
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ είναι ο μόνιμος λαός ορισμένης 
χώρας,  οργανωμένος σε νομικό πρόσωπο 
και που ασκεί πρωτογενή πολιτική εξουσία 

με βάση το δίκαιο . 

Τα βασικά στοιχεία του κράτους είναι: 

•ο λαός, 

•το έδαφος (χώρα) και 

•η νόμιμη άσκηση εξουσίας ( κυριαρχία).



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑ ΚΡΑΤΗ διακρίνονται σε Ενιαία και Σύνθετα

Στο Ενιαίο Κράτος η εξουσία ασκείται από τα κρατικά όργανα 
και μόνον από αυτά.  

Το Σύνθετο Κράτος αποτελείται από περισσότερα κράτη , τα 
οποία εκχωρούν ( παραχωρούν ολόκληρη ή μέρος από) την 
κυριαρχία τους στο Σύνθετο Κράτος προκειμένου να
συνενωθούν και δημιουργήσουν το σύνθετο κράτος. Κλασική 
περίπτωση σύνθετου κράτους είναι το Ομοσπονδιακό.



Τα θέματα πολιτικής εξουσίας στο κράτος,
ρυθμίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

• Στο Ενιαίο κράτος έχουμε ΕΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ και
ΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ (Βουλή)

• Στην Ομοσπονδία έχουμε τόσα ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
και ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ όσα τα συνιστόντα κράτη
ΣΥΝ το ΣΥΝΤΑΓΜΑ και τον ΝΟΜΟΘΕΤΗ του
Σύνθετου Κράτους.

• Ενώ στις περιπτώσεις της Συνομοσπονδίας
ΔΕΝ έχουμε ΣΥΝΤΑΓΜΑ αλλά ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
(η οποία παύει να ισχύει σε περίπτωση
καταγγελίας της, ακόμη και μονομερούς.)



ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΟΣ

• Στο ΕΝΙΑΙΟ κράτος η πολιτική και κρατική
εξουσία δεν περιορίζεται εδαφικώς και
εκτείνεται σε όλη την επικράτεια του κράτους.

• Ενιαίο κράτος είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η
Τουρκία , η Ιταλία και η πλειονότητα των
κρατών της υδρογείου. Το ενιαίο κράτος
μπορεί να παρουσιάζει διάφορες μορφές,
αναλόγως της διοικητικής ή πολιτικής του
οργάνωσης.



Περιφερειακό κράτος

Το ενιαίο κράτος διακρίνεται στο αμιγές ενιαίο κράτος   και στο 
Περιφερειακό ενιαίο Κράτος ( regional state), όπου- για λόγους 
πολιτικούς ή ιστορικούς- συγκεκριμένες εδαφικές περιφέρειες 
απολαμβάνουν διευρυμένη έως πλήρη διοικητική αυτονομία. Πχ. 
Ισπανία και οι περιφέρειες είναι η χώρα των Βάσκων, η Καταλονία, 
η Ανδαλουσία κ.ά. 

Στο περιφερειακό κράτος η Περιφέρεια ασκεί επομένως 
συγκεκριμένη διοικητική κυβερνητική αλλά και ειδική νομοθετική 
αυτόνομη εξουσία, επί ορισμένων θεμάτων και η οποία δεν 
αποκλίνει ή δεν ευρίσκεται σε αντίθεση προς την κρατική 
νομοθεσία.

• Ένα σύνταγμα, μια βουλή, περιφερειακές τοπικές βουλές.



ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

1. Συνένωση Κρατών
Αποτελείται από περισσότερα του ενός κράτη και
προέρχεται κατά κανόνα από την ένωση δύο ή
περισσοτέρων κρατών.
Η πολιτική εξουσία κατανέμεται μεταξύ της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της κάθε μιας των
κυβερνήσεων των κρατών-μελών του ομοσπονδιακού
κράτους , με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε μια κυβέρνηση να
είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη στην δική της σφαίρα
εξουσίας.
Στο ομοσπονδιακό κράτος ενυπάρχουν τόσα κράτη όσα
είναι τα ( συνιστόντα) κράτη- μέλη πλέον ενός, δηλαδή του
«κεντρικού» ομόσπονδου.



2. Αποσύνθεση («μετεξέλιξη») ενιαίου κράτους

Υπάρχει και η περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους που
προέρχεται (οχι από την συνένωση δύο ή περισσοτέρων
κρατών, αλλά) από την αποσύνθεση (degradation) ήδη
υφιστάμενου ενιαίου κράτους για διοικητικούς ή
πρακτικούς σκοπούς πχ. Βραζιλία

Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε Συνιστόντα Κράτη
αλλά Παράγωγα ή Συνιστάμενα Κράτη, τα οποία
προκύπτουν από την αποσύνθεση του κράτους.



Κατανομή Εξουσιών

• Ρυθμίζεται από το Σύνταγμα του Ομοσπονδιακού κράτους  
το οποίο προβλέπει και ρυθμίζει την κατανομή των εξουσιών 
μεταξύ των συνιστόντων κρατών. 

