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Inngangur

Stríðið sem var háð í Suður-Ossetíu í ágúst 2008 er hluti af merkilegum 

breytingum á heimsskipulaginu sem eru að eiga sér stað í upphafi 21. aldarinnar. 

Ásamt Abkasíu krefst Suður-Ossetía sjálfstæðis frá Georgíu, en bæði svæðin tilheyra 

því ríki samkvæmt landakortum og að túlkun flestra ríkja heims. Héruðin hafa í 

raun verið  klofin  frá  Georgíu síðan  snemma á  tíunda  áratug  20.  aldar,  í  kjölfar 

borgarastyrjaldar. Síðan þá hefur verið þar rússneskt friðargæslulið sem hefur komið 

í veg fyrir að Georgíumenn hafi getað tekið héruðin aftur með valdi. Alla tíð hefur 

þetta  sjálfstæði  þó  verið  án  nokkurrar  formlegrar  viðurkenningar 

alþjóðasamfélagsins. Þannig hafa Suður-Ossetía og Abkasía verið í sama flokki og 

Transnistría í Moldóvu1 og Nagorno-Karabakh í Aserbaídsjan.2

Þetta hefur nú breyst. Í kjölfar stríðsins í ágúst 2008 viðurkenndi Rússland 

formlega,  fyrst  ríkja,  sjálfstæði Abkasíu og Suður-Ossetíu.  Síðan hefur Níkaragva 

einnig  bæst  í  hópinn  og  viðurkennt  sjálfstæði  þeirra.3 Ákvörðunin  um 

viðurkenningu  var  rökstudd  með  hugmyndum  um  sjálfsákvörðunarrétt  og 

fullyrðingum um kúgun Georgíumanna á íbúum héraðanna. Á móti sögðu georgísk 

stjórnvöld að stríðið í ágúst hefði ekki verið milli þeirra og Osseta, heldur hefði það 

verið  hreint  og beint  innrásarstríð  Rússa.  Þar  hefðu Rússar  ráðist  gegn fullveldi 

Georgíu og hlutað ríkið í sundur á ólöglegan hátt með hervaldi. Ríkin sökuðu hvort 

annað  um stríðsglæpi,  þjóðarmorð  og  þjóðernishreinsanir.  Eftir  að  stríðinu lauk 

hefur almennt verið viðurkennt að Rússland hafi verið annar stríðsaðila, Georgía 

1 Transnistría (einnig kölluð Pridnestrovie eða Trans-Dniestr) er sá hluti Moldóvu sem er austan 
Dnéstr-fljótsins. Íbúar svæðisins skiptast til þriðjunga í Rússa, Moldóva og Úkraínumenn. Við hrun 
Sovétríkjanna klauf svæðið sig frá Moldóvu og hefur síðan þá í raun myndað sjálfstætt ríki, en án 
nokkurrar viðurkenningar erlends ríkis. Á svæðinu er rússneskt friðargæslulið líkt og í Abkasíu og 
Suður-Ossetíu, en Rússar hafa ekki viðurkennt sjálfstæði Transnistríu líkt og þeir hafa gert við 
síðarnefndu svæðin.

2 Nagorno-Karabakh er svæði innan landamæra Aserbaídsjan þar sem nær allir íbúar eru armenskir. 
Svæðið klauf sig frá Aserbaídsjan í kjölfar hruns Sovétríkjanna og stjórnar sér í dag sjálft, en þar er 
einnig armenskt herlið. Svæðið nýtur alls engrar viðurkenningar á alþjóðavettvangi, ekki einu sinni 
frá Armeníu. Þó viðurkenna Nagorno-Karabakh, Transnistría, Abkasía og Suður-Ossetía sjálfstæði 
hvers annars.

3 Enn sem komið er eru það einungis þessi tvö lönd sem hafa viðurkennt sjálfstæði svæðanna 
tveggja. Hvíta-Rússland hefur gefið til kynna að það muni gera svo, en hefur enn ekki tilkynnt 
formlega um viðurkenningu.
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hinn, og að fjöldi óbreyttra borgarar hafi fallið, en enn er deilt um hverjir hafi átt 

upptökin og hverjir hafi framið mestu voðaverkin.

Þessi  ritgerð fjallar  um spurningar  um rétt  þjóða til  sjálfsákvörðunar og 

fullveldis,  sem vaknað hafa í  kjölfar deilnanna í  Abkasíu og Suður-Ossetíu.  Þær 

varða þessi tilteknu héruð, en tengjast einnig öðrum umdeildum svæðum eins og 

vikið  verður að.  Sem fyrr  sagði  viðurkenndu Rússar  sjálfstæði  Suður-Ossetíu  og 

Abkasíu í kjölfar stríðsins. Allt frá lokum fyrri heimstyrjaldar hefur nær alltaf verið 

beitt rökum um sjálfsákvörðunarrétt þjóða þegar ríki hafa öðlast sjálfstæði. Abkasía 

og Suður-Ossetía voru engar undantekningar. Til þess að gefa kröfunni um sjálfstæði 

lögmæti varð að beita þeim rökum og halda því fram að Abkasar og Suður-Ossetar 

hefðu  rétt  á  því  að  ákveða  sjálfir  hvaða  ríki  þeir  tilheyrðu.  Ella  hefði  verið 

ómögulegt  að  sjá  stríðið  sem  nokkuð  annað  en  klofning  ríkis  með  ólöglegri 

utanaðkomandi aðstoð. Hins vegar er sjálfsákvörðunarréttur þjóðar ekki sjálfsagður 

réttur  sem hvaða  hópur  fólks  sem er  getur  gert  kröfu  til,  heldur  þurfa  ákveðin 

skilyrði að vera uppfyllt.  Sjálfsákvörðunarréttur hefur verið skilgreindur á marga 

mismunandi  vegu á  ólíkum tímum og af  ólíkum aðilum.  Smám saman hafa  þó 

þróast frekar skýr skilyrði sem viðurkennd eru í alþjóðalögum. Þau byggjast á fleiri 

flóknum spurningum, svo sem um hvað getur talist þjóð, hversu langt fullveldi ríkis 

innan landamæra sinna nær, og fleiri. Sú spurning vaknar því óhjákvæmilega við 

stríð sem endar eins og raunin varð í ágúst 2008 hvort þessar forsendur gildi og 

hvort klofningshóparnir eigi raunverulega rétt á sjálfsákvörðun og þá jafnvel á að 

stofna fullvalda þjóðríki í kjölfarið á svæði sem áður tilheyrði öðru ríki.

Fullveldi  og  sjálfsákvörðunarréttur  eru  hugtök  sem  mikið  hefur  verið 

skrifað um í tengslum við lögfræði,  stjórnmálafræði,  sagnfræði og heimspeki.  Þá 

hefur nokkuð verið skrifað um stríðið í ágúst 2008 út frá alþjóðastjórnmálum og 

stórveldapólitík. Minna hefur hins vegar verið fjallað um deilurnar í Suður-Ossetíu 

og Abkasíu í tengslum við spurningar um fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt þjóða, 

enn sem komið er. Engu að síður hafa nokkrir fræðimenn nú þegar fjallað um þessi 

atriði  í  kjölfar  stríðsins  í  ágúst  2008  og  skrif  þeirra  hef  ég  nýtt  mér.  Þar  eru 

mikilvægastir Benedikt Harzl og Rein Müllerson.4 Einnig er úttekt Svante Cornell á 

4 Sjá: Harzl, Benedikt C. „Conflicting Perceptions: Russia, the West and Kosovo.“; Müllerson, Rein. 
„Precedents in the Mountains.“
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aðskilnaðarhópum í  Georgíu  mjög  mikilvæg  til  að  skilja  deilurnar  sem hér  um 

ræðir.5 

Bent hefur verið á samhengið milli Suður-Ossetíu og Abkasíu annars vegar 

og Kosovo hins vegar. Því hefur verið haldið fram að deilurnar séu svo svipaðar að 

inntaki að ómögulegt sé að halda fram að önnur hafi ekki áhrif á hina. Þar að auki 

hefur  verið  bent  á  að  það  sé  mikil  einföldun  að  halda  að  viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins  í  deilunum  snúist  um  umhyggju  fyrir  annaðhvort  friðhelgi 

yfirráðasvæðis Georgíu eða sjálfsákvörðunarrétti þjóðanna, heldur hafi þau aðeins 

verið liður í deilum vestrænna ríkja við Rússland, þó ekki verði farið mikið út í þá 

hlið málsins hér. Í tengslum við samanburðinn á Kosovo, Abkasíu og Suður-Ossetíu 

hef ég einnig stuðst nokkuð við skrif  um lagalega stöðu sjálfstæðs Kosovo, þar sem 

hefur verið velt fram þeim möguleika að sjálfstæði Kosovo opni á nýjar túlkanir á 

forkröfum sjálfsákvörðunarréttar.6

Í ritgerðinni skoða ég forsögu deilnanna, hvernig þeim hefur undið fram, og 

hvaða máli  þær skiptir  varðandi  rétt  svæðanna tveggja  til  þess  að  kljúfa  sig  frá 

Georgíu. Þá skoða ég lagaleg atriði sem snerta slíkan klofning ríkja, einkum hvað 

varðar  sjálfsákvörðunarrétt  þjóða.  Ég  greini  stöðu  Abkasíu  og  Suður-Ossetíu  í 

samhengi við Kosovo og sjálfstæði þess héraðs. Færð verða rök fyrir því að þar sé í 

raun um að ræða sömu lagalegu forsendur fyrir sjálfsákvörðun þjóðarinnar, þó að 

stuðningsmenn  sjálfstæðis  þessara  svæða  séu  ekki  samþykkir  því  að 

samanburðurinn sé mögulegur. Þannig verður því haldið fram að skilgreiningin á 

því  hvað  þjóð  þurfi  að  hafa  til  að  bera  til  þess  að  hún  fái  að  njóta 

sjálfsákvörðunarréttar (á kostnað fullveldis annars ríkis) hafi, með Kosovo-deilunni 

annars  vegar  og  stríðinu  í  Suður-Ossetíu  í  ágúst  2008  hins  vegar,  í  raun  tekið 

varanlegum breytingum.

5 Sjá: Cornell, Svante E. Autnomy and Conflict.
6 Sjá: Muharemmi, Robert. „Kosovo's Declaration of Independence.“

Til viðbótar við skrif fræðimanna var ferð höfundar til Georgíu í febrúar og mars 2009 ómetanleg 
við vinnu þessarar ritgerðar. Þar ræddi ég við marga Georgíumenn og kynntist þeirra sjónarmiðum 
og skilningi á ástandinu. Því miður voru landamærin til Abkasíu og Suður-Ossetíu lokuð og mér 
gafst ekki færi á að kynna mér sjónarmið íbúanna þar. Þessi ferð veitti mér innsýn í hversu 
djúparstæðar og flóknar deilurnar eru í raun.
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2

Fullveldi ríkja og sjálfsákvörðunarréttur þjóða

2.1 Sögulegar hugmyndir um fullveldi

Allt  síðan  um  miðja  17.  öld  hefur  ríkjakerfi  Evrópu,  og  síðar  –  með 

útbreiðslu evrópskra stjórnmálahefða – heimsins alls,  byggst  á hugmyndinni um 

fullveldi (e. sovereignty). Hugmyndin hafði verið til lengur, en við friðarsamningana 

í Vestfalíu árið 1648 var hún lögfest. Í fullveldi felst réttur ríkja til fullra yfirráða 

innan landamæra sinna, til þess að halda landamærum sínum eins og þau eru og 

bann  við  afskiptum  annarra  ríkja  af  þessum  málum.  Þetta  er  grunnregla  allra 

alþjóðasamskipta á okkar tímum. Upprunalega átti fullveldi við um ríki sem voru 

flest í raun ekkert annað en yfirráðasvæði einhvers ákveðins leiðtoga. Undir lok 18. 

aldar tók þetta hins vegar að breytast og farið var að tengja fullveldi ríkja við þjóðir 

og rétt þjóða til þess að ráða sér sjálfar. Sjálfsákvörðunarréttur þjóða var ekki orðinn 

fastmótað hugtak eins og gerðist á 20. öldinni, en á 19. öldinni varð þjóðernishyggja 

allsráðandi  í  Evrópu og helsta pólitíska birtingarmynd hennar var  sú skoðun að 

fullveldi skyldi tilheyra þjóðum, ekki leiðtogum. Það þýddi líka að hvert ríki sem 

vildi láta taka sig alvarlega ætti að byggja ein (og aðeins ein) þjóð, og að hver þjóð 

sem vildi vera viðurkennd sem slík yrði að eiga sér ríki yfir að ráða.7

Þegar þessi tenging hafði verið gerð milli fullveldis og þjóðernisstefnu tóku 

að skapast vandamál. Sum ríki höfðu á þessum tíma þegar náð að verða þjóðríki, 

svo sem Frakkland og England.  Mörg voru það hins vegar ekki  og höfðu ekkert 

endilega verið að stefna að því heldur, svo sem Austurríki-Ungverjaland, rússneska 

keisaradæmið  og  Ottómanaveldið.  Samkvæmt  forskrift  þjóðernisstefnu  þyrfti  að 

hluta slík ríki í sundur, enda séu þau ekki þjóðríki. Hluti af fullveldinu, eins og fyrr 

segir, er krafan um að ríki hafi rétt á landamærum sínum – njóti þess sem er kallað 

friðhelgi  yfirráðasvæðis  (e.  territorial  integrity).  Ef  hins  vegar  á  að  kljúfa  ríki  í 

sundur vegna þess að þjóðirnar sem í því búa eigi rétt á fullveldi þýðir það að brjóta 

verður  regluna  um friðhelgi  yfirráðasvæðis.  Það  var  út  af  þessu vandamáli  sem 

kenningar og reglur um sjálfsákvörðunarrétt þjóða tóku að mótast að lokinni fyrri 

7 Sheehan, James J. „The Problem of Sovereignty in European History.“ Bls. 10.
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heimsstyrjöld. Þau ríki sem helst töpuðu í þeirri styrjöld voru einmitt fjölþjóðaríki.

