο πρωτοκόλλου μη μπορώντας να διατυπώσει συλλογικά δικαιώματα, 

αποδίδει το δικαίωμα στα πρόσωπα που ανήκουν στη μειονότητα τα οποία το 

ασκούν συλλογικά ή από κοινού, λύση που δεν ανταποκρίνεται στη φύση του 

δικαιώματος, αποκλειστικά συλλογικού χαρακτήρα. Τέλος, το άρθρο 11 της 

Σύμβασης-πλαισίου αναλύει το δικαίωμα σε δύο επί μέρους παραλλαγές του: 

στην ανάρτηση τοπωνυμίων (παρ. 2) και επιγραφών ιδιωτικού-εμπορικού 

χαρακτήρα (παρ. 1)536. 

 Με μεγάλη πολυμορφία η νομοθεσία ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών 

κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτό537 ανάλογα με το επίπεδο προστασίας και τον 

τρόπο αναγνώρισης των μειονοτικών γλωσσών. 

 

2.  Δικαίωμα στην εκπομπή, λήψη και διάδοση πληροφοριών στη 

 μειονοτική γλώσσα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 

 Η θέση της μειονοτικής γλώσσας στον τύπο, καθώς και ο χρόνος που 

της παραχωρείται στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα μπορεί να αποδειχτεί σημαντικής 

σημασίας παράγοντας για τη διάσωση και τη προαγωγή της. Ιδιαίτερα μέσα 

από την τηλεόραση, η επίδραση της οποίας στην εδραίωση συγκεκριμένης 

γλωσσικής προτίμησης είναι κεφαλαιώδης.  

                                         
536 Supra, πρώτο μέρος. 
537 Στην Αυστρία διάταξη της Συνθήκης που προβλέπει την ύπαρξη δίγλωσσων επιγραφών των 
τοπωνυμίων στα γερμανικά και τα κροατικά ή σλοβενικά, ανάλογα με τη μειονοτική γλώσσα που 
είναι σε χρήση στην περιοχή, όμως σχετικός νόμος του 1972 δεν εφαρμόστηκε λόγω αντίδρασης 
των γερμανόφωνων. 
Στην Ιταλία, τα τοπωνύμια αναγράφονται σε δίγλωσσες επιγραφές στο Άλτο Άντιτζε, στην 
κοιλάδα της Αόστα, στο Φριούλ-Βενέτσια, καθώς και στα ελληνόφωνα και αλβανόφωνα χωριά. 
Στη Νορβηγία, πολλές φορές σύμφωνα με κριτήρια της γεωγραφικής υπηρεσίας, τα τοπωνύμια 
αναγράφονται στα σααμί. 
Στη Λιθουανία σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου "Περί εθνικών μειονοτήτων" αναρτώνται 
δίγλωσσες επιγραφές στις περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης μειονοτικού πληθυσμού. 
Στην Πολωνία δίγλωσσες επιγραφές έχουν προβλεφθεί για τις περιοχές των Σλοβάκων και των 
Γερμανών. 
Στη Ουγγαρία, σύμφωνα με το άρθρο 53c του νόμου 77/1993, οι τοπικές αρχές υποχρεώνονται να 
αναγράφουν τα τοπωνύμια, αλλά και τις ονομασίες οδών και πλατειών σε δίγλωσσες επιγραφές, 
όπου αυτές χρησιμοποιούνται από μειονοτικούς πληθυσμούς.  
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 Η διαμόρφωση του δικαιώματος στη διάδοση πληροφοριών στη 

μειονοτική γλώσσα έχει τις ρίζες της και πάλι στις συνθήκες του μεσοπολέμου, 

οι οποίες κατοχύρωναν το δικαίωμα ως ειδικότερη μορφή της ελευθερίας του 

τύπου538.  

 Στο ισχύον νομικό πλαίσιο, οι ευρύτερες ελευθερίες στην έκφραση και 

την πληροφόρηση, καθώς και η ελευθερία του τύπου, όπως διατυπώνονται από 

τα διεθνή κείμενα, καλύπτουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των ευρωπαίων 

πολιτών με γενικό τρόπο. Η άσκηση του δικαιώματος από τα μέλη μειονοτήτων 

με δική τους γλώσσα μπορεί να απαιτεί ειδική πρόβλεψη, ή να καλύπτεται από 

τα συνταγματικά κατοχυρωμένα προαναφερθέντα δικαιώματα. Η έκδοση 

εντύπων κάθε είδους πρέπει να θεωρείται ότι δεν απαγορεύεται για καμία 

μειονοτική ομάδα στην Ευρώπη εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων (βλ. κουρδικά 

στην Τουρκία). Αντίθετα, είναι δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαρτάται 

από την επιφύλαξη του εθνικού νομοθέτη, κυρίως σχετικά με την εφαρμογή 

του επί μέρους δικαιώματος της διάθεσης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 

σταθμού στη μειονότητα ή σε ιδιωτικό φορέα που ανήκει σε αυτή, όταν η 

σύσταση τέτοιων σταθμών εξαρτάται από την αποκλειστική αρμοδιότητα του 

κράτους. 

 Το άρθρο 11 του ΕΧΠΜΓ αναφέρεται λεπτομερώς στην προστασία του 

δικαιώματος στη χρήση της γλώσσας από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Η πρώτη 

παράγραφος διακρίνει τις υποχρεώσεις των κρατών με κριτήριο το δημόσιο ή 

ιδιωτικό χαρακτήρα της αποστολής του συγκεκριμένου μέσου εκπομπής, σνώ η  

δεύτερη είναι αφιερωμένη στις διασυνοριακές εκπομπές οι οποίες 

απευθύνονται σε ομόγλωσσους πληθυσμούς. Τα κράτη οφείλουν να μην 

εμποδίζουν τέτοιες εκπομπές, ενώ οι τυχόν περιορισμοί θα πρέπει να 

δικαιολογούνται στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν τη δημοκρατική 

κοινωνία539. 

 Το κείμενο της συνάντησης της Βιέννης του 1989 της ΔΑΣΕ αφιερώνει 

ένα τμήμα του στα δικαιώματα των θρησκευτικών, κυρίως, μειονοτήτων. 

Ανάμεσα στα δικαιώματα που διατυπώνονται, η παράγραφος 16.i προβλέπει 

για τα μέλη τους το δικαίωμα στην έκδοση βιβλίων, καθώς και κάθε είδους 

εντύπου θρησκευτικού περιεχομένου στη γλώσσα της προτίμησής τους. Ένα 

                                         
538 Άρθρο 7 παρ. 3 Συνθήκης των Βερσαλλιών για τις μειονότητες στην Πολωνία: "Κανένας 
περιορισμός δεν θα επιβληθεί στην ελεύθερη χρήση από οποιονδήποτε πολωνό υπήκοο, κάθε 
γλώσσας [...]στον τύπο ή σε εκδόσεις κάθε είδους ". 
539 Στις περιπτώσεις που στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα, ή που αντίκεινται στους κανόνες 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Βλ. επεξηγηματική έκθεση του Χάρτη, supra, σ. 32 επ., καθώς 
και το άρθρο 9 της Σύμβασης-πλαίσιο. Σχετικά με τους περιορισμούς του δικαιώματος βλ. D. 
Gomien, Pluralism and Minority Access to Media, The Strength of Diversity, A. Rosas, J. Helgesen 
(επιμ.), Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/London 1992, σ. 61 επ. 
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χρόνο αργότερα, το κείμενο που υιοθετήθηκε από τα συμμετέχοντα κράτη στη 

Κοπεγχάγη, διατυπώνει με γενικό τρόπο το δικαίωμα στην ανταλλαγή 

πληροφοριών στη γλώσσα της εθνικής μειονότητας540. Αναλυτικότερο το 

άρθρο 9 της Σύμβασης-πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, προβλέπει το 

ευρύτερο δικαίωμα στη λήψη και διάδοση πληροφοριών στη μειονοτική 

γλώσσα (παρ. 1), αλλά και στην προστασία της διάδοσης πληροφοριών μέσω 

του τύπου, του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης (παρ. 3). Τέλος, τη διευκόλυνση 

πρόσβασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την δημιουργία κλίματος 

κατανόησης και ανοχής της διαφορετικότητας (παρ. 4). Παρόμοιες διατάξεις 

περιέχουν και τα σχέδια που έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή 

εκείνα που βρίσκονται υπό σύνταξη541. 

 Πολλά κράτη προγραμματίζουν την διάδοση ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων σε μειονοτική γλώσσα, σε εβδομαδιαία ή 

καθημερινή βάση, για λιγότερο ή περισσότερο χρόνο, ή στηρίζουν 

πρωτοβουλίες του μειονοτικού στοιχείου, με σκοπό να καλύψουν τις τοπικές 

ανάγκες πληροφόρηρησης του μειονοτικού πληθυσμού. Τέτοιες εκπομπές 

μεταδίδονται, για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, στη Γαλλία στα 

αλσατικά, βρετόνικα, κορσικανικά, βασκικά και φλαμανδικά, στη Ρουμανία 

στα ουγγρικά, γερμανικά, ουκρανικά, ελληνικά και ρομανί (μεταξύ άλλων), 

στην Ολλανδία στα φριζικά, στην Ιταλία στα σλοβενικά, γαλλικά, γερμανικά 

και λαντίνο, στην Ελλάδα στα τουρκικά, στην Αυστρία στα κροατικά και 

σλοβενικά), στην Ισπανία στα καταλανικά, βασκικά, γαλιθιανά, και στις χώρες 

της σκανδιναβικής χερσονήσου στα σααμί542. 

                                         
540 Βλ. καταληκτικό κείμενο της συνάντησης της Κοπεγχάγης, παράγραφος 32.5: "...να διαδίδουν 
και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα ". 
541 Το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. β του σχεδίου πρωτοκόλλου της Σύστασης 1201 έχει ως εξής: "Το 
δικαίωμα αυτό [χρήσης της μητρικής γλώσσας] εφαρμόζεται επίσης [...] στις εκδόσεις και στη 
ραδιοτηλεόραση ". Παρόμοιο και το άρθρο 6 παρ. 2 σχεδίου σύμβασης της Επιτροπής της 
Βενετίας: "Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν 
πληροφορίες και γνώμες με τα δικά τους μέσα επικοινωνίας ". 
542 Σχετικές οι παρακάτω διατάξεις εσωτερικού δικαίου ευρωπαϊκών κρατών:  
Το άρθρο 18 του ουγγρικού νόμου 77/1993: "1. Με την πρόβλεψη ειδικότερου νόμου, η ουγγρική 
Ραδιοφωνία και Τηλεόραση ως δημόσιες υπηρεσίες θα εκπέμπουν εκπομπές για εθνικές και 
εθνοτικές μειονότητες. 2. Στις περιοχές που κατοικούν μειονότητες, η κυβέρνηση [...] θα προάγει τη 
λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών από τη συγγενή προς αυτές χώρα ".  
Άρθρο 19 του ιταλικού νόμου 103/1975 "Η πολιτεία εξασφαλίζει επίσης. [...]: α. την εγκατάσταση 
[...]τηλεοπτικών αναμεταδοτών στις δίγλωσσες παραμεθόριες περιοχές, ώστε να αναμεταδίδουν 
προγράμματα γειτονικών τηλεοράσεων... β. τις εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης στα 
γερμανικά και λαντίνο για την περιοχή του Μπολτσάνο, στα γαλλικά για την αυτόνομη περιοχή της 
Κοιλάδας της Αόστα, και στα σλοβενικά για την αυτόνομη περιοχή του Φριούλ-Βενέτσια ". 
Άρθρο 2 του νόμου "Περί εθνικών μειονοτήτων" της Λιθουανίας, σύμφωνα με το οποίο 
εξασφαλίζεται "το δικαίωμα στον τύπο και στην πληροφόρηση στη μητρική γλώσσα ". 
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Β. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 

 Η εγγύηση της διδασκαλίας της μειονοτικής-μητρικής γλώσσας αποτελεί 

για τη μειονοτική ομάδα τον ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας και της 

μελλοντικής διατήρησης της ταυτότητάς της. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

κατοχυρώνεται για όλους από το άρθρα 26 παρ. 2 της ΟΔΑΔ, 13 και 14 του 

ΔΣΚΟΠ, 5 παρ. ε' της ΔΣΚΦΔ, 2 του πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και πιο 

πρόσφατα από το άρθρο 28 παρ. α' της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού543. Η υποχρεωτική φύση της στοιχειώδους, αλλά και η δωρεάν παροχή 

της βασικής εκπαίδευσης από το κράτος544, συνιστούν το minimun περιεχόμενο 

του δικαιώματος.  

 Η εφαρμογή του όσον αφορά στους μειονοτικούς, γλωσσικά 

τουλάχιστον, πληθυσμούς περιλαμβάνει δύο διαφοροποιά στοιχεία. Πρώτον, τη 

βούληση των γονέων σχετικά με το περιεχόμενο της παιδείας που πρόκειται να 

λάβουν τα παιδιά τους. Δεύτερον, τη γλώσσα στην οποία παρέχεται η 

εκπαίδευση. Η θέση των γονέων, οι οποίοι, σύμφωνα με το ΔΔΔΔ αποβλέπουν 

στο "να εξασφαλίσουν την εκπαίδευση και την ανατροφή των παιδιών τους, 

σύμφωνα με το πνεύμα και τις παραδόσεις της ομάδας τους "545, ρυθμίζεται από 

το άρθρα 13 παρ. 3 του ΔΣΟΚΠ και 2 του πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ546, 

ενώ η γλώσσα της εκπαίδευσης από το άρθρο 5 παρ. 1γ' της ΔΣΔΕ547.  Σκοπός 

της εκπαίδευσης, σύμφωνα και με το άρθρο 29 της Σύμβασης για τα 

                                                                                                                     
Άρθρο 46 παρ. β του γιουγκοσλαβικού Συντάγματος: "Τα μέλη των εθνικών μειονοτήτων θα 
έχουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση από τα μέσα μαζικής πληροφόρησης στη γλώσσα τους ". Για 
εκτενέστερα παραδείγματα βλ. D. Gomien, supra, σ. 58 επ. 
543 Βλ. επίσης άρθρο 22 της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των απάτριδων (26.4.1954), 
άρθρο 22 της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων (28.7.1951), άρθρο 5 της 
ΔΣΚΦΔ (21.12.1965), άρθρο 26 της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(22.11.1969) σε συνδυασμό με το Κεφ. IX του Χάρτη του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, 
και όσον αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ιθαγενών πληθυσμών, Σύμβαση Νο 169 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, την οποία υιοθέτησε το 1989. 
544 Σχετικά με τα άρθρα 14 και 13 παρ. 2 αντίστοιχα του ΣΚΠΔ, βλ. K. Vasak (επιμ.), The 
International Dimensions of Human Rights, UNESCO, Paris 1977, σ. 126 επ. 
545 CPJI, Communautés gréco-bulgares, Série B, No 17, 1935, σ. 33. 
546 Supra. Βλ. και Y. Distein, Cultural Rights, Les droits de l'homme, droits collectifs ou droits 
individuels, Paris 1980, σ. 148 επ. 
547 Όπως ήδη αναφέραμε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι το 
άρθρο 2 του πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ δεν προσδιορίζει τη γλώσσα παροχής της 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο σεβασμού του δικαιώματος στην εκπαίδευση, "Γλωσσική υπόθεση του 
Βελγίου", supra, σ. 68. 
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Δικαιώματα του Παιδιού, είναι η ανάπτυξη της ταυτότητας, της γλώσσας και 

των πολιτιστικών αξιών του παιδιού548. 

 Επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

αναφερόμενο αποκλειστικά στους γαλλόφωνους του Βελγίου, έκρινε ότι "το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση θα ήταν κενό εάν δεν επέφερε για τους δικαιούχους 

του και το δικαίωμα παροχής εκπαίδευσης στην εθνική γλώσσα του κράτους "549. 

 Αν και το δικαίωμα στην εκπαίδευση σχετίζεται λογικά με τους 

ανηλίκους, οι συντάκτες των περισσότερων διεθνών κειμένων που περιέχουν το 

δικαίωμα απέφυγαν τον προσδιορισμό των δικαιούχων και επέλεξαν 

διατυπώσεις γενικού χαρακτήρα αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στον "καθένα". 

Χαρακτηριστική είναι η έκφραση του άρθρου 2 του πρώτου Πρωτοκόλλου της 

ΕΣΔΑ, η οποία αναφέρεται με αρνητικό τρόπο στο δικαίωμα: "oυδείς δύναται 

να στερηθεί του δικαιώματος όπως εκπαιδευτεί ". Ιδιομορφία αποτελεί επίσης 

το γεγονός ότι οι ανήλικοι ως δικαιούχοι του δικαιώματος δεν μπορούν να το 

διεκδικήσουν, εξαιτίας του ειδικού δικαιοπρακτικού καθεστώτος που τους 

διέπει, παρά μόνο με τη διαμεσολάβηση των γονέων τους550. 

 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση διαφοροποιείται, όχι μόνο στην 

περίπτωση που αποδίδεται σε μειονότητες, αλλά και από τη φύση του: για την 

εφαρμογή του απαιτείται ένα minimum λήψης θετικών μέτρων από την πλευρά 

του κράτους. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποβόσκει σε 

κάθε διάταξη διεθνούς κειμένου που αναφέρεται στο δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, ακόμη και αν δεν διατυπώνεται ρητά551. 

  Όλες οι συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων του μεσοπολέμου, αλλά 

και οι λίγες σχετικές διμερείς συνθήκες και συμφωνίες που συνομολογήθηκαν 

μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου552 περιείχαν  διατάξεις 

σχετικές με το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μειονοτικών πληθυσμών. Στο 

πλαίσιο αυτό, πολλά από τα ευρωπαϊκά κράτη στα οποία αναγνωρίζεται κάποια 

                                         
548 Άρθρο 29 παρ. γ'. Η παράγραφος δ' συμπληρώνει: " Στην προετοιμασία του παιδιού για μια 
υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας 
των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικιστικές [sic, ο όρος 'ethniques' του 
πρωτότυπου λανθασμένα αποδίδεται ως 'εθνικιστικές' ενώ θα έπρεπε να αποδοθεί ως 'εθνοτικές'], 
εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και τα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής ". Βλ. επίσης, Minority 
Rights Group, supra, υποσ. 123, σ. 29. 
549 "Γλωσσική υπόθεση του Βελγίου", supra, σ. 31. 
550 A. Kiss, La protection internationale du droit de l'enfant à l'éducation, RDH, vol. VI-3-4, 1973, σ. 
469.  
551 Ibid, σ. 471. Βλ επίσης εμπεριστατωμένη ανάλυση του περιεχομένου του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση των μειονοτήτω στη συλλογή άρθρων της έκθεσης του Minority Rights Groupe, 
Education Rights and Minorities, supra, υποσ. 122.   
552 Για παράδειγμα το ιταλοαυστριακό Σύμφωνο De Gasperi-Gruber του Σεπτεμβρίου 1946, ή 
πιο πρόσφατα, το άρθρο 21 παρ. 22.d της γερμανοπολωνικής συνθήκης φιλίας και καλής 
γειτονίας. 
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μειονοτική γλώσσα, θεσπίζουν ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα, συχνά δίγλωσσο, 

στην έκταση διοικητικών ή άλλων προσδιορισμένων περιφερειών στις οποίες 

διαμένει μειονοτικός πληθυσμός. Ο χρόνος της διδασκαλίας είναι δυνατό να 

μοιράζεται μεταξύ της επίσημης και της μειονοτικής-μητρικής γλώσσας, 

ανάλογα με τις νομοθετικές προβλέψεις κατά περίπτωση.  

 Η χρήση μιας μη επίσημης γλώσσας στο καθεστώς οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού συστήματος, συνεπάγεται μη ρητή, αλλά σε κάθε περίπτωση de 

jure, αναγνώριση της γλώσσας από το κράτος ως μειονοτικής553. Συχνά βέβαια, 

μια νομοθεσία η οποία θεσπίστηκε με σκοπό να προάγει την εκπαίδευση σε 

ορισμένη μειονοτική γλώσσα συμβαίνει, είτε να μην εφαρμόστηκε, είτε να 

έπεσε σε αχρησία για διαφόρους λόγους554.  

 Τα εκπαιδευτικά δικαιώματα ασκούνται κατ' αρχήν στο χώρο της 

δημόσιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, αν το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, δεν 

αποκλείεται να παρέχεται η δυνατότητα τα μέλη της μειονότητας να ιδρύουν 

και να διαχειρίζονται ιδιωτικά σχολεία δίγλωσσης -στη μειονοτική και στην 

επίσημη γλώσσα του κράτους- εκπαίδευσης. 

