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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από την ίδρυση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών μέχρι σήμερα, η 

πολιτική και στρατιωτική δραστηριότητα για την αποκατάσταση, επιβολή ή 

διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης, αποτέλεσε το βασικό πυλώνα 

πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν οι ενέργειες που εκτέλεσε, προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι βασικοί σκοποί των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτοί 

μνημονεύονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η διακήρυξη για πίστη στα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και στην ειρηνική συνύπαρξη των κρατών 

της υφηλίου, ήταν ο θεμέλιος λίθος για την ενεργητική πλέον προστασία λαών 

που απειλούνταν από το φαινόμενο του πολέμου ή την ειρηνική διευθέτηση 

διαφορών και επίλυση κρίσεων. Η ενεργητική αυτή προστασία εγκαινιάσθηκε 

με τη σύσταση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες αξίζει να σημειωθεί 

ότι δεν προβλέπονται ρητά από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά 

απορρέουν από τη γενική θεωρία του δικαίου των Διεθνών Οργανισμών, 

γνωστή ως «κατά τεκμήριο» αρμοδιότητα (implied powers theory). 

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις (peacekeeping operations) δημιουργήθηκαν 

από την πρακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, περίοδος κατά την 

οποία τα Κράτη-Μέλη παρουσίασαν απροθυμία να θέσουν τις ένοπλες 

δυνάμεις τους υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να 

ενεργοποιηθεί το σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το 

κεφάλαιο VII του Χάρτη. Ως πρωταρχική αιτία του παραπάνω φαινομένου, 

αποτέλεσε η ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στους δύο πόλους του 

διπολικού συστήματος και ταυτόχρονα μονίμων μελών του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, των Η.Π.Α και της Ε.Σ.Σ.Δ, κατάσταση η οποία παρείχε το 

δικαίωμα αρνησικυρίας για οποιαδήποτε απόφαση που έπρεπε να ληφθεί 

σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.  

Αναμφίβολα, από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) είναι ο αυτός που διαθέτει την εξουσία στο να 

χρησιμοποιεί ένοπλη βία (Κεφάλαιο VII του Χάρτη) για να φέρει σε πέρας την 

πρώτη και θεμελιώδη αποστολή του, η οποία είναι η διατήρηση της διεθνούς 

ασφάλειας και ειρήνης. Οι ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών 

παρουσίασαν μία μεγάλη αύξηση με το πέρασμα των χρόνων, απέκτησαν πιο 

δυναμική μορφή, συμπεριέλαβαν φορείς και όργανα που δεν διαθέτουν 

αποκλειστικά στρατιωτικό υπόβαθρο και εκτέλεσαν διευρυμένες εντολές του 

Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Παράλληλα, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες, Κράτη-μέλη και 

περιφερειακοί οργανισμοί είτε επέδειξαν θέληση να συνεργαστούν με τις 
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ειρηνευτικές δυνάμεις και να συνεισφέρουν το απαιτούμενο προσωπικό και 

τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους, είτε να αναλάβουν να ενεργήσουν 

αυτοτελώς μετά από εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου 

να εξασφαλίσουν την εδραίωση, επιβολή ή αποκατάσταση της ειρήνης σε μία 

περιοχή της υφηλίου. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ερωτημάτων σχετικά με το αν στοιχειοθετείται διεθνής ευθύνη κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους είτε ενεργώντας στο πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών είτε ενεργώντας στο πλαίσιο περιφερειακού οργανισμού/κράτους ή 

συνασπισμού κρατών.  

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων και παρουσιάζεται το νομικό καθεστώς που τις 

διέπει. Στην παραπάνω αναφορά θα παρουσιαστεί η διαφορά ανάμεσα στις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και στις επιχειρήσεις 

επιβολής και εδραίωσης της ειρήνης (κατ’ εξουσιοδότηση ή εξαναγκαστικής 

δράσης επιχειρήσεις), οι οποίες αναλαμβάνονται από μεμονωμένα κράτη, 

περιφερειακούς οργανισμούς ή/και  πολυεθνικές δυνάμεις, με εξουσιοδότηση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας και με σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη 

ειρηνευτικών δυνάμεων για την εδραίωση ή διατήρηση της ειρήνης. Τα 

παραπάνω είδη επιχειρήσεων (ειρηνευτικές και εξαναγκαστικής δράσης), 

χρησιμοποιούνται ως συνδυαστικά ή μεμονωμένα μέσα διευθέτησης μιας 

κρίσης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης και την πολιτική βούληση 

που διαμορφώνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας.  

Παράλληλα, αναφέρεται η νομική βάση που χαρακτηρίζει τις ειρηνευτικές 

δυνάμεις ανάλογα με την ευθύνη για τη συγκρότηση, τον έλεγχο και τη 

διοίκηση των δυνάμεων κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 

Έτσι, θα εξεταστούν οι απορρέουσες υποχρεώσεις από τη συμμετοχή των 

δυνάμεων σε επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και σε επιχειρήσεις μετά 

από εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και τα νομικά κείμενα 

που ρυθμίζουν βασικά θέματα στις επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης. 

Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τη σημασία του θεσμού της ευθύνης, 

της υποχρέωσης δηλαδή της θεραπείας των συνεπειών μιας αδικοπραξίας και 

στο πως στοιχειοθετείται η διεθνής ευθύνη των διεθνών οργανισμών, μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου για την 

κωδικοποίηση των κανόνων για τη διεθνή ευθύνη των διεθνών οργανισμών. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι δεν θα εξεταστούν οι μηχανισμοί 

ενεργοποίησης της ευθύνης, καθώς οι διαδικασίες για επίλυση ζητημάτων 

ευθύνης προσκρούουν σε διαδικαστικά εμπόδια (π.χ ασυλία των υπαλλήλων 

των Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα τη μη παραπομπή τους σε εθνικά 

δικαστήρια, εκτός εάν ζητήσουν άρση της ασυλίας τους) ή στην έλλειψη 
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παγίων διαδικασιών για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των οργάνων 

του Οργανισμού. Επιπλέον, θα επισημανθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος ως 

βασικό κριτήριο για την απόδοση ή μη της άδικης συμπεριφοράς σε διεθνή 

οργανισμό ή κράτος και πως το κριτήριο αυτό εξετάσθηκε κατά τη διάρκεια 

νομικών υποθέσεων που απασχόλησαν τόσο τα διεθνή όσο και εθνικά 

δικαστήρια.  