Rétt er að taka fram að skýr munur er á því að njóta fullveldis og að hafa 

sjálfstjórn (e.  autonomy). Margar þjóðir njóta sjálfstjórnar innan stærra fjölþjóðlegs 

ríkis. Þannig er mögulegt að veita þjóðum sem vilja fá að ráða sér sjálfar einhverja 

viðurkenningu, án þes að rjúfa friðhelgi yfirráðasvæðis ríkisins. Sem dæmi um þetta 

má nefna Rússland,  þar  sem fjölmargar  þjóðir  búa.  Flestar  þeirra  njóta einhvers 

konar  sjálfstjórnar,  en reyni  þær  að  kljúfa  sig  frá  Rússlandi  (líkt  og  Téténar)  er 

brugðist harkalega við því sem stjórnvöld í Moskvu sjá sem tilraun til þess að brjóta 

á friðhelgi yfirráðasvæðis síns og þar með fullveldinu.

2.2 Sjálfsákvörðun sem réttur

Vegna vandamálanna við að samræma fullveldi og þjóðernishyggju urðu til 

á 20. öld kenningar um sjálfsákvörðunarrétt (e. self-determination) þjóða og hvenær 

hann  væri  viðeigandi.  Hugtakið  er  venjulega  rakið  til  Woodrow  Wilsons 

Bandaríkjaforseta, sem í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar notaði það til að réttlæta 

að þau ríki sem biðu ósigur í styrjöldinni yrðu klofin í sundur og mynduð úr þeim 

mörg  þjóðríki.  Á  þeim  tíma  var  í  raun  aðeins  um  að  ræða  einhverskonar 

grundvallarhugmynd, sem hafði ekkert lagalegt gildi, líkt og var á 19. öld. En ólíkt 

því sem tíðkaðist oftast á 19. öld var fullveldi ríkja ekki alltaf látið hafa yfirhöndina. 

Síðan þá hefur hugmyndin þróast þannig að sjálfsákvörðun er nú talinn lagalegur 

réttur, sjálfsákvörðunarréttur, og skilgreint hefur verið hverjir njóta hans.8

Eins og  Wilson notaði  hugtakið upprunalega voru þjóðir  fyrst  og  fremst 

skilgreindar  út  frá  landsvæði.  Þá  var  litið  svo  á  að  sjálfsákvörðunarréttur  veitti 

íbúum tiltekins landsvæðis – þjóðinni – rétt á að taka þátt í stjórnun ríkisins. Síðar 

kom upp önnur túlkun sem er sú sem á við um efni þessarar ritgerðar. Samkvæmt 

henni  eru  þjóðir   menningarlegar  einingar  frekar  en  landfræðilegar  og 

sjálfsákvörðunarréttur veitir þeim rétt til þess að ráða sér sjálfar án utanaðkomandi 

afskipta.  Þessar  túlkanir  eru  báðar  viðurkenndar  í  alþjóðalögum og  hafa  jafnvel 

tekist á, til dæmis í tilfelli Þjóðverja í Súdetalandi.9

8 Gott yfirlit yfir þróun sjálfsákvörðunarréttar er t.d. að finna í: Pétur Dam Leifsson, „People's Right 
to Self-Determination.“

9 Eftir fyrri heimsstyrjöldina varð Súdetaland hluti af Tékkóslóvakíu, nýju fjölþjóðlegu ríki. 
Tékkóslóvakía var eitt þeirra ríkja sem myndað var með sjálfsákvörðunarrétt þjóða í huga, en þá var 
miðað við að allir íbúar landsins hefðu jafnan rétt á þátttöku í stjórnun þess. Við upphaf 
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Báðar  þessar  túlkanir  geta rekist  á  við  hugmyndir  um fullveldi  ríkja  og 

friðhelgi  yfirráðasvæðis  þeirra  en  einkum þó  sú  síðari.  Hún veitir  þjóðum sem 

skilgreindar eru með vísan til sameiginlegrarmenningar rétt á að ráða sér sjálfar og 

þar  með  einnig  að  kljúfa  sig  frá  ríkjum  sem  ekki  eru  þjóðríki.  Þannig  kemst 

sjálfsákvörðunarréttur  í  hreina  mótsögn  við  hugmyndina  um  friðhelgi 

yfirráðasvæðis.  Vegna  þessa  hefur  verið  nauðsynlegt  að  skilgreina  hvenær 

sjálfsákvörðunarréttur  þjóða  á  við,  og  hvenær  friðhelgi  yfirráðasvæðis  er  talin 

mikilvægari.

Nú er það svo að frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur einn mikilvægasti 

vetvangur  alþjóðlegrar  ákvarðanatöku  verið  Sameinuðu  þjóðirnar  og  þá  helst 

öryggisráðið. Þrátt fyrir að nafnið gefi ef til vill annað til kynna, þá eru Sameinuðu 

þjóðirnar samtök ríkja. Þannig eru það ríki heims sem móta sín á milli leikreglurnar 

sem þau skulu  sjálf  fara  eftir,  þar  á  meðal  reglurnar  sem snúa að ósjálfstæðum 

þjóðum. Flestum ríkjum er mjög annt um friðhelgi eigin yfirráðasvæðis og þau hafa 

alla tíð haft það í huga þegar sjálfsákvörðunarréttur hefur verið til umfjöllunar. Þess 

vegna hefur það verið svo að frá því að fyrst var tekið að líta á sjálfsákvörðun sem 

rétt hafa alltaf verið slegnir varnaglar, sem árétta að þó sá réttur sé mikilvægur, sé 

réttur  ríkja  til  landamæra  sinna  –  það  er  friðhelgi  yfirráðasvæðis  –  mun 

mikilvægari. Sú niðurstaða sem ríkin sem nú þegar njóta sjálfsákvörðunarréttar hafa 

sæst á er að mikilvægara sé að varðveita gildandi ríkjaskipulag en að stokka það upp 

í  nafni  sjálfsákvörðunarréttar  þjóða.  Það  geti  þó  gerst,  en  aðeins  í  vissum 

undantekningartilfellum sem alþjóðasamfélagið, eða í það minnsta meginþorri ríkja, 

hefur gegn um árin sæst á hver eru.

2.3 Þjóðir í skilningi laganna

Skilgreiningin  á  því  hvenær  skuli  veita  hópi  fullveldi  á  forsendum 

sjálfsákvörðunarréttar og á kostnað friðhelgis yfirráðasvæðis  er í  raun spurningin 

um hverjir hafa rétt á því að skilgreina sig sem þjóð í lagalegum skilningi. Auðvelt 

heimsstyrjaldarinnar síðari var Súdetaland hins vegar innlimað í Þýskaland á þeim forsendum að 
þar byggju Þjóðverjar sem ættu með réttu að vera hluti ríkisins sem var skilgreint út frá þýskri 
tungu og menningu.
Umræðu um þessar tvær túlkanir á sjálfsákvörðunarrétti, sjá: Neuberger, Benyamin. „National Self-
Determination.“ Bls. 394-395; Horowitz, Donald L. „The Cracked Foundations of the Right to 
Secede.“ Bls. 7.
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er að segja að þjóð sé hópur sem deilir  sömu menningu, tungu, sögu og jafnvel 

landsvæði. Slíkt dugir þó ekki þegar kemur að alþjóðalögum og í staðinn þarf að 

skilgreina  nákvæmlega  hverjir  eru  handhafar  „sjálfsins“  í  sjálfsákvörðunarrétti; 

hverjir geta talið sig þjóð sem á rétt á að vera fullvalda. Skilgreiningarnar sem ríki 

heims hafa getað komið sér saman um eru þröngar og ganga út frá því að friðhelgi 

yfirráðasvæðis skuli ávallt njóta vafans.  Ef sjálfsákvörðunarréttur þjóða á að geta 

rofið friðhelgi yfirráðasvæðis ríkja þarf að rökstyðja það, en ekki öfugt.

Skilgreiningin  á  sjálfsákvörðunarrétti  hefur  þróast  í  tímans  rás.  Þegar 

hugmyndin kom fyrst fram eftir fyrri heimsstyrjöld var hún mjög óljós og í raun 

notuð á hálfgerðan hentistefnuhátt til þess að kljúfa í sundur þau ríki sem töpuðu 

stríðinu.  Fyrst  í  kjölfar  heimsstyrjaldarinnar  síðari  var  farið  að  skilgreina 

nákvæmlega hvenær væri við hæfi að veita þjóðum fullveldi á grunni lagalegs réttar 

þeirra til sjálfsákvörðunar. Þá var hugmyndin um sjálfsákvörðunarrétt notuð til þess 

að  veita  nýlendum  sjálfstæði.  Sjálfsákvörðunarréttur  gilti  þó  aldrei  um  allar 

nýlendur, heldur var aðeins átt við þær sem voru „skildar að með saltvatni“10 frá 

herraríkinu. Sú skilgreining gilti allt fram á áttunda áratug 20. aldar, þegar farið var 

að nota hugtakið um kúgaða hópa sem ekki höfðu rétt á pólitískri þátttöku í eigin 

landi, svo sem svarta íbúa Ródesíu (nú Simbabve) eða Suður-Afríku. 

Sú skilgreining á  þó við um sjálfsákvörðunarrétt  sem rétt  íbúa ákveðins 

landsvæðis til  jafnrar þátttöku í  stjórnmálum, frekar en rétt  þjóða til  sjálfstæðis. 

Hugmyndir um hina síðarnefndu hlið sjálfsákvörðunarréttar tóku ekki að breytast 

aftur fyrr en í upphafi tíunda áratugarins, þegar Sovétríkin og Júgóslavía tóku að 

liðast  í  sundur.  Þá  var  litið  svo  á  að  ríki  innan  sambandsríkja  hefðu  einnig 

sjálfsákvörðunarrétt. Það þýddi jafnframt að sjálfsákvörðunarréttur gat ekki gilt um 

aðrar,  smærri  einingar,  sem ef  til  vill  voru til  staðar  innan hvers  ríkis  fyrir  sig, 

heldur aðeins ríkin sjálf. Þannig var litið á að Rússland hefði sjálfsákvörðunarrétt 

innan Sovétríkjanna (sem eitt sovétlýðveldanna sem mynduðu þau), en Tatarar sem 

þjóð innan Rússlands höfðu hann ekki.11 

Þetta eru þær skilgreiningar sem enn er notast við. Þá er líka viðurkennt að 

þjóðir í sjálfstæðisbaráttu, sem ekki skilar árangri einungis vegna þess að erlendur 

her er í landinu og bælir hana niður, skuli einnig njóta sjálfsákvörðunarréttar. Þar að 

10 Neuberger, Benyamin. „National Self-Determination.“ Bls. 397. [Enska: „separated by salt water“]
11 Neuberger, Benyamin. „National Self-Determination.“ Bls. 396-397. 
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auki er oft viðurkennt að sjálfsákvörðunarréttur geti gilt fyrir aðra kúgaða hópa, en 

ekki skilgreint hverjir þeir skuli vera.12 Margir fræðimenn hafa fjallað um þetta, en 

ítarlegast  hefur  James  Crawford  lýst  því  hverjir  njóti  sjálfsákvörðunarréttar  í 

skilningi alþjóðalaga.13 Til þess að draga saman möguleikana sem hér að framan var 

lýst og alþjóðasamfélagið hefur sammælst um í gegnum tíðina má segja að þeir sem 

njóti lagalegs réttar til sjálfsákvörðunar séu eftirfarandi:

1. Íbúar nýlendna, sem liggja ekki að herraríkinu.

2. Þjóðir sem eru kúgaðar og beittar skipulegu misrétti af öðrum þjóðum í sama 

ríki og njóta þar ekki nokkurs aðgangs að hinu pólitíska kerfi.

3. Þjóðir sem hafa ekki náð sjálfstæði vegna varanlegrar viðveru erlends hers 

sem kemur í veg fyrir sjálfstæðisbaráttu.

4. Einstök ríki innan sambandsríkja.

Í  ritgerðinni  mun ég  nota  þessa  skilgreiningu til  að  varpa ljósi  á  hvort 

Abkasar  og  Suður-Ossetar  hafi  rétt  á  sjálfsákvörðun,  og  þar  með  til  að  mynda 

fullvalda  þjóðríki  kjósi  þeir  svo,  eða  hvort  réttur  Georgíu  til  friðhelgis 

yfirráðasvæðis síns hafi verið brotinn í stríðinu og að sjálfsákvörðunarréttur Abkasa 

og Suður-Osseta sé í raun ekki til  staðar.  Síðara sjónarmiðið hefur komið fram í 

málflutningi Georgíumanna, Bandaríkjamanna og fleiri ríkja, en Rússar hafa haldið 

hinu fyrra fram.

12 Sjá t.d. Crawford, James. The Creation of States in International Law. Bls. 127
13 Sjá:  Crawford, James. The Creation of States in International Law. Bls. 107-131.