 

 Ι. Φορέας της εκπαίδευσης 

 

α. Δημόσια εκπαίδευση 

 

 Τη φροντίδα της οργάνωσης του ειδικού εκπαιδευτικού συστήματος 

αναλαμβάνει το κράτος, το οποίο επεμβαίνει άμεσα και με θετικό τρόπο υπέρ 

της διατήρησης της γλωσσικής, εθνοτική ή ευρύτερα εθνικής ταυτότητας της 

μειονότητας. Οι συνθήκες του μεσοπολέμου555 συνέδεαν την εφαρμογή του 

δικαιώματος με την ισχυρή παρουσία μειονοτικού στοιχείου οπουδήποτε στην 

επικράτεια του κράτους. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, προβλεπόταν το 

                                         
553 Για την περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στην Ελλάδα, βλ. αναλυτικά infra, τρίτο μέρος. 
554 Παράδειγμα η εφαρμογή του άρθρου 41 της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923, infra, τρίτο 
μέρος, σ. 320 επ., το οποίο προβλέπει εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα για τους μη 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην τουρκία και τους μουσουλμανικούς στην Ελλάδα. 
555 To άρθρο 9 της Συνθήκης σχετικά με τις μειονότητες στην Πολωνία προέβλεπε ότι "Η 
Πολωνία θα προβλέψει στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα σε πόλεις και περιοχές όπου κατοικεί 
σημαντικό ποσοστό Πολωνών υπηκόων μη πολωνικής γλώσσας, τις κατάλληλες διευκολύνσεις, 
ώστε να εξασφαλιστεί για τα παιδιά των υπηκόων αυτών η διδασκαλία στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση της μητρικής τους γλώσσας. Η διάταξη αυτή δεν θα εμποδίσει την πολωνική κυβέρνηση 
να θέσει ως υποχρεωτική τη διδασκαλία της πολωνικής γλώσσας στα σχολεία αυτά. Σε πόλεις και 
επαρχίες, όπου σημαντικό ποσοστό Πολωνών υπηκόων ανήκει σε φυλετικές, θρησκευτικές ή 
γλωσσικές μειονότητες, θα πρέπει να εξασφαλίζεται για τις μειονότητες αυτές ανάλογη οικονομική 
βοήθεια από τον κρατικό, ή δημοτικό προϋπολογισμό, ή από άλλους πόρους για εκπαιδευτικούς ή 
θρησκευτικούς σκοπούς ", παρόμοια η διατύπωση του άρθρου 55 Συνθήκης του Νεϊγύ του 1919 
σχετικά με τις μειονότητες στη Βουλγαρία. Σχετικά βλ. A. Mandelstam, supra, σ. 428 επ. 
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δικαίωμα των μειονοτικών σχολείων στην κρατική οικονομική βοήθεια σε 

αναλογία με τις επιχορηγήσεις των κοινών δημόσιων σχολείων556. 

 Εκτός από τις σχετικές παραγράφους του άρθρου 5 της Σύμβασης της 

ΟΥΝΕΣΚΟ, που αποτελεί το ισχύον διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση για τα μέλη των μειονοτήτων στη γλώσσα τους διατυπώνεται από 

τα περισσότερα μη δεσμευτικά κείμενα που έχουμε προαναφέρει. Η 

παράγραφος 34 του κειμένου της Κοπεγχάγης εξαγγέλλει ότι "τα συμμετέχοντα 

κράτη θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν για τα πρόσωπα που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες, παρ' όλη την ανάγκη εκμάθησης της επίσημης γλώσσας του 

κράτους, να έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για τη διδασκαλία της μητρικής τους 

γλώσσας ή στη μητρική τους γλώσσα [...]. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 

ιστορίας και πολιτισμού θα λάβουν επίσης υπόψη τους την ιστορία και τον 

πολιτισμό των εθνικών μειονοτήτων "557.  

 Αντίστοιχα η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ΕΧΠΜΓ προβλέπει ότι 

τα κράτη οφείλουν στις περιοχές όπου η χρησιμοποιείται περιφερειακή ή 

μειονοτική γλώσσα να εξασφαλίσουν διδασκαλία: κατά την προσχολική 

εκπαίδευση, ή σε ουσιαστικό μέρος της προσχολικής εκπαίδευσης στη 

μειονοτική γλώσσα, με την προϋπόθεση, πρώτον να υπάρχει κατάλληλος 

αριθμός μαθητών και δεύτερον, η δημόσια διοίκηση να έχει εκπαιδευτικές 

αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί να ενθαρρύνει τα πιο πάνω μέτρα (στοιχείο α'). 

Παρόμοια πρόβλεψη υπάρχει σχετικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα (στοιχεία β' και γ'), καθώς και με την 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα, κλπ. (στοιχείο 

δ'). Όσον αφορά την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, η μειονοτική γλώσσα 

πρέπει ή να διδάσκεται ως μάθημα, ή να γίνεται αντικείμενο έρευνας (στοιχείο 

ε'). Τέλος, προβλέπεται ότι η διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας ως ιδιαίτερο 

μάθημα στα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων (στοιχείο στ'). Η δεύτερη 

παράγραφος του ίδιου άρθρου, αποτελώντας εξαίρεση στην εφαρμογή της 

αρχής της εδαφικότητας, αντιμετωπίζει την περίπτωση που η γλώσσα δεν 

χρησιμοποιείται παρά μόνο από ολιγάριθμες ομάδες σε συγκεκριμένες 

περιοχές. Τα κράτη τότε οφείλουν να θεσπίσουν, ανάλογα με τον αριθμό των 

χρηστών, τη διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας στο κατάλληλο επίπεδο, 

ανάλογα με τις συνθήκες και τη θέση της γλώσσας.  
                                         
556 Για παράδειγμα το άρθρο 68 της Συνθήκης της 7 Ιουνίου 1920 μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και 
Αυστρίας. 
557 Παρόμοια, βλ. μέρος 4, παράγραφος 7 στοιχείο 7, του κειμένου της συνάντησης των 
εμπειρογνωμόνων της ΔΑΣΕ στη Γενεύη και κυρίως το άρθρο 12 της Σύμβασης-πλαισίου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, η παράγραφος 2 της οποίας προσθέτει και την επιμόρφωση των 
διδασκόντων, την πρόσβαση στα σχολικά εγχειρίδια και την επικοινωνία των διδασκόντων με 
τους μαθητές που προέρχονται από τις διαφορετικές μειονοτικές ομάδες. 
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 Πιο λακωνικό, το σχέδιο πρωτοκόλλου της Σύστασης 1201 της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης αρκείται στη 

διατύπωση του δικαιώματος στην εκμάθηση της μειονοτικής γλώσσας: "Κάθε 

πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να διδάσκεται τη 

μητρική του γλώσσα σε κατάλληλο αριθμό δημόσιων σχολείων και 

εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών ιδρυμάτων, στον τόπο παρουσίας της 

μειονότητας " (άρθρο 8 παρ. 1). Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 της 

Σύμβασης-πλαισίου, τα κράτη δεσμεύονται να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στην 

εκμάθηση της μειονοτικής γλώσσας, ενώ η δεύτερη παράγραφος της ίδιας 

διάταξης θέτει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση 

στη μειονοτική γλώσσα, αλλά και στην εκμάθηση της γλώσσας αυτής: ικανός 

αριθμός αιτούντων, σε περιοχή σημαντικής ή παραδοσιακής εγκατάστασης 

προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, στο πλαίσιο του νομικού 

καθεστώτος του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.   

 Όσον αφορά τη θρησκευτική εκπαίδευση στη γλώσσα της μειονότητας, 

άλλοτε συνήθης περίπτωση, προβλέπεται από την παράγραφο 16.f του 

κειμένου της συνάντησης της ΔΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε το 1989 στη 

Βιέννη: "Τα κράτη σέβονται το δικαίωμα του καθένα να παρέχει και να 

λαμβάνει θρησκευτική παιδεία στη γλώσσα της επιλογής του, ατομικά ή από 

κοινού με άλλους ".   

 Τέλος, το περιεχόμενο της μειονοτικής εκπαίδευσης που παρέχεται από 

το κράτος στο πλαίσιο της δημοκρατικής αρχής του πλουραλισμού, θα πρέπει 

να διαφοροποιείται από εκείνο της κοινής εκπαίδευσης ως προς τα ζητήματα 

που αφορούν την ιστορία, τα έθιμα και τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της 

μειονότητας, δηλαδή τα στοιχεία που συνθέτουν τη ξεχωριστή ταυτότητά της 

με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής συνέχειας και ύπαρξης της ομάδας558. 

 Η εθνική νομοθεσία των ευρωπαϊκών κρατών, ανεξάρτητα από τις 

υπάρχουσες δεσμεύσεις διεθνούς χαρακτήρα, σε πολλές περιπτώσεις προβλέπει 

και προάγει στο εκάστοτε πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών τη γλωσσική 

ιδιαιτερότητα ορισμένων μειονοτήτων μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση559. 

                                         
558 Βλ. σχετικά άρθρο 4 παρ. 4 του Ψηφίσματος 47/135 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 
559 Στην Ιταλία, σχετικά με τη μειονοτική εκπαίδευση στο Άλτο Άντιτζε, έχουν οργανωθεί τάξεις 
ξεχωριστές για τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα, ενώ στην κοιλάδα της Αόστα, και την 
Τεργέστη, απλώς διδάσκονται ορισμένες ώρες και μαθήματα στα γαλλικά και σλοβενικά 
αντίστοιχα για τους μαθητές που  το επιθυμούν. Στην επαρχία του Τρέντο προβλέπεται η 
διδασκαλία της γλώσσας λαντίνο (ρετο-ρομανική γλώσσα, δεν πρέπει να συγχέεται με την 
ισπανοεβραϊκή ομόηχή της) την στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, βλ. άρθρο 2 του διατάγματος 
σχετικά με τη γλώσσα λαντίνο της 3.12.1993.  
Με τον εκπαιδευτικό νόμο 7/1983 της Καταλονίας θεσπίζεται δίγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα 
στα καταλανικά και στα ισπανικά, στα όρια της Αυτονομίας. Με αντίστοιχα τοπικής ισχύος 
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β. Ιδιωτική εκπαίδευση 

 

 Η ίδρυση και διαχείριση σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 

συλλογικά όργανα της μειονότητας ή από μεμονωμένα μέλη της δεν είναι 

πάντοτε εξασφαλισμένη. Μπορεί να υπάγεται στο γενικότερο πλαίσιο ρύθμισης 

σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση ή να εξαρτάται από ειδικό καθεστώς που 

εγγυάται τη χρησιμοποίηση και διδασκαλία της γλώσσας της μειονότητας. Στα 

σχολεία αυτά, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκεται η 

μειονοτική γλώσσα, αλλά επίσης συχνά η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων 

διεξάγεται σε αυτή, παράλληλα με την επίσημη γλώσσα του κράτους.  

                                                                                                                     
διατάγματα κατοχυρώνεται η δίγλωσση εκπαίδευση στη Βαλένθια, τη χώρα των Βάσκων, τη 
Γαλίθια και τη Ναβάρα.  
Στην Αυστρία, το άρθρο 7 της Συνθήκης της Βιέννης του 1955 προβλέπει ότι "τα μέλη της 
σλοβενικής και κροατικής μειονότητας στην Καρινθία, το Μπούργκενλαντ και τη Στυρία, έχουν το 
δικαίωμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη γλώσσα τους και σε έναν ανάλογο αριθμό σχολείων 
δυτεροβάθμιας εκπαίδευσης ". Σύμφωνα με το νόμο για τα μειονοτικά σχολεία του 1976 και μετά 
τις τροποποιήσεις του 1988 και 1990 "όλοι οι μαθητές νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τα 
σλοβενικά ως γλώσσα διδασκαλίας ή να τη μαθαίνουν ως υποχρεωτικό μάθημα εάν το επιθυμούν οι 
γονείς και κηδεμόνες τους ". 
Στο Βέλγιο σύμφωνα με νόμο της 30.6.1963, η γλώσσα της διδασκαλίας είναι τα ολλανδικά στη 
ολλανδόφωνη περιοχή, τα γαλλικά στη γαλλόφωνη και γερμανικά στη γερμανόφωνη. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, αν το παιδί έχει ως μητρική του γλώσσα άλλη εθνική γλώσσα, η γλώσσα 
διδασκαλίας μπορεί να είναι αυτή.  
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέπονται ορισμένες ώρες διδασκαλίας στις περιοχές όπου 
χρησιμοποιούνται τα ουαλλικά (βλ. Education Act, 1980), τα κορνουαλικά, τα γκέλικ ή τα 
σκωτσέζικα (βλ. Education Act, 1982). 
Το άρθρο 32 του Συντάγματος της Ρουμανίας διατυπώνει το δικαίωμα ως εξής: "3. Το δικαίωμα 
των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες στη διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα, 
καθώς και της μητρικής τους γλώσσας είναι κατοχυρωμένο [...]. 4. Η δημόσια εκπαίδευση είναι 
δωρεάν σύμφωνα με το νόμο ". 
Με το άρθρο 11 του λεττονικού νόμου της 2.2.1989 κατοχυρώνεται η εκπαίδευση στα ρωσικά για 
τους μαθητές των οποίων οι γονείς το επιθυμούν. 
Στην Πολωνία με τον εκπαιδευτικό νόμο της 7.9.1990 προβλέπεται αόριστα η δυνατότητα 
παροχής εκπαίδευσης στη γλώσσα τους για τα μέλη των μειονοτήτων. 
Τα άρθρα 38, 50 και 55 του εκπαιδευτικού νόμου του Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν ρυθμίζεται η 
μειονοτική εκπαίδευση για την δανέζικη μειονότητα στη Γεραμανία. Επίσης με τα άρθρα 6Α.1 
και 25.3 των Συνταγμάτων της Σαξονίας και του Βραδεμβούργου αντίστοιχα  ρυθμίζεται η 
μειονοτική εκπαίδευση για τα μέλη της σοραβικής μειονότητας. 
 Στην Κροατία, ο Συνταγματικός νόμος του Δεκεμβρίου 1991 προβλέπει ότι: "τα μέλη των 
εθνικών και εθνοτικών κοινοτήτων και μειονοτήτων που ζουν στην Κροατία διδάσκονται σε 
νηπαγωγεία και σχολεία στη γλώσσα τους και στο αλφάβητό τους με προγράμματα προσαρμοσμένα 
στην εκμάθηση της ιστορίας τους, του πολιτισμού τους..." (άρθρο 14).: "σε περιοχές όπου εθνικές 
και εθνοτικές κοινότητες και μειονότητες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του πληθυσμού, 
ξεχωριστά εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία ιδρύονται στη γλώσσα και το αλφάβητο της 
ιδιαίτερης εθνικής κοινότητας..." (άρθρο 15). Τα μέλη της μειονότητας έχουν επίσης το δικαίωμα 
να ζητούν επιχορήγηση από το κράτος ή άλλους φορείς (άρθρο 16).  
Στην Ουγγαρία σύμφωνα με το νόμο 77/1993 (άρθρο 18.3) το κράτος οφείλει να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις διδασκαλίας των μειονοτικών γλωσσών και της παροχής παιδείας στη 
μειονοτική γλώσσα σε νηπιαγωγεία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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 Κατά το διεθνές δίκαιο που ίσχυσε στην Ευρώπη ύστερα από τη λήξη 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το δικαίωμα στην ιδιωτική μειονοτική 

εκπαίδευση καθιερώθηκε σε πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις560. Αντίθετα, 

στο πλαίσιο του καθεστώτος της οικουμενικότητας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, το άρθρο 5 παρ. 1.γ' της ΔΣΔΕ θεμελιώνει το δικαίωμα στην ίδρυση 

και στη διατήρηση ιδιωτικών σχολείων με την επιφύλαξη των περιορισμών που 

απαριθμεί561. Συναφές είναι το δικαίωμα στην κρατική οικονομική συνδρομή 

για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

σχολείων τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα562. Από την 

ιδιόμορφη φύση του, το δικαίωμα θα πρέπει να θεωρηθεί συλλογικού 

χαρακτήρα, καθώς η βοήθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της γλωσσικής 

ταυτότητας της μειονότητας, ως αυτοτελή ανεξάρτητη οντότητα. Η άσκησή του 

όμως είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και ατομικά αν ο αποδέκτης της 

βοήθειας είναι μεμονωμένο άτομο.  

 Πολλά άλλα μη δεσμευτικά κείμενα ή σχέδια της ΔΑΣΕ, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρονται σε 

αυτό. Σύμφωνα με την παράγραφο 32.4 του κειμένου της Κοπεγχάγης τα μέλη 

των εθνικών μειονοτήτων έχουν δικαίωμα να ιδρύουν και να διατηρούν δικά 

τους εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις και ενώσεις, για τα οποία μπορούν να 

ζητήσουν από το κράτος χρηματοδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση, στο 

πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. 

 Το άρθρο 8 παρ. 2 της Σύστασης 1201 αρκείται σε γενικότερη 

διατύπωση χωρίς να τολμά οποιαδήποτε παρεμβατική πρόταση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα: "Τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνική μειονότητα έχουν 

το δικαίωμα να ιδρύουν και να διαχειρίζονται δικά τους σχολεία και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος του κράτους 

". Παρόμοια είναι και η διατύπωση του άρθρου 13 παρ. 1 της Σύμβασης-

πλαισίου. Αντίθετα, το άρθρο 8 εδ. γ' του σχεδίου σύμβασης της Επιτροπής της 

Βενετίας θεωρεί την ιδιωτική εκπαίδευση συμπληρωματική της δημόσιας: 

                                         
560 To άρθρο 8 της Συνθήκης σχετικά με τις μειονότητες στην Πολωνία προέβλεπε ότι "...θα 
έχουν επίσης το δικαίωμα να ιδρύουν, διαχειρίζονται και να ελέγχουν με έξοδά τους, [...] σχολεία 
και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα με το δικαίωμα να χρησιμοποιούν εκεί τη γλώσσα τους...", 
παρόμοιο το άρθρο 54 της Συνθήκης του Νεϊγύ, καθώς και το άρθρο 98 της γερμανοπολωνικής 
Συνθήκης του 1922. Ανάλυση του περιεχομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική εκπαίδευση, 
όπως νοείται την περίοδο εκείνη, βλ. Ch. De Visscher, Unité d'Etat et revendications minoritaires, 
Revue du droit international et de législation comparée, tome XI, 1930, σσ. 334-352. 
561 Supra, υποσ. 122. 
562 Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του 1955 για τις εκατέρωθεν μειονότητές τους, η γερμανική και 
η δανική κυβέρνηση επιχορηγούν τον κάθε μαθητή ιδιωτικού μειονοτικού σχολείου με το ποσό 
του κόστους του εάν αυτός φοιτούσε σε δημόσιο σχολείο (με το 84% η κυβέρνηση της Δανίας 
και με το 100% της Γερμανίας).  
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"Πάντως εάν το κράτος δεν μπορεί να παράσχει τέτοια διδασκαλία, οφείλει να 

επιτρέψει στα παιδιά που το επιθυμούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία...". 

 Το δικαίωμα στη δημιουργία και διατήρηση ιδιωτικών μειονοτικών 

σχολείων σπάνια κατοχυρώνεται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις στο 

εσωτερικό δίκαιο των ευρωπαϊκών κρατών563. Αντίθετα εφαρμόζονται οι 

γενικές ρυθμίσεις σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση, όπου βεβαια υπάρχουν.  

 

 ΙΙ. Διάρθρωση των σχολείων και γλώσσα της μειονοτικής εκπαίδευσης 

  

α. Βαθμίδες εκπαίδευσης 

  

 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα ήδη διατυπώθηκε 

και κατοχυρώθηκε σε ευρεία έκταση από τις μειονοτικές συνθήκες του 

μεσοπολέμου564. Η έκταση του συστήματος της μειονοτικής εκπαίδευσης 

εξαρτάται από τη συνοχή και τον πληθυσμό της μειονότητας, τη θέση της 

μειονοτικής γλώσσας, αλλά και την πολιτική βούληση του κράτους σχετικά με 

την προστασία και την προαγωγή της μέσα από την παιδεία. Αλλά και στο 

ισχύον δίκαιο, το δικαίωμα κατοχυρώνεται συνηθέστερα στο επίπεδο της 

πρωτοβάθμιας, μερικές φορές και της δευτεροβάθμιας ή της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Πολύ σπάνια προβλέπεται η χρησιμοποίηση της μειονοτικής 

γλώσσας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Στην τελευταία περίπτωση, οι 

μειονοτικές γλώσσες, διδάσκονται ή γίνονται αντικείμενο έρευνας565,566. Για 

παράδειγμα, στην Ολλανδία, οι δραστηριότητες του πανεπιστημίου Fryske 

Akademi εστιάζονται στην έρευνα και προαγωωγή της φριζικής γλώσσας. Σε 

                                         
563 Για παράδειγμα βλ. άρθρο 17 του Συντάγματος της Κροατίας: "Μέλη μειονοτήτων μπορούν να 
ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ". 
564 Το άρθρο 41 της Συνθήκης της Λωζάνης προβλέπει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βλ. 
σχετικά άρθρο 9 συνθήκης με την Τσεχοσλοβακία, 68 του Σεν-Ζερμέν, 55 του Νεϊγύ. Το άρθρο 
116 της Συνθήκης σχετικά με τις μειονότητες στην Άνω Σιλεσία προέβλεπε πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης οι Γερμανοί της Τσεχοσλοβακίας είχαν τη 
δυνατότητα να σπουδάσουν σε γερμανόφωνο πανεπιστήμιο της Πράγας. 
565 Ως εξαιρετική περίπτωση μπορούμε να αναφέρουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων στα 
ουγγρικά σε σχολές του πανεπιστημίου του Κλουζ και του Τίργκου-Μούρες, βλ. Romanian 
Institute of International Studies, Romania: National, Ethnic, linguistic Minorities, Bucarest 1993, σ. 
19. 
566 Εξαιρούμε από τη διαπίστωση αυτή ορισμένες από τις μειονοτικές γλώσσες που είναι 
αναγνωρισμένες ως επίσημες σε εθνικό επίπεδο, όπως τα σουηδικά στη Φινλανδία, βλ. K. Myntti, 
The Protection of Persons Belonging to National Minorities in Finland, The Advisory Board for 
Internationl Human Rights Affairs, No 2, Helsinki 1993, σσ. 17-18 ή σε τοπικό επίπεδο όπως τα 
βασκικά και τα καταλανικά στην Ισπανία. Βλ. M. Siguán, España pruliligüe, Alianza Editorial 
Madrid 1992.  Οι γλώσσες αυτές, είτε γιατί απολαμβάνουν αυξημένη νομική προστασία, είτε γιατί 
ομιλούνται από την πλειοψηφία μιας αυτόνομης περιοχής, έχουν εισαχθεί σε ορισμένα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. 
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πολλά άλλα πανεπιστήμια, συνήθως στις περιοχές όπου διαβιούν μειονοτικοί 

πληθυσμοί, υπάρχουν έδρες σχετικά με την έρευνα των μειονοτικών γλωσσών, 

χωρίς όμως να αποτελούν σημαντικό παράγοντα προαγωγής της συγκεκριμένης 

γλώσσας. 

