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Δπραξηζηψ Κχξηε Πξφεδξε. 

Δπραξηζηψ ηελ Δηαηξία θη ηδηαηηέξσο ηνπο ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηφηη, αλαγξάθνληαο ηελ 

αθαδεκατθή κνπ εμεηδίθεπζε θη φρη ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηφηεηα, δειαδή ηνπ δηθεγφξνπ ηεο 

Πξάμεο, πνπ ρεηξίδεηαη ππνζέζεηο δηεζλνχο δηθαίνπ, νδήγεζαλ ηε ζθέςε κνπ πεξίπνπ 20 ρξφληα πίζσ.  

Καη γη’ απηφ ηνπο επραξηζηψ εθ βάζνπο θαξδίαο. 

Κπξίεο θαη Κχξηνη θαιεζπέξα αο.  Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα ηνλ νκηινχληα λα βξίζθεηαη ζήκεξα 

ελψπηφλ αο. 

Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

 

1.  Η δηεζλήο πξαθηηθή, πνπ θαηαγξάθεθε κεηά ην ιπθφθσο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, πξνθάιεζε, 

κεηαμχ άιισλ, αθ’ ελφο κελ ηε βίαηε αθχπληζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
1
, αθ’ εηέξνπ δε κία 

πξσηφγλσξε ππεξθφξησζε ηνπ πηλαθίνπ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ.  Μέρξη ηφηε, πεξηζηαηηθά θαη 

δεηήκαηα δηεζλνχο δηθαίνπ, πνπ αθνξνχζαλ ζπζηεκαηηθέο θαη καδηθνχ ραξαθηήξα παξαβηάζεηο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – ππφ επξεία έλλνηα –, θαζψο θη νη ζπλέπεηέο ηνπο, απνηεινχζαλ, ελ 

πνιινίο, «ηακπνχ» γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
2
.  Σα ίδηα θαη ρεηξφηεξα, 

φηαλ ην Κξάηνο ήηαλ ν θεξφκελνο ζχηεο, ελψ νη πνιίηεο ηνπ ήηαλ – θεπ – ηα θεξφκελα ζχκαηα.  

Βέβαηα, ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή 1946 – 1990 ππήξμαλ νη γλσζηέο – δχν φιεο θη φιεο - πεξηπηψζεηο, 

φπνπ η’ αληαλαθιαζηηθά ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ιεηηνχξγεζαλ ηθαλνπνηεηηθά
3
.  Μάιινλ, φκσο, 

πξφθεηηαη γηα ηηο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο απιά επηβεβαίσζαλ ηνλ θαλφλα. 

                                                 

  Δικηγόπορ Παπ’ Απείω Πάγω, LL.M. (i) (Cantab., Hughes Hall), G – H Law Chambers, Georgilas – Hatzopoulos & 

Associates, Head of Chamber, Aζήλαη, www.ghlaw.co.gr., Σhe Legal Counsel of Jat Airways ••• Athens.  Μέινο ησλ 

A.S.I.L., B.I.I.C.L., I.L.A., E.S.I.L., P.E.O.P.I.L., Δ.Δ.Γ.Γ. & Γ.. θη Διι. Αεξνπνξηθήο Έλσζεο. 

Είμαι ππάγμαηι ςπόσπεορ ζηνπο θαζεγεηέο κνπ P. Allot (Cantab.), J. Crawford (Cantab.), Chr. Greenwood (Cantab. & 

I.C.J.) θαη V. Lowe (Cantab. & Oxon.).  The usual disclaimer applies. 

ην εηο ρείξαο θείκελν δηαηεξήζεθε ε κνξθή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  Πξνζηέζεθαλ κφλν νη αλαγθαίεο ππνζεκεηψζεηο, νη 

δε κεηαθξάζεηο έγηλαλ απφ ην γξάθνληα.  Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηηο θπξίεο Δηξήλε Καλέιινπ, Γηθεγφξν θη 

Αζπαζία Γεκεηξνπιάθε, αζθ. Γηθεγφξν γηα ηε βνήζεηά ηνπο. 
1
  Με ηελ επαλαθνξά ησλ γλσζηψλ αληηπαξαζέζεσλ γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ θη απνθάζεψλ ηνπ, inter 

alia, Bedjaoui M., The New World Order and the Security Council, Martinus Nijhoff Pubs 1994, 14 loc. cit., 29 loc. cit., 62 

et seq. 
2
  Βι., inter alia, Österdahl Ing., Threat to the Peace, Iustus Förlag, Uppsala 1998, 23, 25 loc. cit. 

3
  SC Res. 221 UN Doc. S/RES/221 (1966), SC Res. 417 UN Doc. S/RES/417 (1977) θαη SC Res. 418 UN Doc. S/RES/418 

(1977).  Αληί άιισλ, βι. Gowlland-Debbas V., Collective Responses to Illegal Acts in International Law, Martinus Nijhoff 

Pubs 1990. 

http://www.ghlaw.co.gr/
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2.  Δίλαη γλσζηφ φηη ηα θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά «αλζξσπηζηηθψλ θαηαζηξνθψλ» είραλ 

απαζρνιήζεη θπξίσο κελ ηε Θεσξία, ιηγφηεξν δε ηε δηεζλή πξαθηηθή.  Η δηεζλήο θνηλφηεηα 

παξαθνινπζνχζε, ζπρλά ακήραλα, ηα ηεθηαηλφκελα.  Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ λνκηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ 

ήηαλ ε έιιεηςε ζπλαίλεζεο ηνπ θεξνκέλνπ Κξάηνπο – ζχηε θη ε λνκηκφηεηα (ή κε) ηεο κνλνκεξνχο 

ρξήζεο βίαο ελαληίνλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζηαζία ηνπ «γεληθνχ πιεζπζκνχ».  Η 

δηεζλήο πξαθηηθή ήηαλ, ην ιηγφηεξν, νκηριψδεο.  Γελ ππήξρε Κξάηνο πνπ λα είρε ξεηά ππνζηεξίμεη ηε 

λνκηκφηεηα ρξήζεο βίαο ελαληίνλ άιινπ Κξάηνπο ζε πεξίπησζε αλζξσπηζηηθήο αλάγθεο, 

νπνηαδήπνηε θη αλ ήηαλ ε θχζε, ε πξνέιεπζε ή ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο.  Οξηζκέλα Κξάηε 

ελεξγνχζαλ κεκνλσκέλα θαη κνλνκεξψο
4
.  Έζπεπδαλ, σζηφζν, ακειιεηί λα δηθαηνινγεζνχλ.  