8



3

Georgía, Abkasía og Ossetía

Georgía hefur ekki alltaf verið eitt ríki.14 Á 15. öld klofnaði hún í kjölfar 

borgarastyrjaldar  og  var  ekki  sameinuð aftur  fyrr  en  hún komst  undir  rússnesk 

yfirráð  um aldamótin  1800.  Hún klofnaði  í  þrjú  konungdæmi:  Kaketíu  í  austri, 

Kartlíu í miðjunni og Imeretíu í vestri. Kartlía og Kaketía sameinuðust, en Imeretía 

klofnaði  fljótlega  upp í  sjálfstæð furstadæmi (meðal  annars  Abkasíu).  Þessi  ríki 

fluttu stuðning sinn milli stórveldanna í norðri og suðri eftir því sem þeim hentaði í 

sinni  eigin  innbyrðis  pólitík.  Mikilvægt  var  fyrir  smáríkin  að  hafa  stuðning 

stórvelda í baráttunni við nágranna sína, og það var mikilvægt fyrir stórveldin að 

hafa vinveitt ríki á milli sín og óvina sinna. Þannig atvikaðist það að seint á 18. öld 

að konungurinn í Kartlíu-Kaketíu, Erekle II, gekkst Rússum á hönd. Árið 1783 gerði 

hann samning við rússnesk yfirvöld þess efnis að þau myndu vernda ríki  hans. 

Rússar höfðu þó meira í huga á þessum tíma og eftir að sonur hans og arftaki lést, 

árið 1800, stigu Rússar skrefið til fulls og innlimuðu Kartlíu-Kaketíu.

Þar með voru Rússar í  einu skrefi komnir með yfirráð á meirihluta þess 

svæðis sem nú er Georgía. Þeir réðu þó ekki yfir því öllu. Til að mynda voru þeir 

ekki enn komnir með völd í Abkasíu. Suður-Ossetar líta þar að auki svo á að þeir 

hafi ekki verið innlimaðir í Rússland á þessum tíma, heldur hafi það gerst nokkru 

fyrr. Þó Georgíumenn líti svo á að Suður-Ossetía sé innan Kartlíu eru Ossetar því 

ósamþykkir og telja að Ossetía öll, bæði norður- og suðurhlutinn, hafi gengið inn í 

rússneska keisaradæmið á sama tíma, árið 1774, töluvert á undan Georgíu.15 

Eins  og  fram  hefur  komið  klofnaði  vestasta  konungdæmið,  Imeretía, 

fljótlega upp í margar smærri einingar. Án þess að rekja sögu þeirra ríkja ítarlega er 

nauðsynlegt að segja frá því að Rússar náðu smám saman völdum í Imeretíu, en 

síðast  í  Abkasíu,  sem  var  þá  eitt  af  hinum  sjálfstæðu  furstadæmum  þar  sem 

konungdæmið Imeretía hafði áður verið. Hana innlimuðu þeir ekki formlega fyrr en 

14 Almennt um sögu Georgíu sjá t.d.: Lang, David Marshall. A Modern History of Georgia; Suny, 
Ronald Grigor. The Making of the Georgian Nation; Silogava, Valery & Kakha Shengelia. History of 
Georgia.

15 Cornell, Svante E. Autonomy and Conflict. Bls. 188.
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1863, þó þeir hafi haft ítök þar nokkrum áratugum lengur. Abkasía var þar að auki 

eina ríkið þar  sem í  dag er  Georgía sem ekki  gafst  upp fyrir  óbeinum þrýstingi 

Rússa, heldur þurfti að beita hervaldi. Það var þannig ekki fyrr en árið 1868 að það 

svæði sem í dag er oftast talið til Georgíu16 var sameinað á ný með valdi eftir um 

400 ára aðskilnað.17

Staða Georgíu breyttist á ný í kjölfar febrúarbyltingarinnar í Rússlandi árið 

1917.  Þá  var  allt  yfirráðasvæði  Rússa  sunnan  Kákasusfjalla  gert  að  sérstöku 

sjálfstjórnarsvæði. Sjálfstjórnarsvæðið lýsti síðan yfir sjálfstæði sem sambandsríkið 

Transkákasía  í  febrúar  1918,  eða  í  kjölfar  októberbyltingarinnar,  og  nokkrum 

mánuðum síðar (í maí 1918) var það ríki leyst upp. Þá varð Georgía til sem ríki í 

fyrsta skipti frá því undir lok miðalda. Sú Georgía var undir stjórn mensévika og 

náði yfir því sem næst sama svæði og Georgía gerir nú. Eins og við var að búast voru 

bolsévikar  Rússlandsmegin  landamæranna  ekki  tilbúnir  til  að  una  sjálfstæðri 

Georgíu, sem var mensévísk í þokkabót, og gerðu þeir margar tilraunir til að ná þar 

ítökum.

Það er í einni slíkri tilraun sem Suður-Ossetar og sókn þeirra eftir sjálfstæði 

koma fyrst við sögu. Árið 1918 áttu sér stað í Suður-Ossetíu bændauppreisnir, sem 

Georgíumenn bældu niður undir eins. Þessir atburðir leiddu til mikillar óánægju 

meðal Osseta í garð georgískra stjórnvalda og gerðu þeir kröfur um aukna sjálfstjórn. 

Þetta nýttu bolsévikar sér. Þeir stofnuðu hreyfingu bolsévika í Suður-Ossetíu, sem 

hafði uppi þá kröfu til viðbótar við hefðbundna stefnu bolsévika að Ossetar fengju 

að  ráða  sér  sjálfir.  Þetta  var  upphaf  ossetískrar  þjóðernisstefnu  og  þeirrar 

tilhneigingar  Osseta  að  horfa  yfir  til  Rússlands  í  leit  að  bandamönnum. 

Bolsévikarnir  í  Ossetíu  héldu  úti  stöðugri  baráttu  og  stóðu  fyrir  skærum  og 

uppreisnum í Suður-Ossetíu. Þessi átök gátu orðið blóðug. Árið 1920 létust 5000 

manns í  bardögum og 20.000 Ossetar  flúðu frá  Georgíu til  Rússlands  á  þessum 

árum.18

16 Fyrir utan Adsjaríu, en hún laut stjórn Ottómana frá 1614 til 1878 þegar Rússar náðu henni á sitt 
vald. Saga Adsjaríu er um margt áhugaverð. Hún var sjálfstjórnarlýðveldi á Sovéttímanum en eftir 
hrun Sovétríkjanna var Aslan Abashidze skipaður forseti þar. Þvert á áætlanir stjórnvaldanna sem 
skipuðu hann náði hann sjálfur fullum yfirráðum yfir svæðinu. Líkt og Abkasía og Suður-Ossetía 
var Adsjaría þannig sjálfstæð frá Tbilisi allt frá 1992 fram til 2004, en ólíkt því sem gildir um 
Abkasíu eða Suður-Ossetíu var aldrei lýst yfir sjálfstæði og aldrei kom til nokkurra átaka.

17 Um innlimun Georgíu í Rússland, sjá: Atkin, Muriel. „Russian Expansion in the Caucasus to 1813.“
18 Cornell, Svante E. Autonomy and Conflict. Bls. 141.
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Þrátt  fyrir  að  hafna  algjörlega  sjálfstjórn  Osseta  virðist  sem  georgísku 

mensévikarnir  hafi  gert  ráð  fyrir  einhverskonar  takmarkaðri  sjálfstjórn  fyrir 

Abkasíu,  Adsjaríu  og  héraðið  Zakhathala  (sem  á  Sovéttímanum  rann  inn  í 

Armeníu).  Í  stjórnarskrá Georgíu var  minnst  á  þessi  héruð og sagt  að þau væru 

órjúfanlegir  hlutar  Georgíu,  en  skyldu  engu  að  síður  njóta  sjálfstjórnar  í  eigin 

málum.19

Á endanum gerðu bolsévikar innrás og árið 1921 var Georgía aftur komin 

undir   rússnesk  yfirráð.  Samtímis  var  landamærum breytt:  Abkasía  var  gerð  að 

sjálfstæðu  sovétlýðveldi  (utan  við  Georgíu),  Adsjaría  varð  sjálfstjórnarlýðveldi 

innan  Georgíu  og  í  Suður-Ossetíu  var  búið  til  sjálfstjórnarsvæði.  Síðastnefnda 

atriðið er sérlega merkilegt, þar eð þetta var fyrsta skipti sem Suður-Ossetía birtist á 

kortum sem hérað. Fram að þessu hafði Suður-Ossetía aldrei verið viðurkennd sem 

landfræðileg eining. Á sama tíma og bolsévikar lögðu undir sig Georgíu gerðu þeir 

það sama við Armeníu og Aserbaídsjan. Úr þessum sjálfstæðu sovétríkjum (þar á 

meðal  Abkasíu)  stofnuðu  þeir  árið  1922  nýtt  sambandsríki,  Samband  sovéskra 

sósíalískra  lýðvelda  Transkákasíu,  og  það  varð  eitt  þeirra  ríkja  sem  mynduðu 

Sovétríkin.

Staða  Abkasíu  breyttist  hratt.  Fljótlega  var  gerður  samningur  um 

stjórnmálasamband við Georgíu í vissum málaflokkum og árið 1931, tíu árum eftir 

að  hafa  hlotið  þá  stöðu,  breyttist  staða  Abkasíu  frá  því  að  vera  eitt  fjögurra 

sovétlýðvelda  Kákasussvæðisins  í  að  verða  á  ný  sjálfstjórnarlýðveldi  innan 

georgískra landamæra. Þeirri stöðu hélt hún fram að hruni Sovétríkjanna árið 1991. 

Það sama gildir um Suður-Ossetíu, sem var sjálfstjórnarsvæði allan Sovéttímann.

Þrátt fyrir litlar breytingar var allan Sovéttímann til staðar mikil spenna, af 

þjóðernislegum rótum runnin, einkum í Abkasíu. Abkasar sáu eftir sjálfstæði sínu. 

Þeir litu svo á að þeir hefðu verið sameinaðir Georgíu með valdi og gegn eigin vilja. 

Strax  árið  1957  báðu  yfirvöld  í  sjálfstjórnarlýðveldinu  um  að  vera  færð  undir 

yfirvald rússneska sovétlýðveldisins í stað þess georgíska. Það var heldur ekki að 

undra að abkasískum þjóðernissinnum þætti þjóð sín hlunnfarin: Árið 1886 voru 

Abkasar 42% af íbúum Abkasíu, 1926 var sú tala komin niður í 27% og 1959 voru 

þeir ekki nema 15% íbúa héraðsins, á meðan Georgíumenn voru orðnir 35%.20 Á 

19 Cornell, Svante E. Autonomy and Conflict. Bls. 141-142.
20 Cornell, Svante E. Autonomy and Conflict. Bls. 152.
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Stalínstímanum þótti þeim þar að auki vegið mjög að abkasískri tungu, en þá var 

skólahald fært yfir á georgísku og georgískt letur tekið upp fyrir abkasíska tungu. 

Báðar  þessar  ákvarðanir  voru dregnar  til  baka  að  Stalín  látnum.  Þó  óeirðir  hafi 

blossað upp af og til var það fyrst 1977 sem Abkasar báðu aftur um sjálfstæði. Það ár 

skrifuðu 130 abkasískir menntamenn bréf til sovéskra yfirvalda þar sem þeir báðu 

um að Abkasía yrði gerð að sjálfstæðu sovétríki á ný, og ef það gengi ekki eftir yrði 

Abkasía sameinuð Rússlandi líkt og beðið hafði verið um 20 árum fyrr. Ekki var 

orðið við þessum kröfum.

Á sama tíma  óx  þjóðernissinnum í  Georgíu  mjög  ásmegin  í  eins  konar 

andsvari við þessari þróun í Abkasíu. Þegar Abkasar kröfðust enn á ný sjálfstæðis 

árið 1989 var komið að Georgíumönnum að svara. Í mars og apríl það ár mótmæltu 

þúsundir  Georgíumanna í  Tbilisi.  Í  upphafi  snerust  mótmælin aðeins að því  að 

krefjast þess að réttindi Georgíumanna í Abkasíu (sem voru vissulega mun fleiri en 

Abkasar) yrðu tryggð og að Abkasía myndi aldrei kljúfa sig frá Georgíu, en fljótlega 

snerust mótmælin upp í almenn mótmæli gegn yfirvöldum. Eins og við var að búast 

brugðust sovésk yfirvöld harkalega við. Á endanum lágu 19 manns í valnum og enn 

fleiri  voru  særðir.  Þessi  atburður  fremur  en  nokkur  annar  leiddi  til  þess  að 

kommúnistar  misstu  öll  völd  í  Georgíu  og  þjóðernissinnar  með  Zviad 

Gamsakhurdia í fararbroddi, komust til valda.21

Í mars 1991, þegar Sovétríkin voru að liðast endanlega í sundur, var haldin 

atkvæðagreiðsla í Sovétríkjunum öllum um hvort skyldi slíta sambandinu eða halda 

því  áfram.  Georgía,  ásamt  fimm  öðrum  ríkjum,  neitaði  að  taka  þátt  í 

atkvæðagreiðslunni.  Abkasía  og  Suður-Ossetía  gerðu  það  hins  vegar.  Í  þeim 

héruðum  var  (opinbera)  niðurstaðan  sú  að  99% kjósenda  studdu  það  að  halda 

ríkjasambandinu við og vera áfram vera innan Sovétríkjanna. Í Georgíu var aftur á 

móti haldin atkvæðagreiðsla 9. apríl sama árs, um að endurreisa sjálfstæði Georgíu. 

Niðurstaðan varð sú að 98% kjósenda svöruðu því  játandi,  en Suður-Ossetar  og 

Abkasar  tóku ekki  þátt.22 Þegar  þarna  var  komið  sögu  var  í  raun búið  að  rjúfa 

endanlega tengslin milli Suður-Ossetíu og Abkasíu annars vegar og annarra hluta af 

Georgíu hins vegar. Svæðin höfðu valið að fara ólíkar leiðir. Héruðin tvö vildu halda 

21 Frá þessum atburðum er m.a. sagt í: English, Robert. „Georgia: The Ignored History.“; Cornell, 
Svante E. Autonomy and Conflict. Bls. 156-157

22 Cornell, Svante E. Autonomy and Conflict. Bls. 163
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í stöðu sína innan Sovétríkjanna, á meðan Georgía vildi verða sjálfstæð á ný innan 

landamæranna frá 1918. 