 

β. Εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα σε δίγλωσσα σχολεία 

 

 Οι συνθήκες του μεσοπολέμου αναφέρουν ότι η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση θα δίνεται από το κράτος στη γλώσσα των παιδιών της 

μειονότητας. Δεν αρκεί δηλαδή η διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως ξεχωριστό 

μάθημα, αλλά επιπρόσθετα, ενδείκνυται η διδασκαλία όλων ή ορισμένων 

μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος να διεξάγεται στη μειονοτική 

γλώσσα567.  

 Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι παροχής της εκπαίδευσης στη 

μειονοτική γλώσσα: σε σχολεία που απευθύνονται αποκλειστικά στη 

μειονότητα, ή σε μεικτά σχολεία με τάξεις ξεχωριστές, όπου διδάσκεται αλλού 

η επίσημη και αλλού η μειονοτική γλώσσα, ή σχολεία με διαφορετικές 

αναλογίες στο ωρολόγιο πρόγραμμα η κάθε μία568. Ο προσδιορισμός "μεικτό 

σχολείο" μπορεί να αναφέρεται και στη διδασκαλία, απλά και μόνο, των δύο 

γλωσσών στους ίδιους μαθητές. 

 

γ. Διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας 

 

 Ασθενέστερος, αλλά εξίσου σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση 

της γλωσσικής και της ευρύτερης πολιτιστικής ταυτότητας της μειονότητας ή 

της ομάδας θα πρέπει να θεωρηθεί η διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας ως 
                                         
567 C. Sipsom, La question scolaire dans les pays à minorités, Thèse, Pedone, Paris 1939, σ. 49 επ. 
568 Στην Αυστρία, σύμφωνα με τον Τοπικό Εκπαιδευτικό Νόμο του ομόσπονδου κρατιδίου του 
Μπούργκενλαντ, ιδρύονται μεικτά μειονοτικά σχολεία αν ο μειονοτικός πληθυσμός ξεπερνά το 
30% του πληθυσμού του κρατιδίου, ενώ αν ξεπερνά το 70%, τότε η μειονοτική υιοθετείται ως 
γλώσσα της εκπαίδευσης. Στην Καρινθία, σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Εκπαιδευτικό Νόμο 
του 1959, επιλέχτηκε διαφορετικό κριτήριο: όλα τα πρωτοβάθμια μειονοτικά σχολεία είναι 
δίγλωσσα, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η μειονοτική γλώσσα απλώς διδάσκεται. 
Στην Αλβανία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 19/21.9.1991, η οποία αναθεώρησε την 
Απόφαση 17/21.9.1991 και συμπληρώθηκε από την Απόφαση 396/22.8.1994, διδάσκονται 
ελληνικά σε όλες τις τάξεις του οκτατάξιου δημοτικού σχολείου, εκτός από την αλβανική 
γλώσσα, τα φυσικομαθηματικά, την ιστορία και τη γεωγραφία που διδάσκονται στα αλβανικά 
στις καθορισμένες περιοχές εγκατάστασης της ελληνικής μειονότητας, αλλά και όπου αλλού 
ζητηθεί από ικανό αριθμό χρηστών της ελληνικής γλώσσας. Στην τελευταία περίπτωση ωστόσο, 
η έγκριση ίδρυσης του σχολείου εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του νομάρχη και του 
υπουργού παιδείας. 
Σχετικά με το καθεστώς του εκπαιδευτικού συστήματος της μουσουλμανικής μειονότητας στην 
Ελλάδα, βλ. infra, σ. 312 επ. 
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ξεχωριστό μάθημα στο πλαίσιο του ειδικού μειονοτικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, οπότε θα αποτελεί το διαφοροποιό στοιχείο σε σχέση με το γενικό 

-μη μειονοτικό- εκπαιδευτικό σύστημα, ή απλά θα διδάσκεται ως ξένη γλώσσα 

σε ορισμένη περιοχή ή σε όλη την επικράτεια569. 

 Η διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας, θεμελιωδες στοιχείο άσκησης 

των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων, δεν παραλείπεται από κανένα κείμενο 

προστασίας των μειονοτήτων δεσμευτικού και μη χαρακτήρα, σε ισχύ ή όχι, 

που να αποσκοπεί στην προστασία της γλωσσικής ιδιαιτερότητας570.  

  

δ. Διδασκαλία της επίσημης γλώσσας του κράτους 

 

 Τα γλωσσικά δικαιώματα σχετικά με τη χρήση μειονοτικής γλώσσας ή 

με την ένταξή της σε ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν ως στόχο την 

προστασία και προαγωγή της γλώσσας και του πολιτισμού ορισμένης 

μειονοτικής ομάδας, η οποία εξ ορισμού αποτελείται από πολίτες του κράτους 

στο οποίο κατοικούν. Η θέσπιση του νομικού καθεστώτος προστασίας δεν θα 

πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα την αποξένωση του πληθυσμού αυτού από το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τον αποκλεισμό του από τον κύριο φορέα 

επικοινωνίας που αποτελεί η επίσημη γλώσσα. Έτσι, η εκμάθηση της 

τελευταίας κρίνεται απαραίτητη, όσο βέβαια και της μειονοτικής γλώσσας, και 

η διδασκαλία της στα μειονοτικά σχολεία επιβεβλημένη571.  

 Το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. γ.i της ΔΣΔΕ θέτει ως προϋπόθεση για την 

ύπαρξη μειονοτικής εκπαίδευσης "την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και της γλώσσας " του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Σύμφωνα με το άρθρο 

14 παρ. 3 της Σύμβασης-πλαισίου, η καθιέρωση ειδικού μειονοτικού 

εκπαιδευτικού συστήματος δεν αποτελεί εμπόδιο στην "εκμάθηση της επίσημης 

γλώσσα ή της παροχής εκπαίδευσης σε αυτή "572. Επιλέγοντας αρνητική 

                                         
569 Ενδεικτικά παραθέτουμε το άρθρο 9 εδ. α' του σχεδίου σύμβασης της Επιτροπής της Βενετίας: 
"Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 [αρχή της εδαφικότητας], η υποχρεωτική 
εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία περιλαμβάνει, για τους μαθητές που ανήκουν στη μειονότητα, τη 
διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας ". 
570 Σχετικά με τη διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά κράτη κατά την περίοδο 
του μεσοπολέμου βλ. C. Sipsom, supra, σ. 51 επ., A. Madelstam, supra, σ. 431 επ. Εκτός από το 
άρθρο 5 παρ. 1.γ' της ΔΣΔΕ, που αποτελεί άλλωστε και τη  μόνη σχετική διάταξη θετικού 
δικαίου, όλα τα μη δεσμευτικά κείμενα στα οποία ήδη έχουμε αναφερθεί διατυπώνουν την 
υποχρέωση του κράτους στη διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας. Βλ. επίσης άρθρο 14 παρ. 2 
της Σύμβασης-πλαισίου. 
571 Ήδη οι συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων που ίσχυσαν πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο προέβλεπαν την διδασκαλία της επίσημης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία. Βλ. άρθρο 
68 της Συνθήκη του Σεν-Ζερμέν της 7 Ιουνίου 1920, που δέσμευε την Αυστρία. 
572 Παρόμοια βλ. ΔΑΣΕ, κείμενο της συνάντησης της Κοπεγχάγης, παράγραφος 34 και σχέδιο 
της Επιτροπής της Βενετίας, άρθρο 9, in fine. 
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διατύπωση, το άρθρο 8 παρ. 1 του ΕΧΠΜΓ αναφέρει ότι το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση θα ασκείται "χωρίς να προσβάλεται η διδασκαλία της/των 

επίσημης/ων γλώσσας/γλωσσών του κράτους ". 

 Στην πράξη, οι εθνικές νομοθεσίες πάντα προβλέπουν τη διδασκαλία της 

επίσημης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία573. Πρόβλημα δεν τίθεται παρά 

μόνο στην περίπτωση της ύπαρξης υπερβολικής δυσαναλογίας του 

καταμερισμού του χρόνου ή της ποιότητας διδασκαλίας της επίσημης γλώσσας 

σε βάρος της μειονοτικής574 καθώς τα μέτρα εφαρμογής της ειδικής 

μειονοτικής εκπαίδευσης δεν εκπληρώνουν το σκοπό της, ούτε προάγουν 

αποτελεσματικά τη μειονοτική ταυτότητα. 

   

Γ.  Προβλήματα διατύπωσης και εφαρμογής  

 

 Η νέα προσέγγιση στο γλωσσικό, αλλά και σε κάθε ζήτημα μειονοτήτων 

που απαιτεί νομική προστασία, όπως αυτή εκφράζεται από κείμενα που δεν 

αποτελούν ισχύον δίκαιο, προσκρούουν σε επί μέρους δυσκολίες. Πρώτα, η 

ασάφεια διατύπωσης και περιεχομένου πολλών διατάξεων, η οποία αποδίδεται 

στους δισταγμούς πολιτικής φύσης των συντακτών τους σχετικά με την τελική 

αποδοχή που θα τύχουν από τα κράτη. Δεύτερον, ο τρόπος και η έκταση της 

εφαρμογής των δικαιωμάτων που απαιτούν λήψη θετικών μέτρων, όπως των 

εκπαιδευτικών ή σχετικά με τη χρήση της γλώσσας κατά τις επαφές με τις 

                                         
573 Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα βλ. ουγγρικό νόμο 77/1993, άρθρο 18.3a in fine, καθώς 
και άρθρο 36 παρ. 2 του βουλγαρικού Συντάγματος: "οι πολίτες για τους οποίους η βουλγαρική 
δεν είναι μητρική γλώσσα, έχουν το δικαίωμα, παράλληλα με την υποχρεωτική εκμάθηση της 
βουλγαρικής, να μαθαίνουν και να ομιλούν τη γλώσσα καταγωγής τους ". Επίσης, βλ. άρθρα 42 και 
43 της απόφασης 345/22.6.1992 της ρουμανικής κυβέρνησης σύμφωνα με τα οποία η διδασκαλία 
της ρουμανικής γλώσσας είναι υποχρεωτική στα μειονοτικά σχολεία, όπως και η διδασκαλία 
στην επίσημη γλώσσα των μαθημάτων της ιστορίας και της γεωγραφίας, καθώς και άρθρα 9, 28, 
29, 33, 44 και 50 του εσθονικού Συντάγματος τα οποία θεσμοθετούν ένα καθεστώς "πολιτιστικής 
αυτονομίας" για τις αναγνωρισμένες μειονότητες στο πλαίσιο του οποίου αποδίδονται 
συγκεκριμένα δικαιώματα. Ωστόσο, η εφαρμογή του νόμου  της 10.2.1993, σύμφωνα με τον 
οποίο η γνώση της εσθονικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της 
εσθονικής υπηκότητας περιορίζει την άσκηση των γλωσσικών δικαιωμάτων μόνο στους 
δίγλωσσους πληθυσμούς της χώρας.. Έτσι, με την ανεξαρτητοποίηση της Εσθονίας η απόκτηση 
της ιθαγένειας του κράτους αυτού έγινε ιδιάιτερα δύσκολη για τους μονόγλωσσους, ρωσόφωνους 
κυρίως, κατοίκους του. 
574 Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι όταν η επίσημη γλώσσα δεν διδάσκεται απλά ως μάθημα 
γλώσσας, αλλά ορισμένα μαθήματα διδάκονται σε αυτήν, προκύπτει το πρόβλημα του 
καταμερισμού του χρόνου διδασκαλίας των επί μέρους μαθημάτων στη μειονοτική και την 
επίσημη γλώσσα. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε ήδη από την εφαρμογή των μειονοτικών συνθηκών 
του μεσοπολέμου όπου σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται ρητά στα μειονοτικά σχολεία η 
διδασκαλία στην επίσημη γλώσσα του κράτους των μαθημάτων του προγράμματος, βλ. άρθρο 99 
εδ. 1 της γερμανοπολωνικής Συνθήκης του 1922. Με συντομία και σαφήνεια παρουσιάζει την 
ακραία αυτή ρύθμιση ο Ch. De Visscher, supra., σ. 348.  
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αρχές. Τέλος, ορισμένες πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν από τη άσκηση 

των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και που συχνά βρίσκει εμπόδια στο 

υφιστάμενο κοινωνικο-γλωσσικό καθεστώς.  

 

 Ι. Ασαφείς διατυπώσεις  

 

 Δεν είναι λίγες οι διατάξεις διεθνών κειμένων που περιέχουν ασαφείς 

προσδιορισμούς. Συχνά τα κείμενα που προτείνονται ή βρίσκονται υπό 

επεξεργασία σχετικά με τα δικαιώματα που εξετάζουμε, χρησιμοποιούν 

αόριστους όρους και εκφράσεις, που αφήνουν στα κράτη μεγάλο περιθώριο 

ερμηνείας και εκτίμησης των πραγματικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να έχουν 

τη δυνατότητα να υπάγουν σε αυτές το περιεχόμενο των δεσμευτικών 

διατάξεων κατά την κρίση τους. Για παράδειγμα, ο ΕΧΠΜΓ και η Σύμβαση-

πλαίσιο αναφέρουν στις δεσμεύσεις που πρόκειται να λάβουν τα κράτη, 

χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις τις διατυπώσεις "θα διευκολύνουν", 

"θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα", "θα προσπαθήσουν" και συχνά την αίρεση 

"αν το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία"575. 

 Με τον τρόπο αυτό μπορεί βέβαια να προσελκύονται τα κράτη στην 

υπογραφή και επικύρωση διεθνών κειμένων, μειώνεται όμως το κύρος και η 

ουσιαστική δεσμευτικότητα ορισμένων σημαντικών διατάξεων. 

 

 

 

 ΙΙ. Η αρχή της εδαφικότητας 

 

 Η υιοθέτηση της αρχής της εδαφικότητας αποσκοπεί στη σύνδεση της 

άσκησης του εκάστοτε σχετικού δικαιώματος με την ύπαρξη σημαντικού 

ποσοστού μειονοτικού πληθυσμού σε συγκεκριμένη περιοχή. Κυρίως, όσον 

αφορά τα δικαιώματα χρήσης της μειονοτικής γλώσσας στις σχέσεις με τις 

διοικητικές ή δικαστικές αρχές, την αναγραφή τοπωνυμίων στη μειονοτική 

γλώσσα, καθώς και τα εκπαιδευτικά δικαιώματα.  

 Τα διεθνή νομικά κείμενα συνήθως αναφέρονται σε πληθυσμιακά και 

γεωγραφικά μεγέθη, των οποίων τα όρια είναι πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια, με αποτέλεσμα να καθίσταται αμφίβολη η 

                                         
575 Βλ. άρθρα 7.1f, 9.1, 10.1, 10.3, 11.1 του ΕΧΠΜΓ και 9.1, 9.4, 10.2, 11.1, 11.3, 13.1 14.2 της 
Σύμβασης-πλαισίου. Επίσης άρθρο 8 παρ. 1 της Σύστασης 1201 της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, άρθρα 8 και 9 του σχεδίου σύμβασης της Επιτροπής 
της Βενετίας, άρθρο 4 παρ. 3 και 5 της ΔΔΠΜ, καθώς και παραγράφους 31, 33, 34 και 35 του 
κειμένου της συνάντησης της Κοπεγχάγης της ΔΑΣΕ. 
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εφαρμοστικότητα των δικαιωμάτων. H ασάφεια του όρου "ποσοστό" είναι 

αναπόφευκτη καθώς εξαρτάται από απόλυτο αριθμό, ή επί τοις εκατό ποσοστό 

του μειονοτικού πληθυσμού σε σχέση με τον πλειονοτικό, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που συνυπάρχουν περισσότερες από μία μειονοτικές ομάδες576. 

Επίσης, ο προσδιορισμός του όρου "περιοχή" ή "έδαφος"577 πολύ εύκολα 

γίνεται αντικείμενο παρεξηγήσεων. Μία προϋπάρχουσα διοικητική διαίρεση 

μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην περιοχή συγκέντρωσης της μειονότητας, ή 

νέα οριοθέτηση να διασπά τη διοικητική συνοχή του μειονοτικού πληθυσμού, 

καθιστώντας χωρίς εφαρμογή τις διατάξεις των κειμένων.  

 Έτσι, είναι δυνατόν να αλλοιωθούν τα δεδομένα ή να διαιρεθούν με 

τέτοιο τρόπο οι επαρχίες με αποτέλεσμα να μη συμπληρώνεται το απαιτούμενο 

ποσοστό ή αριθμός για την απόδοση των γλωσσικών ή άλλων δικαιωμάτων 

στους νόμιμους δικαιούχους τους578. Κατά συνέπεια και παρά την ύπαρξη 

πολυπληθούς μειονοτικού στοιχείου, με την κατάλληλη ερμηνεία και εφαρμογή 

των αόριστων διατάξεων δίνεται η δυνατότητα στο κακόπιστο κράτος να 

καταστρατηγεί ένα δεσμευτικό κείμενο επικαλούμενο μάλιστα την άτεγκτη 

εφαρμογή του.  

 

 ΙΙΙ. Ειδικές δυσκολίες  

 

 Ορισμένα από τα εμπόδια και τα τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα που 

μπορούν να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών 

δικαιωμάτων είναι τα εξής579 :  

 

                                         
576 Το σχέδιο σύμβασης της Επιτροπής της Βενετίας αναφέρεται στο "ποσοστό επί του πληθυσμού 
περιοχής ή επί του συνολικού πληθυσμού " όσον αφορά την εφαρμογή του δικαιώματος της 
αναφοράς στη μειονοτική γλώσα στις αρχές, καθώς και των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων (άρθρα 
8 και 9 αντίστοιχα). 
577 Ο ΕΧΠΜΓ περιορίζει την άσκηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων "στο έδαφος όπου οι 
γλώσσες χρησιμοποιούνται " (άρθρο 8 παρ.1), καθώς και του δικαιώματος στη χρήση της 
μειονοτικής γλώσσας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης (άρθρο 11 παρ. 1). Παρόμοια, η άσκηση του 
δικαιώματος στη χρήση της μητρικής/μειονοτικής γλώσσας στις επαφές με τις δικαστικές (άρθρο 
9 παρ. 1) και τις διοικητικές αρχές (άρθρο 10 παρ. 1) εξασφαλίζεται "στις περιφέρειες όπου 
διαμένει αριθμός χρηστών της μειονοτικής γλώσσας ". Βλ. επίσης άρθρα 10.2, 11.3 και 14.2 της 
Σύμβασης-πλαισίου. 
578 Το σχέδιο πρωτοκόλλου που προτείνεται με τη Σύσταση 1201 της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης επιχειρεί να συνδυάσει την έννοια της "περιοχής" με 
την πληθυσμιακή πραγματικότητα: στις περιοχές σημαντικής συγκέντρωσης μιας εθνικής 
μειονότητας, σχετικά με το δικαίωμα στη χρήση της γλώσσας κατά τις επαφές με τις αρχές 
(άρθρο 7 παρ.3) καθώς και με το δικαίωμα ανάρτησης τοπωνυμίων και στη μειονοτική γλώσσα 
(άρθρο 7 παρ. 4), χωρίς να αποφευχθεί και πάλι η αοριστία των όρων. 
579 Βλ. σχετικά, UNESCO, L'emploi des langues vernaculaires dans l'enseignement, Monographies sur 
l'éducation de base, Paris 1953, σσ. 56-61. 
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 1. Μερικές φορές η μειονοτική γλώσσα δεν έχει γραπτή μορφή παρά 

μόνο προφορική χρήση. Η εφαρμογή των περισσότερων γλωσσικών 

δικαιωμάτων απαιτούν βέβαια την ύπαρξη γραπτής μορφής της γλώσσας. Στην 

περίπτωση αυτή η μόνη προϋπόθεση εφαρμογής των δικαιωμάτων είναι η 

υιοθέτηση από τους χρήστες της γλώσσας συγκεκριμένου αλφάβητου, καθώς 

και η επινόηση και συστηματοποίηση των κανόνων γραφής, διαδικασία η 

οποία σπάνια έχει επιτύχει580. Αντίστοιχο πρόβλημα δημιουργείται στην 

περίπτωση κατά την οποία το λεξιλόγιο της μειονοτικής γλώσσας δεν 

ανταποκρίνεται επαρκώς στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του ευρύτερου 

συνόλου και συνεπώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

εκπαίδευσης. Και πάλι απαιτείται ρυθμιστική αντιμετώπιση της γλώσσας με 

σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου λεξιλογίου, πρωτοβουλία που θα πρέπει 

να αναλάβει κρατικός φορέας.  

 2. Η έλλειψη εποπτικών μέσων και εκπαιδευτικού προσωπικού 

κατάλληλα εκπαιδευμένου που παρατηρείται συχνά σε μειονοτικά σχολεία 

δυσχεραίνει κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα δημιουργώντας άνισα 

αποτελέσματα όσον αφορά το επίπεδο μάθησης μεταξύ των μαθητών των 

μειονοτικών και των κοινών σχολείων.  