Στο τρίτο μέρος δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση των Ιδιωτικών 

Στρατιωτικών Εταιριών Ασφαλείας (Private Military Security Companies – 

PMSC’s) σε επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης και στα ζητήματα διεθνούς 

ευθύνης που προκύπτουν από την προσφυγή κρατών ή/και διεθνών 

οργανισμών στις εταιρίες αυτές . Η σύναψη συμβολαίων με φορείς του 

ιδιωτικού τομέα για παροχή υπηρεσιών που έχουν άρρηκτη σχέση με 

δραστηριότητες που θεωρούνται ξεκάθαρα ως αποκλειστικό προνόμιο του 

κράτους, αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, το οποίο χρήζει αντικείμενο ευρείας και 

επιμελημένης εξέτασης. Οι ιδιωτικές αυτές εταιρίες αποτελούνται κυρίως από 

ειδικούς σε θέματα στρατιωτικού και αστυνομικού χαρακτήρα, οι οποίοι 

παρείχαν τις υπηρεσίες τους ως μέλη των εθνικών ενόπλων ή αστυνομικών 

τμημάτων των χωρών τους και συνεχίζουν την καριέρα τους ως εργαζόμενοι 

σε εταιρίες με προσωπικά συμβόλαια.  

Η παραπάνω έρευνα πραγματοποιείται έχοντας ως έναυσμα τη 

συνεισφορά ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων ή προσωπικού στις 

επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης σε περιοχές του πλανήτη που απειλείται η 

διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. Αν και η δημοσιονομική προσαρμογή και 

οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, θέτει σοβαρά εμπόδια την παρούσα 

φάση στη συμμετοχή των ελληνικών τμημάτων, παρόλα αυτά, η οποιαδήποτε 

τωρινή ή μελλοντική συμμετοχή στην ολοένα αυξανόμενη επιχειρησιακή 

δραστηριότητα και προσπάθεια για διευθέτηση νέων διεθνών κρίσεων που 

απειλούν την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών, είναι αλήθεια ότι δημιουργεί 

αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της ευθύνης σε 

περίπτωση που διαπραχθεί διεθνής αδικοπραξία εκ μέρους των ειρηνευτικών 

δυνάμεων. Η αναζήτηση των απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα, θα 

αποτελέσει τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα περιστραφεί η ανά χείρας 

εργασία.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ 

ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η μετεξέλιξη  των ειρηνευτικών αποστολών 

και ο ρόλος των δυνάμεων που συμμετέχουν 

1. Ιστορική Αναδρομή 
 
Η κατάσταση που προέκυψε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

έδωσε το έναυσμα στα κράτη της υφηλίου να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 

προκειμένου να αποφύγουν τις μελλοντικές καταστρεπτικές συνέπειες ενός 

πολέμου, παρόμοιες με αυτές που έζησε η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια 

τέλεσης του πολεμικού φαινομένου με πρωταγωνιστές τις δυνάμεις του Άξονα 

και τα συμμαχικά κράτη. Η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 

αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Οργανισμού, ο 

οποίος θα διέθετε οικουμενική εμβέλεια και θα είχε τη δυνατότητα να 

διευθετήσει καταστάσεις που θα απειλούσαν τη συλλογική ασφάλεια και τη 

διεθνή ειρήνη1. 

Η δημιουργία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Τhe United 

Nations Organization–UN- εφεξής ΟΗΕ)2 με τη θέση σε ισχύ του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών (The Charter of UN)3  στις 24 Οκτωβρίου 1945, μετά τη 

Διάσκεψη στον Άγιο Φραγκίσκο, αποτέλεσε τη βάση διεθνούς συνεργασίας 

για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικού, πολιτιστικού, κοινωνικού 

ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα και την εξασφάλιση του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Ο πρωταρχικός 

σκοπός του ΟΗΕ, όπως αυτός αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του 1ου  

                                                           
1
 «Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η επιδίωξη της διασφάλισης της ειρήνης από τα κράτη-μέλη του 

διεθνούς συστήματος ……….,συντηρεί το πολεμικό φαινόμενο σε κεντρική θέση στον πυρήνα της 
λειτουργίας του διεθνούς συστήματος. Γνωρίζοντας τη διάσταση αυτή…….. η πλειονότητα των κρατών 
έχει υιοθετήσει κατά καιρούς διάφορα μέτρα για τον έλεγχο της βίας στο διεθνές σύστημα μέσω της 
δημιουργίας διεθνών υπερεθνικών οργανισμών (π.χ. Κοινωνία των Εθνών, Ηνωμένα Έθνη).» βλ. 
Λίτσας Ν.Σ., Πόλεμος και Ορθολογισμός, Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρμογές, εκδ. 

Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σσ. 55-56. 
2
 Την ονομασία αυτή εμπνεύστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούσβελτ.  

3
 Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Οργανισμού, με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας, άρχισαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την πρώτη επίσημη 
εκδήλωση των συμμαχικών δυνάμεων για περιφρούρηση της ειρήνης στη διάσκεψη του Λονδίνου στις 
12 Ιουνίου 1941. Για  περισσότερα βλ. Νάσκου - Περράκη, Π., Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών – Η 
Θεσμική Διάσταση, ε’ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2011, σσ. 109-114. 
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Άρθρου του Χάρτη4, είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και 

η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη κάθε απειλής της ειρήνης. 