Eins og fyrr segir komst þjóðernissinninn Gamsakhurdia til valda í Georgíu, 

fyrst  innan  Sovétríkjanna  en  síðan  sem  fyrsti  forseti  sjálfstæðrar  Georgíu.  Allt 

valdaskeið  hans  geisuðu stríð  í  Georgíu.  Þau voru að hluta milli  stjórnvalda og 

aðskilnaðarsinna og að hluta milli ólíkra fylkinga Georgíumanna. Þá börðust líka 

sjálfstæðir  herir  georgískra  þjóðernissinna  við  Abkasa  og  Osseta  og  við  hlið 

aðskilnaðarsinna börðust rússneskar hersveitir án þess að hafa fengið skipanir frá 

Moskvu um að gera slíkt.23 Stefna Gamsakhurdia var að Georgía væri eitt land og að 

í  því  byggi  ein  þjóð.  Slagorð  hans  var  „Georgía  fyrir  Georgíumenn“.  Hann stóð 

harður á því að Abkasar og Ossetar hefðu engan rétt til nokkurrar sjálfstjórnar og 

barðist gegn slíkum kröfum af öllu afli. Hann setti ýmsa löggjöf sem beinlínis dró úr 

möguleikum  þeirra  sem  tilheyrðu  minnihlutahópum  í  Georgíu  til  þess  að  hafa 

pólitísk áhrif. Meðal annars bannaði hann svæðisbundnum flokkum að taka þátt í 

kosningum og minnkaði þar með áhrif Abkasa og Suður-Osseta á þingi til muna og 

afnam sjálfstjórn Suður-Ossetíu.24 Þá fór hann einnig að fordæmi Stalíns og gerði 

georgísku að eina opinbera máli ríkisins. Þessir atburðir urðu allir til þess að auka 

mjög óánægju Suður-Osseta og Abkasa og ýtti undir sjálfstæðiskröfur meira að segja 

hinna hófsömustu úr þeirra röðum.25

Þó að þjóðernisstefna hans hafi – í það minnsta í upphafi – verið vinsæl 

meðal  Georgíumanna  kom  fljótt  í  ljós  að  Gamsakhurdia  hafði  lítið  vald  á 

efnahagsmálum og náði illa að tryggja öryggi ríkisins. Að lokum var honum steypt 

af  stóli  snemma  árs  1992.  Að  byltingunni  stóðu  sjálfstæðar  þjóðernissinnaðar 

skæruliðasveitir. Fljótlega tók Eduard Shevardnadze, fyrrverandi utanríkisráðherra 

Sovétríkjanna, að sér leiðtogahlutverk í bráðabirgðastjórn, en bardagar héldu áfram 

á milli fylgismanna leiðtoganna tveggja. Gamsakhurdia sjálfur lést árið 1993. Engar 

aðstæður  voru  þó  til  forsetakosninga  í  Georgíu  vegna  áframhaldandi  ófriðar  og 

Shevardnadze var ekki kjörinn forseti fyrr en árið 1995.26

23 Hopf, Ted. „Identity, legitimacy and the use of military force.“ Bls. 230-231.
24 Abkasar og Suður-Ossetar höfðu auðvitað kosningarétt eins og aðrir Georgíumenn, en réttur til jafns 

við meirihlutan dugir sjaldnast minnihlutahópum til þess að hafa áhrif. Sjá t.d.: Palermo, 
Francesco & Jens Woelk. „No Representation Without Recognition: The Right to Political 
Participation of (National) Minorities.“

25 English, Robert. „Georgia: The Ignored History.“
26 Um þetta skeið almennt sjá: Chervonnaya, Svetlana. Conflict in the Caucasus; um valdaátökin, sjá: 
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Shevardnadze sætti sig við að hafa tapað stríðinu um Abkasíu og Suður-

Ossetíu, þó hann viðurkenndi það aldrei formlega. Tillögur komu fram að lausnum, 

meðal  annars  sú  að  Georgía  yrði  gerð  að  sambandsríki  sem  Suður-Ossetía  og 

Abkasía  myndu  geta  gengið  til  liðs  við.  Þær  hugmyndir  gengu  þó  ekki  eftir.27 

Abkasar  og  Suður-Ossetar  hlutu  sjálfstæði  de  facto, þó  það  væri  ekki  de  jure. 

Georgíumenn höfðu ekki vald til að innlima svæðin á ný og reyndu það þess vegna 

ekki.  Sjálfstæði héraðanna tveggja gat  þrifist  vegna friðargæsluliðs  Rússa þar.  Af 

þeim  sökum  hafa  Georgíumenn  oft  talið  stjórnirnar  í  Sukhumi  og  Tshkinvali28 

leppstjórnir Rússa. Þá voru enn stór svæði í Suður-Ossetíu þar sem aðeins bjuggu 

Georgíumenn og lutu áfram stjórn Tbilisi. Þannig hélst ástandið í deilunum í öllum 

grundvallaratriðum óbreytt allt fram til ársloka 2003. Það ár missti Shevardnadze 

völdin í  kjölfar  fjöldamótmæla gegn honum og nýr  forseti  Georgíu varð Mikheil 

Saakashvili.  Meðal  þess  sem Saakashvili  lofaði  að  beita  sér  fyrir  var  sameining 

Georgíu – hann sætti sig ekki við að þrír hlutar landsins réðu sér sjálfir í  raun. 

Adsjaría hafði verið með öllu sjálfstæð um langt skeið, án þess að þar hefði komið 

til  ófriðar.  Með því  að hóta Adsjörum hervaldi gáfust  yfirvöld þar strax upp og 

stjórnin í Tbilisi fékk á ný völd þar.29

English, Robert. „Georgia: The Ignored History“; nánar um stríðið í Ossetíu á þessum tíma, sjá: 
Birch, Julian, „Ossetiya.“; Reeve, Roy, „The OSCE Mission to Georgia“; um stríðið í Abkasíu, sjá 
t.d.: Hopf, Ted, „Identity, legitimacy and the use of military force.“ Yfirlit yfir atburði í tímaröð má 
sjá í: MacFarlane, S. Neil, Larry Minear & Stephen D. Shenfield. Armed Conflict in Georgia: A Case 
Study in Humanitarian Action. Bls. 98-103.

27 Gachechiladze, Revaz. „National idea, state-building and boundaries in the post-Soviet space (the 
case of Georgia)“. Bls. 59.

28 Höfuðborgir Abkasíu og Suður-Ossetíu.
29 Um stefnu Saakashvili gagnvart aðskilnaðarhéruðunum, sjá t.d. Lynch, Don. „Why Georgia 

Matters.“ Bls. 38-44.
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4 

Átökin í ágúst 2008

4.1 Stríðið í Suður-Ossetíu

Stríðið í Suður-Ossetíu í ágúst 2008 átti sér stað í kjölfar þessara atburða. 

Rússar hafa haldið því fram að Saakashvili hafi verið að reyna að sameina Georgíu 

með því að senda herinn inn í Suður-Ossetíu og heimta aftur svæðin sem hann 

hafði lofað að endurheimta. Raunar hafði hann nokkru áður en stríðið skall á sagt að 

deilan  um Suður-Ossetíu  myndi  leysast  hratt,  en  Abkasía  gæti  orðið  flóknari.30 

Þannig má ímynda sér að hann hafi stefnt að skjótum hernaðarsigri í Suður-Ossetíu. 

Með þessu telja Rússar að hann hafi rofið vopnahléssamkomulag og þar að auki 

látið fremja ýmis fleiri ódæðisverk í nafni stríðsins. Georgíumenn og bandamenn 

þeirra segja á móti að þeir hafi verið að bregðast við auknum rússneskum herafla við 

landamæri  Suður-Ossetíu  og  þeim  möguleika  að  Rússar  hafi  ætlað  að  innlima 

svæðið.  Hvað  sem  því  líður  braust  út  stríð  í  byrjun  ágúst  2008.  Fyrstu  viku 

mánaðarins var aðeins um að ræða smáskærur, en svo þróuðust átökin út í allsherjar 

stríð að kvöldi sjöunda ágúst og morgni þess áttunda. Deilt er um upptök þessara 

átaka og hvenær rússneski herinn varð hluti af þeim, en vitað er að Rússar voru 

skjótir að senda liðsauka suður yfir landamærin að kvöldi sjöunda ágúst. Beinum 

átökum lauk  ekki  fyrr  en  16.  ágúst,  en  þá  höfðu  stórir  hlutar  Tshkinvali  verið 

algjörlega lagðir í rúst og stór svæði í Georgíu (utan við Abkasíu og Suður-Ossetíu) 

voru  undir  rússnesku hernámi.  Átökin breiddust  líka  lítillega  út  til  Abkasíu og 

abkasíski  herinn,  með  hjálp þess  rússneska náði  yfirráðum yfir  norðausturhorni 

Abkasíu, sem þá var enn stjórnað frá Tbilisi. Að sama skapi lyktaði stríðinu í Suður-

Ossetíu með því að Georgíumenn þurftu að hörfa frá þeim stöðum í héraðinu þar 

sem þeir höfðu enn verið við völd fyrir stríðið.31

Á meðan á stríðinu stóð og í kjölfar þess spannst mikil umræða um það á 

alþjóðavettvangi. Það hitti svo á að stríðið bar upp á sama tíma og ólympíuleikana í 

Beijing og þess vegna voru margir þjóðhöfðingjar vant við látnir. Hins vegar fundaði 

30 Chirikba, Vacheslav A. „Geopolitical Aspects of Abkhazian Statehood.“ Bls. 347.
31 Gott yfirlit yfir þessa atburðarás má meðal annars finna á: „Day-by-day: Georgia-Russia crisis.“ 

BBC.
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öryggisráð Sameinuðu þjóðanna reglulega meðan á stríðinu stóð og þar komu fram 

helstu sjónarmiðin í umræðunni. Mörg ríki lýstu yfir andstöðu við stríðið sjálft og 

síðan  samúð  með  annaðhvort  málstað  georgískra  stjórnvalda  eða  málstað 

aðskilnaðarsinna.  Flest ríki veigruðu sér við að taka einarða afstöðu, en þó má í 

umræðunni  greina  tvær  aðgreindar  stefnur:  þá  vestrænu  og  þá  rússnesku. 

Vesturlönd,  með  Bandaríkin  í  broddi  fylkingar,  höfðu  flest  mikla  samúð  með 

Georgíu. Þau litu á stríðið sem ólöglegt innrásarstríð Rússa og grunuðu þá um að 

reyna að hluta Georgíu í sundur. Rússar voru aftur á móti aðilar að stríðinu og sáu 

það  í  allt  öðru  ljósi.  Þeir  héldu  því  fram  að  þeir  hefðu  gripið  inn  í  af 

mannúðarástæðum vegna þess að Georgíumenn hefðu verið að fremja stríðsglæpi 

með  hernaði  sínum  í  Suður-Ossetíu.32 Í  þessum  kafla  verða  þessar  tvær  hliðar 

deilunnar skoðaðar til að greina hvað fulltrúar þessara ólíku sjónarmiða höfðu að 

segja og hvernig þeir lýsa stríðinu og ástæðum þess sem þar gerðist.

4.2  Vestræna afstaðan: Fullveldi Georgíu fótum troðið

Aðalatriðið í  málflutningi Georgíumanna og flestra bandamanna þeirra á 

Vesturlöndum – þar sem Bandaríkin voru fremst í flokki – var (og er raunar enn) að 

um væri að ræða árás á fullveldi Georgíu.  Nauðsynlegt væri að standa vörð um 

friðhelgi yfirráðasvæðis georgíska ríkisins, en lítið var talað um stöðu Suður-Osseta 

eða Abkasa og kröfu þeirra um að njóta sjálfsákvörðunarréttar.

Strax á fyrsta fundi öryggisráðsins um málið, sem var haldinn aðfaranótt 

áttunda ágúst í New York tók til máls fulltrúi Georgíumanna, Irakli Alasania, en 

hann sat alla fundi öryggisráðsins sem vörðuðu stríðið. Hann talaði um stríðið sem 

„áframhaldandi  brot  Rússlands  á  fullveldi  og  friðhelgi  yfirráðsvæðis  Georgíu.“33 

[Þýðing: SK]

Bandaríkjamenn  orðuðu  hlutina  á  svipaðan  hátt.  Ein  fyrstu  opinberu 

viðbrögð Bandaríkjastjórnar við stríðinu voru orð sem George W. Bush, þáverandi 

Bandaríkjaforseti,  lét  falla  þar  sem hann var staddur á Ólympíuleikunum. Hann 

sagði:

32 Vert er, til viðbótar við þetta, að minnast á að Frakkland (sem þá var í forsæti Evrópusambandsins) 
var í hlutverki málamiðlara í deilunum, en tilraunir Frakka skiluðu litlum áþreifanlegum árangri.

33 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5951. fundur. Tilvitnun á frummáli: „continuing infringements of 
Georgia’s sovereignty and territorial integrity by the Russian Federation.“
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Georgía er fullvalda þjóð, og  friðhelgi yfirráðasvæðis hennar 

verður að virða. Við höfum hvatt til þess að ofbeldisverkum 

verði  tafarlaust  hætt  og  herlið  verði  dregin  til  baka.  Við 

köllum eftir  því  að  rússneskum  sprengingum  verði  hætt.34 

[Þýðing: SK]

Í báðum þessum yfirlýsingum er 

minnst  á  friðhelgi  yfirráðasvæðis og 

fullveldi. Í hvorugri þeirra er hins vegar 

minnist á tilkall Abkasa og Suður-Osseta 

til sjálfsákvörðunarréttar. Fullveldið sem 

átt er við er ekki til handa þjóðum sem 

ekki njóta þess nú þegar,  heldur handa 

ríkjum  sem  þegar  eru  til.35 Þessi  sýn 

Vesturlanda og Georgíu á deilurnar hefur 

líka  komið  fram  í  georgískum 

fjölmiðlum. Gott dæmi um það er mynd 

1.  Hún  var  á  forsíðu  georgíska 

vikublaðsins  Kvilis  Palitra sem hluti  af 

fréttaskýringu  um  stríðið.  Á  henni  sést 

hvernig  hinn  stóri  rússneski  björn  rífur 

litlu Georgíu í sundur með hrömmum sínum.