 3. Η διγλωσσία και τριγλωσσία των παιδιών, αποτέλεσμα της ύπαρξης 

δύο ή περισσότερων σύνοικων μειονοτικών πληθυσμών στην ίδια περιοχή πολύ 

δύσκολα μπορεί να καλυφθεί από την παρεχόμενη εκπαίδευση, δίγλωσση στην 

καλύτερη περίπτωση. Έτσι, δημιουργείται μια κατηγοριοποίηση των γλωσσών 

ανάλογα με τη θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα με επιπτώσεις κοινωνικού 

και ψυχολογικού χαρακτήρα για τα μέλη των μειονοτικών ομάδων. 

 4. Η αντίδραση του πληθυσμού που χρησιμοποιεί την επίσημη γλώσσα 

σχετικά με τη διδασκαλία ορισμένης μειονοτικής γλώσσας μπορεί να 

επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων για τη θέσπιση μειονοτικής εκπαίδευσης ή να 

αλλοιώσει την εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. 

 5. Η διδασκαλία και εκμάθηση γλώσσας, η οποία έχει υποστεί 

επεμβάσεις, όσον αφορά στο λεξιλόγιο, το συντακτικό ή τη γραμματική, στη 

μειονότητα-αποδέκτη που τη χρησιμοποιεί στην καθημερινή χρήση σε 

                                         
580 Ιδιαίτερα πετυχημένες προσπάθειες έχουν σημειωθεί σε μειονοτικούς πληθυσμούς στη 
Σοβιετική Ένωση, παρόλο την εφαρμογή πολιτικής εκρωσισμού τους, βλ. M. I. Isayev, National 
Languages in the USSR, Moscow 1977. Πρόσφατα, προσπάθειες γίνονται στη Φινλανδία, τη 
Ρουμανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Ουγγαρία για τη 
γραφή και διδασκαλία των ρομανί. Σε άλλες περιπτώσεις, προσπάθειες του παρελθόντος, αν και 
επιβιώνουν μέχρι σήμερα, δεν συνέβαλαν στη διάσωση της μειονοτικής γλώσσας. Παράδειγμα, η 
μικτή ελληνολατινική γραφή που πρότειναν επιστήμονες στις αρχές του αιώνα για τη γρεκάνικη 
γλώσσα της Mεγάλης Ελλάδας, η οποία υιοθετήθηκε και χρησιμοποιείται και σήμερα, χωρίς 
όμως η γλώσσα αυτή να έχει αποφύγει το μαρασμό.   
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διαφορετική μορφή όμως ή διάλεκτο, ασφαλώς επιφέρει σημαντικά 

προβλήματα, καθώς άλλη γλώσσα στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται και 

άλλη τελικά επιβάλλεται ως φορές της συνοχής και της ιδιαιτερότητα της 

μειονότητας. Το πρόβλημα είναι οξύτερο, όσο η γλώσσσα που διδάσκεται είναι 

απομακρυσμένη προς τη γλωσσική έκφραση της μειονότητας υπο εξέταση.  

 

 

 4. Σχετικά δικαιώματα 
 

Α. Τα ευρύτερα πολιτιστικά δικαιώματα581 

 

 Τα πολιτιστικά και τα γλωσσικά δικαιώματα είναι από τη φύση τους 

αδιάσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η εθνοτική φύση μιας μειονότητας, είτε 

αν τείνει στο σχηματισμό εθνικών χαρακτηριστικών, είτε αν περιορίζεται στην 

ιδιαίτερη γλωσσική έκφραση, θεμελιώνεται καταρχήν στην πολιτιστική 

ιδιαιτερότητα της ομάδας. Αντίστροφα, η γλώσσα αποτελεί συστατικό στοιχείο 

του πολιτισμού της582. Σύμφωνα με τον Fouques-Duparc, τα πολιτιστικά 

δικαιώματα ανταποκρίνονται στην πιο φυσιολογική επιθυμία των ανθρώπων: 

να μεταδώσουν στα παιδιά τους τις παραδόσεις με τις οποίες οι ίδιοι 

ανατράφηκαν, ειδικά για τα μέλη των μειονοτήτων. Κατά συνέπεια, τα 

δικαιώματα αυτά αποσκοπούν στην προστασία της συλλογικής βούλησής τους 

για την διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους583. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

δικαιώματα που αποσκοπούν στην έννομη προστασία της γλώσσας, φορέα της 

μειονοτικής ιδιαιτερότητας, και του πολιτισμού της μειονότητας δεν μπορεί 

παρά να είναι συγγενή μεταξύ τους.  

  Το άρθρο 27 του ΔΣΑΠΔ αναφέρεται στον πολιτισμό των μειονοτήτων, 

χωρίς όμως να συνδέει ρητά την προστασία του με το δικαίωμα στη χρήση της 

γλώσσας τους584. Οι συνταγματικές ρήτρες και οι νομοθετικές προβλέψεις που 

                                         
581 Όσον αφορά στη σχέση των πολιτιστικών δικαιωμάτων με τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
καθώς και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, βλ. Y. Dinstein, Cultural Rights, 9 IYHR, 1979, σ. 58 
επ., UNESCO, Cultural Rights as Human Rights, Studies and documents series on cultural politics, No 
3, Paris 1970, I. Szabó, Cultural Rights, W. Sijtoff, Leiden, 1974, σ. 111 επ., E. Decaux, Minorités 
nationales et droits culturels, CSCE ODIHR Bulletin, Vol. 1 No 2, Warsow 1993, σ. 6 και Réunion de 
réflection sur les droits culturelles (έκθεση), CDCC Misc (94)2, Conseil de l'Europe, Strasbourg 
21.1.1994. 
582 Βλ. σχετικά στα πρακτικά του συνεδρίου, Linguistic Rights of Minorities, Juridica Lapponica No 
9, University of Lapland, Rovaniemi 1994, σ. 259 επ.. 
583 J. Fouques-Duparc, supra, υποσ. 8, σ. 237.  
584 Σχετικά με τις προκαταρκτικές εργασίες της υποεπιτροπής σχετικά με το άρθρο αυτό βλ. A. 
Fenet, La protection des minorités devant les Nations Unies. Genèse de l'article 27 du Pacte des Droits 
Civiles et Politiques, Mémoire, Uni. Paris II, 1971, σ. 70 επ., P. Thornberry, supra, υποσ. 11, σ. 154. 
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αναφέρονται στο δικαίωμα της γλωσσικής έκφρασης, της εκπαίδευσης, και της 

σύστασης οργανώσεων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες ή στις 

ίδιες τις μειονότητες, σχετίζονται έμμεσα και με τα πολιτιστικά δικαιώματα. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος αυτού πρέπει να 

αντιμετωπιστεί η σύσταση συλλόγων με στόχο τη προστασία και καλλιέργεια 

του τοπικού πολιτιστικού στοιχείου, τα οποία συμβαίνει να είναι 

χαρακτηριστικά της ταυτότητας μιας εθνικής ή εθνοτικής μειονότητας. Επίσης 

η διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσής τους από το κράτος, προϋποθέτει τη 

θέσπιση θετικών μέτρων προαγωγής της μειονοτικής ιδιαιτερότητας. 

 Αντίθετα με το ΔΣΑΠΔ, ο ΕΧΠΓΜ αποτελεί κείμενο αφιερωμένο 

εξολοκλήρου στα γλωσσικά δικαιώματα, του οποίου ο κύριος στόχος, σύμφωνα 

με τη βούληση των συντακτών του, είναι πολιτιστικού χαρακτήρα. Αποσκοπεί, 

όπως είδαμε, στην προστασία και την προαγωγή των περιφερειακών και 

μειονοτικών γλωσσών ως στοιχεία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς που απειλούνται. Με την εξασφάλιση της άσκησης των 

δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη χρήση των γλωσσών αυτών, στην ιδιωτική 

ζωή ή στις επαφές με τις αρχές, καθώς και με την εκπαίδευση, τις οικονομικές 

και κοινωνικές δραστηριότητες δημιουργούνται οι προϋποθέσεις διατήρησης 

και ανάπτυξής τους, ως ζωντανές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

ταυτότητας585.  

 Με την Διακήρυξη της Βιέννης της Συνόδου Κορυφής των κρατών 

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανοίγει ο δρόμος για ένα πρωτόκολλο 

στην ΕΣΔΑ σχετικά με τα πολιτιστικά δικαιώματα κυρίως των προσώπων που 

ανήκουν σε μειονότητες586. Οι εργασίες επιτροπής εμπειρογνωμόνων 

(CAHMIN) που δρομολογήθηκαν έκτοτε δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί587, 

είναι όμως πολύ πιθανό να καταλήξουν σε συγκεκριμένη πρόταση, η οποία να 

υιοθετηθεί από την Επιτροπή Υπουργών μέχρι τα τέλη του 1995. 

 Στους κόλπους της ΟΥΝΕΣΚΟ βρίσκεται υπό επεξεργασία σχέδιο 

Διακήρυξης σχετικά με "τα πολιτιστικά δικαιώματα των εθνικών ή εθνοτικών, 

θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων" η οποία αποσκοπεί να 

                                         
585 Παράγραφοι 10-16 της επεξηγηματικής έκθεσης του ΕΧΠΜΓ, supra, υποσ. 218. 
586 Supra, σ. 106. 
587 Σημαντική επίσης η συμβολή του σχεδίου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ του Συμποσίου του 
Φράιμπουργκ (Νοέμβριος 1991), όπως τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1993, σχετικά με τα 
πολιτιστικά δικαιώματα δικαιώματα, το οποίο αναφέρεται στα εξής δικαιώματα: σεβασμό και 
έκφραση των πολιτιστικών αξιών και παραδόσεων (άρθρο 1) στην ελεύθερη χρήση οποιασδήποτε 
γλώσσας (άρθρο 1 παρ. α), συμμετοχής σε οποιαδήποτε πολιτιστική κοινότητα (άρθρο 1 παρ. β), 
στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της αναγνώρησής της (άρθρο 2 παρ. 1), στην 
εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα (άρθρο 2 παρ. 2). Το κείμενο στο προοίμιό του εύχεται την 
εξασφάλιση της συλλογικής εγγύησης των δικαιωμάτων αυτών.  
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συμπληρώσει τα κενά της Διακήρυξης 47/135 που υιοθέτησε η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Δεκέμβριο 1992588 με αποτέλεσμα, σε 

περίπτωση υιοθέτησής της, τη δημιουργία ενός συγκροτημένου συνόλου 

κανόνων de lege ferenda σχετικών με τα πολιτιστικά δικαιώματα των 

μειονοτήτων. Το κείμενο αναδεικνύει το συλλογικό δικαίωμα των μειονοτήτων 

στην ταυτότητα σε θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου (άρθρο 1 παρ.1), τα 

μέλη των οποίων δικαιούνται να αναπτύσσουν (άρθρο 2 παρ. 1). Το σχέδιο 

αναφέρεται σε γλωσσικά δικαιώματα, όπως στην ελεύθερη χρήση της γλώσσας 

της μειονότητας (άρθρο 8), ή στη χρήση του επωνύμου με τη μορφή που αυτό 

εκφέρεται στην ίδια γλώσσα (άρθρο 9). Αναγνωρίζεται επίσης στα μέλη των 

μειονοτήτων το δικαίωμα στην πληροφόρηση στη γλώσσα τους (άρθρο 13 παρ. 

1), το δικαίωμα να ιδρύουν και να διατηρούν οργανώσεις, σχολεία και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και 

γλωσσικών τους στοιχείων, καθώς και τη διδασκαλία της γλώσσας τους (άρθρα 

4 και 5). Τέλος, διατυπώνει το δικαίωμα στις διασυνοριακές επαφές με τα μέλη 

άλλων ομάδων με σκοπό τη συνεργασία σε πολιτιστικούς τομείς (άρθρο 11)589.  

 Δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία πλήρη ταύτηση των δύο εννοιών 

(γλώσσα και πολιτισμός) και των σχετικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ο 

πολιτισμός έχει ασαφές περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικά 

στοιχεία, όπως η γλώσσα, η φιλολογία, η θρησκεία, η τέχνη και η επιστήμη. 

Καθώς η γλώσσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία πολιτισμού, 

αλλά και ταυτόχρονα φορέα του, ορισμένες μορφές χρήσης μιας μειονοτικής 

γλώσσας, όπως ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών, φαίνεται ότι 

συναρτώνται θεωρητικά σε μια κατηγορία ατομικών γλωσσικών, παρά σε μια 

ομάδα per se πολιτιστικών δικαιωμάτων590. 

 Η προστασία του δικαιώματος στην πολιτιστική ταυτότητα, ως νέο 

δικαίωμα του ανθρώπου ενσωματωμένο στα παραδοσιακά δικαιώματα του 

ανθρώπου, θα είχε αποτέλεσμα την αναγνώριση των πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών των μειονοτικών ομάδων, κυρίως εκείνων που θεμελιώνονται 

στη γλωσσική έκφραση. Ευνοώντας την προαγωγή των πολιτιστικών 

ιδιαιτεροτήτων των μειονοτήτων στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και με την 

εγγύση του αδιαίρετου συνόλου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα κράτη θα 

απεύφευγαν την απομόνωση και αποξένωση (των μειονοτήτων) από το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο591. 

                                         
588 Supra, σ. 56 επ. 
589 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ, 17 Σεπτεμβρίου 1991, 26C/5-07106-07, 
007216. 
590 M. Tabory, supra, υποσ. 90, σ. 213. 
591 E. Decaux, supra, υποσ. 23, σ. 125. 
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 Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει δειλά 

δειλά να προσεγγίζουν το ζήτημα από τη σκοπιά αυτή. Σε μερικές περιπτώσεις 

μάλιστα αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα των 

μειονοτήτων τους, αόριστα ή προσδιορίζοντας και αποδίδοντας περαιτέρω 

πολιτιστικά δικαιώματα -ανάμεσά τους και εκείνα που σχετίζονται με την 

προστασία της γλωσσικής ιδιαιτερότητας592. 

Β. Το δικαίωμα στο συνεταιρισμό 

 

 Η νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στη δημιουργία και διαχείριση 

οργανώσεων, ενώσεων και συλλόγων θα πρέπει να θεωρείται συναφές με την 

προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων μειονοτήτων στην περίπτωση που, οι 

οργανώσεις αυτές ιδρύονται από μέλη μειονοτήτων, και δεύτερον, αποσκοπούν 

στη προαγωγή και διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της ομάδας και μάλιστα της γλώσσας. Το δικαίωμα ίδρυσης και διαχείρισης 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν ως έργο τη διδασκαλία της γλώσσας και 

του πολιτισμού της μειονότητας, αποτελεί ειδικότερη περίπτωση. 

 Το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ καλύπτει το δικαίωμα γενικά, χωρίς να 

αναφέρεται στη συμμετοχή σε μειονότητα. Αντίθετα, το κείμενο της 

                                         
592 Για παράδειγμα βλ. το τρίτο μέρο του κροατικού Συντάγματος (4.12.1991) που αναφέρεται 
στην "πολιτιστική αυτονομία και άλλα δικαιώματα των εθνοτικών ή εθνικών ομάδων και 
μειονοτήτων" (άρθρα 5-17). 
Το άρθρο 16 του ουγγρικού νόμου 77/1993 προβλέπει ότι "οι μειονότητες έχουν το δικαίωμα να 
καλλιεργούν τις ιστορικές παραδόσεις και τη γλώσσα τους, να διατηρούν και να προάγουν την 
εθνική τους κουλτούρα, υλικά και πνευματικά ", σχετικό επίσης το άρθρο 68 παρ. 2 του ίδιου 
νόμου. 
Την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των μειονοτήτων εγγυώνται και οι διατάξεις του  
Κεφαλαίου 4 (Τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και των εθνοτικών ομάδων) σε 
συνδυασμό με το Κεφάλαιο 5 (Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα) του 
σλοβακικού Συντάγματος της 3.9.1992. 
To άρθρο 3 του Συντάγματος της Ισπανίας του 1978 θεμελιώνει τα γλωσσικά δικαιώματα με τη 
διατύπωση "ο γλωσσικός πλούτος της χώρας αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και ειδικής 
προστασίας", ενώ σύμφωνα με το άρθρο 46 "Οι δημόσιες αρχές εγγυώνται τη διατήρηση και την 
προαγωγή της ιστορικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των λαών της Ισπανίας ". 
Στη Σουηδία, σύμφωνα με το άρθρο 2 Κεφ. Ι του Συντάγματος, προάγεται "η δυνατότητα των 
εθνοτικών, γλωσσικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων να αναπτύσσουν δική τους πολιτιστική και 
κοινωνική ζωή ". 
Στην Ουκρανία με το άρθρο 2 της Διακήρυξης "Περί εθνικών μειονοτήτων", "Το κράτος εγγυάται 
να αναλάβει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη όλων των εθνικών 
γλωσσών και πολιτισμών ". 
Με τον τοπικό νόμο της 7.10.1993, το Τοπικό Συμβούλιο της Σαρδηνίας κατοχυρώνει την 
προαγωγή της πολιτιστικής ταυτότητας της Σαρδηνίας και την προστασία της σαρδικής γλώσσας, 
καθώς και της καταλανικής (άρθρο 2 παρ. 4). 
Τέλος, το άρθρο 14 του φινλανδικού Συντάγματος εγγυάται την ικανοποίηση των πολιτιστικών 
αναγκών των σουηδόφωνων και φινλανδόφωνων πληθυσμών, σύμφωνα με την αρχή της 
ισότητας, χωρίς όμως να αναφέρεται στη μειονοτική ομάδα των Λαπόνων. 
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συνάντησης της Κοπεγχάγη593, αλλά και η πρόταση ενός πρωτοκόλλου της 

Σύστασης 1201594, το άρθρο 2 παράγραφος 4 της Διακήρυξης 47/135 της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και το άρθρο 7 της Σύμβασης-πλαισίου 

αποδίδουν το δικαίωμα ειδικά στα μέλη των μειονοτήτων.  

 

Γ. Το δικαίωμα στις διασυνοριακές επαφές 

 

 Πολύ συχνά, οι συνοριακές οριοθετήσεις διαμοιράζουν πληθυσμούς 

εθνικά, εθνοτικά ή γλωσσικά ομοιογενείς, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη τη 

μεταξύ τους επικοινωνία. Οι επαφές μεταξύ των ομάδων αυτών μπορούν να 

έχουν οικονομικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα. Περιέχουν ωστόσο και τη 

γλωσσική πλευρά του ζητήματος, καθώς η κοινή γλώσσα αποτελεί τον 

απαραίτητο φορέα επικοινωνίας. Το δικαίωμα των μελών μιας μειονοτικής 

ομάδας στις διασυνοριακές επαφές συνιστά μία επί μέρους έκφανση της 

υποχρέωσης του κράτους στη διασυνοριακή συνεργασία, σε συνδυασμό με την 

οικουμενική κατοχύρωση της ελευθερίας στη μετακίνηση. Τα δικαιώματα αυτά 

έχουν διατυπωθεί σε διαφορετικές εκδοχές ήδη από τα κείμενα της ΔΑΣΕ595, τη 

ΔΔΠΜ596, από το άρθρο 17 της Σύμβασης-πλαισίου και από τα σχέδια του 

Συμβουλίου της Ευρώπης597.  

 

 

 

Γ' Κεφάλαιο:  

 

Οι πιθανές λύσεις στα προβλήματα των μειονοτήτων  

                                         
593 Παράγραφος 32.6 "να ιδρύουν και να διατηρούν οργανώσεις και ενώσεις μέσα στη χώρα τους 
και να συμμετέχουν σε διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις ", άρθρο 2 παρ. 4 του Ψηφίσματος 
47/135 (1992) της Γεν. Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών "πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες 
έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν και να διατηρούν τις οργανώσεις τους ".  
594 Άρθρο 6: "όλα τα πρόσωπα που ανήκουν σε μία εθνική μειονότητα έχουν το δικαίωμα να 
ιδρύουν τις δικές τους οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών κομμάτων ". 
595 Βλ. κείμενο του Ελσίνκι 1992, Μέρος ΙΧ παρ. 5, καθώς και καταληκτικό κείμενο της 
συνάντησης της Κοπεγχάγης, παράγραφος 32.4: "...να καθιερώνουν και να διατηρούν ανεμπόδιστα 
επαφές μέσα στη χώρα, αλλά και έξω από αυτή με πολίτες άλλης χώρας με τους οποίους έχουν 
κοινά εθνικά, πολιτιστικά, γλωσσικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά ".  
596 Άρθρο 2 παρ. 5. 
597 Άρθρο 5 του σχεδίου της Επιτροπής της Βενετίας: "Προκειμένου να προωθηθούν ή να 
ενισχυθούν τα κοινά χαρακτηριστικά τους, τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες έχουν το 
δικαίωμα να συνέρχονται και να διατηρούν επαφές, ιδιαίτερα με άλλα μέλη της ομάδας τους και 
πέρα από τα εθνικά σύνορα. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται συγκεκριμένα και το δικαίωμα να 
εγκαταλείπουν ελεύθερα το έδαφος της χώρας τους και να επιστρέφουν σε αυτό ", παρόμοια βλ. 
άρθρο 10 της Σύστασης 1201, καθώς και άρθρο 2 παρ. 5 του Ψηφίσματος 47/135 (1992) της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.  
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 Τα προβλήματα που σχετίζονται με τις μειονότητες και τη γλωσσική 

τους ιδιαιτερότητα, αντιμετωπίζονται από το κράτος μέσα από πρακτικές που 

αποσκοπούν, είτε στην εξαφάνιση των ίδιων των ομάδων και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, είτε στη διευθέτηση των πραγματικών αναγκών που 

επιτυγχάνεται μέσα από την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Οι λύσεις που 

υιοθετούνται σε κάθε περίπτωση είναι τελικά πολιτικές, ενδεδυμένες ή όχι, με 

νομικό περίβλημα. Στην ανάλυση που ακολουθεί, θα τις διακρίνουμε σε εκείνες 

που προσβάλλουν με ολοκληρωτικό τρόπο την υπόσταση της μειονότητας και 

σε εκείνες που επιχειρούν να διευθετήσουν τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο 

της δικαιοταξίας. 