Υαξαθηήξηδαλ ηηο πεξηζηάζεηο είηε «φισο εμαηξεηηθέο» είηε «κε ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ δηεζλέο 

πξνεγνχκελν» είηε επηθαινχληαλ θάπνηα, ζπλήζσο ππνιαλζάλνπζα θη πθέξπνπζα – εάλ φρη αβάζηκε, 

κνξθή «ζπλαίλεζεο» ηνπ θαζ’ νπ Κξάηνπο είηε φια η’ αλσηέξσ.  Σα ινηπά (ηξίηα) Κξάηε ζπλήζσο 

ζησπνχζαλ: ή αλέρνληαλ ηηο άλσ κνλνκεξείο ελέξγεηεο ή, ίζσο, ηηο δέρνληαλ κε αλαθνχθηζε, ζε θάζε 

δε πεξίζηαζε απέθεπγαλ λα ηηο θαηαδηθάζνπλ ξεηά
5
.  Πάλησο, ε ηειεπηαία θαηεγνξία ησλ Κξαηψλ 

ππνγξάκκηδε εκθαηηθά ην «εμαηξεηηθφ ηεο πεξίζηαζεο» θαη ηελ in concreto «κε δηθαηνπαξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο». 

3.  Φξνλψ φηη ηα γλσζηά πεξηζηαηηθά ζην Κνπξδηζηάλ - Βφξεην Ιξάθ (Φεβξ. – Μάηνο 1991)
6
, 

ζηε Ρνπάληα (Απξηι. - Μάηνο 1994)
7
 θαη ζηελ Ατηή (1993 -1995)

8
 ππξνδφηεζαλ κία ζαθή αιιαγή ζηε 

κέρξη ηφηε λνκηθή πξνζέγγηζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο
9
.  Δίκαη ηεο γλψκεο φηη ε αιιαγή απηή 

νινθιεξψζεθε εμαηηίαο ησλ γλσζηψλ γεγνλφησλ, πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε νκαιία (1992 – 1995)
10

, 

ηδίσο δε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ ηεο.  πλαθφινπζα, ππήξμε κία άκεζε εκπινθή 

ηνπ ζπζηεκαηνπνηεκέλνπ δηεζλνχο γίγλεζζαη ζηελ άζθεζε θξαηηθήο εμνπζίαο
11

. 

4.  Η «θξαηηθή θπξηαξρία» κεηεμειίρζεθε ζηαδηαθά κελ, θαίξηα δε
12

.  Σα δηθαηψκαηα θη νη 

ππνρξεψζεηο, πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ θπξηαξρία, αιινηψζεθαλ θη απηά νπζησδψο θαη θαηά 

πεξηερφκελν
13

.  Δλδεηθηηθά, ν απφιπηνο ραξαθηήξαο ηεο θπξηαξρίαο, ηελ νπνία ην θιαζζηθφ δηεζλέο 

δίθαην πξέζβεπε θαη θαλαηηθά ππεξαζπηδφηαλ
14

, ζηαδηαθά παξαρψξεζε ηε ζέζε ηνπ ζε κία πξψηε 

                                                 
4
  Απφ ηε ζρεηηθά πξφζθαηε βηβιηνγξαθία νξάηε, ελδεηθηηθά, Reisman W. M., Unilateral Action and the Transformations 

of the World Constitutive Process:  The Special Problem of Humanitarian Intervention, 11 EJIL (2000) 3 θαη Wood M. C., 

Towards new Circumstances in which the Use of Force may be Authorized? The Cases of Humanitarian Intervention, 

Counter-Terrorism and Weapons of Mass Destruction ζε Blokker N. & Schrijver N. (Eds.), The Security Council and the 

Use of Force, Martinus Nijhoff Pubs 2005, 75 loc. cit., 82 et seq. 
5
  Φξνλψ φηη θεληξηθή ζέζε θαηαιακβάλεη ην πιήξεο βηβιηνγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο άξζξν ηνπ Goodman R., Humanitarian 

Intervention and Pretexts for War, 100 AJIL (2006) 107. 
6
  Δλδεηθηηθά, Alderman H., Humanitarian Intervention: The Case of the Kurds, 4 IJRefL (1992) 4, Delbrück J., A Fresh 

Look at Humanitarian Intervention under the Authority of the United Nations, 67 Indiana LJ (1992) 887. 
7
  Mindua A., De la légalité de la Zone de Sécurité française au Rwanda, 6 AJICL (1994) 643,  O’ Halloran P. J., 

Humanitarian Intervention and the Genocide in Rwanda, 1995. 
8
  Österdahl Ing., By All Means intervene! The SC and the Use of Force under Chapter VII of the UN Charter in Iraq, in 

Bosnia, Somalia, Rwanda and Haiti, 66 Nordic JIL (1997) 241. 
9
  Lillich R. B., Humanitarian Intervention through the United Nations: towards the Development of Criteria, 53 ZaöRV 

(1993) 557, Kritsiotis D., Reappraising Policy Objections to Humanitarian Intervention? 19 Michigan JIL (1998) 1005, 

Hilpold P., Humanitarian Intervention: Is there a Need for a Legal Reappraisal? 12 EJIL (2001) 437. 
10

  Δλδεηθηηθά, Clarke W. & Herbst J., Somalia and the Future of Humanitarian Intervention, 72 For. Aff. (1993) 70. 
11

  Tesón F. R., Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, Irvington-On-Hudson, N.Y., Transnational, 

2
nd

 Ed. 1997.  Γηα ηελ πεξίπησζε εμνπζηνδφηεζεο απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο, βι. Sarooshi D., The UN and the 

Development of Collective Security – The Delegation by the UN SC of its Chapter VII Powers, Oxford UP 1999, ηδίσο 187 

et seq., 195 et seq. 
12

  Tierney St., Reframing Sovereignty? 54 ICLQ (2005) 161.  Δπίζεο, Jackson J. H., Sovereignty-Modern: A new 

Approach to an Outdated Concept, 97 AJIL (2003) 782. 
13

  Peters An., Humanity as the A and Χ of Sovereignty, 20 EJIL (2009) 511, Franck T. M., The Centripede and the 

Centrifuge: Principles for the Centralisation and Decentralisation of Governance ζε Broude T. & Shany Yv. (Eds.), The 

Shifting Allocation of Authority in International Law, Hart Publishing 2008, 23 loc. cit. 
14