Vesturlönd létu að því liggja að ef til  vill  lægi meira að baki stríðinu af 

hálfu  Rússa  en að kljúfa  Georgíu í  sundur.  Fulltrúar  þessara  ríkja  töldu jafnvel 

mögulegt  að  Rússar  væru  með  stríðinu  að  reyna  að  koma  í  veg  fyrir  aukna 

lýðræðisþróun í  Georgíu og reyna að steypa Saakashvili  forseta af  stóli.  Zalmay 

Khalilzad, sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, notaði bandarískt 

hugtak (regime change) í því samhengi:

34 „Bush calls end to Russian bombings in S. Ossetia.“ AFP. Tilvitnun á frummáli: „Georgia is a 
sovereign nation, and its territorial integrity must be respected. We have urged an immediate halt 
to the violence and a stand-down by all troops. We call for the end of the Russian bombings.“

35 Um þennan skilning á fullveldishugtakinu sjá t.d.: Sinclair, Adriana & Michael Byers. „When US 
Scholars Speak of 'Sovereignty', What Do They Mean?“
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Mynd 1 – Georgía í hrömmum rússneska 
bjarnarins. Á myndinni stendur „Munu ráðast 
aftur inn. Ef ekki í apríl, þá í maí.“ Kvilis 
Palitra, 1. mars 2009. 



Ég vil spyrja [rússneska fastafulltrúann] Tsjúrkín: Er markmið 

ríkisstjórnar  þinnar  að  skipta  um stjórnvöld  í  Georgíu,  að 

steypa lýðræðislega kjörinni ríkisstjórn Georgíu?

Rússland  verður  að  staðfesta  að  markmið  þess  sé  ekki  að 

skipta út lýðræðislega kjörinni ríkisstjórn Georgíu og að það 

samþykki  friðhelgi  yfirráðasvæðis og  fullveldi  Georgíu.36 

[Þýðing: SK]

Alvarlegastar  voru  þó  ásakanir  Georgíumanna  um  að  Rússar  stunduðu 

þjóðernishreinsanir.  Þeir  sökuðu Rússa,  og ossetískar  og abkasískar  sveitir  undir 

þeirra stjórn,  um að ráðast  skipulega á Georgíumenn og eignir þeirra til  þess að 

hrekja þá burt frá bæjum og þorpum í Abkasíu og Suður-Ossetíu þar sem þeir höfðu 

búið frá því áður en svæðin klufu sig frá Georgíu. Á fundi öryggisráðsins, undir lok 

stríðsins, sagði Alasania:

Moskva hefur markvisst valið þjóðernishreinsanir sem tæki 

til að ná fram sínum pólitísku markmiðum. Fréttir berast af 

þjóðernismiðuðum  ránum,  ofsóknum  og  morðum  á  þeim 

svæðum sem eru undir rússnesku hernámi.37 [Þýðing: SK]

Þessar ásakanir eru þó ekki nærri því eins harkalegar og þær sem Rússar 

settu fram um sama efni.

4.3  Túlkun Rússa: þjóðernishreinsanir og mannúðaríhlutun

Rússland er eitt af aðeins tveimur löndum sem viðurkennt hafa sjálfstæði 

Abkasíu og Suður-Ossetíu. Hitt er eins og áður segir Níkaragva. Rússland hefur haft 

mun  meira  um  málið  að  segja,  enda  annar  deiluaðila  og  með  fastafulltrúa  í 

36 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5952. fundur. Tilvitnun á frummáli: „I want to ask Ambassador 
Churkin: is your Government’s objective regime change in Georgia, the overthrow of the 
democratically elected Government of Georgia?
Russia must affirm that its aim is not to change the democratically elected Government of Georgia 
and that it accepts the territorial integrity and sovereignty of Georgia.“

37 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5961. fundur. Tilvitnun á frummáli: „Moscow has decisively 
chosen ethnic cleansing as an instrument for achieving its political aims. Ethnically based 
robberies, persecution and slaughter are reported from the Russian-occupied territories.“
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öryggisráðinu. Í byrjun var áhersla rússneskra stjórnvalda á að Georgíumenn hafi átt 

upptökin að stríðinu og að Rússar hafi einungis sinnt skyldum sínum, sem fælust í 

því  að  gæta  friðar.  Vitalíj  Tsjúrkín,  fastafulltrúi  Rússlands  hjá  Sameinuðu 

þjóðunum, sakaði Georgíumenn meðal annars um að ráðast á rússneska borgara og 

það neyddi Rússa til að bregðast við af meiri hörku en friðargæslulið gera venjulega. 

Hann hélt því þar að auki fram að átökin hefðu verið í undirbúningi í nokkurn tíma 

af  hálfu Georgíumanna.  Þannig réttlættu Rússar  allar  sínar  gerðir  í  stríðinu sem 

eðlileg viðbrögð við aðgerðum Georgíumanna.38 

Eftir því sem leið á stríðið fóru Rússar að leggja enn meiri áherslu á að 

Georgíumenn væru að fremja ýmis ódæðisverk í Suður-Ossetíu. Eins og fyrr segir 

gengu slíkar fullyrðingar á báða bóga, en Rússar gengu mun lengra en Georgíumenn 

í sínum fullyrðingum og ásakanir Rússa voru enn alvarlegri. Tsjúrkín sagði meðal 

annars þegar þann 8. apríl að Georgíumenn væru að eyða heilu bæjunum svo ekki 

væri hægt að setjast að í þeim aftur.39 Tveimur dögum síðar gerði hann flóttamenn 

og  mannfall  meðal  almennra  borgara  að  umfjöllunarefni,  en  þar  kenndi  hann 

Georgíumönnum um:

Hvaða lagalegu hugtök er hægt að nota til  þess að lýsa því 

sem  leiðtogar  Georgíu  hafa  gert?  Getum  við  talað  um 

„þjóðernishreinsanir“,  til  dæmis,  þegar,  á nokkrum dögum, 

næstum 30.000 af þeim 120.000 sem búa í Suður-Ossetíu hafa 

orðið  flóttamenn  ...  Eru  það  þjóðernishreinsanir  eða  ekki? 

Ættum við að lýsa því sem þjóðarmorði eða ekki? Þegar af 

þessum 120.000, 2.000 saklausir borgarar deyja á fyrsta degi, 

er það þjóðarmorð eða ekki? Hversu mikið af fólki,  hversu 

margir almennir borgarar verða að deyja áður en við lýsum 

því sem þjóðarmorði?40 [Þýðing: SK]

38 Sjá: Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5951. fundur.
39 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5962. fundur.
40 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5953. fundur. Tilvitnun á frummáli: „What legal terms can be 

used to describe what has been done by the Georgian leadership? Can we use “ethnic cleansing”, 
for example, when, over a number of days, nearly 30,000 of the 120,000 people of South Ossetia 
have become refugees ... Is that ethnic cleansing or is it not? Should we describe that as genocide 
or not? When out of that population of 120,000, 2,000 innocent civilians die on the first day, is that 
genocide or is it not? How many people, how many civilians must die before we describe it as 
genocide?“
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Eins og sjá má er þetta mun sterkar að orði kveðið en Georgíumenn gerðu. 

Þetta eru þar að auki sterkustu stoðirnar undir kröfu svæðanna sem um ræðir til 

sjálfsákvörðunarréttar,  eins og vikið verður að síðar.  Þó er áhugavert að Tsjúrkín 

lagði ekki mikla áherslu á þennan sjálfsákvörðunarrétt í málflutningi sínum framan 

af.  Það  var  ekki  fyrr  en  eftir  að  Rússar  höfðu  lýst  yfir  stuðningi  við  sjálfstæði 

Abkasíu og Suður-Ossetíu að hann fór að nota orðið „sjálfsákvörðunarrétt“ í  því 

samhengi.41

41 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5969. fundur.
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5

Réttur Abkasa og Suður-Osseta til sjálfstæðis

5.1 Forsendur sjálfsákvörðunarréttar

Í kafla 2 var fjallað um hvenær hópur gæti gert kröfu til fullveldis á grunni 

lagalegs réttar til sjálfsákvörðunar. Þar voru dregnir saman saman í fjórum liðum 

þær  aðstæður  þar  sem  alþjóðasamfélagið  hefur  komið  sér  saman  um  að 

sjálfsákvörðunarréttur væri viðeigandi. Í könnun á sjálfsákvörðunarrétti Abkasa og 

Suður-Osseta er rétt að byrja á að athuga hvort einhverjar þeirra aðstæðna eigi við 

um þessi tvö svæði 

Fyrsta tegund aðstæðna eru nýlendur. Abkasía og Ossetía hafa aldrei verið 

nýlendur Georgíu. Þvert á móti hafa svæðin talist eðlilegur hluti Georgíu á flestum 

tímum sem Georgía hefur verið til. Þar að auki má minnast á þá þumalputtareglu að 

sjálfsákvörðunarréttur nýlendna gildi aðeins um nýlendur sem eru landfræðilega 

aðskildar frá herraríkinu. Því er augljóslega ekki að skipta í umræddum tilfellum.

Annar möguleikinn fjallar um þjóðir sem eru kúgaðar og beittar skipulegu 

misrétti af öðrum þjóðum innan sama ríkis og er neitað um allan aðgang að hinu 

pólitíska kerfi. Þar er um að ræða hópa sem hvorki fá að taka þátt í stjórnun ríkisins 

né njóta sjálfstjórnar af nokkru tagi. Þetta átti við um blökkumenn í Suður-Afríku á 

tímum aðskilnaðarstefnunnar og á mögulega við um sjíta í Bahrein nú á dögum, svo 

dæmi séu tekin. Hins vegar er erfitt að yfirfæra þessa stöðu á Abkasa eða Suður-

Osseta, sem hafa lengi haft greiðan aðgang að stjórnkerfinu. Ef litið er fram hjá því 

að svæðin hafa ekki verið undir georgískri stjórn undanfarna tvo áratugi og aðeins 

horft á opinbera stöðu þeirra innan Georgíu er engan veginn hægt að nota þessi rök 

um Abkasíu, sem lengst af var sjálfstjórnarlýðveldi. Þar að auki má benda á að allan 

Sovéttímann  var  óeðlilega  hátt  hlutfall  formanna  svæðisbundinna  samtaka 

Kommúnistaflokksins  í  sjálfstjórnarlýðveldinu  Abkasar  að  þjóðerni  (miðað  við 

íbúahlutföll).42 Suður-Ossetía missti stöðu sína sem sjálfstjórnarsvæði í kjölfar þess 

að Sovétríkin hrundu, en þó er ekki hægt að segja að Suður-Ossetar hafi verið beittir 

kerfisbundnu misrétti af Georgíumönnum, þar sem Georgíumenn hafa aldrei haft 

42 Cornell, Svante E. Autonomy and Conflict. Bls. 184.
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full yfirráð yfir Suður-Ossetíu eftir að sjálfstjórn var afnumin. 

Möguleikinn sem lýst er í þriðja lið fjallar um þjóð sem lýtur erlendri stjórn 

og býr við varanlega viðveru erlends hers, sem er þar í þeim tilgangi að koma í veg 

fyrir  sjálfstæði.  Þetta  getur  ekki  gilt  um Abkasíu eða  Suður-Ossetíu,  þar  eð þau 

svæði hafa aldrei verið hersetin af Georgíumönnum. Allt frá hruni Sovétríkjanna 

hafa  svæðin  í  raun  stjórnað  sér  sjálf  og  eini  erlendi  herinn  þar  hefur  verið  sá 

rússneski, með það yfirlýsta hlutverk að koma í veg fyrir erlenda kúgun. Hvort sem 

það hlutverk er tekið trúanlegt eða ekki er ljóst að barátta Abkasa og Osseta fyrir 

sjálfsákvörðun hefur alla tíð beinst gegn Georgíu, ekki Rússlandi, og því ómögulegt 

að  setja  rússneska  herinn  í  hlutverk  erlends  kúgara  eins  og  átt  er  við  í  þessu 

samhengi.

Fjórða og síðasta tegund  aðstæðna á alls  ekki  við,  því  Suður-Ossetía  og 

Abkasía eru ekki og hafa aldrei verið aðildarríki að Georgíu heldur einfaldlega hluti 

hennar.

Þannig eiga engar þær aðstæður sem upp voru taldar í kafla 2 og hafa verið 

taldar veita þjóðum rétt á sjálfsákvörðun við um Abkasíu og Suður-Ossetíu. Þrátt 

fyrir það má færa rök fyrir því að sá réttur eigi engu að síður við. Þó að útlistunin í 

öðrum kafla  hafi  verið  nokkuð  tæmandi  um samþykktar  lagalegar  forkröfur  20. 

aldarinnar er nú í upphafi 21. aldarinnar að bætast við nýr möguleiki.

5.2 Kosovo-fordæmið

Eins  og  minnst  hefur  verið  á  hafa  hugmyndir  um hvenær  rétturinn  til 

sjálfsákvörðunar  þjóða  sé til  staðar,  sem ótvíræður réttur,  breyst  mjög í  gegnum 

tíðina.  Upprunalega var  hugtakið óljóst  og óskýrt,  einungis notað sem réttlæting 

sigurvegaranna fyrir því að búta sundur þau ríki sem töpuðu í fyrri heimsstyrjöld. 