 Ωστόσο, η ίδρυση του ΟΗΕ και η θέση σε ισχύ του Χάρτη5, τελέσθηκε 

παράλληλα με την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ των δύο νικητών του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και υπερδυνάμεων του διεθνούς συστήματος που 

προέκυψε, των Η.Π.Α και Ε.Σ.Σ.Δ. Το διπολικό σύστημα που αναδύθηκε από 

τις στάχτες, της εξουθενωμένης από το συστημικό πόλεμο υφηλίου, είχε ως 

φυσιολογικό επακόλουθο τη διαμόρφωση δύο πόλων ισχύος , οι οποίοι 

«ανέλαβαν ρόλο ηγέτη, συμμάχου, προστάτη και ελεγκτή και άντλησαν την 

ισχύ τους από τη συντριπτική οικονομική, βιομηχανική και στρατιωτική 

ικανότητα τους»6. Η ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού με την παράλληλη τάση 

για εξασφάλιση σφαιρών επιρροής, ανάμεσα στους δύο πόλους του 

συστήματος και ταυτόχρονα μονίμων μελών7 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

(Security Council – εφεξής Σ.Α)8, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την 

υιοθέτηση αποφάσεων σχετικά με ζητήματα διεθνών κρίσεων και απειλής της 

ειρήνης, ανάλογα με την προσβολή ή μη των ζωτικών τους συμφερόντων σε 

οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη9.   

Συμπερασματικά λοιπόν, όλες οι πρωτοβουλίες για ανάληψη πολιτικών ή 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για τη διατήρηση, την επιβολή ή την 

αποκατάσταση διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, χαρακτηρίστηκαν έντονα από 

τις εκάστοτε πολιτικές συγκυρίες και καταστάσεις που διαμορφώνονταν στη 

διεθνή σκηνή. Οι κρίσεις που εκδηλώθηκαν και ο τρόπος που αυτές 

αντιμετωπίστηκαν, παρουσίασαν «την απροθυμία των Κρατών μελών να 

θέσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους υπό την άμεση επίβλεψη του ΣΑ και να 

ενεργοποιήσουν το σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως ακριβώς 

                                                           
4
 «Οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι: 1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και για να 

επιτευχθεί αυτό: να παίρνουν αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα για να προλαβαίνουν και να 
απομακρύνουν κάθε απειλή της ειρήνης  και για να καταστέλλουν κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης 
μορφής παραβίαση της ειρήνης και να επιτυχαίνουν, με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, διευθέτηση ή διακανονισμό διεθνών διαφορών ή καταστάσεων 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διατάραξη της ειρήνης». 
5
 Για την Ελλάδα σε ισχύ με Α.Ν 585/1945, ΦΕΚ Α’ 242, και 286 και Υ.Α 5.3.1973, ΦΕΚ Α’77. 

6
 Βλ. Κουσκουβέλης Ι. Η., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, ε’ έκδοση, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2007, 

σ.243. 
7
 Βλ. Άρθρο 23 του Χάρτη, «Η Δημοκρατία της Κίνας, Η Γαλλία, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής θα είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας». 
8
 Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας 

βλ. Άρθρο 24 του Χάρτη. 
9
 Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη ψήφο των μονίμων μελών 

βλ. άρθρο 27 του Χάρτη. 
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προβλεπόταν από το Κεφάλαιο VII του Χάρτη»10. Με μοναδική εξαίρεση την 

περίπτωση της Κορέας11, η υιοθέτηση αποφάσεων που είχανε ως βάση το 

Κεφάλαιο VII Χάρτη, ήταν απούσα καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πρωταρχικός σκοπός των Ηνωμένων 

Εθνών (εφεξής ΗΕ), οι διάφορες κρίσεις και απειλές για τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια που εμφανίστηκαν από την ίδρυση του Οργανισμού και μετέπειτα, 

αντιμετωπίστηκαν με τη σύσταση των «ειρηνευτικών επιχειρήσεων» (peace-

keeping operations). Η σύσταση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων από τον 

ΟΗΕ, αν και «δεν προβλέπεται ρητά πουθενά στον Χάρτη των Η.Ε»12 , 

αποτελεί θεσμό, «ο οποίος εξελίχθηκε αποκλειστικά μέσα από την πρακτική 

του ΟΗΕ χωρίς να συναντήσει την αντίθεση των κρατών-μελών»13. 

Οι διαμόρφωση των «ειρηνευτικών επιχειρήσεων»14 πέρασε από διάφορα 

εξελικτικά στάδια, συχνά με τροποποίηση των εντολών που λάμβαναν οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις που συμμετείχαν σε αυτές. Επιπλέον, αξίζει να 

σημειωθεί ότι με δεδομένο το μέγεθος των χαρακτηριστικών που διέπουν τις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις και το πλήθος των θεωρητικών συζητήσεων σχετικά 

με τη νομιμότητα τους, «έχουν πραγματοποιηθεί μόνο μερικές προσπάθειες 

για να ερμηνεύσουν την επίδραση τους στη διεθνή πολιτική»15. Τα κράτη 

συμμετέχουν στις διαδικασίες ειρήνευσης έχοντας ως κίνητρο κάποιο-α από 

τα παρακάτω: «να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τη θέση που κατέχουν στην 

κλίμακα ισχύος του διεθνούς συστήματος»16, «να αυξήσουν τις προοπτικές 

                                                           
10

 Βλ. Δούση Ε., Διεθνής ευθύνη και ειρηνευτικές επιχειρήσεις, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-

Κομοτηνή, 2008 , σ. 168. Πρόκειται για το Άρθρο 47 του Χάρτη. 
11

 Η απόφαση για στρατιωτική επέμβαση των Η.Ε, υπό αμερικανική ηγεσία, πραγματοποιήθηκε κάτω 

από πρωτόγνωρες συνθήκες για τη λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας – απουσία του 
αντιπροσώπου της ΕΣΣΔ, εκπροσώπηση Κίνας από Ταϊβάν-. Για περισσότερα βλ. S.C.Res. 84 – 
7/7/1950.   
12

 Βλ. Αντωνόπουλος, Κ., Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, στο συλλογικό τόμο: Χαριτίνη Δίπλα – 

Δούση Εμμανουέλλα (επιμ.), Εξήντα χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών – Ειρήνη, 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2007, σ. 