  Σφζν ζε νπζηαζηηθφ φζν θαη ζε δηθνλνκηθφ επίπεδν, νζάθηο δηέθεπγε ηνπ εκπνδίνπ ηεο justiciability.  McGoldrick D., 

The Boundaries of Justiciability, 59 ICLQ (2010) 981.  Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ θαη ην δηθαίσκά ηνπ γηα 
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θαηάθηεζε ηεο δηεζλνχο νινθιήξσζεο, φηη δειαδή «δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δε 

ζπληζηνχλ ακηγψο θη απνθιεηζηηθψο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ησλ Κξαηψλ», γηα λα θαηαιήμεη ζηελ 

παξαδνρή φηη ην Κξάηνο, σο βαζηθφο (ζε θακία, φκσο, πεξίπησζε κνλαδηθφο πιένλ) πξσηαγσληζηήο 

ηεο δηεζλνχο αξέλαο, ππέρεη πξσηνγελνχο, εηδηθήο θη σο εθ ηεο θχζεο θη ππφζηαζήο ηνπ ππνρξέσζεο
15

 

λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηνπ απφ καδηθέο θξηθαιεφηεηεο
16

.  Δάλ ην Κξάηνο δελ ηηκήζεη ηελ άλσ 

εγγελή ππνρξέσζή ηνπ, ηδίσο δε εάλ ηελ παξαβηάζεη είηε κε ζεηηθφ ηξφπν (δειαδή, πξνβεί ην ίδην ζε 

καδηθνχ ραξαθηήξα παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηνπ) είηε κε απνθαηηθφ ηξφπν 

(δειαδή δε δπλεζεί ή δελ επηζπκεί λ’ απνθξνχζεη ηηο άλσ παξαβηάζεηο), ην ζχζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ είλαη ππνρξεσκέλν λα ιάβεη φια η’ αλαγθαία κέηξα θαη λ’ απνθαηαζηήζεη ηε δηεζλή 

λνκηκφηεηα
17

. 

5.  Η λνκηθή έλλνηα «απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο» αθνινχζεζε αλάινγε εμειηθηηθή πνξεία.  Η 

αθεηεξία ήηαλ απζηεξά ζεηηθηζηηθή θαη πξαγκαηηζηηθή.  Γηλφηαλ δεθηφ φηη ην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηεο 

θαηαιάκβαλε κία θαηάζηαζε, νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο ήηαλ ε πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα 

πξφθιεζεο κίαο in concreto έλνπιεο ζχξξαμεο κεηαμχ Κξαηψλ ζε βξαρχ θαη, πάλησο, φρη απψηεξν 

ρξφλν.  Η πνξεία, σζηφζν, εμειίρζεθε άθξσο ζπλαξπαζηηθή ην 1992, φηαλ ν ηφηε Βξεηαλφο 

Πξσζππνπξγφο, ελεξγψληαο σο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, δήισζε
18

, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ηειεπηαίνπ, φηη ε απνπζία έλνπιεο ζχξξαμεο κεηαμχ Kξαηψλ δε δηαζθαιίδεη ηε δηεζλή εηξήλε θη 

αζθάιεηα, θαζψο θη φηη νη κε ζηξαηησηηθέο πεγέο αζηάζεηαο ζε ηνκείο ι.ρ. ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

θνηλσλίαο, ηεο νηθνινγίαο αιιά θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ ζπληζηνχλ λέεο κνξθέο απεηιψλ θαηά ηεο 

εηξήλεο.  Αο ζεκεησζεί φηη νπδέλ Κξάηνο αληέιεμε ζηελ θαηλνθαλή ηφηε ζέζε, κε φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη ζηε ζθπξειάηεζε ελφο δηεζλνχο modus operandi ή, γηαηί φρη, ελφο δηεζλνχο εζίκνπ. 

6.  Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο ηεο πεξηφδνπ 2001 έσο 2005, φηαλ πηνζεηήζεθε 

νκφθσλα ε Τπνρξέσζε Πξνζηαζίαο
19

, πξνθχπηεη αλάγιπθα φηη ζπληειέζηεθε κία ζπληεηαγκέλε 

δηαζηνιή ηεο έλλνηαο «απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο», ε δε πνξεία ελειηθίσζεο ηεο λνκηθήο έλλνηαο 

«Τπνρξέσζε Πξνζηαζίαο ερεί ζαλ παξακχζη»
20

. 

7.  πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ηηο θιαζζηθέο πεξηπηψζεηο
21

 ι.ρ. ηεο ελεξγνχο ππνζηήξημεο πνπ 

παξείρε ε θπβέξλεζε ελφο Κξάηνπο πξνο έλνπιεο επαλαζηαηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο επηρεηξνχζαλ ζην 

έδαθνο ελφο γεηηνληθνχ Κξάηνπο
22

 ή ηεο παξαβίαζεο αλαγθαζηηθψλ θαη θπξσηηθψλ κέηξσλ, πνπ είραλ 

                                                                                                                                                                      
(αηνκηθή) πξφζβαζε ζηε δηεζλή δηθαηνζχλε βι., inter alia, Gaja G., The Position of Individual in International Law: An 

ILC Perspective, 21 EJIL (2010) 11, Clapham And., The Role of the Individual in International Law, 21 EJIL (2010) 26 

θαη πνιχ πξφζθαηα Cançado Trindade A. A., The Access of Individuals to International Justice, Oxford UP 2011, 76 

loc.cit., 192 et seq. 
15

  Crawford J., The Creation of States in International Law, Oxford UP 2
nd

 Ed., 2007, 97 et seq., 148 et seq. 
16

  Γηα ην ελδηαθέξνλ δήηεκα ηεο «ακνηβαηφηεηαο», ηδίσο ζην ρψξν ηνπ jus in bello, Osiel M., The End of Reciprocity, 

Cambridge UP 2009, 31 et seq., 49 et seq. 
17

  Γηα ην ζεσξεηηθφ δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ θπξηαξρίαο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ εζηθψλ δηθαησκάησλ (collateral moral 

rights), βι ηελ πξφζθαηε κνλνγξαθία ηνπ Capps P., Human Dignity and the Foundations of International Law, Hart 

Publishing 2010, 193 loc. cit. 
18

  S/23500 3 (1992), δηαζέζηκν ζε http://www.francetnp2010.fr/IMG/pdf/Declaration_CSNU_1992.pdf (ηειεπηαία 