Eftir  síðari  heimsstyrjöld  var  hugmyndin  um  sjálfsákvörðunarrétt  tekin  aftur  í 

notkun, með þrengri merkingu: Átt var við einingar sem þegar voru til, en lutu valdi 

annarra  (það  er,  nýlendur)  og  fengu  rétt  á  að  ákveða  sjálfar  hvort  þær  vildu 

sjálfstæði – urðu fullvalda. Þegar Sovétríkin, og síðar Júgóslavía, liðuðust í sundur 

voru  þeir  atburðir  réttlættir  með  því  að  segja  að  ríki  í  ríkjasambandi  hefðu 

sjálfsákvörðunarrétt. Skýrt var tekið fram að hið sama gilti ekki um smærri einingar 

innan þessara ríkja. Þannig hefur sjálfsákvörðunarréttur þróast frá því að vera óljós 
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grundvallarhugmynd  yfir  í  að  vera  lagalegur  réttur  þjóða  undir  vissum 

kringumstæðum.

Í ljósi þessarar þróunar er ekki fjarri lagi að gera ráð fyrir að skilgreiningin á 

því hvenær sjálfsákvörðunarréttur sé til staðar og undir hvaða kringumstæðum þjóð 

geti  byggt  kröfu  sína  um  fullveldi  á  honum  muni  enn  halda  áfram  að  taka 

breytingum. Skilgreiningunni  hefur  augljóslega oft  verið  breytt  til  þess  að henta 

betur því sem ríki heims, og þá einkum stórveldin, hafa talið nauðsynlegt á hverjum 

tíma. Færa má fyrir því rök að slík breyting sé að eiga sér stað núna. Frá lokum 

kalda  stríðsins  hefur  alþjóðakerfið  tekið  róttækum  breytingum  og  eldri 

skilgreiningar á skilyrðum sjálfsákvörðunarréttar eru að verða úr sér gengnar. Nú 

þegar er alþjóðasamfélagið farið að viðurkenna hann í fleiri tilfellum – og komast 

upp með það. Stjórnmálamenn og stjórnarerindrekar hafa beitt fyrir sig sui generis 

sem réttlætingu, en þegar dæmunum fjölgar gengur það ekki. Þar að auki er aldrei 

hægt að kalla atburði algjörlega einstaka og ósambærilega öllum öðrum, enda ekkert 

nýtt  undir  sólinni  og  aldrei  hægt  að  segja  til  um með nokkurri  vissu  að  sömu 

aðstæður komi ekki upp aftur.

Það sem skiptir sköpum er Kosovo. Það er sjálfstæðisyfirlýsing Kosovo og 

viðurkenning Vesturlanda á henni sem hefur rutt leiðina fyrir hina nýju leið sem 

þjóðir geta farið að sjálfsákvörðunarrétti.  Í  kjölfar sjálfstæðisyfirlýsingar Kosovo í 

febrúar  2008  var  héraðið  undir  eins  viðurkennt  sem  löglega  sjálfstætt  ríki  af 

mörgum ríkjum. Þau tóku síðan öll fram að um væri að ræða einstakt tilfelli og það 

gæti  aldrei  verið  notað  sem  fordæmi.43 Þetta  hefur  verið  rökstutt  með  því  að 

Kosovodeilan sé ólík öllum öðrum. Slíka fullyrðingu má draga í efa, líkt og bæði 

Benedikt Harzl og Rein Müllerson bent á með sterkum rökum.44 Þeir hafa bent á að 

aðstæður  Kosovo annars  vegar  og  Abkasíu og  Suður-Ossetíu  hins  vegar  séu  um 

margt  líkar.  Þar  sé  um  að  ræða  þjóðernishreinsanir  (ef  fallist  er  á  fullyrðingar 

aðskilnaðarsinna  og  Rússa  í  þeim efnum),  stríðsástand,  almennan  vilja  íbúa  til 

sjálfstæðis, og svæði sem hafi ekki verið í raunverulegu stjórnarsambandi við ríkið 

sem svæðið er að reyna að kljúfa sig frá. Þetta síðasta atriði telja Abkasar og Ossetar 

að sé enn meira viðeigandi í sínu tilfelli  en hjá Kosovo-Albönum, þar sem slíkt 

43 Umræðu um þetta má meðal annars finna í: Jia, Bing Bing, „The Independence of Kosovo.“
44 Sjá: Harzl, Benedikt C. „Conflicting Perceptions: Russia, the West and Kosovo.“; Müllerson, Rein. 

„Precedents in the Mountains.“
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ástand hefur varað mun lengur hjá þeim. Í Abkasíu og Suður-Ossetíu er nú að vaxa 

úr  grasi  kynslóð sem aldrei  hefur  litið  á  sig  sem Georgíumenn eða  verið  undir 

georgískri stjórn. Oft er sagt að ómögulegt sé fyrir Kosovo-Albana að ganga aftur inn 

í  Serbíu,  vegna  alls  sem  á  undan  er  gengið,  en  með  sömu  rökum  er  það  líka 

ómögulegt fyrir Osseta og Abkasa að ganga á ný inn í Georgíu.45 Munurinn, að mati 

Harzl, felst aðeins í stuðningi alþjóðasamfélagsins: „tilfellið [í Abkasíu og Suður-

Ossetíu] er vissulega ólíkt því í Kosovo vegna þess að Abkasarnir og Ossetarnir hafa 

engan stuðning frá ESB.“46 [Þýðing: SK]

Rétt er að staldra aðeins við þjóðernishreinsanir og fjöldamorð, sem nefnd 

voru hér áðan sem rök fyrir sjálfsákvörðunarrétti Kosovo. Raunar eru þau meira en 

það: Þau eru rökin fyrir því að Kosovo sé  sui generis. Stuðningsmenn sjálfstæðis 

Kosovo  fullyrða  að  munurinn  á  Kosovo-Albönum  og  öllum  öðrum 

minnihlutaþjóðum og -þjóðarbrotum sé að þeir hafi orðið fyrir slíkum ofsóknum af 

hálfu Serba að engu sé saman að jafna. Þetta eru nákvæmlega sömu rök og Rússar 

notuðu í stuðningi sínum við sjálfstæði Abkasa og Osseta.47 Eins og komið hefur 

fram  sagði  Tsjúrkín,  fastafulltrúi  Rússlands  hjá  Sameinuðu  þjóðunum,  á  fundi 

öryggisráðsins tveimur dögum eftir að stríðið braust út, að tæplega 30.000 Suður-

Ossetar, eða um fjórðungur íbúa svæðisins, hefðu verið hraktir yfir landamærin til 

Rússlands og að 2000 ossetískir borgarar hefðu fallið fyrir georgíska hernum. Að 

mati Tsjúrkíns er þar um að ræða þjóðernishreinsanir og þjóðarmorð.48 Þessar tölur 

og fullyrðingar eru raunar mjög umdeildar og Georgíumenn hafa allt aðra útgáfu af 

þeim.  Síðar  verður  fjallað  um réttmæti  þeirra,  en  séu þessar  frásagnir  Rússa  af 

stríðinu  teknar  trúanlegar,  sem  og  sú  túlkun  þeirra  að  um  sé  að  ræða 

þjóðernishreinsanir og þjóðarmorð,  er staða Osseta orðin  afar lík stöðu Kosovo-

Albana.

Víkjum nú aftur  að þeim breytingum á forkröfum sjálfsákvörðunarréttar, 

sem talað var um hér að framan. Robert Muharremi hefur fært rök fyrir því að í 

Kosovodeilunni hafi í raun orðið til nýr skilningur Vesturlanda á þessum forkröfum. 

45 Harzl, Benedikt C. „Conflicting Perceptions: Russia, the West and Kosovo.“ Bls. 514-516.
46 Harzl, Benedikt C. „Conflicting Perceptions: Russia, the West and Kosovo.“ Bls. 515. Tilvitnun á 

frummáli: „the case [in Abkhazia and South Ossetia] is certainly different from Kosovo because the 
Abkhazians and Ossetians have no support from the EU in their bid for independence.“

47 Müllerson, Rein. „Precedents in the Mountains.“ Bls. 3-4.
48 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5953. fundur.
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Sú nýja skilgreining nær hins vegar aðeins til Vesturlanda þar sem það eru aðeins 

þau (og meira að segja aðeins hluti þeirra) sem hafa samþykkt sjálfstæði Kosovo. 

Meirihluti ríkja heims hefur ekki enn samþykkt sjálfstæði Kosovo og þar af leiðir 

ekki  heldur  að  aðstæður  eins  og  þar  voru  geti  verið  forsendur  einhverskonar 

lagalegs réttar til sjálfsákvörðunar.49 Þessi staða hefur nú breyst. Eftir að rússnesk 

yfirvöld viðurkenndu sjálfstæði Abkasíu og Suður-Ossetíu hafa þau í raun samþykkt 

það sem má kalla „Kosovo-leiðina“ að því að öðlast sjálfstjórnarrétt. Þó að Rússland 

hafi ekki viðurkennt sjálfstæði Kosovo hefur það nú engu haldbærari rök gegn því 

en Vesturlönd gegn sjálfstæði Abkasíu og Suður-Ossetíu: Rússar kalla Abkasíu og 

Suður-Ossetíu sui generis, og eins og þegar hefur verið lýst mælir margt gegn þeim 

rökum.  Fyrir  utan  þá  staðreynd  að  sennilega  sé  ekkert  í  heiminum  algjörlega 

einstakt eru deilurnar um Kosovo einmitt afskaplega líkar þeim um Suður-Ossetíu 

og  Abkasíu.  Rússar  hafa  tekið  rökin  sem  Vesturlönd  notuðu  vegna  sjálfstæðis 

Kosovo og yfirfært þau á Abkasíu og Suður-Ossetíu. 

Að sjálfsögðu hafa ekki öll lönd gengist þessum skilgreiningum á hönd og 

samþykkja hvorki sjálfstæði Kosovo eða Abkasíu og Suður-Ossetíu. Mörg ríki eru 

hrædd um að þetta geti leitt til sjálfstæðniskrafna innan sinna eigin landamæra. En 

fjögur  af  fimm  fastaríkjum  öryggisráðsins  hafa  hins  vegar,  hvort  sem  það  var 

meðvitað  eða  ekki,  samþykkt  þessa  leið.  Bandaríkin,  Bretland  og  Frakkland 

viðurkenna  Kosovo,  á  meðan  Rússland  viðurkennir  Abkasíu  og  Suður-Ossetíu. 

Einungis  Kína  hefur  hvorki  samþykkt  sjálfstæði  Kosovo  né  Abkasíu  og  Suður-

Ossetíu, en þar ræður sennilega mestu ástandið í Tíbet og Xinjang. Í því samhengi 

er vert að minnast á að viðurkenningin á sjálfstæði Abkasíu og Suður-Ossetíu mun 

væntanlega gera Rússum enn erfiðara fyrir að réttlæta afstöðu sína gagnvart Tétsníu, 

sem hefur barist fyrir sjálfstæði síðan við hrun Sovétríkjanna og er í raun í stöðu 

mjög  svipaðri  Abkasíu,  Suður-Ossetíu  og   Kosovo.50 Sennilega  treysta  þeir  þar 

einfaldlega  á  stöðu sína  sem eitt  af  fimm fastaríkjum öryggisráðsins  og  hreinan 

hernaðarlegan styrk. Þau litlu rök sem þeir hafa beitt út á við er að ólíkt Tsétsníu 

hafi Abkasía og Suður-Ossetía aldrei verið bækistöðvar hryðjuverkamanna.51 Þá er 

líka rétt að benda á að hægt er að finna fleiri dæmi þar sem sjálfstæði hefur verið 

49 Muharemmi, Robert. „Kosovo's Declaration of Independence“. Bls. 421.
50 Um uppreisnina í Tétsníu og viðbrögð Rússa má t.d. sjá í: Anatol Lieven. Chechnya; Seely, Robert. 

Russo-Chechen Conflict. 
51 Allison, Roy. „Russia Resurgent“. Bls. 1154-1155.
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fengið með svipuðum rökum og aðferðum, svo sem Austur-Tímor eða Bangladess.52 

Þar  voru  bæði  forsagan  og  sjálfstæðisbaráttan  að  einhverju  leyti  öðruvísi,  en 

endanleg útkoma svipuð. Einnig mætti benda á að Vestur-Sahara, sem nú berst fyrir 

sjálfstæði sínu frá Marokkó gæti hugsanlega beitt sömu rökum og vísað til Suður-

Ossetíu, Abkasíu og Kosovo sem fordæma.

Út frá öllu framangreindu – fallist maður á annað borð á frásagnir Rússa af 

framferði Georgíumanna og þá mynd sem Abkasar og Suður-Ossetar vilja draga upp 

af samskiptum sínum við Georgíu í gegnum tíðina – er ekki hægt að neita því að 

miðað við fordæmi Kosovo hafa þjóðirnar tvær áunnið sér þá stöðu að vera þjóðir 

með  rétt  til  sjálfsákvörðunar.  Þann  sjálfsákvörðunarrétt  ættu  stórveldin  á 

Vesturlöndum að viðurkenna ætluðu þau að vera sjálfum sér samkvæm. Hann fellur 

engan  veginn  undir  fyrri  skilgreiningar,  en  hann  fellur  undir  nýja  útgáfu  af 

sjálfsákvörðunarrétti, sem hefur augljóslega verið samþykkt af meirihluta fastaríkja 

öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna (þó ekki öryggisráðinu sjálfu). Kosovo eitt og sér 

er  ekki  nóg,  þar  sem Rússar  neituðu alltaf  að  viðurkenna  það,  en þeir  hafa  nú 

staðfest þessa breytingu á sjálfsákvörðunarrétti með stuðningi sínum við Osseta og 

Abkasa.