74. 
13

 Βλ. Gray, Ch., International Law and the Use of Force, second edition, Oxford University Press, 

Oxford, 2004, p. 202. 
14

 Η ακριβής μετάφραση του αγγλικού όρου «peace-keeping operations» είναι «επιχειρήσεις διατήρησης 

της ειρήνης». Ωστόσο με την διεύρυνση των εντολών των αποστολών των Η.Ε, ιδιαίτερα μετά το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου, χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί όροι «peace operations» και/ή «peace support 
operations» που μεταφράζονται ως «ειρηνευτικές επιχειρήσεις» και «επιχειρήσεις υποστήριξης της 
ειρήνης» αντίστοιχα. 
15

Βλ. Bellamy, J. A.,  Williams, Ρ., Griffin, S., Understanding Peacekeeping, Polity Press, UK ,2004, p. 
12. 
16

 Βλ. Monnakgotla, K., ‘’ The Naked Face of U.N Peacekeeping: Noble Crusade or National Self-

Interest’’, African Security Review (1996), vol.5, No 3, p.53 και  Neack, L., ‘’ UN Peace-Keeping: In the 
Interest of Community or Self?’’, Journal of Peace Research (1995), vol.32, No. 2, p. 184.  
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τους στη διατήρηση της θέσης που κατέχουν στο ΣΑ»17, «να διατηρήσουν τη 

σταθερότητα του διεθνούς συστήματος, κατάσταση η οποία τους αποφέρει 

κάποιο κέρδος»18 ή «εκπληρώνει τις ιδεολογικές επιδιώξεις τους»19, «να 

αντεπεξέλθουν στην εσωτερική πολιτική πίεση που ενεργοποιείται από τις 

βαριές συνέπειες ενός πολέμου σε κάποιο άλλο μέρος της υφηλίου»20, «να 

σταθεροποιήσουν κράτη με τα οποία συνορεύουν»21 και «να παρέχουν 

πολεμική εμπειρία στα στρατιωτικά τμήματα τους»22.    

Αν και πολλοί συγγραφείς και πανεπιστημιακοί έχουν διαχωρίσει τις 

επιχειρήσεις αυτές σε διάφορες κατηγορίες23, ανάλογα είτε με τη φύση των 

δραστηριοτήτων που καλούνται να φέρουν σε πέρας είτε με τα 

χαρακτηριστικά των αποστολών, παρακάτω θα παρουσιαστούν τρεις 

κατηγορίες των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το 

πλαίσιο στο οποίο ενεργούν οι ειρηνευτικές δυνάμεις και η φυσιογνωμία 

αυτών των επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Βλ. Monnakgotla, K., οπ.π (σημ.16), p.184 όπου αναφέρεται: «Η Νότια Αφρική….. δεν έχει 

συμμετάσχει σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, όπως και για άλλα Αφρικανικά κράτη, η 
κατάσταση αυτή θα μεταβληθεί……. καθώς θα υπάρξει «κυνήγι» εκ μέρους του, μιας μόνιμης θέσης στο 
Σ.Α».   
18 Βλ. Bobrow, B.D., Boyer, A.M., ‘’ Maintaining System Stability: Contributions to Peacekeeping 

Operations’’, The Journal of Conflict Resolution (1997), vol. 41, No.6, p.724. 
19 Βλ. Anderson, A., ‘’ Democracies and U.N Peacekeeping Operations,1990-1996’’, International 

Peacekeeping (2000), vol.7, No.2, p.1 και Pugh, M., ‘’ Peacekeeping and Critical Theory’’, International 
Peacekeeping (2004), Vol.11, No.1, p.41. 
20 Βλ. Jakobsen, V.P., ‘’ National Interest, Humanitarianism or CNN: What Triggers UN Peace 

Enforcement After the Cold War?’’, Journal of Peace Research (1996), Vol.33, No.2, pp.205-215 
21

 Βλ. Bobrow, B.D., Boyer, A.M., οπ.π (σημ.18), p.727. 
22 Βλ. Norden, L.D., ‘’ Keeping the Peace, Outside and In: Argentina’s UN Missions’’, International 

Peacekeeping (1995), Vol.2, No.3, p.341 και Rowe, P., ‘’ Maintaining Discipline in United Nations Peace 
Support Operations: The Legal Quagmire for Military Contingents ‘’, Journal of Conflict and Security Law 
(2000), vol.5, No.1, pp.46. 
23 Βλ. π.χ Durch, W.J, UN peacekeeping, American Policy and the Uncivil Wars of the 1990s, 

Macmillan, London, 1997, p. 8 και επ. για το διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε τέσσερις κατηγορίες, 
traditional peacekeeping, multidimensional peace operations, peace enforcement, humanitarian 
intervention, και Diehl, P.  Druckman,  D., Wall, J., ’’International Peacekeeping and conflict Resolution: 
A Taxonomic Analysis with Implications’’, Journal of Conflict Resolution (1998), Vol.42 No. 1, pp. 38-40 
για το διαχωρισμό σε δώδεκα κατηγορίες από traditional peacekeeping έως sanctions enforcement, και 
Ratner, S.R, The New UN Peacekeeping: Building Peace in Lands of Conflict After the Cold War, St 

Martin’s Press, New York, 1996 για το χρονολογικό διαχωρισμό σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, σε 
αυτές που έλαβαν χώρα κατά τον Ψυχρό Πόλεμο (traditional peacekeeping) και σε αυτές που έλαβαν 
χώρα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, και Αντωνόπουλος, Κ., Μαγκλιβέρας Κ., Το Δίκαιο της Διεθνούς 
Κοινωνίας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, σσ. 506-507 για το διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε 