επίζθεςε ζηηο 13.12.2011). 
19

  UN World Summit 2005.  DeChazournes L.B. & Condorelli L., De la “responsabilité de protéger” ou d’ une nouvelle 

parure pour une notion déjà bien établie, 110 RGDIP (2006) 11.  Δπίζεο, Gray Chr., A Crisis of Legitimacy for the UN 

Collective Security System? 56 ICLQ (2007) 157, 166 loc. cit. 
20

  Σν ζρφιην αλήθεη ζηνλ Stahn C., Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm? 101 AJIL 

(2007) 99 loc. cit. 
21

  Βι. Blokker N., The Security Council and the Use of Force – On Recent Practice ζε Blokker N. & Schrijver N. (Eds.), 

op. cit., 12 et seq.  Österdahl Ing., supra fn 2, 85 et seq. 
22

  Απφθαζε .Α. 1343/7.3.2001, S/RES/1343 (2001), γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ηέξξα Λεφλε θαη ηε Ληβεξία, δηαζέζηκε ζε 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/276/08/PDF/N0127608.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 

13.12.2011).  Cryer R., A “Special Court” for Sierra Leone, 50 ICLQ (2001) 435, Tejan-Cole Ab., The Complementary 

and Conflicting Relationship between the Special Court for Sierra Leone and the Truth and Reconciliation Commission, 5 

YIHL (2002) 313. 

http://www.francetnp2010.fr/IMG/pdf/Declaration_CSNU_1992.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/276/08/PDF/N0127608.pdf?OpenElement
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ζεζπηζζεί κε απφθαζε ηνπ Κεθ. VII ηνπ Υάξηε Η.Δ.
23

, ην πκβνχιην Αζθαιείαο δέρζεθε φηη ε 

ακθηζβήηεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ελφο αλεμάξηεηνπ Κξάηνπο (ππφ ηελ έλλνηα ηφζν 

ηεο εζσηεξηθήο ηάμεο φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο δηαζθάιηζεο ησλ ζπλφξσλ ηνπ) είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο
24

.  Μεηά απφ δψδεθα κήλεο, ζε φισο δηάθνξε πεξίπησζε, 

έγηλε δεθηφ φηη ε έλνπιε ζχξξαμε, νη θξηθαιεφηεηεο πνπ επαθνινχζεζαλ, ε βαξχηεηα ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θαηαζηάζεσο θη ε αλάγθε ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο ζπληζηνχλ 

απεηιή θαηά ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη, in extenso, ηεο εηξήλεο
25

.  Ήηαλ κία απφ ηηο ιίγεο 

θνξέο πνπ ην θέληξν βάξνο κίαο δηαπηζησηηθήο απνθάζεσο ηνπ Κεθ. VII ηνπ Υάξηε κεηαηνπίζηεθε 

απφ ην ζηξαηησηηθφ – επηρεηξεζηαθφ ζην αλζξσπηζηηθφ – απνθαηαζηαηηθφ ηκήκα ηνπ δηεζλνχο 

ζπκβάληνο. 

8.  Δπαθνινχζεζε ε απνδνρή ηεο άπνςεο φηη ε ζπλερηδφκελε βία, θαζψο θη ε πηζαλφηεηα κίαο 

απφηνκεο ρεηξνηέξεπζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θαηάζηαζεο αποκλειζηικά ενηόρ ενόρ Κπάηοςρ ζπληζηά 

απεηιή ηεο δηεζλνχο εηξήλεο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο εμφδνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζε γεηηνληθά Κξάηε
26

.  

Σν ζπγθεθξηκέλν δηεζλέο πξνεγνχκελν εληζρχζεθε, εάλ δελ παγηψζεθε, φηαλ ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο δέρζεθε φηη νη ζπζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο εππαζψλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ
27

, ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θη νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ελφο Κξάηνπο, κε απνηέιεζκα ηε δηαζάιεπζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο
28

. 

9.  Πξφθεηηαη γηα ηελ απαξρή κίαο πην αλαιπηηθήο θαη πνιπεπίπεδεο πξνζέγγηζεο, πνπ πηνζέηεζε 

ην πκβνχιην Αζθαιείαο
29

.  πγθεθξηκέλα, έγηλε δεθηφ φηη νη πξάμεηο βίαο, νη παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ jus in bello (ηδίσο, νη καδηθνί βηαζκνί
30

), ε 

ηξαγηθή αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ελφο Κξάηνπο, ε 

δξακαηηθή επί ηα ρείξσ νηθνλνκηθή θαηαβαξάζξσζε θη ε δεκηνπξγία πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο
31

 

εκπνδίδνπλ νπζησδψο ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Κξάηνπο θαη ζπληζηνχλ απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο
32

.  Η 

                                                 
23

  Απφθαζε .Α. 1408/6.5.2002, R/RES/1408 (2002), γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε Ληβεξία, δηαζέζηκε ζε 

http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/liberia/UNSC_res1408 (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011). 
24

  Απφθαζε .Α. 1410/17.5.2002, R/RES/1410 (2002), γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Αλαη. Σηκφξ, δηαζέζηκε ζε 

http://www.worldlii.org/int/other/UNSCRsn/2002/26.pdf (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011), ρνξεγήζεθε δε ζ’ επηθνπξηθφ 

φξγαλν ηνπ .Α. (UNMISET) εμνπζηνδφηεζε γηα ρξήζε «φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ» θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην Κεθ. VII ηνπ Υάξηε.  Αθφκα θαη ζε ζέκαηα κεηνλνηήησλ έρεη πξνηαζεί κία πξνζέγγηζε 

«εηξήλεο & αζθάιεηαο», βι. Thio L-An., Developing a “Peace and Security” Approach towards Minorities’ Problems, 52 

ICLQ (2003) 115. 
25

  Απφθαζε .Α. 1484/30.5.2003, R/RES/1484 (2003), γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Κνγθφ θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Μεγάισλ 

Ληκλψλ, δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/68/PDF/N0337768.pdf?OpenElement 

(ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011). 
26

  Απφθαζε .Α. 1529/29.2.2004, R/RES/1529 (2004), γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Ατηή, δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/254/10/PDF/N0425410.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011). 
27

  δειαδή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ.  Γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζέκαηνο βι. επίζεο Swaine Ais., Assessing the Potential 

of National Action Plans to advance Implementation of UN SC Resolution 1325, 12 YIHL (2009) 403 θαη Bell Chr. & 