Þessi rök um samanburðinn við Kosovo standast þó aðeins ef fallist er á 

samanburðinn á Kosovo og Abkasíu og Suður-Ossetíu, sem felur í sér samþykki á 

helstu atriðunum í málflutningi Rússa. Hins vegar eru fleiri hliðar á málinu sem 

gera það ólíkt deilunni um Kosovo. Þar að auki eru ýmis atriði er varða málflutning 

Rússa sem eru mjög umdeild.

5.3 Mótrök: Þjóðerni, þjóðernishreinsanir og staða héraðanna

Þjóðernissamsetning svæða er eitt það allra mikilvægasta þegar kemur að 

sjálfsákvörðunarrétti.  Sjálfsákvörðunarréttur  er  veittur  þjóðum og  þegar  hann  er 

tengdur landsvæði hlýtur það að byggja á því að á viðkomandi landsvæði búi sú 

þjóð, og aðeins sú þjóð, sem telst hafa sjálfsákvörðunarréttinn.

52 Raunar er sá munur á að sjálfstæði Austur-Tímors var, í kjölfar langrar sjálfstæðisbaráttu, útfært í 
meiri samvinnu við gömlu herraþjóðina Indónesíu en var staðreyndin í þeim dæmum sem hér er 
um rætt. Því var ekki að skipta í Bangladess, en Pakistan viðurkenndi ekki sjálfstæði þess fyrr en 
þremur árum eftir að því var í raun náð.
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Abkasar standa mjög illa að vígi þar. Árið 1989, áður en átök um svæðin 

hófust, voru íbúar Abkasíu rétt rúm hálf milljón. Árið 2003 hafði þeim fækkað um 

meira en helming. Fyrir átökin voru Abkasar í Abkasíu 93 þúsund – ekki nema tæp 

18%. Rússar og Armenar voru hvorir  um sig um 75 þúsund. Aftur á móti  voru 

eþnískir Georgíumenn í Abkasíu á sama tíma 239 þúsund, eða 46% íbúanna. Árið 

2003 höfðu hlutföllin breyst á mjög róttækan hátt. Hlutfall Abkasa í Abkasíu var 

orðið svipað hlutfalli Georgíumanna áður, eða 44%. Þeim hafði þó lítið fjölgað, voru 

þá rétt rúm 94 þúsund. Aftur á móti hafði fækkað í öllum öðrum eþnískum hópum, 

og þar af mest meðal Georgíumanna, sem nú voru aðeins um 40 þúsund í Abkasíu, 

eða 19% íbúa, sem er svipað hlutfall og Abkasar voru áður.53 Rachel Clogg hefur 

bent á að þeir fáu Georgíumenn sem eru eftir í Abkasíu búi flestir í Gali, sem er 

frjósamt landbúnaðarsvæði og mjög mikilvægt fyrir abkasískan efnahag að haldist í 

byggð, en þar bjuggu nær eingöngu Georgíumenn fyrir stríðin.54 Miðað við þessar 

tölur gátu Abkasar engan veginn gert tilkall til fullveldis yfir Abkasíu á grundvelli 

þess að þeir væru meirihluti íbúa þar fyrr en í kjölfar átakanna, eftir að héraðið 

hafði  verið  hreinsað  af  Georgíumönnum.  Ef  áfram  er  litið  til  Kosovo  sem 

fyrirmyndar var staðan þar gerólík. Þó vissulega hafi tæp 10% íbúa Kosovo fyrir 

stríð verði Serbar voru Kosovo-Albanar þar í miklum meirihluta.55 Þessar tölur frá 

Abkasíu vekja þar að auki upp spurningar um hvort þjóðernishreinsanir hafi átt sér 

stað í Abkasíu. Þeim spurningum verður ekki svarað hér, en ljóst er að hafi nokkuð 

slíkt átt sér stað veikist krafa Abkasa um rétt á sjálfsákvörðun til muna.

Spurningin  um þjóðernishreinsanir  er  enn  mikilvægari  í  Suður-Ossetíu, 

vegna átakanna þar í ágúst sem ollu því að staða svæðanna beggja breyttist. Þær eru 

meðal helstu rakanna fyrir  því  að sjálfsákvörðunarréttur,  að fordæmi Kosovo,  sé 

viðeigandi Ossetum til handa. Raunar er það að þjóðernishreinsanir hafi átt sér stað 

ein af grunnforsendum þeirrar nýju reglu sem virðist vera í mótun um hvernig hægt 

er að öðlast sjálfsákvörðunarrétt.

Ólíkt  því  sem gilti  um Abkasíu voru Ossetar  í  miklum meirihluta  íbúa 

Suður-Ossetíu þegar árið 1989. Af um 100.000 íbúum sjálfstjórnarsvæðisins voru 

þeir  70%.  Þetta  þýðir  hins  vegar  að  30% íbúanna  voru  ekki  Ossetar  og  vegna 

53 Þessar tölur eru allar úr: Clogg, Rachel. „The Politics of Identity.“
54 Clogg, Rachel. „The Politics of Identity.“ Bls. 308.
55 Demographic Changes of the Kosovo Population 1948-2006. Bls. 7.
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staðsetningar  Suður-Ossetíu  má  draga  þá  ályktun  að  meirihluti  þessara  þrjátíu 

prósenta hafi verið Georgíumenn. Stór hluti þeirra bjó áfram í Suður-Ossetíu eftir 

stríðin í upphafi 10. áratugarins. Í kjölfar stríðsins í ágúst 2008 saka bæði Rússar og 

Georgíumenn hinn aðilann um þjóðernishreinsanir í Suður-Ossetíu. Georgíumenn 

segja  Rússa  hafa  reynt  að  hrekja  alla  Georgíumenn  burt  og  Rússar  segjast  hafa 

dregist  inn  í  stríðið  til  að  koma í  veg  fyrir  það  að  Georgíumenn  beittu  Osseta 

þjóðernishreinsunum. Um þetta er enn deilt og væntanlega verður engin almenn 

niðurstaða  í  þessum deilum fyrr  en  mögulegt  verður  að  gera  víðtæka  og  óháða 

rannsókn  á  því.  Hins  vegar  er  ljóst  að  í  kjölfar  stríðsins  breyttist  íbúahlutfall 

svæðisins  á  mjög  róttækan  hátt.  Fyrir  stríðið  í  ágúst  2008  bjuggu   margir 

Georgíumenn enn í Suður-Ossetíu, en samkvæmt verkefnisstjóra flóttamannamála 

hjá  Félagi  Sameinuðu þjóðanna  í  Georgíu  eru  í  dag  eru  aðeins  tvær  georgískar 

fjölskyldur eftir í svæðinu.56

Þessar upplýsingar þurfa að sjálfsögðu ekki að þýða að þjóðernishreinsanir 

hafi  verið  stundaðar  af  Rússum,  eða  að  þær  hafi  ekki  verið  stundaðar  af 

Georgíumönnum. Þá er  erfitt  að  segja  hvenær „eðlilegur“  flóttamannastraumur í 

stríðsátökum verður að einhverju öðru og meira. Engu að síður er ljóst að í kjölfar 

átakanna  í  upphafi  10.  áratugarins  í  Abkasíu  og  í  ágúst  2008  í  Suður-Ossetíu 

breyttist  íbúasamsetning svæðanna  mjög  og  sennilega  hefur  það  áhrif  á  lagalegt 

réttmæti krafna um sjálfsákvörðunarrétt.

Ef gera á samanburð á kröfum Kosovo-Albana annars vegar og Abkasa og 

Suður-Osseta hins vegar um sjálfsákvörðunarrétt hlýtur þetta atriði að vega þungt. 

Kosovo-Albanar  voru alla  tíð í  miklum meirihluta meðal íbúa Kosovo,  og nú er 

viðurkennt að Serbar hafi stundað þar þjóðernishreinsanir.

Annað atriði sem nauðsynlegt er að líta á í  þessum samanburði er staða 

héraðanna innan þeirra ríkja sem þau tilheyrðu. Forsaga Kosovo innan Serbíu er 

nokkuð  ólík  sögu  svæðanna  tveggja  innan  Georgíu.  Þegar  Serbía  klauf  sig  frá 

Ottómanaveldinu á 19. öld og varð sjálfstætt ríki var Kosovo upprunalega ekki hluti 

þess, það gerðist ekki fyrr en 1912.57 Abkasía og Suður-Ossetía hafa aftur á móti nær 

alltaf  verið innan landamæra Georgíu,  þegar  Georgía hefur  verið  til  sem eitt  og 

sjálfstætt ríki. Á móti segja Rússar (og Serbar) að Kosovo sé hjarta Serbíu, vegna 

56 Khatuna Madurashvili, 23. febrúar 2008.
57 Sjá: Malcolm, Noel. Kosovo: A Short History. Bls. 250-252.
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mikilvægis héraðsins í sögu landsins á miðöldum. Abkasía og Suður-Ossetía, segja 

Rússar, hafi aldrei gegnt slíku hlutverki fyrir Georgíu.58 Slík rök þó vart trúverðug 

eða eiga í það minnsta illa við í umræðum um þetta mál. Þau byggjast á því að taka 

trúanlega söguskoðun sem er ósannreynanleg, þar sem hún er í raun tilfinning sem 

getur verið breytileg milli einstaklinga innan sömu þjóðarinnar. Innan Júgóslavíu 

naut  Kosovo hins vegar nokkurrar sérstöðu.  Ásamt héraðinu Vojvodina tilheyrði 

það  Serbíu,  en  naut  mikillar  sjálfstjórnar  og  átti  fulltrúa  á  ýmsum  stigum 

júgóslavneskrar stjórnsýslu til  jafns við full  sambandsríki.  Þar er mikilvægast að 

eftir  1974  átti  Kosovo  fulltrúa  í  forsetaráði  sambandsríkisins,  eins  og  full 

aðildarríki.59 Abkasía og Suður-Ossetía nutu vissulega sjálfstjórnar,  en þau höfðu 

ekki neina sérstaka stöðu innan Sovétríkjanna – ef frá eru talin þau fáu ár þegar 

Abkasía var sjálfstætt sovétlýðveldi. Abkasía naut þar að auki formlega sjálfstjórnar 

áfram innan Georgíu eftir að Sovétríkin hættu að vera til. Kosovo missti hins vegar 

alla sína sjálfstjórn árið 1989 þegar Slobodan Miloševi  Serbíuforseti afnam hanać  

einhliða. Þannig má segja að staða Kosovo-Albana hafi versnað mun meira í hruni 

Júgóslavíu og aðdraganda þess en staða Abkasa eða Suður-Osseta þegar Sovétríkin 

liðuðust í sundur, einfaldlega vegna þess að þeir höfðu og meira að missa. Þannig 

má færa rök fyrir því að Kosovo-Albanar hafi haft meiri sögulega ástæðu fyrir því að 

krefjast sjálfstæðis hvað varðar fyrri stöðu þeirra innan gamla sambandsríkisins. 

5.4 Hlutverk Rússlands

Í umfjöllun um sjálfsákvörðunarrétt Abkasa og Suður-Osseta er mikilvægt 

að skilja það hlutverk og þau miklu áhrif sem Rússland hefur haft á þróun mála á 

svæðunum tveim. Þar er einkum um að ræða annars vegar hernaðarlega íhlutun og 

hins vegar úthlutun á rússneskum ríkisborgararétti til íbúa  héraðanna.

Fyrri þátturinn, sá hernaðarlegi, er mikilvægur vegna þess að hann vekur 

efasemdir að um sé að ræða raunverulega sjálfsákvörðun abkasískra og ossetískra 

íbúa Abkasíu og Suður-Ossetíu. Það flækir mjög kröfuna um sjálfsákvörðunarrétt 

þegar  her  frá  þriðja  aðila  skiptir  sér  af  deilum  milli  hópa  sem  sækjast  eftir 

sjálfsákvörðun og ríkisins sem þeir eiga í deilum við. Samkvæmt James Crawford 

58 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, 5969. fundur.
59 Kosovo og Vojvodina fengu þó aðeins einn fulltrúa hvor á meðan aðildarríkin sjálf fengu tvo hvert. 

Sjá t.d.: Malcolm, Noel. Kosovo: A Short History. Bls. 327.
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hefur það ekki áhrif á lagalega stöðu kröfunnar ef erlent ríki styður uppreisnarmenn 

með hervaldi, ef þeir uppreisnarmenn eru sjálfstæðir og þegar til staðar. Ef erlendi 

herinn fer hins vegar í raun með hernámsvald á svæðinu sem um ræðir, þá telst 

svæðið ekki löglega sjálfstætt.60 Hvernig þessi staða er í Abkasíu og Suður-Ossetíu er 

ekki gott að segja. Rússneskur herafli skipti sköpum í báðum stríðunum um svæðin. 

Hefði  það  ekki  verið  fyrir  rússneska  íhlutun  má  telja  nokkuð  ljóst  að  georgísk 

stjórnvöld hefðu á ný náð valdi á svæðunum. Ef þetta væri eina hlutverk Rússa væri 

myndi það þó ekki hafa áhrif á stöðu Abkasa eða Suður-Osseta. Hins vegar skiptir 

máli að rússneskt herlið hefur verið í héruðunum frá því í átökunum á tíunda áratug 

tuttugustu aldar. Það var komið þangað áður en stríðinu lauk og tók virkan þátt í því 

á  köflum.61 Síðan  átökunum  lauk  hefur  rússneskur  herafli  verið  á  báðum 

svæðunum,  formlega  undir  nafni  friðargæslu  fyrir  hönd  Samveldis  sjálfstæðra 

ríkja.62 Þrátt fyrir slíkan titil er erfitt að segja með nokkurri vissu að Rússar hafi ekki 

í raun farið með hernámsvald í Abkasíu og Suður-Ossetíu allan þennan tíma. Ef svo 

er þýðir það að Abkasía og Suður-Ossetía geta ekki lýst yfir sjálfstæði á löglegan hátt 

fyrr en Rússar hverfa á braut.