 

 

 1. Ολοκληρωτικές λύσεις 

 
Α.  Πρακτικές εξάλειψης των μειονοτήτων 

  

 Είναι προφανές ότι οι πρακτικές που συνιστούν γενοκτονία598, με σκοπό 

την εξαφάνιση πληθυσμού (που συνήθως αποτελεί μειονότητα), έχουν 

αυτόματο αποτέλεσμα και την εξαφάνιση του πολιτισμού και φυσικά της 

γλώσσας του. Καθώς σήμερα θεωρούμε ότι δεν συντελείται σε κανένα 

ευρωπαϊκό κράτος παρά μόνο στην περίπτωση των Κούρδων της Τουρκίας ή 

των ελληνοκυπρίων στην κατεχόμενη Κύπρο, θα περιοριστούμε να εξετάσουμε 

στη συνέχεια με ποιους τρόπο είναι δυνατό να χαθούν τα ιδιαίτερα εκείνα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια μειονότητα σε συνάρτηση με τη φυσική 

εξαφάνιση της μειονότητας ή μέσα από αφομοιωτικές διαδικασίες, με βίαια 

μέσα ή χωρίς εξαναγκασμό.  

 

 Ι. Aνταλλαγή πληθυσμών 

 

 Ριζική λύση του "προβλήματος" της ύπαρξης μειονοτήτων, η ανταλλαγή 

πληθυσμών συνίσταται στην αμοιβαία μετακίνηση μειονοτικών πληθυσμών 

μεταξύ δύο χωρών. Τέτοιου είδους μετακινήσεις προηγούνται ή έπονται 

σοβαρών πολεμικών συρράξεων και κάθε είδος συνοριακών ανακατατάξεων, 

και αποσκοπούν στην εθνική ή εθνοτική ομοιογενοποίηση του συνόλου των 

πολιτών. Απομάκρυνση του αλλογενούς ή απλώς αλλόθρησκου ή 

                                         
598 Supra, πρώτο μέρος. 
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αλλόγλωσσου στοιχείου έχει πραγματοποιηθεί αρκετές φορές στην ευρωπαϊκή 

ιστορία, είτε με εξαναγκασμό είτε αφού έχουν ικανοποιηθεί οι νομικές 

προϋποθέσεις και εξασφαλισθεί οι οικονομικές συνθήκες για εθελούσια 

μετανάστευση. Συχνά μάλιστα, ο διαχωρισμός μεταξύ υποχρεωτικής και 

προαιρετικής ανταλλαγής πληθυσμών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια.  

 

α. Προαιρετική ανταλλαγή πληθυσμών 

 

 Η εθελούσια μετανάστευση υπηκόων του ενός κράτους προς το άλλο, 

βασίζεται στην παροχή ορισμένων πρακτικών διευκολύνσεων και συνήθως 

συνοδεύεται από αποζημίωση των περιουσιακών στοιχείων που 

εγκαταλείπονται. Ένα από τα πρώτα παραδείγματα αποτελεί η ανταλλαγή που 

συντελέστηκε με το Πρωτόκολλο Νο 1 της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης 

της 29ης Σεπτεμβρίου 1913 μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας και 

αποσκοπούσε στην εθνική ομοιογενοποίηση της ανατολικής και βόρειας 

Θράκης. Στο ίδιο πνεύμα, σε μεγαλύτερη όμως κλίμακα, ίσχυσε η Συνθήκη του 

Νεϊγύ 27 Νοεμβρίου 1919 μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, σχετικά με τους 

μειονοτικούς πληθυσμούς της Ανατολικής Ρωμυλίας και της ελληνικής 

Μακεδονίας και Θράκης599. Παρόμοια λύση επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί με 

την άτυπη Συμφωνία της 10 Μαΐου 1914 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η 

οποία όμως δεν κατέληξε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Το ίδιο ζήτημα 

ξανατέθηκε λίγα αργότερα όταν η Συνθήκη Ειρήνης των Σεβρών προέβλεπε τη 

συνομολόγηση ελληνοτουρκικής συμφωνίας προαιρετικής ανταλλαγής 

πληθυσμών στο άμεσο μέλλον600. Η Συνθήκη βέβαια δεν ίσχυσε ποτέ. Τα 

στρατιωτικά γεγονότα και οι πολιτικές ανακατατάξεις στη νότιο βαλκανική 

οδήγησαν τελικά σε δραστικότερες λύσεις.  

 

β. Υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών 

 

 Η επιβολή μετανάστευσης και η αλλαγή ιθαγένειας, χωρίς τη συναίνεση 

των υποκειμένων σε αυτή υπηκόων του κράτους, σύμφωνα με θρησκευτικά ή 

γλωσσικά κριτήρια, συνιστά αναμφίβολα μέτρο πολιτιστικής γενοκτονίας, 

καθώς έχει αποτέλεσμα τον οριστικό και απόλυτο ξεριζωμό του πολιτισμού 

των ανταλλάξιμων πληθυσμών από τον τόπο προέλευσής τους.  

                                         
599 Αναλυτικά, infra, σ. 250. 
600 Άρθρο 143 παρ. 2. 
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 Η Σύμβαση της Λωζάνης της 31 Ιανουαρίου 1923 μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας αποτελεί το πιο κλασικό παράδειγμα υποχρεωτικής ανταλλαγής 

μειονοτικών πληθυσμών. Στα χρόνια που ακολούθησαν την υπογραφή της 

Σύμβασης περισσότερα από δύο εκατομμύρια χριστιανοί και μουσουλμάνοι, 

Έλληνες και Τούρκοι στην πλειοψηφία τους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 

τον τόπο και τις εστίες τους, χάριν μιας πολιτικής "εθνικής κάθαρσης".  

 Μεικτού χαρακτήρα μπορεί να θεωρηθεί η Συμφωνία της 27 

Φεβρουαρίου 1946, μεταξύ Ουγγαρίας και Τσεχοσλοβακίας, καθώς ήταν 

υποχρεωτική για τους Ούγγρους της Τσεχοσλοβακίας και προαιρετική για τους 

Σλοβάκους της Ουγγαρίας. Ουσιαστικά υποχρεωτικές υπήρξαν, σύμφωνα με 

τις περιστάσεις εφαρμογής τους, οι συμφωνίες του 1944-46 μεταξύ της ΕΣΣΔ 

και της Πολωνίας, καθώς και της ΕΣΣΔ και της Τσεχοσλοβακίας, που 

αφορούσαν στους εκατέρωθεν μειονοτικούς πληθυσμούς τους.  

 H πρακτική της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών δύσκολα θα 

μπορούσε να καλυφθεί από τις γενικές αρχές και τους κανόνες του δικαίου. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ. Τενεκίδη, "η υποχρεωτική ανταλλαγή αποτελεί 

την πιο σοβαρή προσβολή της προσωπικής ελευθερίας και του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία, καθώς και μία λυπηρή οπισθοδρόμηση του διεθνούς δικαίου. Μας 

οδηγεί σε άγριες και πρωτόγονες αντιλήψεις του πολέμου, καθώς η ήττα έχει ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή του πληθυσμού του οποίου τα αγαθά γίνονται 

λάφυρο του νικητή, και ο ίδιος σύρεται στην εξορία ή στη δουλεία "601. Ο 

καθηγητής Σ. Σεφερειάδης μάλιστα δεν διστάζει να υποστηρίξει πειστικά την 

ακυρότητα κάθε συνθήκης που προβλέπει ανταλλαγή πληθυσμών 

υποχρεωτικού χαρακτήρα, καθώς αυτές καταπατούν κάθε αντίληψη περί 

σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου με αποτέλεσμα να αντίκεινται στο 

θετικό -της εποχής εκείνης- διεθνές δίκαιο προστασίας των μειονοτήτων και 

συνεπώς και στο Καταστατικό της ΚτΕ: "Έτσι θα πρέπει να αναγνωριστεί 

άκυρη λόγω του παράνομου χαρακτήρα του περιεχομένου της κάθε σύμβαση που 

επιχειρεί να παραβιάσει το θετικό διεθνές δίκαιο, τους οικουμενικούς κανόνες 

ηθικής και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου "602. 

 

 ΙΙ. Μετανάστευση, μεταφορά, εκδίωξη 

  

                                         
601 C. G. Tenekides, Le statut des minorités et l'échange obligatoire des minorités gréco-turques, 
RGDIP, t. XXXI, 1924, σ. 86. Βλ. σχετικά και N. Politis, Le transfert des populations, Revue de la 
politique étrangère, 1940, σ. 83 επ. 
602 S. Seferiades, L'échange des populations, RCADI, t. 24, 1928 IV, σσ. 327-330. Βλ επίσης, infra, 
σ. 289.  
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 Η μετανάστευση κυρίως για πολιτικούς λόγους, η μεταφορά 

πληθυσμών, ή η βίαιη εκδίωξη συνιστούν επίσης συμπεριφορές που 

σχετίζονται, και συχνά επιφέρουν, αν όχι τη φυσική εξαφάνιση μειονοτήτων, 

την αλλοίωση των πληθυσμιακών δεδομένων ολόκληρων περιοχών. Τα 

παραδείγματα που ακολουθούν είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά που έλαβαν 

χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο: 

1. Η αγγλοτουρκική Σύμβαση της 17ης Μαΐου 1817, σχετικά με τη μετακίνηση 

χριστιανικού πληθυσμού της Πάργας, η οποία προηγουμένως προσαρτήθηκε 

στις οθωμανικές κτήσεις προς τα Επτάνησα -αγγλική κτήση τότε- αποτελεί ένα 

από τα πρώτα παραδείγματα μεταφοράς μειονοτικών πληθυσμών. Η μεταφορά 

αυτή  θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας χριστιανικών 

πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τις δυνάμεις της εποχής. 

2. Η ρουμανοτουρκική Σύμβαση του Βουκουρεστίου της 4ης Σεπτεμβρίου 

1936 που αφορούσε τη διευκόλυνση της εθελούσιας μετανάστευσης των 

τουρκομουσουλμανικών πληθυσμών της Δοβρουτσάς προς την Τουρκία. 

3. Η μεταφορά των Γερμανών, σύμφωνα με τις επιδιώξεις του Χίτλερ, που 

βρίσκονταν έξω από τα σύνορα του Ράιχ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

βασίστηκε σε διμερείς συμφωνίες με τη Ρουμανία (1940), την ΕΣΣΔ (1939), 

την Εσθονία (1939), τη Λεττονία (1939), την Ιταλία (1939 και 1944), την 

Ουγγαρία (1940), την Κροατία (1941) και τη Βουλγαρία (1943) και απέβλεπε 

στη συγκέντρωση στην "κοιτίδα του πολιτισμού" τους, όσων ανήκαν στην 

"ανώτερη φυλή".  

4. Μετά τη λήξη του πολέμου, οι Συμφωνίες του Πότσδαμ που 

συνομολογήθηκαν στις 2 Αυγούστου 1945, μεταξύ των ΗΠΑ, της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, σχετικά με τη μεταφορά στη Γερμανία 

των γερμανικών μειονοτήτων από την Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία και 

Πολωνία603. 

5. Κατά τη Συνδιάσκεψη των Παρισίων του 1946, οι συμμετέχοντες ευνόησαν 

την προαιρετική μετακίνηση μειονοτικών ιταλόφωνων πληθυσμών που 

κατοικούσαν στα αποσπασμένα από την Ιταλία εδάφη. Αντίστοιχα, η 

Συνδιάσκεψη ζήτησε από την Ιταλία να επιτρέψει τους ιταλούς πολίτες των 

οποίων η μητρική γλώσσα ήταν τα κροατικά, σερβικά ή σλοβενικά και το 

επιθυμούσαν, να μεταφερθούν στη Γιουγκοσλαβία. Ο περιορισμός της 

                                         
603 Σχετικά J.-W. Bruegel, A Neglected Field. The Protection of Minorities, RDH 9, 1971, σ. 417 επ. 
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Ουίστον Τσώρτσιλ, σε λόγο του της 15ης Δεκεμβρίου 19945 
στη Βουλή των Λόρδων: "Η εκδίωξη είναι η μέθοδος η πιο ικανοποιητική και η πιο διαρκής. Δεν 
θα υπάρχει πλέον ανάμειξη πληθυσμών που να μπορεί να προκαλέσει ατελείωτα προβλήματα. Θα 
χρειαστεί  μία  μόνο αποφασιστική ενέργεια...", όπως παραπέμπει η F. Rousso-Lenoir, supra, υποσ. 
11,  σ. 45.   
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απόφασης στη μεταφορά μόνον εκείνων των οποίων η μητρική γλώσσα είναι 

επίσημη του κράτους προορισμού, δείχνει ότι η Διάσκεψη θέλησε να μειώσει 

τον αριθμό των μετακινούμενων, διευκολύνοντας έτσι το όλο εγχείρημα604. 

6. Χωρίς συνέχεια έμεινε η πρόταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ για 

εθελοντική μετανάστευση μειονοτικών πληθυσμών από την Ελλάδα σε 

γειτονικές χώρες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου605. 

7. Η εχθρική στάση των τουρκικών κυβερνήσεων απέναντι στην ελληνική -

γενικότερα χριστιανική- μειονότητα606, με κορυφαία γεγονότα το πογκρόμ του 

1955 στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, την επιβολή ειδικών 

φορολογικών μέτρων το 1964 και την επιθετική πολιτική απέναντι στις 

κοινότητες της Ίμβρου και της Τενέδου, είχε ως αποτέλεσμα την εκδίωξη της 

συντριπτικής πλειοψηφίας της μειονότητας προς την Ελλάδα607. 

8. Αναγκαστική από τις συνθήκες, μπορεί να χαρακτηριστεί η μετακίνηση 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που πραγματοποιήθηκε με μυστική 

συμφωνία του 1975 μεταξύ των δύο πλευρών κατά τα χρόνια που 

ακολούθησαν την εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από 

τον τουρκικό στρατό και τον εποικισμό του με μουσουλμανικό πληθυσμό608. 

9. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα θεσμοθετημένης μετανάστευσης 

για πολιτικο-οικονομικούς λόγους αποτελεί το Πρωτόκολλο της 9 Οκτωβρίου 

1975 μεταξύ Πολωνίας και Ομοσπονδιακής Γερμανίας προς την οποία 

επιτράπηκε η μετανάστευση πολωνών υπηκόων γερμανικής καταγωγής, μελών 

της γερμανικής μειονότητας στην Πολωνία, η οποία τυγχάνει ολοκληρωμένης 

προστασίας σύμφωνα με τη Συνθήκη Φιλίας του 1991.  

 Είναι πολύ δύσκολο, από άποψη δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 

δικαιώματος των μειονοτήτων στην ύπαρξη, να δεχτούμε κάθε νομική 

θεμελίωση των υποχρεωτικών πληθυσμιακών μετακινήσεων και διώξεων, αλλά 

και των προαιρετικών μεταναστεύσεων στο μέτρο που υποβόσκει de facto το 

                                         
604 Σύμφωνα με τον I. O. Bokatola, supra, σ. 83. 
605 Η σχετική πρόταση έγινε με το Ψήφισμα 109 (II) της Γενικής Συνέλευσης στις 21.10.1947, 
ύστερα από καταγγελία της Ελλάδας ότι μειονοτικοί πληθυσμοί με τη βοήθεια γειτονικών 
κυβερνήσεων μάχονταν εναντίον της. Δεν δόθηκε καμία συνέχεια στο ζήτημα καθώς δεν 
εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον για συνεργασία από την πλευρά της Αλβανίας, Βουλγαρίας και 
Γιουγκοσλαβίας, βλ. UN doc. E/CN.4/46 Add. 1, σ. 1. 
606 Για την τήρηση στο ελάχιστο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Συνθήκη της 
Λωζάνης αλλά και σε πολλές περιπτώσεις καταπάτησή της από την Τουρκία, βλ. Institute of 
Political Studies, Facts and Figures, Athens 1986 και Greek Information Service, The Greek minority 
in Turkey and the Turkish minority in Greece: How the two Governments treat minorities, Athens 1965. 
607 Αναλυτικά ΕΛΙΑΜΕΠ, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 1923-1987, Γνώση, Αθήνα 1986, σ. 500 
επ. 
608 V. Matarangas, La protection des minorités dans le droit international contemporain,Thèse, Paris II, 
1980, σ. 737.  
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στοιχείο του εξαναγκασμού609. Μπορούμε να καταδείξουμε την ύπαρξη τριών 

προϋποθέσεων νομικού, οικονομικού και ηθικού χαρακτήρα για την αποδοχή 

τέτοιων μετακινήσεων. Πρώτον, ότι η μετακίνηση ή μεταφορά πρέπει να 

αποφασίζεται και να πραγματοποιείται κατόπιν της ουσιαστικής συναίνεσης 

του πληθυσμού. Η υποχρεωτική μεταφορά θα ήταν νόμιμη μόνο στην 

περίπτωση που το απαιτούσε το απόλυτο σύνολο του μειονοτικού πληθυσμού, 

κάτι που πρακτικά είναι αδύνατο. Επίσης η προαιρετική μετακίνηση θα πρέπει 

να βασίζεται σε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών. 

Δεύτερον, ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες υποδοχής και 

απορρόφησής του στο νέο τόπο εγκατάστασής του. Τρίτον, ο τρόπος με τον 

οποίο διενεργείται η μεταφορά, να μην αποτελεί απάνθρωπη μεταχείριση, 

παραβιάζοντας έτσι ένα από τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. 

 

 

Β.  Αφομοίωση 

  

 Η εκδήλωση της διαφορετικότητας μιας μειονοτικής ομάδας είναι 

δυνατό να ατονίσει σταδιακά τείνοντας, όχι μόνο σε μια κατάσταση 

εξαφάνισης κάθε διαφοροποιού εξωτερικού στοιχείου, αλλά και απάλειψης της 

συλλογικής βούλησης των μελών της για τη διατήρηση και τη προαγωγή της 

διαφορετικής ταυτότητας της ομάδας. Το φαινόμενο της πολιτισμικής όσμωσης 

είναι φυσιολογικό να λειτουργεί αντίθετα σε κάθε τάση διατήρησης της 

ετερότητας. Μπορεί επίσης η κρατική πολιτική να επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή 

εθνοτική ομοιογένεια του κράτους επιταχύνοντας τις κοινωνικές διαδικασίες, 

συγκεντρωτικές προς τη μορφή πολιτισμού που κυριαρχεί, επιβάλλοντας βίαιες 

πρακτικές εξάλειψης κάθε μειονοτικού χαρακτηριστικού, ή απλά να αδιαφορεί 

για την προστασία και τη διατήρησή του. Τα αποτελέσματα των πολιτικών του 

κράτους που επέφεραν την εξαφάνιση των εθνικών ή εθνοτικών ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών μιας μειονότητας, καθώς και τον παράλληλο σταδιακό 

προσεταιρισμό των χαρακτηριστικών της κυρίαρχης ομάδας οδηγούν σε 

αφομοίωση610. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αφομοίωσης απαιτεί δύο 

προϋποθέσεις. Πρώτον, τα μέλη της μειονότητας να πάψουν να εκδηλώνουν τα 

ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που τα εντάσσουν στην ομάδα, και δεύτερον τα μέλη 

                                         
609 Για τη νομιμότητα της μεταφοράς πληθυσμών, βλ. J.-W. Bruegel, supra, σ. 418 επ. 
610 T. Skutnabb-Kangas, infra, υποσ. 398, σ. 12. Δεν θα πρέπει να ταυτίζεται η έννοια 
"αφομοίωση" με εκείνη της "ενσωμάτωσης". Η δεύτερη είναι ευρύτερη και περιγράφει τη 
κατάσταση στην οποία έχουν διαμορφωθεί κοινά χαρακτηριστικά ή απλώς η αποδοχή τους από 
τα μέλη μιας μειονότητας με αυτά της κυρίαρχης ομάδας, χωρίς να έχει επέλθει αλλοίωση της 
ιδιαίτερης ταυτότητάς της.  
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της πλειοψηφίας να αποδεχτούν την προσπάθεια ένταξης στην ομάδα τους. Η 

αφομοιωτικές διαδικασίες μπορεί να συντελεστούν χωρίς εξαναγκασμό ή 

αντίθετα με την άσκηση βίαιων μέσων. 

 

 Ι. Χωρίς εξαναγκασμό 

 

 Η εξάλειψη των διαφορετικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια 

μειονότητα συχνά επέρχεται μέσα από ήπιες κοινωνικές διαδικασίες. Πολλές 

φορές με την η αύξηση του αριθμού των μεικτών γάμων για παράδειγμα, ή την 

αποχή του κράτους από την εφαρμογή μέτρων, κατασταλτικών της μειονοτικής 

ιδιαιτερότητας, συνήθως όμως με την επίδειξη αδιαφορίας ως προς την άσκηση 

συγκεκριμένης πολιτικής προστασίας611.  