O’Rourke Cath., Peace Agreement or Pieces of Paper? The Impact of UNSC Resolution 1325 on Peace Processes and their 

Agreements, 59 ICLQ (2010) 941. 
28

  Απφθαζε .Α. 1542/30.4.2004, R/RES/1542 (2004), γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Ατηή, δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/332/98/PDF/N0433298.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011).  Δθεί ξεηά 

επηβεβαηψζεθε ε πξνζήισζε ηνπ .Α. ζηηο πξνεγνχκελεο (κε δεζκεπηηθέο) απνθάζεηο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

γπλαηθψλ, ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο (Απφθαζε 1325/2000), γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζηηο έλνπιεο ζπξξάμεηο 

(Απνθάζεηο 1379/2001, 1460/2003 θαη 1539/2004) θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ακάρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφπισλ 

ζπξξάμεσλ (1265/1999 θαη 1296/2000). 
29

  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο.  Βι. Abass Ad., Regional Organisations and the Development 

of Collective Security, Hart Publishing 2004, 71 loc. cit., 122 et seq., 178 loc. cit. 
30

  Αλαθνξηθά κε έλνπιεο ζπξξάμεηο κε δηεζλνχο ραξαθηήξα, βι. LaHaye Ev., War Crimes in Internal Armed Conflicts, 

Cambridge UP 2010, 110 et seq. 
31

  Βι. ζρεηηθψο Hurwitz Ag., The Collective Responsibility of States to protect Refugees, Oxford UP 2009. 
32

  Απφθαζε .Α. 1545/21.5.2004, R/RES/1545 (2004), γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Μπνπξνχληη, δηαζέζηκε ζε http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/359/89/PDF/N0435989.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011).  

Schweiger R., Late Justice for Burundi, 55 ICLQ (2006) 653. 

http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/liberia/UNSC_res1408
http://www.worldlii.org/int/other/UNSCRsn/2002/26.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/68/PDF/N0337768.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/254/10/PDF/N0425410.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/254/10/PDF/N0425410.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/332/98/PDF/N0433298.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/332/98/PDF/N0433298.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/359/89/PDF/N0435989.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/359/89/PDF/N0435989.pdf?OpenElement
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πξαθηηθή απηή επηβεβαηψζεθε παλεγπξηθά φηαλ, ζε άιιν ζπκβάλ, ην πκβνχιην Αζθαιείαο 

επαλέιαβε verbatim φηη ε ζπλερηδφκελε αλζξσπηζηηθή θξίζε, νη πιαηηά δηαδεδνκέλεο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη επηζέζεηο ελαληίνλ ακάρσλ θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο, ην 

δηαζπλνξηαθφ θχκα πξνζθχγσλ θη ν θίλδπλνο γηα ηε δσή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ απνηεινχλ 

ζαθή θη αλαληίξξεηε απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο
33

, φπσο, επίζεο, φηαλ δηαθπβεχεηαη ε επαλελζσκάησζε 

θη ν επαλαπαηξηζκφο κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε πξνο ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ηνκέα 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ελφο Κξάηνπο
34

.  Σέινο, αμίδεη λα κλεκνλεπζεί φηη ην πκβνχιην Αζθαιείαο 

δέρζεθε, εθ πιαγίνπ, ex abrupto
35

 θη, εμ φζσλ γλσξίδσ, γηα πξψηε θνξά, φηη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο 

(the Rule of Law) δηέπεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο απεηιήο θαηά ηεο εηξήλεο. 

10. Μεηά ηε ζηαζεξή άλσ πξαθηηθή ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ε νκφζπκε πηνζέηεζε ηεο 

«Τπνρξέσζεο Πξνζηαζίαο» απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ αλακελφκελε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παλεγπξηθφ θιίκα ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2005
36

. 

 

Κχξηε Πξφεδξε, 

Θα κνπ επηηξέςεηε λα πσ ιίγα ιφγηα γηα ηελ επηγελφκελε δηεζλή πξαθηηθή (2005 – 2010) θαη λα 

θιείζσ κε νξηζκέλεο ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο κνπ. 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

11. Σν πκβνχιην Αζθαιείαο έρεη επηδείμεη πξσηνθαλή απηνζπγθξάηεζε θη 

απηνπεηζαξρία, φηαλ άγνληαη ελψπηφλ ηνπ δηεζλή πεξηζηαηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απεηιή θαη ηε 

δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο
37

.  Αθνινπζεί κε ζπλέπεηα ηελ πξνγελέζηεξε κεζνδνινγία ηνπ
38

, δελ 

αθίζηαηαη ησλ πξνεγνπκέλσλ θξίζεψλ ηνπ
39

 θη έρεη επηηχρεη ηελ εκπέδσζε κίαο πνιηηηθήο θαη λνκηθήο 

αζθάιεηαο
40

.  Μία πξψηε αλάγλσζε αθνξά ηηο «θιαζζηθέο» πεξηπηψζεηο ι.ρ. δηαθξαηηθέο έλνπιεο 

ζπξξάμεηο
41

, επηζέζεηο θαηά νξγάλσλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ
42

 ή θαηά ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη 

                                                 
33

  Απφθαζε .Α. 1556/30.7.2004, R/RES/1556 (2004), γηα ηελ θαηάζηαζε ζην νπδάλ, δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011).  Δπίζεο, 

Neuner Mat., The Darfur Referral of the SC and the Scope of the Jurisdiction of the International Criminal Court, 8 YIHL 

(2005) 320, Happold M., Darfur, the Security Council, and the International Criminal Court, 55 ICLQ (2006) 226, Sheeran 

Sc., International Law, Peace Agreements and Self-Determination: the Case of Sudan, 60 ICLQ (2011) 423. 
34

  Απφθαζε .Α. 1579/21.12.2004, R/RES/1579 (2004), γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε Ληβεξία θαη ζηε Γπηηθή Αθξηθή, 

δηαζέζηκε ζε http://unmil.org/documents/resolutions/reso1579.pdf (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011). 
35

  Απφθαζε .Α. 1593/31.3.2005, R/RES/1593 (2005), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζην Νηαξθνχξ ζηνλ Δηζαγγειέα 

ηνπ Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/73/PDF/N0529273.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011).  Σν .Α. 