τέσσερις κατηγορίες. 
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1.1 Παραδοσιακές ειρηνευτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις πρώτης 

γενιάς (traditional peacekeeping) 

 
Οι πρώτες ειρηνευτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, από 

την ίδρυση του ΟΗΕ και μετέπειτα, είχανε ως αντικειμενικό σκοπό την 

αποστολή αόπλων παρατηρητών με αποστολή την επίβλεψη εκεχειριών 

μεταξύ αντιμαχομένων πλευρών. Η εγκατάσταση αόπλων παρατηρητών δεν 

αποτελούσε καινοτόμο δραστηριότητα καθώς «ο ΟΗΕ συνέχισε την 

παράδοση της επίβλεψης της ειρήνης (peace observation), ενέργεια η οποία 

ξεκίνησε ουσιαστικά με τη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών»24. Όπως και 

στην περίπτωση των ΗΕ, ο κύριος σκοπός της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), 

του πρώτου ιστορικά παγκόσμιου οργανισμού25, ήταν η εγγύηση της ειρήνης 

και ασφάλειας26, η αποφυγή προσφυγής σε πόλεμο και ο σεβασμός του 

Διεθνούς Δικαίου. Η συμβολή της ΚτΕ στην αποσόβηση συρράξεων, ιδιαίτερα 

στον ευρωπαϊκό χώρο, ήταν ιδιαίτερα σημαντική , ωστόσο δεν κατάφερε να 

αντιμετωπίσει τη λαίλαπα του ναζισμού και το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, με αποτέλεσμα τη διάλυση της πρακτικά το 1939 και ουσιαστικά το 

194527. 

Η αποστολή των αόπλων παρατηρητών αποτέλεσε τον «προπομπό» 

των παραδοσιακών ειρηνευτικών επιχειρήσεων (traditional peacekeeping 

operations) καθώς «προσέφερε στον ΟΗΕ χρήσιμες εμπειρίες για τη 

διαμόρφωση του πλαισίου των επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης»28. Ως 

πρώτη τέτοια αποστολή παρατηρητών καταγράφεται η περίπτωση της 

Ελλάδας και η εγκατάσταση της UNSCOB29 στην περιοχή των Βαλκανίων, 

                                                           
24

 Βλ. Diehl, F. P., Peace operations – War and conflict in the modern world, Polity Press, Great Britain, 

2008, p.40. 
25

 Η παγκοσμιότητα του δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της μη εισδοχής των ΗΠΑ και της μάλλον 
αργοπορημένης εισδοχής της π. Σοβιετικής Ένωσης. 
26

 Το Σύμφωνο της ΚτΕ (League Covenant) δεν αναφέρει πουθενά τον όρο «επίβλεψη ειρήνης – peace 
observation», αλλά το άρθρο 2, εξουσιοδοτεί την ΚτΕ να «αναλάβει οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει 
απαραίτητη και αποτελεσματική προκειμένου να εξασφαλίσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη – take any 
action that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations». 
27

 Για περισσότερα βλ. Carr, H.E, The Twenty Years’ Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of 

International Relations, σε μετάφραση Ηρακλείας Στροίκου, εκδ. Ποιότητα, Β’ Εκδ., Αθήνα , 2001 και 
Ιωάννου, Κ., Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, τεύχος Α’, εκδ. Αλτιντζή, Θεσ/νίκη, 1978, σελ.100 

και επ.   
28

 Βλ. Bellamy, J. A.,  Williams, Ρ., Griffin, οπ.π (σημ.15), p.97 
29

 Οι ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών αναφέρονται με το αρκτικόλεξο τους, όπως 

αναφέρεται στην απόφαση για τη συγκρότηση τους -United Nations Special Committee On the Balkans 
– Η αποστολή αυτή προήλθε κατόπιν εντολής της Γενικής Συνέλευσης, μετά από την αδρανοποίηση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας εξαιτίας του βέτο που προέβαλε η Σοβιετική Ένωση. Για περισσότερα βλ. Diehl 

F. Paul. οπ.π (σημ.24), pp. 41-42. 
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που έλαβε χώρα το 1947 μετά από πρόσκληση της τελευταίας, προκειμένου 

να προβεί στην επιτήρηση των βορείων συνόρων της χώρας και τον έλεγχο 

«των δραστηριοτήτων των γειτόνων της χώρας με κομμουνιστικά καθεστώτα 

(Αλβανία, Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία)»30. Αν και η παραπάνω αποστολή 

δεν αναφέρεται στον επίσημο κατάλογο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του 

ΟΗΕ31 , πιθανώς εξαιτίας των σημαντικών διαφορών32 που είχε με την 

επόμενη πρώτη «παραδοσιακή» ειρηνευτική επιχείρηση που θα ακολουθούσε 

μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλα αυτά η επιτυχία της αποστολής 

έθεσε τα θεμέλια για τη διαμόρφωση των μελλοντικών επιχειρήσεων και 

απέδειξε ότι είναι δυνατή «μια τέτοια αποστολή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου»33.  

Οι επόμενες ειρηνευτικές επιχειρήσεις αφορούσαν την αποστολή 

επίσης αόπλων στρατιωτικών παρατηρητών με σκοπό την επίβλεψη 

συμφωνιών εκεχειρίας μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών και παρουσίαζαν 

περίπου τα ίδια γνωρίσματα με την UNSCOΒ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την επίβλεψη εκεχειρίας 

στην Παλαιστίνη που συγκροτήθηκε το 1948 (UNTSO)34, η οποία αναφέρεται 

επίσημα ως η πρώτη ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών καθώς 

και η Ομάδα Στρατιωτικών Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών στην Ινδία 

και το Πακιστάν, η οποία δημιουργήθηκε το 1949 (UNMOGIP)35. Η 

διαμόρφωση και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν ιδιαίτερα από την UNTSO, 

«είχανε σοβαρό αντίκτυπο στη θεσμική ανάπτυξη των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων»36.Και οι δύο αποστολές αποτελούν «δυνάμεις περιορισμένης 

παρατήρησης» (limited observation forces)37. 