 Διάφοροι κοινωνικοί, οικονομικοί και ψυχολογικοί παράγοντες 

επιδρούν στη σταδιακή αποδυνάμωση της συλλογικής συνείδησης που συνδέει 

τα μέλη μιας μειονότητας, ή στην όλο και λιγότερο συχνή χρήση της μητρικής 

μειονοτικής γλώσσας, μέχρι το στάδιο εξαφάνισής της και αντικατάστασής της 

από άλλη ή την επίσημη. Η αφομοίωση ενός μειονοτικού πολιτισμού σημαίνει 

σε τελική ανάλυση, εκτός από τις περιπτώσεις που ασκήθηκε εξαναγκασμός ή 

που δεν λήφθηκαν τα στοιχειώδη απαραίτητα μέτρα για την αναπαραγωγή του, 

ότι οι σχέσεις που συνθέτουν την εσωτερική τάξη της μειονότητας είχαν φτάσει 

σε τέτοιο σημείο χαλαρότητας, ώστε δεν ήταν ικανή να διατηρήσει, ή δεν 

υπήρχε η ανάγκη να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία πολιτισμού που την 

καθιστούσαν όχι απλά διαφορετική, αλλά ομάδα μειονεκτική απέναντι στην 

κυρίαρχη μειονότητα612. 

 Η γλωσσική αφομοίωση συνίσταται συνεπώς στην αντικατάσταση της 

μητρικής γλώσσας του ατόμου ή της κυρίως χρησιμοποιούμενης με άλλη, 

ανεξάρτητα από τις αιτίες και τις συνθήκες στις οποίες αυτή συντελέστηκε. Σε 

συλλογικό επίπεδο, η γλωσσική αφομοίωση έχει ως αποτέλεσμα τη μερική ή 

ολοκληρωτική εξαφάνιση της γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι 

δεν είναι απαραίτητη η αλλοίωση άλλων συστατικών στοιχείων του 

μειονοτικού χαρακτήρα, όταν αυτά συνυπάρχουν με τη γλώσσα. Το εθνικό  

αίσθημα, η συνείδηση εθνοτικής ιδιαιτερότητας ή η θρησκεία θα επηρεαστούν 

                                         
611 J.-W. Bruegel, supra., σ. 437. 
612 Η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που έχουν 
προκαλέσει ή υποβοηθήσει, σε πολλές περιπτώσεις, την διαδικασία αφομοίωσης. Αντίθετα, η 
απομόνωση, σε ορεινές συνήθως περιοχές, μειονοτικών πληθυσμών μπορεί να συντελέσει στη 
διατήρηση των πολιτισμικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Παράδειγμα, οι χρήστες των ρετο-
ρομανικών στην Ελβετία, ή οι Πομάκοι στην Ελλάδα.    
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συνακόλουθα από την εξαφάνιση της ιδιαίτερης γλώσσας της μειονοτικής 

ομάδας, κυρίως στην περίπτωση που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες μαζί της.  

 

 ΙΙ. Με βίαια μέσα 

 

 Κάθε υλικό μέσο ή ψυχολογικού χαρακτήρα που ασκείται παρά τη 

θέληση του αποδέκτη του παραπέμπει στο εννοιολογικό περιεχόμενο της βίας. 

Στην περίπτωση της διαδικασίας αφομοίωσης ειδικότερα, αποσκοπεί στην 

παρεμπόδιση κάθε εκδήλωσης των ιδιαίτερων στοιχείων ή στην επιβολή των 

στοιχείων του κυρίαρχου πολιτισμού στο άτομο και στην ομάδα που ανήκει. Οι 

κάθε είδους τιμωρίες στο χώρο του σχολείου στην περίπτωση χρήσης της 

μειονοτικής γλώσσας στο μάθημα ή στον ελεύθερο χρόνο, οι σχετικές 

παραινέσεις, καθώς και η δημιουργία φορτισμένου κλίματος ή ψυχολογικής 

πίεσης, έχουν αποτέλεσμα την αποστροφή της ίδιας της μητρικής γλώσσας. 

Επίσης η άσκηση διοικητικών μέτρων, μέσω των οποίων επιβάλλεται έμμεσα ή 

άμεσα η χρήση της επίσημης γλώσσας σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, 

επιφέρουν  τον περιορισμό της μειονοτικής γλώσσας μόνο στις ιδιωτικές 

σχέσεις, ολοένα και σε στενότερο κύκλο. Στο χώρο των σχέσεων αυτών, ο 

κοινωνικός και ψυχολογικός παράγοντας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο 

σημείο αυτό, καθώς είτε θα οδηγήσει σε συσπείρωση της ομάδας και 

ενδυνάμωση της συλλογικής συνείδησης με αποτέλεσμα τη διατήρηση τελικά 

της γλώσσας, ως αντίδραση στην αφομοιωτική τάση, είτε θα συμβάλλει στην 

υποβάθμιση της γλώσσας μέχρι την τελική εξαφάνισή της και αλλοίωση του 

εθνοτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της μειονοτικής ομάδας. Σε μερικές 

περιπτώσεις μάλιστα, η εξαφάνιση της γλωσσικής ιδιαιτερότητας μπορεί να 

επιφέρει και την εξαφάνιση της μειονοτικής ομάδας613.  

 Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα θυμάτων πολιτικών αφομοίωσης, οι 

Έλληνες, ελληνόφωνοι και ορθόδοξοι της Αλβανίας, καθώς η επίσημη πολιτική 

του κράτους, μέχρι το θάνατο του Εμβέρ Χότζα, αλλά και πιο πρόσφατα στη 

διετία 1992-1994, επέβαλε κλείσιμο εκκλησιών, αναγκαστική εσωτερική 

μετακίνηση πληθυσμού, επέδειξε αδιαφορία για την πλημμελή λειτουργία των 

μειονοτικών σχολείων, ενώ υπέθαλπτε την ουσιαστική απαγόρευση χρήσης της 

ελληνικής γλώσσας σε δημόσιους χώρους. Αντίστοιχα, οι Τούρκοι και 

                                         
613 Αρκετές μειονοτικές γλώσσες βαδίζουν προς αυτό το σημείο γλωσσικής και πολιτιστικής 
αφομοίωσης, ώστε πλέον να είναι αμφίβολο, σύμφωνα με τους ορισμούς που αποδεχθήκαμε, 
supra, σ. 33 επ. αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις πληθυσμιακες ομάδες που τις 
χρησιμοποιούν, ως "μειονοτικές": αρβανίτικα και βλάχικα στην Ελλάδα, ρετο-ρομανικά στην 
Ελβετία, λαδίνο, γαλλοπροβηγκιανά, κροατικά και γρεκάνικα στην Ιταλία ή καταλανικά, 
βασκικά, οξιτανικά και φλαμανδικά στη Γαλλία.    
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μουσουλμάνοι της Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια της πενταετίας 1984-1989 

υπέστησαν μέτρα, όπως η υποχρεωτική αλλαγή των ονομάτων τους ή η 

απαγόρευση χρήσης της τουρκικής γλώσσας. Στη Ρουμανία, στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, απειλήθηκε η ίδια η ύπαρξη και συνοχή διάφορων 

ολιγομελών μειονοτήτων με την εφαρμογή του μεγαλόπνοου οικιστικού 

σχεδίου του Τσαουσέσκου. Η υποχρεωτική μετακίνηση πολλών χωριών και η 

επανεγκατάστασή τους σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας έπληξε, 

ανάμεσα σε άλλους και τους μειονοτικούς πληθυσμούς. 

 

 ΙΙΙ. "Γλωσσοκτονία" και "εθνοκτονία"614 

 

 Το δικαίωμα στην ύπαρξη όπως ήδη έχουμε αναφέρει615, μπορεί να 

αποδοθεί σε κάθε εθνική, εθνοτική, ή πολιτιστική ομάδα με ιδιαίτερα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα των πολιτικών αφομοίωσης είναι η εξαφάνιση 

των πολιτιστικών χαρακτηριστικών μιας μειονότητας, όπως η γλώσσα. 

Σύμφωνα με την Skutnabb-Kangas, το φαινόμενο της "εθνοκτονίας", και 

συνακόλουθα της "γλωσσοκτονίας" "είναι αποτέλεσμα ιδεολογιών, δομών και 

πρακτικών, που χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν 

και να αναπαράγουν έναν άνισο διαχωρισμό της εξουσίας και των υλικών και 

πνευματικών πόρων μεταξύ ομάδων, οι οποίες προσδιορίζονται από την 

εθνότητα, τον πολιτισμό και τη γλώσσα "616. 

 Η εξάλειψη της γλώσσας, εκτός από απώλεια του μέσου επικοινωνίας 

μιας ομάδας, σημαίνει και την αλλοίωση της ταυτότητάς της, κυρίως όταν η 

ομάδα αυτή αποτελεί μειονότητα. Ο πολιτιστικός της αποπροσανατολισμός και 

η γλωσσική της αφομοίωση μπορεί να είναι συνέπεια της επίδρασης πολλών 

διαφορετικών παραγόντων, όπως το φυσικό περιβάλλον, οι οικονομικές και 

κοινωνικές σχέσεις, το πολίτευμα και οι εξωτερικές σχέσεις του κράτους, και 

βέβαια το νομικό καθεστώς προστασίας των στοιχειωδών δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και ειδικότερα, όπου υπάρχει, των μειονοτήτων. Η έννοια της 

"γλωσσοκτονίας" θα πρέπει να συνδυάζεται με την ανάληψη ενεργειών από την 

πλευρά του κράτους που αποσκοπούν στην εξαφάνιση μιας γλώσσας με την 

εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής αφομοίωσης. Ο όρος μπορεί επίσης να έχει 

και απόλυτα αντικειμενικό περιεχόμενο, περιγράφοντας ή καλύτερα 

διαπιστώνοντας το "θάνατο" της γλώσσας. Αντίστοιχα, ο όρος "εθνοκτονία" 

αναφέρεται στην εξαφάνιση με κάθε μέσο των ιδιαίτερων εκείνων στοιχείων 
                                         
614 "Ethnicism", "linguicism" και "ethnocide", "linguicide" οι όροι στα αγγλικά και γαλλικά 
αντίστοιχα, supra, υποσ. 91. 
615 Supra, σ. 168. 
616 T. Skutnabb-Kangas, supra, σ. 11. 
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που προσδίδουν σε μία ομάδα το διαφορετικό εθνικό ή εθνοτικό χαρακτήρα με 

αποτέλεσμα την εξαφάνιση της ίδιας της ομάδας ως διακριτής οντότητας617.  

 

 

 

 2. Λύσεις μέσα από την κατοχύρωση δικαιωμάτων 
 

 Αν και οι μειονοτικές διεκδικήσεις εκφράζονται πολύ συχνά μέσα από 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνιστούν η γλώσσα και η πολιτιστική 

κληρονομιά, τα συναφή με αυτές προβλήματα απαιτούν κυρίως λύσεις όχι μόνο 

περιορισμένες στο χώρο της πολιτιστικής πολιτικής, αλλά θεμελιωμένες σε ένα 

ευρύτερο νομικό καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και 

του ανθρώπου, όπως αυτό πηγάζει από το διεθνές και εθνικό δίκαιο και με τον 

τρόπο που αυτό εφαρμόζεται.  

 Η "διευθέτηση" των μειονοτικών και γλωσσικών ζητημάτων έχει 

πλούσια ιστορία κατά τα χρόνια λειτουργίας της ΚτΕ, ενώ στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του ΟΗΕ τα συμβατικά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου έθιξαν έμμεσα ή άμεσα με διαφορετικό τρόπο, και μέσα από 

άλλες συνθήκες, τα ζητήματα μειονοτήτων. Η προστασία των μειονοτικών 

ομάδων και των γλωσσικών τους δικαιωμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον όταν τοποθετείται στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης που 

συντελείται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οποία θα 

εξετάσουμε εκτενέστερα. 

 

Α.  Κανόνες διεθνούς δικαίου   

 

 Ι. Το σύστημα προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών 

 

 Το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων που 

συνέθεσαν οι συνθήκες ειρήνης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, άλλες 

πολυμερείς και διμερείς σχετικές συμβάσεις, καθώς και ορισμένες μονομερείς 

δηλώσεις, όπως είδαμε στην εισαγωγή618, αποτέλεσαν λύση προσωρινού 

χαρακτήρα στα προβλήματα που επιχείρησαν να διευθετήσουν, καθώς με το 

ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι περισσότερες από αυτές 

έπαψαν να ισχύουν.  

                                         
617 Η βιολογική βέβαια εξάλειψη των μελών μιας εθνοτικής ή εθνικής ομάδας ήδη καλύπτεται 
από την έννοια της "γενοκτονίας".  
618 Supra, σσ. 21-26. 
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 ΙΙ. Μέσα από το σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

  

 Παρά την ύπαρξη διμερών κυρίως συμβάσεων που θίγουν, inter alia, 

και ζητήματα μειονοτήτων και oι οποίες μάλιστα επανεμφανίζονται σταδιακά 

στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια, η προσέγγιση των μειονοτικών 

προβλημάτων μέσα από την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

την ισχύ της αρχής της μη διάκρισης σε οικουμενικό επίπεδο θεμελίωσε και 

επέφερε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των μειονοτικών 

ζητημάτων από το 1945 και ύστερα. 

 Τα διεθνή κείμενα που συντάχθηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 

και της ΟΥΝΕΣΚΟ δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο μεγάλο φάσμα 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα μειονοτικά προβλήματα. Έτσι οι 

περιφερειακοί διεθνείς οργανισμοί κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν με μία πιο 

ρεαλιστική προσέγγιση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ΔΑΣΕ και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως δείξαμε619, πρότειναν και εφαρμόζουν λύσεις νομικού ή 

πολιτικού χαρακτήρα που ολοένα και περισσότερο αναφέρονται ρητά και 

αποκλειστικά στα δικαιώματα των μειονοτήτων δίνοντας ασφαλώς αμεσότερες 

και προσφορότερες λύσεις. Οι δικαιοπαραγωγικοί μηχανισμοί των ευρωπαϊκών 

οργανισμών φαίνεται ότι τείνουν να ξεπεράσουν το ισχύον καθεστώς 

προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων το οποίο περιορίζεται στα 

στενά πλαίσια της διατύπωσης της αρχής της μη διάκρισης και της εφαρμογής 

των ευρύτερων δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθιερώνοντας κανόνες δικαίου 

ρητά αναφερόμενους στη μειονοτική ταυτότητα, και κατά περίπτωση στη 

γλωσσική ιδιαιτερότητα.  

 

 ΙΙΙ. Η Eυρωπαϊκή Ένωση 

 

 Η προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και 

γενικότερα η νομική θέση των γλωσσών που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό 

των κρατών, μπορεί να εξεταστεί mutatis mutandis και στην περίπτωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας παρατηρούμε την πορεία 

διαμόρφωσης μιας έννομης τάξης αντίστοιχης με εκείνης των ομοσπονδιακών 

κρατών. Ανεξάρτητα από την κατάληξη αυτής της πορείας, θα εξετάσουμε την 

ιδιαίτερη νομική αντιμετώπιση που διαμορφώνεται στο χώρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τόσο των επίσημων γλωσσών των κρατών μελών, όσο και για των 

μειονοτικών και λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στο 

                                         
619 Supra, πρώτο μέρος.  
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έδαφός τους. Η θέση των επίσημων γλωσσών των κρατών μελών, και το 

καθεστώς προστασίας των μειονοτικών γλωσσών, αλλά και γενικότερα των 

γλωσσικών δικαιωμάτων κάθε μειονοτικής ομάδας620 αναμφίβολα παίρνει 

διαφορετική διάσταση στο νέο πολιτικό και νομικό περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης621, καθώς ολοένα και περισσότερο καθίσταται 

αντικείμενο ενός γλωσσικού σχεδιασμού622 από την πλευρά των οργάνων της.  

 Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το περιεχόμενο του όρου "γλωσσικός 

σχεδιασμός" ανταποκρίνεται στην έρευνα των γλωσσικών αλλαγών και του 

νομικού τους καθεστώτος, αλλά και στο ίδιο το αντικείμενο των κανόνων 

δικαίου. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει και τη ρυθμιστική αντιμετώπιση 

της γλώσσας. Πρόκειται για ενέργειες έμμεσες ή σιωπηρές, οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσμα την επέμβαση στη γλωσσική συμπεριφορά. Επίσης περιλαμβάνει 

και τις ενέργειες που επιχειρούνται στο πλαίσιο της γλωσσικής πολιτικής. Σε 

αυτή την περίπτωση η επέμβαση στη γλωσσική συμπεριφορά αποτελεί στόχο 

συγκεκριμένου πολιτικού προσανατολισμού623. 

 Ο γλωσσικός σχεδιασμός μπορεί να περιγραφεί ως διαδικασία 

παρατήρησης, διαμόρφωσης συγκεκριμένης πολιτικής, λήψης αποφάσεων, 

καθώς και εφαρμογής και αξιολόγησή τους624. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θεμελιώνεται στις διατάξεις της ιδρυτικής της Συνθήκης625 και στους 

κανόνες δικαίου που θεσπίζουν τα όργανά της. Συντελείται με τη λήψη 

πολιτικών αποφάσεων, καθώς και με τις ενέργειες εφαρμογής τους. 

 

α. Οι επίσημες γλώσσες των κρατών μελών 

 

 Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ από το Νοέμβριο 

1993, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από μία τάση μετασχηματισμού σε 

ομοσπονδιακό κράτος. Η θέση των επίσημων γλωσσών των κρατών στην 

Κοινότητα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής των αρχών της 
                                         
620 Λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας και εφαρμόζουμε τον ορισμό που θέλει τα μέλη των 
μειονοτήτων υπηκόους του κράτους και με συνεχή ιστορική παρουσία σε ορισμένη περιοχή.  
621 Βλ. σχετικά Π. Γρηγορίου, supra, υποσ. 346, και N. Lebessis, Le rôle de la Comunauté 
européenne dans le débat sur les minorités, Questions des minorités en Europe, P. Grigoriou (επιμ.), 
Presses Interuniversitaires, Bruxelles 1994, σ. 253 επ..  
622 "Language Planning" και "aménagement linguistique", οι όροι στα αγγλικά και γαλλικά 
αντίστοιχα. Σχετικά με το γλωσσικό σχεδιασμό ως εργαλείο της εθνοπολιτισμικής ολοκλήρωσης, 
βλ. Δ. Μιχαήλ, supra, υποσ. 59, σ. 50 επ.  
623 N. Labrie, supra, υποσ. 353, σ. 27. 
624 N. Labrie, L'analyse de l'aménagement linguistique, Droits des minorités, droits linguistiques, Droits 
de l'Homme, H. Giordan (επιμ.), éd. Kimé, Paris 1992, σ. 65.  
625 Άρθρα 126 παρ. 1 και 2, 128 και 217 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, supra, σ. 132 επ., άρθρο 
79 παρ. 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, άρθρα 1 και 6 του Κανονισμού Νο 1 του 
Συμβουλίου, άρθρο 29 παρ. 4 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου.  
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ισότητας και της πολυγλωσσίας, καθώς σχεδόν όλες οι επίσημες γλώσσες 

σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο είναι επίσημες και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης626. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 217 της Συνθήκης του Μάαστριχτ "το γλωσσικό 

καθεστώς των οργάνων της Κοινότητας ορίζεται από το Συμβούλιο ομοφώνως 

με την επιφύλαξη του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου". Το Συμβούλιο 

τον Απρίλιο του 1958 ενέκρινε τον Κανονισμό αρ. 1 "περί καθορισμού του 

γλωσσικού καθεστώτος της ΕΟΚ"627 στο άρθρο 1 του οποίου ορίζονται ως 

επίσημες, καθώς και γλώσσες εργασίας628, τα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και 

ολλανδικά. Με τη σταδιακή διεύρυνση των μελών της Κοινότητας 

προστέθηκαν τα αγγλικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά, 

τα σουηδικά και τα φινλανδικά, εφαρμόζοντας την αρχή της ισότητας629. Το 

άρθρο 6 του ίδιου Κανονισμού εισήγαγε την ευχέρεια για το κάθε θεσμικό 

όργανο να μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του γλωσσικού 

καθεστώτος στα επί μέρους όργανά του. Έτσι, το άρθρο 76 του Κανονισμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι όλα τα έγγραφά του πρέπει να 

συντάσσονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Επίσης, ότι οι ομιλίες που 

γίνονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών θα πρέπει να 

διερμηνεύονται σε όλες τις άλλες, καθώς και σε εκείνες που κρίνει σκόπιμο το 

προεδρείο630. Δεν είναι όμως όλες οι επίσημες γλώσσες των κρατών μελών και 

επίσημες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο λιγότερο διαδεδομένες 

επίσημες γλώσσες κρατών μελών, τα λουξεμβουργιανά και τα γκέλικ, 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την αντιμετώπισή τους από τα 

                                         
626 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος διεθνής οργανισμός σε περιφερειακό και οικουμενικό 
επίπεδο ο οποίος αναγνωρίζει τόσες πολλές γλώσσες, δώδεκα επίσημες, από τις οποίες οι εννέα 
γλώσσες εργασίας  (οι επίσημες εκτός από τα γκέλικ). 
627 ΕΕ αρ. 17, 6.10.1958, 358/58. 
628 Για τη διάκριση μεταξύ "επίσημης γλώσσας" και "γλώσσας εργασίας", βλ. απάντηση του 
Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 1980 (ΕΕ C 150/17, 18.6.1980) στη γραπτή ερώτηση αρ. 1576/79 του 
κ. Patterson. 
629 Τα λουξεμβουργιανά, αν και επίσημη γλώσσα του Λουξεμβούργου από το 1984, αποτελούν 
τη μόνη εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών και επίσημη ή 
γλώσσα εργασίας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γκέλικ, επίσημη γλώσσα της 
Ιρλανδίας έχουν ημι-επίσημη θέση καθώς χρησιμοποιούνται μόνο ως γλώσσα σύνταξης των 
συνθηκών και όχι ως γλώσσα εργασίας των οργάνων. Για τους λόγους της κοινοτικής αρχής περί 
ισότητας των γλωσσών, βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής στην απάντηση προς την ερώτηση Νο 
82 του κ. Van der Waal (Η-145/85) για τη "διατήρηση των επίσημων γλωσσών στην Κοινότητα" 
(συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 2-327/168 της 12.6.85). 
630 Αναλυτικά βλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των 
Πολιτών σχετικά με την αναγνώριση της καταλανικής ως επίσημης γλώσσας των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, Συντάκτης G. Donnez, στην Έκθεση σχετικά με τη θέση των γλωσσών στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την περίπτωση της καταλανικής γλώσσας, Εισηγητής Reding, Α3-
169/90, Παράρτημα ΙΙΙ, σ. 18. 
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κοινοτικά όργανα και απολαμβάνουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ίσης 

μεταχείρισης με τις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες631. 

 Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα που προκύπτει σχετικά, αφορά στα 

γλωσσικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι διαμένουν σε άλλη 

χώρα μέλος της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

κανόνες που διέπουν την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων σε 

συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία του κράτους υποδοχής. Δεν 

αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των 

εργαζομένων που προέρχονται από κοινοτικές χώρες και εκείνων που 

εντάσσονται στην κατηγορία των μεταναστών από τρίτες χώρες, κυρίως ως 

προς τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών τους. Στην ουσία θα έχουμε μια 

συγκρουσιακή σχέση, κυρίως σε ζητήματα εκπαίδευσης, μεταξύ των επίσημων 

γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα έξω από το πεδίο εργασίας των 

οργάνων της. Η λύση που θα δοθεί θα είναι σε κάθε περίπτωση άμεσα 

συναρτημένη στο ευρύτερο νομικό καθεστώς της ίδιας της κοινότητας και 

κυρίως στις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά στο "γλωσσικό 

σχεδιασμό" απέναντι στις "νέες μειονότητες", κοινής όμως ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας. 

 Περίπου 35 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών έχουν μητρική τους -ή 

χρησιμοποιούν καθημερινά- γλώσσα η οποία δεν είναι μία από τις δώδεκα 

επίσημες της Κοινότητας, και η οποία ανήκει σε αυτές που έχουμε περιγράψει 

ως μειονοτικές στο εσωτερικό των κρατών μελών. Η αντιμετώπισή τους από τα 

κοινοτικά όργανα εντάσσεται κυρίως στην προαγωγή του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού και λιγότερο στη νομική προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων 

των χρηστών τους, σύμφωνα με το ισχύον και το υπό διαμόρφωση καθεστώς. 

  

 

β. Οι γλώσσες των μειονοτήτων. 

 

 Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται από μειονοτικούς πληθυσμούς στο 

εσωτερικό των κρατών μελών δεν απασχολούν τα κοινοτικά όργανα καθώς δεν 

αποτελούν επίσημη γλώσσα εργασίας. Η έννοια και ο ορισμός της μειονότητας 

και της μειονοτικής γλώσσας παίρνει ασφαλώς διαφορετικό χαρακτήρα στο 
                                         
631 Για παράδειγμα τα γκέλικ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως γλώσσα εργασίας από το 
Δικαστήριο (βλ. Κανονισμό του Δικαστηρίου, ΕΕ L 350 της 28.12.1974) ή να εκφραστούν σε 
αυτά μάρτυρες οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν σε άλλη επίσημη γλώσσα (άρθρο 6 του 
Κανονισμού Διαδικασίας). Επίσης μαζί με τα λουξεμβουργιανά έχουν συμπεριληφθεί στο 
πρόγραμμα LINGUA, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 1989. Σύμφωνα με 
το άρθρο 5, η προώθηση των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών της Κοινότητας αποτελεί έναν 
από τους σημαντικούς στόχους του προγράμματος.  
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επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός οργανισμού ο οποίος χαρακτηρίζεται 

από αυξημένο βαθμό πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, καθώς 

δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη απόλυτα ενιαίας έννομης τάξης 

στο εσωτερικό της, ούτε ακόμη να ταυτίσουμε την έννοια της ιθαγένειας ενός 

κράτους με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, όπως αυτή εξαγγέλλεται από τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ632, ο όρος "μειονότητα" δεν κρίνεται δόκιμος για να περιγράψει 

τις ίδιες πληθυσμιακές ομάδες σε ένα ευρύτερο νομικό και πολιτικό 

περιβάλλον από εκείνο της έννομης τάξης του κράτους. Για αυτό το λόγο 

προτιμάται ο όρος "εθνοτικές ομάδες"633 και για τις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται από αυτές, η έκφραση "λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες", 

όρος σαφώς ευρύτερος από το "μειονοτικές γλώσσες". Αναφέρεται σε κάθε 

περίπτωση στις γλώσσες των "ιστορικών μειονοτήτων" και επιχειρεί να 

καλύψει και τις επίσημες γλώσσες, όπως τα γκέλικ, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

σε πιο περιορισμένη έκταση από ότι ορισμένες μειονοτικές γλώσσες634.  

 Τη σημασία των γλωσσών αυτών και τη θέση τους στον κοινό 

ευρωπαϊκό πολιτιστικό πλούτο υπογράμμισαν τόσο οι εκθέσεις που 

υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο635, όσο και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και 

Δικαιωμάτων των Πολιτών, η οποία σε Γνωμοδότησή της "υπενθυμίζει ότι η 

γλώσσα αποτελεί κεφαλαιώδες μέσο επικοινωνίας εντός της υπό διαμόρφωση 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πρέπει να συνδυάσει αφ' 

ενός τη χρήση των περισσότερο διαδεδομένων γλωσσών ... και αφ' ετέρου την 

προστασία και υπεράσπιση των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών σε 

περιφερειακό ή υπερπεριφερειακό επίπεδο ". Η Επιτροπή υπενθύμισε επίσης τη 

σημασία των γλωσσών αυτών, έχοντας τη γνώμη ότι "οι λιγότερο διαδεδομένες 

γλώσσες και πολιτισμοί αποτελούν ακόμη αναπόσπαστη διάσταση του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού και ότι κατά συνέπεια η Κοινότητα οφείλει να τους 

                                         
632 Άρθρο Β, σημείο τρίτο. 
633 Κυρίως από τους εισηγητές των Ψηφισμάτων που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται τα μέλη των "νέων 
μειονοτήτων". 
634 Υπολογίζεται ότι τα γκέλικ χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Ιρλανδία από 70.000 
ανθρώπους, ενώ περίπου 800.000 μπορούν να εκφραστούν γραπτά ή προφορικά με μεγαλύτερη ή 
μικρότερη δυσκολία. Στη Γαλλία οι χρήστες των οξιτανικών και των γερμανικών (αλλεμανικά 
στην Αλσατία και φραγκικά στην τιονική Λωραίνη) εκτιμώνται σε 1.500.000 και 1.200.000 
αντίστοιχα, ενώ στην Ισπανία τα καταλανικά χρησιμοποιούνται από 7 εκατομμύρια κατοίκους 
της Καταλονίας, της Βαλένθια και των Βαλεαρήδων Νήσων (πηγές: N. Labrie, supra, υποσ. 353, 
σ. 214, Έκθεση M. Killilea, supra, παράρτημα I, σ. 20 επ.).   
635 Supra, σ. 144 επ. 
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παράσχει νομική προστασία που να συνοδεύεται από τους αναγκαίους 

οικονομικού πόρους "636. 

 Το ζήτημα της επιβίωσης των γλωσσών των μειονοτήτων έθιξαν και οι 

εκθέσεις εισηγητών του Κοινοβουλίου, οι οποίες υιοθετήθηκαν με τη μορφή 

ψηφίσματος σε δύο περιπτώσεις637. Μέσα από τα κείμενα αυτά ξεχωρίζουμε τη 

καταγραφή πέντε παραγόντων, οι οποίοι θεωρείται ότι χαρακτηρίζουν το 

επίπεδο ζωής μιας γλώσσας και χρήζουν έννομης προστασίας: 

1. Η διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού. 

2. Η χρησιμοποίηση της γλώσσας στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. 

3. Η χρησιμοποίηση της γλώσσας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

4. Η γενικότερη χρήση της στο δημόσιο βίο, στις κοινωνικές και πολιτιστικές 

σχέσεις. 

5. Η χρησιμοποίηση της γλώσσας στους γεωγραφικούς όρους. 

 Το ζήτημα της ανάγκης προστασίας έθεσαν και τα μέχρι σήμερα 

Ψηφίσματα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που εξετάσαμε στο 

πρώτο μέρος638. Η απάντηση που δόθηκε από την πλευρά της Επιτροπής και 

του Συμβουλίου κρίνεται ικανοποιητική μόνον όσον αφορά στη διάθεση πόρων 

για την έρευνα και προαγωγή των μειονοτικών γλωσσών639. Η απόλυτη 

απουσία θέσπισης κανόνων προαγωγής της μειονοτικής ιδιαιτερότητας 

ασφαλώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου για την 

καθιέρωση ενός minimum νομικού καθεστώτος προστασίας. 

 Ιδιαίτερο πρόβλημα προέκυψε σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ομιλητών, ώστε να διεκδικούν 

την αναγνώρισή τους σε κοινοτικό επίπεδο. Ποια για παράδειγμα μπορεί να 

είναι η θέση των καταλανικών, γλώσσα η οποία είναι αναγνωρισμένη ως 

επίσημη σε τρεις "αυτόνομες κοινότητες" της Ισπανίας και που χρησιμοποιείται 

επίσης στη νότια Γαλλία και στη Σαρδηνία από συνολικό αριθμό χρηστών 

μεγαλύτερο από εκείνους που χρησιμοποιούν τα δανικά, επίσημης γλώσσας 

κράτους μέλους; Το 1988 η τοπική κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων και την 

επόμενη χρονιά και της Καταλονίας ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

την αναγνώριση των καταλανικών ως επίσημης γλώσσας της Κοινότητας. Η 

έκθεση Reding που συντάχθηκε για την ενημέρωση του Κοινοβουλίου 

                                         
636 Εισήγηση του J. M. Bandres Molet, Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και 
Δικαιωμάτων των Πολιτών προς την Επιτροπή Πολιτισμού Νεότητας, Παιδείας και Μέσων 
Ενημέρωσης, Έκθεση M. Killilea, supra, σσ. 70 και 71. 
637 Σύμφωνα με τα Ψηφίσματα Arfè και Kuijpers του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, supra, υποσ. 
362 και 366 αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στην εισήγηση Brades Molet, supra, σ. 68. 
638 Supra, σ. 140. 
639 Supra, σ. 134. 



234 

υπογράμμισε τη σημασία "που πρέπει να αποδοθεί στη χρήση των γλωσσών από 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σχετικά με τις οποίες πρέπει να γίνει προσπάθεια, 

ώστε να θεωρούνται όχι ένα εξωτερικό και ξένο χαρακτηριστικό, αλλά ως ένα 

εγγενές στοιχείο της ζωή των πολιτών "640. Η έκθεση κατέληξε στην υιοθέτηση 

Ψηφίσματος από το Κοινοβούλιο το οποίο ζητά από το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να μεριμνήσουν για "την έκδοση των συνθηκών και των θεμελιωδών 

κειμένων της Κοινότητας στα καταλανικά, τη διάδοση στα καταλανικά από τα 

μέσα ενημέρωσης της δημόσιας πληροφόρησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά όργανα, 

στο να συμπεριλαμβάνονται τα καταλανικά στα προγράμματα εκμάθησης και 

τελειοποίησης ευρωπαϊκών γλωσσών που εκπονεί η Επιτροπή, χρήση των 

καταλανικών κατά τις προφορικές και γραπτές επαφές με το κοινό στα γραφεία 

της Επιτροπής στις σχετικές 'Αυτόνομες Κοινότητες' "641. 

 Τελικά το Κοινοβούλιο πρότεινε την προαγωγή της καταλανικής σε 

γλώσσα συνθηκών και επαφών με το κοινό, σε ένα καθεστώς δηλαδή παρόμοιο 

με αυτό των γκέλικ, χωρίς ωστόσο να θίξει τη πιθανότητα χρησιμοποίησής της 

ως γλώσσα εργασίας των οργάνων της Κοινότητας. Παρόμοια, η προοπτική 

επισημοποίησης των βαλονικών διαλέκτων της γαλλικής γλώσσας από το 

Συμβούλιο της γαλλόφωνης κοινότητας στο Βέλγιο θα δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για οικονομική επιχορήγηση και υποστήριξη από τα κοινοτικά 

όργανα της χρήσης τους από τα μέσα ενημέρωσης642.  

 Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου  θίγεται μόνον έμμεσα 

από το ισχύον κοινοτικό δίκαιο643. Για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις 

γλωσσικές τους ελευθερίες, όπως οι έννοιες αυτές έχουν διαμορφωθεί από το 

θετικό και υπό διαμόρφωση διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. 

Ωστόσο, η προοπτική προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ θα 

μεταβάλει αναπόφευκτα το νομικό περιβάλλον και αυτόν ακόμη το χαρακτήρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

που εγγυάται η Σύμβαση θα αποτελεί έναν από τους στόχους της πολιτικής των 

οργάνων της αλλά και αντικείμενο των δεσμευτικών αποφάσεων του 

δικαστηρίου του Λουξεμβούργου644. Έτσι, η προστασία των γενικών 

                                         
640 Έκθεση Reding, supra, σ. 6. 
641 EE C 19 της 28.1.1991, σ. 42. 
642 Σχετικά, N. Labrie, supra, υποσ. 353, σσ. 250-253.  
643 Άρθρο ΣΤ' της Συνθήκης του Μάαστριχτ, supra, σ. 135. Επίσης βλ. Έκθεση της Επιτροπής 
θεσμικών θεμάτων για το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισηγητής F. Herman, Τίτλος VIII 
σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπου διατυπώνονται η αρχή της μη διάκρισης με 
αναφορά στη γλώσσα και τη συμμετοχή σε εθνική μειονότητα (άρθρο 3 παρ. β'), το δικαίωμα 
στην ταυτότητα (άρθρο 6 παρ. α'), και το  δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14 παρ. γ'),  
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 27.1.1994, Α3-0031/94. 
644 Για τις επιπτώσεις και τα προβλήματα μιας τέτοιας προοπτικής βλ. supra, υποσ. 351. 
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γλωσσικών δικαιωμάτων των άρθρων 5 και 6, η ρήτρα του άρθρου 14 και το 

δικαίωμα του άρθρου 2 του πρώτου Πρωτοκόλλου θα επανεισαχθούν στην 

έννομη τάξη των μελών της Ένωσης, ήδη μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

μέσα από το χώρο του κοινοτικού δικαίου.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική σύνταξης και 

υιοθέτησης ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ σχετικά με τα 

πολιτιστικά δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες στο πέρας 

των σχετικών εργασιών των εμπειρογνωμόνων645, σε συνδυασμό με την 

πιθανότητα προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ και στο πρωτόκολλο αυτό. 

Η προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων θα αποτελούσε 

τμήμα του θετικού κοινοτικού δικαίου εντάσσοντας τη λύση των σχετικών 

προβλημάτων στην κοινοτική προβληματική και στο πλαίσιο κοινών 

προδιαγραφών προστασίας και προαγωγής των μειονοτικών -στο εσωτερικό 

των κρατών μελών- ή λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών στο εσωτερικό των 

συνόρων της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν υπερκαλύπτεται το πρότυπο της 

προστασίας που θεσπίζεται στο πλαίσο της εσωτερικής έννομης τάξης η οποία 

ακολουθεί, αν δεν συμβάλλει, στην έκφραση τάσης δημιουργίας κανόνων 

δικαίου σε δεύτερο επίπεδο μέσα από τα κοινοτικά όργανα.  

 

Β.  Το εσωτερικό δίκαιο 

 

 Ι. Σύνταγμα και νόμοι 

 

 Σύμφωνα με την αρχή του σεβασμού της πολιτιστικής ετερότητας, όπως 

αυτή νοείται στον ευρωπαϊκό χώρο, η συνταγματική δομή του κράτους οφείλει 

να λάβει υπόψη της τον τυχόν ετερογενή χαρακτήρα του πληθυσμού. Από τις 

διατάξεις των ευρωπαϊκών συνταγμάτων μπορούμε πρώτα να διακρίνουμε 

εκείνες που σχετίζονται με τη δομή του κράτους, ομοσπονδιακής ή όχι, ή που 

προβλέπουν κάποιο βαθμό τοπικής αυτονομίας. Ωστόσο, η ύπαρξη 

ομοσπονδιακών κρατιδίων ή τοπικής αυτονομίας συνήθως δεν θεμελιώνεται 

στην πληθυσμιακή εθνοτική σύνθεση του κράτους. Αντίθετα, η συμμετοχή στο 

εθνικό κοινοβούλιο μπορεί να εξασφαλιστεί κατ' εξαίρεση με άμεση 

νομοθετική πρόβλεψη για τις μειονοτικές ομάδες με σκοπό την προαγωγή των 

προβλημάτων και αιτημάτων τους, οι οποίες βάσει των πληθυσμιακών 

δεδομένων δεν θα ήταν εφικτό να αντιπροσωπεύονται646.  
                                         
645 Supra, σ. 121 επ.. 
646 Ορισμένες μειονότες στη Γερμανία, τη Δανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη 
Τσεχία και την Ουγγαρία αποτελούν παραδείγματα πρόβλεψης της εκπροσώπισης μειονοτήτων 
στα εθνικά κοινοβούλια με κριτήριο την ανάγκη προώθησης των συμφερόντων τους, ανεξάρτητα 
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 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ζητήματα μειονοτήτων είτε 

πηγάζουν από διατάξεις διεθνών κειμένων, είτε αποτελούν διευθέτηση πρώτου 

βαθμού, άμεσα από το εσωτερικό δίκαιο. Στην πρώτη περίπτωση, το διεθνές 

νομικό κείμενο μπορεί να είναι πολυμερής συνθήκη προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, ή διμερής που να αφορά στα δικαιώματα των 

μειονοτήτων. Οι ρυθμίσεις αυτές απευθύνονται ad hoc στα μέλη των 

μειονοτήτων, και σπανιότερα στις ίδιες τις μειονότητες, μέσα από το πρίσμα 

της "εδαφικής", της "προσωπικής" ή της τοπικής αυτονομίας.  

  

 ΙΙ. "Εδαφική", "προσωπική" και τοπική αυτονομία 

 

 Το περιεχόμενο της "εδαφικής αυτονομίας" αναφέρεται στην απόδοση 

δικαιωμάτων στα μέλη μειονότητας σε προσδιορισμένη διοικητική, συνήθως, 

περιφέρεια. Ουσιαστικά αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της αρχής της 

εδαφικότητας. Συναφής είναι η έννοια της "γλωσσικής εδαφικότητας"647 η 

οποία επιχειρεί να συγκεκριμενοποιήσει την έκταση εφαρμογής του θεσμικού 

πλαισίου μιας ενδεχόμενης διευθέτησης των γλωσσικών δικαιωμάτων 

μειονότητας στην περιοχή αυτή. 

 Αντίθετα, η "προσωπική αυτονομία"648 αναφέρεται στην απόδοση 

δικαιωμάτων στα μέλη μιας μειονότητας σε προσωπικό επίπεδο, ανεξάρτητα 

από την αρχή της εδαφικότητας. Έχει ιδιαίτερη σημασία και εφαρμογή στην 

περίπτωση κατά την οποία οι πληθυσμοί διαφορετικής γλώσσας και πολιτισμού 

συνυπάρχουν ανάμεικτα. Το καθεστώς που βασίζεται στην "προσωπική 

αυτονομία" επιτρέπει στην κάθε ομάδα να αυτοδιοικηθεί ανεξάρτητα σε 

θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, μέσων μαζικής ενημέρωσης ή θρησκείας 

σχηματίζοντας μία και μόνη οντότητα, έννομη τάξη, αλλά και οικονομικο-

κοινωνικό σύνολο. Με τον τρόπο αυτό, ο νόμος αποσκοπεί στο να δώσει σε μία 

πληθυσμιακή ομάδα στο εσωτερικό του κράτους τη δυνατότητα να διευθετήσει 

τις υποθέσεις της με κριτήριο το άτομο και όχι το έδαφος. Επιχειρεί δηλαδή ένα 

διαχωρισμό μεταξύ του νόμου, της διοίκησης και του εδάφους. Επίσης, παρέχει 

τη δυνατότητα στο νομοθέτη να αποδίδει δικαιώματα σε όφελος ομάδων και 

μειονοτήτων που βρίσκονται διασκορπισμένες σε όλη την επικράτεια, χωρίς να 

                                                                                                                     
από το απαιτούμενο κατά περίπτωση ελάχιστο ποσοστό εκπροσώπησης. Βλ. αναλυτικά F. Benoît-
Rohmer, La représentation des minorités dans les Parlements d'Europe centrale et orientale, Revue 
française de droit constitutionnel, No 15, 1993, σ. 499 επ. 
647 Ο όρος στα γαλλικά "territorialité linguistique", βλ. G. Heraud, Nationalismes comblés et 
nationalismes frustrés. Pour un traitement équitable de toutes les nations, L'Europe centrale et ses 
minorités : vers une solution européenne?, A. Liebich, A. Reszler επιμ.), IUHEI, Genève, PUF Paris 
1993, σ. 187 επ.  
648 "Autonomie personnelle", ο όρος στα γαλλικά, βλ. B. Tourel, supra, σ. 1844 επ. 
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αποκλείει βέβαια και την κάλυψη των πληθυσμών, οι οποίοι διαβιούν 

συγκεντρωμένοι σε ορισμένη περιοχή.  