παξαθίλεζε επζέσο ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην λα πξναγάγεη ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο (ζεκείν 4 ηνπ Γηαηαθηηθνχ). 
36

  Απφθαζε Γ.. 60/1, Α/RES/60/1 (24.10.2005), δηαζέζηκε ζε 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021752.pdf (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011).  Η πξψηε 

εκθάληζε ηνπ φξνπ βξίζθεηαη ζηελ Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty: The 

Responsibility to Protect, December 2001, δηαζέζηκε ζε http://www.iciss.ca/report-en.asp.  Μία πξψηε αλάιπζε κπνξεί λα 

βξεζεί ζε Genser J. & Cotler Ir. (Eds.), The Responsibility to Protect, Oxford U.P. 2012, φπνπ θαη ηα πνιχ ρξήζηκα 

θεθάιαηα γηα ηηο «πεξηθεξεηαθέο πξννπηηθέο» (109 – 235) θαη ηα case studies (235 – 374). 
37

  Gill T. D., Legal and some Political Limitations on the Power of the UN Security Council to exercise its Enforcement 

Powers under Chapter VII of the Charter, 26 NethYIL (1995) 30. 
38

  Johnstone I., Security Council Deliberations: The Power of the Better Argument, 14 EJIL (2003) 437. 
39

  Szasz P. C., The Security Council starts legislating, 96 AJIL (2002) 901, Talmon S., The Security Council as World 

Legislature, 99 AJIL (2005) 175, Johnstone I., Legislation and Adjudication in the UN Security Council: Bringing Down 

the Deliberative Deficit, 102 AJIL (2008) 275. 
40

  Orakhelashvili Al., Collective Security, Oxford UP 2011, 149 et seq., 164 loc. cit., 170 loc.cit. 
41

  Δπηβεβιεκέλνο θαη πάληα ρξήζηκνο ν θξηηηθφο ιφγνο ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ Schwebel S., 

Justice in International Law, Cambridge UP 2011, 54 et seq. 
42

  Απφθαζε .Α. 1773/24.8.2007, R/RES/1773 (2007), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζην Λίβαλν, δηαζέζηκε ζε 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/489/27/PDF/N0748927.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 

13.12.2011). 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf?OpenElement
http://unmil.org/documents/resolutions/reso1579.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/73/PDF/N0529273.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/73/PDF/N0529273.pdf?OpenElement
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021752.pdf
http://www.iciss.ca/report-en.asp
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/489/27/PDF/N0748927.pdf?OpenElement
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αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηδηαίηεξα κε πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο
43

.  Πέξα, φκσο, απφ απηέο, ν 

κειεηεηήο ηεο πξαθηηθήο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο εχθνια παξαηεξεί φηη ε έλλνηα «απεηιή θαηά 

ηεο εηξήλεο» έρεη εθηαζεί αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο παξάλνκεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη παξάλνκεο εκπνξηθήο δηαθίλεζεο απηψλ
44

.  Οη αλαγθαζηηθέο κεηαηνπίζεηο, πνπ πξνμελνχλ 

ζνβαξέο αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο θη ε εμνπζέλσζε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ ζ’ επξεία θιίκαθα
45

, αθφκα 

θη φηαλ πξνθαινχληαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ι.ρ. ζεηζκφ, επίζεο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

απεηιήο θαηά ηεο εηξήλεο, εάλ επελεξγνχλ ρανηηθά ζηηο θξαηηθέο δνκέο θαη ζηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα 

ηνπ Κξάηνπο
46

. 

12. Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηε λενπαγή πξαθηηθή ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ζε δχν αθφκα ηνκείο. 

13. ’ έλα πξψην επίπεδν, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο απφθαζήο ηνπ κε αξηζκφ 1756/2007
47

 (γηα 

ηελ θαηάζηαζε ζην Κνγθφ), ηα πεξηζηαηηθά βίαο θη εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε 

δηεμαγσγή ή κε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, αλπςψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζην επίπεδν ηνπ Κεθαιαίνπ 

VII ηνπ Υάξηε.  Η πξαθηηθή απηή επηβεβαηψζεθε απφιπηα θαη θαζ’ νινθιεξία ην 2009 κε ηελ 

απφθαζε 1880/2009
48

 (Αθηή Διεθαληνζηνχ), νπδεκία δε αληίδξαζε (πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε) 

έρεη θαηαγξαθεί απφ πιεπξάο Κξαηψλ. 

14. ε δεχηεξν επίπεδν, είκαη ηεο γλψκεο πην ζεκειηαθνχ ραξαθηήξα, ζε δχν άζρεηεο 

κεηαμχ ηνπο απνθάζεηο
49

 ην πκβνχιην Αζθαιείαο αλαγλψξηζε ξεηά φηη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο (the 

                                                 
43

  Απφθαζε .Α. 1769/31.7.2007, R/RES/1769 (2007), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζην Νηαξθνχξ, δηαζέζηκε ζε 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/445/52/PDF/N0744552.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 

13.12.2011).  Όηαλ νη άλσ πξαθηηθέο ζπλδπάδνληαη κε πξαθηηθέο γελνθηνλίαο ή θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα 

ιεζκνλείηαη ν erga omnes ραξαθηήξαο ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.  Δλδεηθηηθά, βι. Ragazzi M., 

The Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford UP 2000, 92 et seq., 118 et seq. 
44

  Απφθαζε .Α. 1649/21.12.2005, R/RES/1649 (2005), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζην Κνγθφ, δηαζέζηκε ζε 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/658/00/PDF/N0565800.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 

13.12.2011).  Δλλνείηαη φηη γηλφηαλ ζπλεθηίκεζε πεξηζηαηηθψλ ζπλέρηζεο ερζξνπξαμηψλ, παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ jus in bello. 
45

  Απφθαζε .Α. 1721/1.11.2006, R/RES/1721 (2006), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ, 

δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/597/36/PDF/N0659736.pdf?OpenElement (ηειεπηαία 

επίζθεςε 13.12.2011).  Henderson Chr., International Measures for the Protection of Civilians in Libya and Côte d’ 

Ivoire, 60 ICLQ (2011) 767.  Δπίζεο, Απφθαζε .Α. 1907/23.12.2009, R/RES/1907 (2009), γηα ηελ αλαθνξά ηεο 

θαηάζηαζεο ζηε ζπλνξηαθή δηαθνξά Νηδηκπνπηί - Δξηζξέαο, δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/665/58/PDF/N0966558.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011).  Deller N., 

Challenges and Controversies ζε Genser J. & Cotler Ir. (Eds.), op. cit., 62, 69 loc. cit., 75 loc. cit. 
46