Annað sem mikilvægt er að líta til í sambandi við hlutverk Rússlands er 

ríkisfang íbúa svæðanna tveggja. Rússar notuðu það sem sín helstu rök fyrir íhlutun 

í ágúst 2008 að verið væri að ráðast á rússneska ríkisborgara. Ástæðan fyrir því að 

þeir gátu notað þau rök var að þeir hafa í lengri tíma úthlutað íbúum Abkasíu og 

Suður-Ossetíu  rússneskum  vegabréfum.63 Sú  staða,  að  viðbættu  herliði  Rússa  á 

svæðinu, ýtir mjög undir kenningar þeirra sem halda því fram að raunverulegur 

tilgangur Rússa sé að innlima Abkasíu og Suður-Ossetíu í Rússland. Jafnvel þótt 

ekki  sé  gengið  svo  langt  gefur  þetta  þeirri  kenningu  byr  undir  báða  vængi  að 

mögulega hafi friðargæslulið Rússa í raun verið hernámslið. Í það minnsta er ekki 

hægt að efast um að vald rússneskra stjórnvalda á svæðunum tveimur er gífurlegt, 

þegar  stór  hluti  íbúa  þeirra  eru  orðnir  rússneskir  ríkisborgarar  og  fjölmennt 

60 Crawford, James. The Creation of States in International Law. Bls. 148.
61 Um það hefur verið mikið skrifað og því meðal annars haldið fram að Rússar hafi þá brotið 

alþjóðalög. Um það sjá t.d.: Hopf, Ted. „Identity, legitimacy, and the use of military force.“
62 Samveldi sjálfstæðra ríkja er bandalag fyrrum Sovétríkja, utan Eistlands, Lettlands og Litháens. 

Georgía hefur þar að auki sagt sig úr samveldinu í kjölfar stríðsins í ágúst 2008.
63 Sjá t.d.: Müllerson, Rein. „Precedents in the Mountains.“ Bls. 9.

Rétt er að taka fram að Sameinuðu þjóðirnar gáfu út í Kosovo, meðan þær fóru þar með völd, 
ferðaskilríki handa íbúum héraðsins, en grundvallarmunur er á slíkum gögnum og ríkisfangi.
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rússneskt herlið er til staðar. Þetta er nokkuð sem gerir stöðuna í Suður-Ossetíu og 

Abkasíu gerólíka því sem var í Kosovo.

Að lokum er rétt að fjalla um eina spurningu sem upp kann að koma og 

varðar hlutverk Rússlands og afstöðu Suður-Ossetíu til  þess. Hún er sú hvort sú 

fyrirætlun  suður-ossetískra  (frekar  en rússneskra)  stjórnvalda um að ganga inn í 

Rússland  hafi  áhrif  á  tilkall  stjórnvalda  þar  á  sjálfsákvörðunarrétti.  Árið  1992 

samþykkti þing Suður-Ossetíu í kosningu að sameinast Rússlandi og slíkt hefur oft 

verið stefna stjórnvalda þar síðan.64 Þess vegna eru kenningar enn á lofti um að það 

sé  það  sem  enn  sé  stefnt  að.  Þetta  vekur  sérstaka  athygli  þar  sem  í  tillögum 

sáttasemjara Sameinuðu þjóðanna um Kosovo (sem stjórnarskrá de facto ríkisins var 

síðan byggð á) var sérstaklega tekið fram að Kosovo mætti ekki sameinast öðrum 

ríkjum (t.d. Albaníu).65 Hins vegar segir Crawford: 

Sjálfsákvörðun  getur  annað  hvort  leitt  til  sjálfstæðis 

sjálfsákvörðunareiningarinnar  sem  sérstaks  ríkis,  eða  til 

samruna eða sambands við annað ríki á grundvelli pólitísks 

jöfnuðar handa íbúum einingarinnar.66 [Þýðing: SK]

Það er að segja: Hvaða hópur sem á annað borð hefur sjálfsákvörðunarrétt 

ræður því fyllilega hvaða ríki hann vill tilheyra. Vilji hann nota þann rétt til þess að 

ganga inn í annað ríki, frekar en að mynda frjálst og fullvalda ríki sjálfur, er ekkert 

því til fyrirstöðu lagalega. Sá möguleiki að Suður-Ossetar hafi ekki hug á sjálfstæði 

er þannig engin fyrirstaða fyrir því að þeir njóti sjálfsákvörðunarréttar, þrátt fyrir að 

Kosovo-Albönum hafi verið sérstaklega meinað að fara einmitt þá leið. Rétt er þó að 

taka fram að þessi  spurning á  ekki  við um Abkasíu en Sergei  Bagapash,  forseti 

Abkasíu, hefur margítrekað að svæðið muni aldrei sameinast Rússlandi.67

64 Birch, Julian. „Ossetiya.“ Bls. 509-511.
65 Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement. §1.8
66 Crawford, James. The Creation of States in International Law. Bls. 128. Tilvitnun á frummáli: „Self-

determination can result either in the independence of the self-determining unit as a separate 
State, or in its incorporation into or association with another State on a basis of political equality 
for the people of the unit.“

67 Barry, Ellen. „Self-Ruled Region Remains Wary of Russian Backers.“ New York Times.
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Niðurstöður

Deilurnar um stöðu Abkasíu og Suður-Ossetíu standa enn og ekkert bendir 

til þess að nokkur sátt muni nást í bráð. Georgísk stjórnvöld hafa hafnað með öllu 

kröfum svæðanna tveggja um sjálfstæði. Þá er ósennilegt er að Vesturlönd samþykki 

sjálfstæði þeirra í bráð, sérstaklega í ljósi íhlutunar af hálfu Rússa. Þrátt fyrir það má 

draga í efa að pólitískur vilji sé fyrir hendi á Vesturlöndum til þess að grípa inn í 

með  beinum  hætti.  Georgíumenn  skortir  hernaðarstyrk  til  þess  að  geta  náð 

svæðunum  aftur  með  valdi.  Um  lagalegan  rétt  Abkasa  og  Suður-Osseta  til 

sjálfsákvörðunar verður erfitt að dæma endanlega fyrr en að nokkrum tíma liðnum. 

Til  þess  eru  fyrst  og  fremst  tvær  ástæður.  Annars  vegar  byggist  mögulegur 

sjálfsákvörðunarréttur  á  nýrri  skilgreiningu  sem  hefur  ekki  enn  öðlast  nokkra 

formlega viðurkenningu til að mynda á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (þó hún hafi 

fengið  de facto viðurkenningu flestra valdamestu ríkjanna þar, eins og lýst hefur 

verið hér að framan). Hins vegar er enn um sinn óljóst hvort svæðin tvö uppfylli 

raunverulega allar forkröfur hinnar nýju skilgreiningar.

Sterk rök eru fyrir sjálfstæði Abkasíu og Suður-Ossetíu. Þar vegur mest sú 

staðreynd að í stuðningi sínum við sjálfstæði svæðanna tveggja hafa Rússar notað 

sömu rök og Vesturlönd nota um sjálfstæði Kosovo.  Stuðningsmenn sjálfstæðis í 

þessum ólíku deilum halda því fram að þær séu ósambærilegar. Hér hafa verið færð 

rök  fyrir  því  svo  sé  ekki.  Deilurnar  eru  að  mestu  leyti  mjög  svipaðar  og  staða 

Kosovo-Albana að mörgu leyti lík stöðu Abkasa og Suður-Osseta. Ef slík staða getur 

veitt Kosovo-Albönum löglega viðurkenndan sjálfsákvörðunarrétt getur hún einnig 

gert það fyrir hinar tvær þjóðirnar. Engu að síður eru nokkur atriði sem miklu skipta 

og gætu gert að verkum að þetta fordæmi eigi ekki við. Þó líkindi við stöðu Kosovo 

gætu veitt Abkösum og Suður-Ossetum sjálfsákvörðunarrétt er mögulegt að þau séu 

ekki næg í þessum tilfellum til þess að teljast gild.

Í þessu samhengi er mikilvægust deilan um þjóðernishreinsanir. Þær eru 

einn mikilvægasti þáttur nýju skilgreiningarinnar. Líkt og rakið hefur verið hér að 

framan saka deiluaðilarnir hvor aðra um að hafa stundað þjóðernishreinsanir og 
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báðir færa fyrir máli sínu sterk rök. Það er ekki ætlunin með þessari ritgerð að skera 

úr um slíkt, en hafi Georgíumenn staðið fyrir þjóðernishreinsunum er því sem næst 

ómögulegt að neita lagalegum rétt Abkasa og Suður-Ossetum til sjálfsákvörðunar. 

Fari  fram óháð rannsókn sem kæmist að þeirri  niðurstöðu að Georgíumenn hafi 

ætlað sér að hreinsa Suður-Ossetíu af Ossetum myndi það veikja verulega röksemdir 

Vesturlanda í andstöðu sinni við sjálfstæði svæðanna. Yrði niðurstaðan hins vegar 

öfug og í ljós kæmi að ætlunin hefði verið að hreinsa alla Georgíumenn frá Suður-

Ossetíu  yrðu  áhrifin  af  því  sennilega  minni.  Hin  helstu  mótrökin  snúast  um 

hernám. Ef svæðin voru undir hernámi þegar þau lýstu yfir sjálfstæði (og enn þegar 

það var viðurkennt) gæti sjálfstæðið reynst ólöglegt. Það er tæknilegt atriði og afar 

ósennilegt að nokkurn tíma muni reyna á það, en engu að síður skiptir það máli í 

fræðilegu samhengi.

Staðreyndin er sú að hvað sem við kemur hinni fræðilegu hlið deilunnar 

hafa Abkasía og Suður-Ossetía þegar hlotið sjálfstæði frá Georgíu. Það sjálfstæði er 

undir verndarvæng Rússa sem hafa lýst því yfir að útilokað sé að svæðin sameinist 

Georgíu á ný.  Þess vegna má segja að samþykki eða höfnun alþjóðasamfélagsins 

skipti  svæðin tvö aðeins  máli  að  takmörkuðu leyti.  Þó  það  hafi  ekki  verið  efni 

þessarar ritgerðar á deilan sér auðvitað allt aðra hlið. Hún er hluti af stærri deilum 

milli Vesturlanda og Rússlands. NATO og Evrópusambandið stækka í austur og á 

sama tíma hafa rússnesk stjórnvöld áhyggjur af minnkandi áhrifum sínum í þeim 

ríkjum sem áður voru hluti Sovétríkjanna. Afstaða Rússlands gagnvart Abkasíu og 

Suður-Ossetíu  ræðst  ekki  endilega  svo  mjög  af  umhyggju  gagnvart 

sjálfsákvörðunarrétti  íbúa  svæðanna  tveggja;  ekki  frekar  en  afstaða  Vesturlanda 

ræðst einungis af áhyggjum af fullveldi Georgíu. Sennilega ræðst afstaða í deilunum 

um  Abkasíu  og  Suður-Ossetíu  ekki  síður  af  öðrum  deilum  þessara  tveggja 

heimshluta um pólitísk og efnahagsleg yfirráð.68

Vel má hugsa sér að fleiri þjóðir og þjóðarbrot sem berjast fyrir sjálfstæði 

muni fylgja fordæmi Abkasa og Osseta (og Kosovo-Albana á undan þeim) og krefjast 

þess  að þeim verði  veittur  sjálfsákvörðunarréttur.  Þau gætu lýst  yfir  sjálfstæði  á 

þeim forsendum að þau hefðu verið beitt misrétti og kúgun, haft de facto sjálfstjórn 

og reynt hafi verið að framkvæma á þeim þjóðernishreinsanir. Þetta allt mun síðan 

68 Sjá: Müllerson, Rein. „Precedents in the Mountains“. Bls. 10-17.
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vera sagt hafa gert það að verkum að aldrei aftur mun verða ásættanlegt fyrir íbúa 

svæðanna að renna aftur inn í þau ríki sem þeir tilheyrðu áður. Í þessu samhengi 

má til dæmis nefna Nagorno-Karabakh sem minnst var á í inngangi, en einnig dæmi 

í öðrum heimshlutum svo sem Vestur-Sahara. Ef sú staða kemur upp verður erfitt 

fyrir  nokkurt  þeirra  fjögurra af  fimm fastaríkjum öryggisráðsins sem saman hafa 

samþykkt sjálfstæði Kosovo, Suður-Ossetíu og Abkasíu að rökstyðja það að neita 

slíkum svæðum um rétt til sjálfsákvörðunar. Þó er ósennilegt að þau muni styðja 

slíkar  sjálfstæðisyfirlýsingar,  með  tilliti  til  viðbragða  Vesturlanda  við  sjálfstæði 

Suður-Ossetíu og Abkasíu og innanlandsátaka sem Rússar eiga í.

Að sama skapi er ómögulegt að segja til um hvort eða hvenær ríki heims 

muni  upp  til  hópa  viðurkenna  sjálfstæði  Abkasíu  og  Suður-Ossetíu,  eða  hvort 

Rússar muni að lokum innlima svæðin í Rússland. Hægt er hins vegar að fullyrða að 

ósennilegt er að svæðin muni aftur lúta georgískri stjórn, hvað sem varðar lagalega 

stöðu þeirra.
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Mynd 2 – Kort af Georgíu sem sýnir einnig Abkasíu og Suður-Ossetíu. 
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