 Στην πράξη, σπάνια υπάρχουν περιπτώσεις κρατών που υιοθέτησαν και 

εφάρμοσαν και τα δύο συστήματα απόδοσης δικαιωμάτων σε μειονοτικές 

ομάδες. Παράδειγμα μικτού συστήματος αποτελεί η προστασία της σουηδικής 

γλώσσας στη Φινλανδία. Στα νησιά Άαλαντ εφαρμόζεται η τοπική αυτονομία 

ενώ για τους φινλανδούς πολίτες που χρησιμοποιούν τα σουηδικά σε 

οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, η γλώσσα απολαμβάνει της επίσημης 

αναγνώρισης και ισοτιμίας με τα φινλανδικά. Σε άλλες περιπτώσεις, η 

προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων είναι συνδεδεμένη με την οργάνωση 

τοπικής ή περιφερειακής αυτονομίας649. 

 Η έννοια της τοπικής αυτονομίας "τείνει με γενικό τρόπο να εκφράσει τις 

διαφορετικές νομικές ερμηνείες της ιδέας της ελευθερίας "650. Ουσιαστικά 

αποτελεί έναν τρόπο διαχείρισης της επικράτειας από το κράτος, χωρίς να 

επηρεάζει τον συγκεντρωτικό του χαρακτήρα, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα 

βήμα προς την ομοσπονδίωση. Είναι δυνατό να αναγνωρίζεται από μία διεθνή 

συνθήκη της οποίας οι σχετικές διατάξεις θα εφαρμοστούν στην εσωτερική 

έννομη τάξη με την θέσπιση εθνικών νόμων. Σπάνια η τοπική αυτονομία ως 

τρόπος προστασίας μειονοτήτων θεσπίζεται άμεσα από την εσωτερική τάξη 

χωρίς να προέρχεται από διεθνές κείμενο651. Τέτοια είναι για παράδειγμα η 

περίπτωση της χορήγησης αυτονομίας στα νησιά Φερόε από το κοινοβούλιο 

της Δανία, της οργάνωσης των "Αυτονομιών" της Ισπανίας652 και πιο 

πρόσφατα της παραχώρησης καθεστώτος αυτονομίας στους Γκαγκαούζους της  

Μολδαβίας653. 

                                         
649 Για την καναδική άποψη σχετικά με την επέμβαση του δικαίου στα γλωσσικά ζητήματα βλ. P. 
Perthaler, Modes d'action juridique dans le domaine linguistique, Minorités linguistiques et 
interventions, Colloque, Université Laval, Québec 1978, σ. 71 επ. 
650 C. Palazzoli, Les régions italiennes. Contribution à l'étude de la décentralisation politique, 1966, σ. 
9, όπως παραπέμπει ο A. Touret, L'aménagement constitutionnel des Etats de peuplement composite, 
CIRB, Université Laval, Québec 1973, σ. 83. Βλ. επίσης Y. Distein (επ.), Models of Autonomy, 1981. 
651 Η αυτονομία των νησιών Άαλαντ θεσπίστηκε ύστερα από τη συνομολόγηση σχετικού  
Συμφώνου μεταξύ Σουηδίας και Φινλανδίας της 27 Ιουνίου 1920, και οι "αυτόνομες περιοχές" 
στη βόρεια Ιταλία στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης του 1947, της συνημμένης σε αυτή 
Συμφωνία De Gaspieri-Gruber και της Τελικής Πράξης του Όσιμο του 1975. 
652 Η αυτονομία των νησιών Φερόε προβλέπεται νόμο της 23ης Μαρτίου 1948. Όσον αφορά στο 
ισπανικό σύστημα, θεμελιώνεται στο Σύνταγμα της 27ης Δεκεμβρίου 1978 και στα Καταστατικά 
των Αυτονομιών της Καταλονίας, της Γαλίθια, της Χώρας των Βάσκων, των Βαλεαρήδων 
Νήσων, της Βαλένθια και της Ναβάρα. Βλ. λεπτομερέστερα άρθρα των A. Milian-Massana, Droits 
linguistiques et droits fondamentaux en Espagne και G. Puig Moreno, Les langues dans l'Etat espagnol, 
Droits des minorités, supra, υποσ. 624, σσ. 251 επ. και 269 επ. αντίστοιχα. 
653 Η οργάνωση της Γκαγκαουζίας προβλέπεται από νόμο της 23ης Δεκεμβρίου 1994, σύμφωνα 
με τον οποίο η ενλόγω περιοχή αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα της Μολδαβίας με νομοθετικές 
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 ΙΙΙ. Ομοσπονδίωση 

  

 Τα προβλήματα σχετικά με τη θέση των μεινοτήτων και συγκεκριμένα 

της γλωσσικής τους έκφρασης στην έννομη τάξη κάθε κράτους βρίσκουν συχνά 

λύσεις μέσα από την ίδια τη δομή του κράτους. Στα ομοσπονδιακά κράτη, για 

παράδειγμα, οι μειονότητες είναι δυνατό να απολαμβάνουν δικαιώματα σε 

επίπεδο τόσο ομόσπονδου κράτους, όσο και σε ομοσπονδιακού κρατιδίου, 

χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι ο κανόνας654. Αν και και τα ομοσπονδιακά 

συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών δεν αντιμετώπισαν με απόλυτη επιτυχία 

τα προβλήματα των μειονοτήτων τους, θα λέγαμε ότι πέτυχαν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σχετικά με την προστασία επί μέρους δικαιωμάτων, και 

ανάμεσά τους, των γλωσσικών655. 

 Όπως ήδη αναφέραμε, η ομοσπονδιακή δομή του κράτους δεν εξαρτάται 

απαραίτητα από την ύπαρξη διαφορετικών εθνικών, εθνοτικών ή γλωσσικών 

ομάδων. Η ανάδειξη  της μειονοτικής αυτονομίας σε ομόσπονδο κρατίδιο 

αποτελεί ίσως την πλέον ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της μειονοτικής 

ιδιαιτερότητας, ωστόσο απαιτείται η πλήρωση μιας σειράς προϋποθέσεων. Κατ' 

αρχήν, θα πρέπει η εθνική ή εθνοτική ομάδα να διαθέτει τέτοια συνεκτικά 

δομημένη εσωτερική τάξη, ώστε να διεκδικεί όχι απλά την αυτονόμησή της 

αλλά και τη θεσμική δόμηση των εσωτερικών σχέσεων εξουσίας. Δεύτερον, η 

εσωτερική αυτή έννομη και οικονομικοινωνική τάξη να θεμελιώνεται σε 

χαρακτηριστικά, όπως η εθνική συνείδηση ή απλά η συνείδηση εθνοτικής, 

γλωσσικής ή θρησκευτικής συγγένειας μεταξύ των μελών της αλλά και 

συνείδησης ετερότητας ως προς την κυρίαρχη ή άλλη ομάδα. Τρίτον, να 

υπάρχει αρκετό πληθυσμιακό στοιχείο κατ' αναλογία με το συνολικό πληθυσμό 

του κράτους, καθώς και γεωγραφική συνοχή της κατανομής του, ώστε να είναι 

δυνατή η σύσταση ομοσπονδιακού κρατιδίου. Διαφορετικά, είναι εφικτή η 

απόδοση δικαιωμάτων μόνο στο πλαίσιο της "προσωπικής αυτονομίας".  

                                                                                                                     
αρμοδιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, οικονομίας, οικολογίας, αθλητισμού κ. ά. 
(βλ. άρθρο 12 παρ. 2). Για τις επίσημες γλώσσες, supra, υποσ. 493 in fine. 
654 Βλ. ιδιαίτερα R. Bernhardt, Federation and Autonomy, Y. Dinstein (επ.), Models of Autonomy, 
1981. 
655 Βλ. έκθεση του E. Grisel, Le statut des minorités et des groupes ethniques dans les Etats membres 
du Conseil de l'Europe, Assemblée Parlementaire, AS/jur (40), σ. 2 επ. Aπό τους σημαντικότερους 
υποστηρικτές της λύσης αυτής ο G. Heraud, supra, υποσ. 47, (του ίδιου) L'Europe des ethnies, 
Presses de l'Europe, 1963, (του ίδιου), Les communautés linguistiques en quête d'un statut, Traditions 
et Progrès, 1984. Αντίθετα, και στο φως των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων βλ. Κρ. Ιωάννου, 
Από τα δικαιώματα των μειονοτήτων στα δικαιώματα των λαών: η φαινομενολογία των 
εθνικισμών στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο, supra, υποσ. 416, σ. 30.       



239 

 Στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα πέντε ομοσπονδιακά κράτη, των 

οποίων η εθνοτική ή γλωσσική πολυμορφία αποτελεί ή δεν αποτελεί, κατά 

περίπτωση, συστατικό στοιχείο της ομοσπονδιακής οργάνωσης. Στην Ελβετία 

τρία καντόνια είναι δίγλωσσα και ένα τρίγλωσσο, καθώς η ομοσπονδιακή δομή 

δεν έχει βασιστεί στο γλωσσικό κριτήριο και την εθνοτική συνείδηση των 

τριών κύριων γλωσσικών ομάδων656. Στην Αυστρία και στη Γερμανία, 

ορισμένες γλωσσικές μειονοτικές ομάδες, αν και απολαμβάνουν ορισμένης 

τοπικής αυτονομίας και συγκεκριμένων γλωσσικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων, δεν συμμετέχουν σε καμία περίπτωση στην ομοσπονδιακή δομή 

του κράτους. Στη Γιουγκοσλαβία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η 

προστασία της πολυγλωσσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει χάσει κάθε νόημα, 

καθώς τα σερβικά είναι μόνη επίσημη γλώσσα και στα δύο ομόσπονδα 

κρατίδια657.  

 Τέλος, το Βέλγιο και η Ρωσία είναι οι μόνες περιπτώσεις που η εθνικές 

και εθνοτικές διαφορές, επικαλυμένες από την γλωσσική ιδιαιτερότητα, 

αποτελούν κριτήριο οριοθέτησης και σχηματισμού της ομοσπονδιακής δομής. 

Στο Βέλγιο, η ολλανδόφωνη, γαλλόφωνη και γερμανόφωνη κοινότητα, καθώς 

οι αντίστοιχες περιοχές τους αποτελούν τα κύρια ομόσπονδα συστατικά του 

κράτους, απο την πρώτη Ιανουαρίου 1994658. Η Ρωσική Ομοσπονδία, 

κληρονόμος και απόγονος της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Ρωσίας, 

αποτελείται από μία σειρά εξαιρετικής πολυμορφίας συνθετικών μερών659: 21 

δημοκρατίες660, 6 εδάφη, 49 περιφέρειες, 10 εθνικές περιοχές, μία (εβραϊκή) 

αυτόνομη περιφέρεια και δύο πόλεις με ειδικό καθεστώς (Μόσχα και Αγία 

Πετρούπολη), διοικητικές διαιρέσεις οι οποίες είχαν προσδιοριστεί ήδη από το 

σοβιετικό καθεστώς, στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις βάσει εθνικών, 

εθνοτικών ή γλωσσικά κριτηρίων.  

 

 IV. Δημοκρατική διευθέτηση των γλωσσικών δικαιωμάτων: απο την  ex 

lege απαγόρευση μέχρι τη θεσμοθέτηση καθεστώτος προστασίας  τους 

                                         
656 Αναλυτικά στους M. Rossinelli, Le droit des langues en Suisse, και J.-J. Furer, Le plurilinguisme 
de la Suisse : un modèle?, Les minorités en Europe, supra, υποσ. 624, σσ. 173 και 193 αντίστοιχα. 
657 V. Klopcic, L'ex Yougoslavie, idem, σ. 323. 
658 Το νέο Σύνταγμα ψηφίστηκε στις 3 Μαΐου 1993. Τα άρθρα 1, 3 δις και 3 τρις προβλέπουν ότι 
το ομοσπονδιακό κράτος του Βελγίου αποτελείται από τις τρεις "γλωσσικές κοινότητες' 
(ολλανδόφωνοι, γαλλόφωνοι και γερμανόφωνοι) και από τέσσερις "περιοχές" (τρεις που 
αντιστοιχούν στις "γλωσσικές κοινοτήτες", καθώς και των δίγλωσσων Βρυξελλών). Αναλυτικά 
βλ. S. Dussart-Debefve, Minorités et plurilinguisme en Belgique, Les minorités ethniques, A.-L. 
Sanguin (επιμ.), Harmattan, Paris 1993, σ. 93. 
659 Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ρωσικού Συντάγματος. Βλ. επίσης HRLJ, vol. 15, No 7, σ. 296. 
660 Το Ταταρστάν και η Τσετσενία δεν έχουν προς το παρόν υπογράψει τη Συνθήκη της 
Ομοσπονδίας του Μαρτίου 1992. 
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 Η προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην 

εσωτερική έννομη τάξη εξαρτάται άμεσα με την πολιτική που έχει επιλεχθεί 

σχετικά με τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των μειονοτικών γλωσσών. Η 

διευθέτηση μιας νομοθετικής πρόβλεψης αλλά και της εφαρμογής της 

συναρτάται με τους συσχετισμούς των εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών ή 

γλωσσικών ομάδων στο εσωτερικό της κρατικής έννομης τάξης και τις 

διεκδικήσεις που αυτές προβάλλουν. Συνεπώς, τα ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα ή η έλειψη κάθε δικαιώματος όσον αφορά τη γλωσσική ελευθερία 

δεν μπορούν παρά να γίνονται κατανοητά μεσα στο συγκεκριμένο 

ιστορικοκοινωνικό γίγνεσθαι στο οποίο διαμορφώθηκαν και πραγματώνονται. 

Ωστόσο, αρκετοί μελετητές συστηματοποίησαν τα γλωσσικά δικαιώματα 

αναφορικά με τη στάση των κρατών απέναντι στις μειονοτικές γλώσσες661. Η 

διαφοροποίηση της στάσης αυτής, η οποία κυμαίνεται από την προσπάθεια 

εξαφάνισης μέχρι την πλήρη προαγωγή της μειονοτικής γλώσσας μπορεί να 

περιγραφεί ως εξής (υποκείμενο το κράτος):  

1. Επιχειρεί να εξοντώσει τη γλώσσα,  

2. Αδιαφορεί για τις διαδικασίες αφομοίωσης που απειλούν την ύπαρξή της,  

3. Ανέχεται τη συνύπαρξη με άλλη επίσημη ή εθνική γλώσσα,  

4. Την υποστηρίζει μερικά με τη λήψη θετικών μέτρων προαγωγής της,  

5. Την υποστηρίζει πολύπλευρα μέσα από τη πρόβλεψη δικαιωμάτων σχετικά 

με τη χρήση της γλώσσας και τη διδασκαλία της,  

6. Ανακηρύσσει τη μειονοτική γλώσσα επίσημη -του κράτους ή ορισμένης 

περιφέρειας. 

 Ο παρακάτω πίνακας επιχειρεί να δώσει μια σχηματική εικόνα της 

θέσης των γλωσσικών δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα κάθε πιθανής μορφής 

αντιμετώπισης από το κράτος, όπως αυτά διατυπώνται μέσα από συγκεκριμένα 

παραδείγματα διεθνών κειμένων και εθνικών νομοθεσιών: 

 

Τα γλωσσικά δικαιώματα σε επιλεγμένα διεθνή κείμενα και εθνικές νομοθεσίες662 

                                         
661 H. Kloss, The Language Rights of Immigrant Groups, International Migration Review 5, 1971, σσ. 
250-68, J. Cobarrubas, Ethnical Issues in Status Planning, J. Cobarrubias and J. Fishman (επιμ.) 
Progress in Language Plannning: International Perspectives, ed. Mouton de Gruyter, Berlin 1983, D. 
Marshall, The Question of an Official Language: Language Rights and the English Language 
Amendment, International Journal of the Sociology of Language, 60, 1986, σσ. 7-75, T. Skutnabb-
Kangas, R. Phillipson, Wanted! Linguistic Human Rights, ROLIG-papir 44, Roskilde University 
Center, Roskilde, 1989, Skutnabb-Kangas, supra, υποσ. 398, σσ. 27-30. 
662 Ο πίνακας βασίζεται σε αντίστοιχη γραφική παράσταση των T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson, 
supra, σ. 18, όπως αναφέρεται από την T. Skutnabb-Kangas, supra, στην υποσ. 53, σ. 28. 
Αναπροσαρμόστηκε και παρουσιάζεται σύμφωνα με τα δεδομένα και το περιεχόμενο της 
παρούσας μελέτης. 
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    ρύθμιση από το νόμο 
 Αφομοίωση    <-----       ρητή  -----> Διατήρηση ιδιαιτερότητας 

     |       4 7  

       |      Δ  

      |   Α 

      |  Ε  

   1   | 5 

απαγόρευση---------ανοχή--------αρχή μη διακρίσεων----------------θετικά μέτρα  

  3    Ζ |       2 

  6       |        

     ΒΓ  | 

       | 

      | 

    έμμεση 

      

 

 

Διεθνή κείμενα    Νομοθεσία κρατών 

------------------------------------------------------------------------------- 

Α: Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1. Βρετονικά στη Γαλλία 

Β: ΟΔΑΔ     2. Τουρκικά στην Ελλάδα 

Γ: ΔΣΟΚΠ     3. Σερβικά στην Σλοβενία 

Δ: ΔΔΠΜ     4. Σουηδικά στη Φινλανδία 

Ε: Συνθήκη για τα δικαιώματα   5. Σααμί στη Φινλανδία 

του παιδιού     6. Κουρδικά στην Τουρκία 

Ζ: ΕΣΔΑ     7. Καταλανικά στην Ισπανία  

         

 Τα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των γλωσσικών 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και στη διατήρηση της γλώσσας και του 

πολιτισμού τους, λαμβάνονται ασφαλώς σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της 

άσκησης της κρατικής δικαιοδοσίας, οφείλουν ωστόσο να υπακούουν στις 

διεθνώς αποδεκτές αρχές της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

του ανθρώπου. 

 

α. Η εσωτερική έννομη τάξη 
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 Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, θετικό δίκαιο ή τάση 

διαμόρφωσης νέων κανόνων και αρχών, τα ευρωπαϊκά κράτη καλούνται να 

λάβουν θετικά μέτρα προαγωγής των μειονοτικών γλωσσών και την προστασία 

των γλωσσικών δικαιωμάτων των προσώπων που τις χρησιμοποιούν. Το 

δικαίωμα στη χρήση της γλώσσας κατά τις επαφές με τις διοικητικές και 

δικαστικές αρχές, καθώς και τα εκπαιδευτικά δικαιώματα θα πρέπει όχι απλά 

και μόνο να αναγνωριστούν ως τέτοια, αλλά και να τους δοθεί ουσιαστικό 

περιεχόμενο μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Χωρίς να 

αναφέρεται ρητά, η ύπαρξη δημοκρατικού πολιτικού περιβάλλοντος τίθεται ως 

παραίτητη προϋπόθεση.  

 Η "προσβολή" στη μονογλωσσία, την οποία επιχειρείται να επιτευχθεί 

με τη θέσπιση κανόνων προστασίας των μειονοτικών γλωσσών, πηγάζει από 

τις αρχές της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, που στο χώρο του 

πολιτισμού και της γλωσσικής έκφρασης οδηγούν στη καταφατική διατύπωση 

της εγγύησης του πλουραλισμού της ταυτότητας των ατόμων και κυρίως των 

μειονοτικών ομάδων στις οποίες συμμετέχουν663. Η αναγνώριση όμως και η 

πρόσφορη εφαρμογή των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων δεν θα 

πρέπει να αποβεί σε μείωση της σημασίας των ήδη κατοχυρωμένων από τις 

εθνικές νομοθεσίες ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που αναφέρονται 

έμμεσα στα μέλη των μειονοτήτων, καθώς και στην εφαρμογή των αρχών της 

ισότητας και της μη διάκρισης.  

 

β. Η διεθνής έννομη τάξη 

 

 Οι αρχές που θεμελιώνουν τη δημοκρατία, όπως η υπεροχή του δικαίου, 

της ισότητας, καθώς και τα απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου, όσο 

ασαφείς και αόριστες και αν είναι, συνθέτουν στο  πλαίσιο κανόνων πολιτικού, 

ηθικού και νομικού χαρακτήρα, που κατευθύνουν τη διεθνή, πολυμερή -σε 

οικουμενικό ή περιφερειακό επίπεδο- και διμερή δικαιοπαραγωγική 

διαδικασία. Οι ασαφής κανόνες αποδοχής της ετερότητας, του σεβασμού της 

γλώσσας και του πολιτισμού του άλλου, καθώς και η πεποίθηση ότι η αποδοχή 

της πολυμορφίας αποτελεί πραγμάτωση της δημοκρατίας και κοινωνικό 

πλούτο, συνιστούν τον κορμό της προσέγγισης των διεθνών κειμένων, 

δυστυχώς όμως, όχι και της πρακτικής εφαρμογής τους.  

 Στο πλαίσιο αυτό, η προοπτική σύνταξης πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ 

σχετικά με τα πολιτιστικά δικαιώματα των μειονοτήτων και η αναμονή της 

θέσης σε ισχύ του ΕΧΠΜΓ και της Σύμβασης-πλαισίου, αλλά και η ύπαρξη 

                                         
663 R. Pedrella, Langues et société, Annuaire Européen, vol. XXIV, 1978, σ. 91. 
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των σχετικών μη δεσμευτικών κειμένων της ΔΑΣΕ, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όχι μόνο καταδεικνύουν 

τις κατευθυντήριες γραμμές μιας opinio juris των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά 

κυρίως υπογραμμίζουν την προσπάθεια δημιουργίας και παγίωσης ενός κοινού 

κεκτημένου: των δημοκρατικών αρχών και της επίλυσης των διαφορών μέσω 

του δικαίου. 
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