  Απφθαζε .Α. 1927/4.6.2010, R/RES/1927 (2010), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Ατηή, δηαζέζηκε ζε 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/389/64/PDF/N1038964.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 

13.12.2011). 
47

  Απφθαζε .Α. 1756/15.5.2007, R/RES/1756 (2007), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζην Κνγθφ, δηαζέζηκε ζε 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/343/29/PDF/N0734329.pdf?OpenElement (ηειεπηαία επίζθεςε 

13.12.2011).  Βεβαίσο, γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά θη επίθιεζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

δηθαησκάησλ ηνπ jus in bello, ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ ακάρσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Η.Δ. θαη ηεο εζσηεξηθήο 

αζθάιεηαο. 
48

  Απφθαζε .Α. 1880/30.7.2009, R/RES/1880 (2009), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ, 

δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/433/60/PDF/N0943360.pdf?OpenElement (ηειεπηαία 

επίζθεςε 13.12.2011).  Καη ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά θη επίθιεζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ ηνπ jus in bello, δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ, αιιά θη ε αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ ακάρσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Η.Δ. θη ε εζσηεξηθή αζθάιεηα, παξάιιεια ππνγξακκηδφηαλ ε αλάγθε 

δηαθχιαμεο ηεο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο. 
49

  Απφθαζε .Α. 1885/15.9.2009, R/RES/1885 (2009), γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε Ληβεξία θαη ζηε Γπηηθή Αθξηθή, 

δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/514/01/PDF/N0951401.pdf?OpenElement (ηειεπηαία 

επίζθεςε 13.12.2011) θη Απφθαζε .Α. 1892/13.10.2009, R/RES/1892 (2009), γηα ηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

Ατηή, δηαζέζηκε ζε http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/556/43/PDF/N0955643.pdf?OpenElement 

(ηειεπηαία επίζθεςε 13.12.2011).  Δίρε, βέβαηα, πξνεγεζεί ε Έθζεζε ηνπ γ.γ.Η.Δ. πξνο ην πκβνχιην Αζθαιείαο, φπνπ 

ηνληδφηαλ φηη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ «θαξδηά» ηνπ ζθνπνχ ησλ Η.Δ., βι. S/2004/16, 23 Απγνχζηνπ 2004 

§ 6 loc. cit. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/445/52/PDF/N0744552.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/658/00/PDF/N0565800.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/597/36/PDF/N0659736.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/665/58/PDF/N0966558.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/665/58/PDF/N0966558.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/389/64/PDF/N1038964.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/343/29/PDF/N0734329.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/433/60/PDF/N0943360.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/514/01/PDF/N0951401.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/556/43/PDF/N0955643.pdf?OpenElement
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Rule of Law) θη ε κε νπζηαζηηθή εκπέδσζή ηεο εληφο ελφο Κξάηνπο, ππξνδνηεί, άλεπ εηέξνπ, κία 

αιπζηδσηή αληίδξαζε θαη δεκηνπξγεί κία δηεζλή θαηάζηαζε πνπ εκπίπηεη ζην θαλνλνινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο απεηιήο θαηά ηεο εηξήλεο
50

.  Μέρξη ηφηε πάγηα επσδφο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ήηαλ φηη νη απνθάζεηο ηνπ έρνπλ πνιηηηθφ θη - ελ πνιινίο - εμσλνκηθφ ή παξαλνκηθφ ραξαθηήξα
51

.  

Σψξα, για ππώηη θοπά, έγινε πηηή μνεία όηι εκεί πος ηελειώνει η Απσή ηηρ Νομιμόηηηαρ απσίζει 

η Διαηάπαξη ηηρ Ειπήνηρ
52

.  ηε ζέζε απηή πθέξπεη ε παξαδνρή φηη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο 

ζπληζηά ην ηδαληθφ πξναπαηηνχκελν θάζε έλλνκεο ηάμεο
53

.  Σν πκβνχιην Αζθαιείαο θαιείηαη πιένλ 

λ’ απνθαζίζεη κε βάζε ην Κεθάιαην VII ηνπ Υάξηε, αθνχ πξνβεί ζε κία πξνθξηκαηηθή θαη θαζαξά 

λνκηθή αμηνιφγεζε θη ππαγσγή, δει. θαη’ αλαγθαηφηεηα ζην είδνο, ην ρξνληθφ θαη πνηνηηθφ εχξνο θαη 

ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο.  Μία απηνκαηνπνηεκέλε, ίζσο απζαίξεηα 

πξνζδηνξηδφκελε θη ακηγψο πνιηηηθνχ ραξαθηήξα εθηίκεζε δελ εμαξθεί ή, νξζφηεξα, έρεη κάιινλ 

ηεζεί εθπνδψλ
54

.  Η αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο Αξρήο ηεο Ννκηκφηεηαο (Rule of Law), αθφκα θαη ζην 

ρψξν ηνπ Κεθ. VII ηνπ Υάξηε, πεξηζηέιεη νπζησδψο ηελ επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα, πνπ 

απνιακβάλεη ην πκβνχιην Αζθαιείαο θαη νδεγεί ην ζχζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζε αζθάιεηα 

δηθαίνπ
55

.  Σέινο, θξνλψ φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη κεηαθηλεζεί απφ ηελ θιαζζηθνχ ηχπνπ 

επίθιεζε ηεο αξρήο ηνπ αλζξσπηζκνχ ζε κία επξεία ζεηηθηζηηθή αληίιεςε θη απνδνρή ηνπ 

θαηεπζπληήξηνπ ξφινπ ηεο Αξρήο ηεο Ννκηκφηεηαο. 

15. Η ηερληθά, λνκηθή, έλλνηα, ηεο «απεηιήο θαηά ηεο εηξήλεο» είλαη, αλακθηζβήηεηα κία 

«έλλνηα ιάζηηρν».  Δίκαη ηεο γλψκεο φηη, ελφςεη ηεο άλσ ζηαζεξνχο πξαθηηθήο, ηείλεη λα 

δεκηνπξγεζεί δηεζλέο έζηκν, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ ή θαη θαηαζηξνθψλ.  Σν αλ ζα ππάξμεη έλα double standard ζηε 

κεηαγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπ ζπληζηά ην επξχηεξν δηαθχβεπκα
56

.  ην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ φισλ 

ππάξρεη πάληα δηαζέζηκε ε δηθιείδα αζθαιείαο ηεο πξφθιεζεο γλσκνδφηεζεο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαζηεξίνπ
57

, πξνθεηκέλνπ λ’ απνζαθεληζζεί πιήξσο ην πεξηερφκελν ηεο «απεηιήο θαηά ηεο 

εηξήλεο»
58

.  Δπνκέλσο, ε κφλε δηεμφδνο ζηε ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ κε 

ην εξγαιείν ηεο απφθαζεο ηεο απεηιήο θαηά ηεο εηξήλεο πεξλά αλαγθαζηηθά κέζα απφ ηελ πηζηή 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ζηε δηεζλή αξέλα. 