Η πρώτη ένοπλη δύναμη των ΗΕ, η οποία συγκροτήθηκε με τη 

συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού που συνεισέφεραν οικειοθελώς τα 

                                                           
30

 Βλ. σχετικά Bellamy, J. A., Williams, Ρ. Griffin, S., οπ.π (σημ.15), pp. 97-98. 
31

 Για τον επίσημο κατάλογο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων βλ. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf. 
32

 Η παρουσία της δύναμης δεν ήταν συνεχής, αλλά επιτελούσε το έργο της με επιθεωρήσεις στα 
σύνορα και συγκεκριμένα σε 6 εδαφικούς τομείς. Τα αποτελέσματα διαβιβάζονταν στην αρμόδια 
επιτροπή με έδρα τη Θεσσαλονίκη και από εκεί πραγματοποιούνταν αναφορά στην Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ. 
33

 Βλ. Diehl, F.P., οπ.π (σημ.24), pp.41-42.   
34

 Βλ. S.C Res. 50 της 29 Μαΐου 1948.  
35

 Βλ. S.C Res. 47 της 21 Απριλίου 1948. 
36

 Βλ. Bellamy, J. A., Williams, Ρ, Griffin, S., οπ.π (σημ.15), pp.101-103. 
37

 Βλ. Gray, Ch., οπ.π (σημ.13), p.202. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf
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Κράτη μέλη, ήταν η UNEF I38 μετά από προσπάθειες να αποκατασταθεί η 

ειρήνη στη Μέση Ανατολή39 μετά την κρίση του Σουέζ η οποία απειλούσε να 

οδηγήσει σε ευρύτερη κλιμάκωση και πιθανή αναμέτρηση των δύο 

υπερδυνάμεων (ΗΠΑ – ΕΣΣΔ). Η εντολή (mandate)40 που δόθηκε στην 

ειρηνευτική δύναμη, αποτέλεσε την αφετηρία των παραδοσιακών 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων και αποτέλεσε το έναυσμα για τη διαμόρφωση 

ορισμών αυτών των επιχειρήσεων. Ως «παραδοσιακές ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις (Traditional United Nations Peacekeeping Operations), είναι 

«αυτές που διεξάγονται με τη συναίνεση των μερών μιας σύγκρουσης, 

συνήθως Κράτη, στις οποίες οι «κυανόκρανοι» αναλαμβάνουν την επίβλεψη 

εκεχειρίας μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών ενώ οι διαπραγματευτές 

αναζητούν πολιτικό συμβιβασμό για τη διευθέτηση της κρίσης»41. Αυτού του 

τύπου οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις δεν διαδραματίζουν άμεσο ρόλο στις 

πολιτικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, είναι βασικά στρατιωτικού 

χαρακτήρα και οι αποστολές που ανατίθενται αφορούν τα παρακάτω: 

 

   α) Παρατήρηση, έλεγχος και αναφορά με τη χρήση στατικών σημείων 

ελέγχου, περιπόλων και πτήσεων καθώς και άλλων τεχνικών μέσων, με τη 

συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών. 

   β) Επίβλεψη της εκεχειρίας και υποστήριξη σε μηχανισμούς επαλήθευσης. 

   γ) Ανάπτυξη ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές με σκοπό την προφύλαξη 

τους και τη δημιουργία εμπιστοσύνης.42  

 

Επιπλέον, ο ρόλος των ειρηνευτικών δυνάμεων είναι «η παρεμβολή 

τους ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές ώστε να μην ανανεωθούν οι 

                                                           
38

 Συγκροτήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει η 

απόφαση «Ενωμένοι για την ειρήνη», βλ. G.A Res. 377 της 3
ης

 Νοεμβρίου 1950 για την απόφαση 
«Uniting for Peace»  και G.A Res. 1000 της 5

ης
 Νοεμβρίου 1956 για την ανάπτυξη της UNEF I.  

39
 Για τις ενέργειες του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για τη διαδικασία 

ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βλ. Malone, M. D., The UN 
Security Council – From the Cold War to the 21

st
 century, Lynne Ryenner Publishers, International 

Peace Academy, 2004, pp.391-98. 
40

 Βλ. G.A Res. 1000 της 5
ης

 Νοεμβρίου 1956. 
41

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations(DPKO), UN Peacekeeping Operations – Principles and 

Guidelines, United Nations, 2008, p.99. 
42

 Ibid. σελ.21.Μια ειρηνευτική επιχείρηση αυτού του είδους, μπορεί να αναπτυχθεί εντός 30 ημερών Βλ. 

G.A Res. 66/265 της 27
ης

 Ιουλίου 2012. 
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εχθροπραξίες και να δημιουργηθούν συνθήκες ηρεμίας οι οποίες θα 

διευκόλυναν την επίλυση της κρίσης»43.  

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, δημιουργήθηκαν δεκαπέντε 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις αυτού του τύπου και χαρακτηρίστηκαν από τη 

συμβολική παρουσία ελαφρά οπλισμένου ή αόπλου στρατιωτικού 

προσωπικού, το οποίο συνέβαλλε ουσιαστικά «στη διατήρηση του status 

quo»44. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα μόνιμα μέλη του 

ΣΑ και ιδιαίτερα οι δύο υπερδυνάμεις (ΗΠΑ και ΕΣΣΔ), «δεν διαδραμάτισαν 

σοβαρό επιχειρησιακό ρόλο στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνη»45. Τα 

κράτη που ανήκαν στα μόνιμα μέλη του ΣΑ δεν συνεισέφεραν ουσιαστικά στη 

δημιουργία των τμημάτων διατήρησης της ειρήνης.46  

Στις επιχειρήσεις αυτές47, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις αναπτύσσονταν μετά το τέλος των εχθροπραξιών ή τη 

συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, με απώτερο σκοπό 

τη διατήρηση αυτής της κατάστασης μέχρι την εξεύρεση οριστικής πολιτικής 

λύσης. Μοναδική εξαίρεση στην παραπάνω χρονική περίοδο, υπήρξε η 

περίπτωση της επιχείρησης των ΗΕ στο πρώην βελγικό Κογκό (ONUC)48, 

όπου οι ειρηνευτικές δυνάμεις αρχικά είχαν λάβει εντολή «παραδοσιακού» 

χαρακτήρα, στη συνέχεια και κατόπιν διεύρυνσης της εντολής, ενεπλάκησαν 

σε ένοπλη σύγκρουση με τους αντάρτες που επιδίωκαν της απόσχιση της 

περιοχής Κατάγκα49. Έτσι, ενώ το σύνολο των παραδοσιακών ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, «αποσκοπούσε στην 

                                                           
43

 Βλ. Αντωνόπουλος, K., Μαγκλιβέρας, Κ., οπ.π(σημ.23), σ. 506. 
44

 Βλ. Δούση, E., οπ.π (σημ. 10), σ.171.   
45

 Βλ. Terence, J., Rees, N.,, United Nations Peacekeeping in the post-Cold War Era, Routledge, 

London-New York, 2005, p.24. 
46

 Ibid.  Τα κράτη που συμμετείχαν καθοριστικά ήταν τα εξής: Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Δανία, 
Νησιά Φίτζι, Φιλανδία, Γκάνα, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νεπάλ, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, 
Σενεγάλη, Σουηδία και Ολλανδία. Βλ. επίσης Ηoman, K., “ Multinational Peace Support Operations: 
Problems and Prospects” in the Ribbelink, O.(ed), Beyond the UN Charter: Peace, Security and the 
Role of Justice, Hague Academic Coalition, Hague, 2008, p. 109. Για τη συνεισφορά των κρατών της 
Δύσης και το αντίκτυπο τους στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις βλ. Bellamy J. A., Williams, D.P., ’’The West 
and Contemporary Peace Operations’’, Journal of Peace Research (2009), 46:39,pp. 39-57.   
47

 Επιπλέον των προαναφερομένων πραγματοποιήθηκαν κατά χρονολογική σειρά και οι εξής: UNOGIL-
Λίβανος,1958- , UNSF – Δυτική Νέα Γουϊνέα,1962 έως 1963-, UNYOM – Υεμένη, 1963 έως 1964-, 
UNFICYP – Κύπρος, 1964 έως σήμερα-, DOMREP – Δομινικανή Δημοκρατία, 1965 έως 1966-, 
UNIPOM – Ινδία/Πακιστάν, 1965 έως 1966-, UNEF II – Αίγυπτος, 1973 έως 1979-, UNDOF – Συρία, 
1974 έως σήμερα-, UNIFIL – Λίβανος,1978 έως σήμερα-, UNGOMAP – Αφγανιστάν, 1988 έως 1990-, 
UNIIMOG – Ιράκ/Ιράν, 1988 έως 1991 και UNAVEM I – Αγκόλα, 1988 έως 1991.  
48

 Βλ. S.C Res. 143 της 14
ης

 Ιουλίου 1960, 145 της 22ας Ιουλίου 1960, 146 της 9
ης

 Αυγούστου 1960, 
161 της 21

ης
 Φεβρουαρίου 161 και 169 της 24

ης
 Νοεμβρίου 1961. 

49
 Για περισσότερα βλ. Diehl, F. P., οπ.π (σημ. 24), σελ.45-47 και  Terence John – Rees Nicholas, οπ.π 

(σημ.45), pp.46-77.   
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τοποθέτηση δυνάμεων ανάμεσα σε κράτη»50, προς εξεύρεση πολιτικής 

λύσης, η παραπάνω περίπτωση κατέδειξε ότι μία ειρηνευτική δύναμη δύναται 

να παρεμβληθεί ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές μιας εμφύλιας 

σύρραξης. 

 
1.2  «Πολυδιάστατες» ειρηνευτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 

δεύτερης γενιάς (multi-dimensional UN peacekeeping operations) 

 
Η κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η οποία σήμανε το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, αποτέλεσε το εναρκτήριο σάλπισμα για τη βελτίωση των σχέσεων 

Ανατολής-Δύσης και τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής βούλησης μεταξύ 

των μελών του ΣΑ, κυρίως των πέντε μονίμων μελών, για «τη διευθέτηση 

κρίσεων και συγκρούσεων, όχι μόνο διακρατικών αλλά και εμφυλίων»51. Παρά 

το κλίμα ευφορίας που κυριάρχησε και η ελπίδα ότι η υφήλιος εισερχόταν σε 

μια καινούργια εποχή, η οποία θα χαρακτηρίζονταν από την οικονομική 

πρόοδο, την ευημερία, την ειρήνη μέσα και ανάμεσα στα κράτη, η γένεση 

νέων διεθνών κρίσεων οδήγησε στη δημιουργία ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

με διευρυμένες αποστολές. Αρκεί να σημειωθεί πως ήδη την πρώτη πενταετία 

(1989-1994), ο αριθμός των ειρηνευτικών επιχειρήσεων ήταν σχεδόν 

διπλάσιος από το σύνολο των αποστολών που πραγματοποιήθηκαν τα 

προηγούμενα σαράντα χρόνια (1948-1988)52. 

Παράλληλα, όμως, με τον αριθμό των ενόπλων συγκρούσεων 

αυξήθηκε και ο πολύπλοκος χαρακτήρας των καταστάσεων και οι προκλήσεις 

που ο ΟΗΕ όφειλε να αντιμετωπίσει. Η μέχρι τότε σχεδόν αποκλειστική μορφή 

πολέμου, αυτή μεταξύ κρατών, αντικαταστάθηκε από εμφύλιες, φυλετικές ή 

εθνοτικές, συγκρούσεις οι οποίες γεννήθηκαν ως φυσιολογικό επακόλουθο 

της κατάρρευσης των πρώην καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού αλλά 

και της αναβίωσης των εμφύλιων πολέμων στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο ΟΗΕ 

όφειλε να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες «για τις οποίες ούτε την εμπειρία 

είχε αλλά ούτε και τους απαραίτητους πόρους»53. 