Κρίσιμο ζήτημα:

Εφόσον Σύνταγμα και κυριαρχία έχουν και τα συνιστόντα
κράτη, ζήτημα γεννιέται ως προς το υπόλοιπο εξουσίας και 
κυριαρχίας, δηλαδή σε ποίο από τα κράτη, ομοσπονδιακό ή 
ομόσπονδα καταλήγουν όσες από τις εξουσίες δεν  
ρυθμίζονται ότι ασκούνται και όση από την κυριαρχία δεν 
προβλέπεται ότι παραμένει στα κράτη με βάση το 
ομοσπονδιακό σύνταγμα.



Η βασική διαφορά:

• Το ομοσπονδιακό κράτος που προέρχεται από συνένωση,
απαρτίζεται από συνιστόντα (ήδη υφιστάμενα) κράτη με το
κατάλοιπο εξουσίας να ανήκει σε αυτά, που σημαίνει ότι εκεί
όπου δεν προβλέπεται ρητώς ότι μια εξουσία ανήκει στο
ομοσπονδιακό κράτος, αυτή ανήκει στα συνιστόντα κράτη.

• Ενώ στο ομοσπονδιακό κράτος που προκύπτει από την
αποσύνθεση ενιαίου κράτους, το κατάλοιπο εξουσίας δεν ανήκει
στα παράγωγα-συνιστάμενα κράτη τα οποία έχουν τόσες εξουσίες
όσες τους δίνει η κεντρική κυβέρνηση μέσω του συντάγματος.

Η διαφορά μεταξύ ομοσπονδιακού κράτους και συνομοσπονδίας ,
είναι ότι ΔΕΝ έχουμε Σύνταγμα αλλά Διεθνή Συνθήκη, μιας και τα
κράτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.



ΟΡΙΣΜΟΙ
Τα συνιστόντα κράτη ή τα συνιστάμενα μπορεί να έχουν 
διάφορες ονομασίες για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς ή 
πολιτιστικούς:

• «Κράτη», «Κρατίδια»

• «Πολιτείες»

• «Καντόνια» Ποτέ όμως ζώνη !!!!

• «States», «landers»

• «περιφέρειες» κ.ο.κ

Σημασία έχει η μορφή του συνιστόντος κράτους και οι 
εξουσίες που αυτό έχει ή διατηρεί. 



«ΖΩΝΗ»

• Ήταν άγνωστος, νομικώς και πολιτικώς,
όρος μέχρι που εμφανίστηκε για πρώτη φορά
κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να
προσδιορίσει γεωγραφικά κατοχή επί
εδάφους.

• Δεν είναι δημιούργημα ούτε και όρος
διεθνούς ή εθιμικού δικαίου.



Ζώνη κατοχής Γαλλίας

Θυμίζει κάτι;



Ζώνες κατοχής Γερμανίας





Επιχειρώντας σύνθεση βλέπουμε ότι:

• Το κάθε κράτος οργανώνεται και λειτουργεί με 
βάση το Σύνταγμα του.

• Σύνταγμα έχουν όλα τα κράτη τα οποία ασκούν 
την κρατική τους κυριαρχία.

• Στο Ενιαίο Κράτος υπάρχει ένα Σύνταγμα το 
οποίο και προβλέπει και ρυθμίζει την 
νομοθετική, την εκτελεστική/διοικητική εξουσία 
και την δικαστική εξουσία, καθώς επίσης και τις 
σχέσεις των πιο πάνω λειτουργιών μεταξύ τους.



• Στο Ομοσπονδιακό Κράτος  υπάρχουν τόσα 
συντάγματα όσα και τα  (συνιστόντα)κράτη που το 
αποτελούν,  συν το Σύνταγμα του «Κεντρικού» 
κράτους, το ομοσπονδιακό δηλαδή σύνταγμα. Το 
Σύνταγμα ρυθμίζει τις σχέσεις των συνενωμένων 
κρατών που λειτουργούν με βάση τα συντάγματα 
τους.

• Το ενιαίο κράτος μπορεί να διακριθεί σε αμιγές ή 
περιφερειακό , αναλόγως της εξουσίας που το ίδιο 
παραχωρεί σε εδαφικές  του περιφέρειες . Σε αυτή 
την περίπτωση, υπάρχει ένα σύνταγμα , μία 
νομοθετική κεντρική εξουσία και πλείονες 
νομοθετικές εξουσίες των περιφερειών. 

• Η περιφέρεια επομένως δεν είναι κράτος διότι δεν 
ασκεί ούτε και έχει κυριαρχία.



• Η «ζώνη» δεν είναι υποκείμενο διεθνούς δικαίου 
παρα μόνο γεωγραφικός προσδιορισμός κατοχής 
εδάφους.

• Στην περίπτωση της Κύπρου οι δυο «ζώνες» της 
«διζωνικής» σημαίνει ότι η Κύπρος θα είναι 
διαιρεμένη στα δυο στο διηνεκές. 

Δηλαδή μας ζητούν:
 Το κατεχόμενο έδαφος  να αναβαθμιστεί σε    

συνιστόν κρατίδιο με το σύνταγμα του. 
 Η Κυπριακή Δημοκρατία να υποβιβαστεί σε 

συνιστόν κρατίδιο με άλλο σύνταγμα. 
 Για να ενωθούν σε ένα δυσλειτουργικό κράτος

με τρία συντάγματα. 



Σε τελευταία ανάλυση, όπως διακηρύττουν οι γηγενείς 
Ινδιάνικοι πληθυσμοί στον Καναδά...