16. Ο Sir Hersch Lauterpacht είρε κε πιεξφηεηα δηαθξίλεη ην 1933 φηη 

«[...] Δληφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Κξαηψλ ην νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ηίζεηαη δηαξθψο ζε θίλδπλν απφ ην ζεζκφ ηεο 

Κξαηηθήο θπξηαξρίαο ε νπνία βαζίδεη ηε δεζκεπηηθή ηζρχ ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ απνθιεηζηηθά ζηε βνχιεζε θάζε μερσξηζηνχ κέινπο ηεο δηεζλνχο 

                                                 
50

  Υξήζηκα ηα ζρφιηα ηνπ McCorquodale R., Business, Rule of Law and Human Rights ζε McCorquodale R. (Ed.), The 

Rule of Law in International and Comparative Context, BIICL 2010, 27, 32 et seq., 
51

  Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο επζχλεο ησλ ΗΔ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ Α βι. ην ζρεηηθφ θεθάιαην ζηελ πξφζθαηε 

κνλνγξαθία ηνπ Tzanakopoulos Ant., Disobeying the Security Council, Oxford UP 2011, 19 et seq. 
52

  Φξνλψ φηη νπζησδψο επέδξαζαλ η’ άξζξα ησλ Watts A., The International Rule of Law, 36 GYIL (1993) 15, 41 loc. cit. 

θαη Crawford J., International Law and the Rule of Law, 24 Adelaide LR (2003) 3. 
53

  Aust H. Ph., Complicity and the Law of State Responsibility, Cambridge UP 2011, 55 loc. cit. κε ηηο εθεί παξαπνκπέο. 
54

  Αθφκα θαη ζην επίπεδν ησλ επηβαιινκέλσλ θπξψζεσλ.  Βι. Farrall J. M., United Nations Sanctions and the Rule of 

Law, Cambridge UP, 2007, 15 et seq., 185, 189 loc. cit. 
55

  Δηδηθά γηα ην δήηεκα ηεο ζχγθξνπζεο κε θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ (jus cogens), ρξήζηκν είλαη ην ζρεηηθφ 

θεθάιαην ηεο κνλνγξαθίαο ηνπ Orakhelashvili Al., Peremptory Norms in International Law, Oxford UP 2006, 439 et seq., 

459 et seq.  Δπίζεο, Bianchi Andr., Human Rights and the Magic of Jus Cogens, 19 EJIL (2008) 491. 
56

  Υξήζηκε είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ Η.Δ.:  Lyons G. M., Competing Visions: Proposals for UN Reform ζε Alger 

C. F., Lyons G. M. & Trent J. E. (Eds.), The United Nations System: The Policies of member states, The United Nations 

University 1995, 41 et seq., 55 loc. cit.  Eπίζεο, Slaughter An-Mar., Security, Solidarity and Sovereignty: The Grand 

Themes of UN Reform, 99 AJIL (2005) 619.  Χζηφζν, βι ηε «δηπιή ζηξαηεγηθή» ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζηελ 

πεξηπησζηνινγία πνπ παξαζέηεη ε DeWet Er., The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Hart 

Publishing 2004, 150 loc. cit. 
57

  ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην νθείιεη θαηαξρήλ λ’ απαληήζεη, Lauterpacht H., International Law (Collected Papers) – 

Volume 5, Disputes, War and Neutrality, Cambridge UP 2004, 227 loc. cit. 
58

  DeWet Er., op. cit., 30 et seq., 53 et seq., 67 loc. cit. 
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θνηλφηεηαο. [...]  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιινί δηαθεθξηκέλνη δηθεγφξνη 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ έρνπλ εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη ηα πξνλφκηα πνπ 

εθπνξεχνληαη απφ ηελ θξαηηθή θπξηαξρία δελ ππνλννχλ θη απεξηφξηζηε θαη 

αδηάθξηηε ρξήζε ζεζπηζζέλησλ δηθαησκάησλ»
59

. 

17. Σν 2010, δει. εβδνκήληα επηά ρξφληα κεηά, o Lord Tom Bingham μηθνχιθεζε 

επηηπρεκέλα ππέξ ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ζηε δηεζλή δηθαηνηαμία φηαλ παξαηήξεζε φηη: 

«[...] Όζν ειθπζηηθφ θη αλ ζα κπνξνχζε λα είλαη γηα έλα Κξάηνο λ’ 

απειεπζεξσζεί [απηφ θαη κφλν απηφ] απφ ηνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

δεζκεχνπλ φια ηα ππφινηπα [Κξάηε], ηα ππφινηπα Κξάηε κάιινλ δελ ζ’ 

αλερζνχλ γηα πνιχ θαηξφ κία ηέηνηα θαηάζηαζε θαη ζην κεηαμχ ην solo 

Κξάηνο ζα έραλε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπ πξνζθέξεη 

ην δηεζλέο δίθαην [...]»
60

. 

18. Καη γελλάηαη ην εξψηεκα, δχλαηαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο φρη απιά λα θξίλεη αιιά 

θαη λα ελεξγεί πέξα απφ ηα φξηα πνπ ζεζπίδεη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, φηαλ αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

απεηιήο θαη δηαηάξαμεο ηεο εηξήλεο;  Πνηεο είλαη νη δηθιείδεο αζθαιείαο;  Quis custodiat ipsos 

custodes?
61

  Αιιά ε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά, Κχξηε Πξφεδξε, απνηεινχλ αληηθείκελν άιιεο 

παξνπζίαζεο ζε ρξφλν κέιινληα. 

αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 
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  The Function of Law in the International Community, Oxford U.P. 2011, 3, 295 loc. cit. 
60

  The Rule of Law, Penguin Books Ltd, London 2010, 112 loc. cit. 
61

  Γηα κία κειινληηθή πνξεία, βι. αληί άιισλ Allot Ph., The Health of Nations, Cambridge UP 2002, 310 et seq. 