                                                           
50

 Βλ. Gray, Ch., οπ.π (σημ. 13), p.203 and p. 236 .  
51

 Βλ. Malone, D.Μ., Wermester K., «Boom and Bust? The Changing Nature of UN Peacekeeping», 

International Peacekeeping (2000) Vol.7 No. 4,  p. 39. 
52

 Βλ. κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ. 
53

 Βλ. Bellamy, J. A., Williams, Ρ., Griffin, S., οπ.π (σημ.15), p.75. 
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Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μια διαφοροποίηση των εντολών στις 

αποστολές των ΗΕ - χωρίς όμως να εγκαταλειφτούν τελείως οι παραδοσιακές 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης (traditional peacekeeping operations)54 - 

η οποία συνεπαγόταν τη γέννηση των «πολυδιάστατων επιχειρήσεων 

διατήρησης της ειρήνης» (multi-dimensional UN peacekeeping operations)55. 

Οι επιχειρήσεις αυτές αναπτύσσονταν τυπικά «προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν βίαιες εμφύλιες συγκρούσεις και ήταν δυνατόν να 

περιλαμβάνουν ένα μείγμα από στρατιωτικές, αστυνομικές και πολιτικές 

(civilian) δυνατότητες με σκοπό την υποστήριξη εφαρμογής μιας συμφωνίας 

για ειρήνη»56. Έτσι, δραστηριότητες όπως ο αφοπλισμός των αντιμαχομένων 

πλευρών, η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, η αναμόρφωση της δικαστικής 

εξουσίας, η επίβλεψη ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών, η ανακατασκευή 

βασικών εθνικών υποδομών, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

η αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας, αποτέλεσαν το βασικό πυλώνα 

σύμφωνα με τον οποίο έπρεπε να ενεργήσουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ εντός 

των κρατών υποδοχής (host states).  

Ο βασικός λόγος δημιουργίας αυτού του είδους ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων, ήταν ότι σε αυτά τα κράτη, η αποδυνάμωση της κυρίαρχης 

κεντρικής κυβέρνησης με την παράλληλη κυριαρχία παραστρατιωτικών ή 

ομάδων επαναστατών (αποτελούμενων συχνά και από ανήλικα παιδιά – 

μαχητές) και η παράλυση της εκτελεστικής-δικαστικής εξουσίας με την 

παράλληλη αποσύνθεση των εθνικών στρατιωτικών τμημάτων, οδήγησε 

αναπόφευκτα στη τέλεση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της 

                                                           
54

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων αποτελούν οι παρακάτω: UNAMIR 

(Ρουάντα,1993-1996) S.C. Res. 872 της 5
ης

 Οκτωβρίου 1993, UNOMUR (Ουγκάντα, 1993-1994)  ) S.C. 
Res. 846 της 22

ης
 Ιουνίου 1993,  UNOMIG (Γεωργία, 1993-2009) S.C. Res. 858 της 24

ης Αυγούστου 
1993, UNASOG (Τσαντ, 1994) S.C. Res. 915 της 4

ης
 Μαΐου 1994,  UNMOT (Τατζικιστάν, 1994-2000) 

S.C. Res. 968 της 16
ης

 Δεκεμβρίου 1994, UNMEE (Αιθιοπία και Ερυθραία, 2000-2008) S.C. Res. 1320 
της 15

ης
 Σεπτεμβρίου 1994. 

55
 Πρώτη τέτοιου είδους αποστολή ήταν η ανάπτυξη της UNTAG στη Ναμίμπια (S.C Res.629 της 16

ης
 

Ιανουαρίου 1989), η οποία συνέβαλλε αποφασιστικά στον έλεγχο και την κατάπαυση του πυρός μεταξύ 
των δυνάμεων της Νοτίου Αφρικής και του απελευθερωτικού κινήματος SWAPO, τον αφοπλισμό του 
τελευταίου και την αποχώρηση των εθνικών στρατιωτικών τμημάτων και τη διενέργεια αδιάβλητων 
εκλογών. Η απόφαση για τη συγκρότηση της είχε ληφθεί έντεκα χρόνια πριν (S.C Res.435 της 29

ης
 

Σεπτεμβρίου 1978). Για περισσότερα βλ. Gray, Ch., οπ.π (σημ. 13), p.212. 
56

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations (DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.22. 
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ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου57 και στην κατάφωρη παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων58.  

Αναμφίβολα λοιπόν, αυτές οι επιχειρήσεις59 είχανε ως απώτερο 

σκοπό την ομαδοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την «διοχέτευση» 

αυτών των κρατών προς την βιώσιμη ειρήνη (sustainable peace)60. Οι 

κυριότερες λειτουργίες που επιτελούν είναι οι παρακάτω: 

 

Α) Δημιουργία ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος με την παράλληλη 

ενδυνάμωση του κράτους να παρέχει ασφάλεια στη βάση του πλήρους 

σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Β) Διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας με την προαγωγή του διαλόγου 

και της συμφιλίωσης καθώς και της υποστήριξης δημιουργίας νόμιμων και 

αποτελεσματικών θεσμών διακυβέρνησης. 

Γ) Παροχή πλαισίου που θα πιστοποιεί ότι όλοι οι δρώντες υπό τον ΟΗΕ 

και άλλοι διεθνείς παράγοντες, ενεργούν στην επικράτεια του 

ενδιαφερόμενου κράτους με ένα συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο.61  

 

Αν και οι παραπάνω λειτουργίες συμβάλλουν τα μέγιστα στην 

έξοδο από τη μάστιγα της βίας βραχυπρόθεσμα, ωστόσο «αν δεν 

συνοδεύονται από ειδικά μελετημένα προγράμματα που στοχεύουν στην 

                                                           
57

 Για το ποιες ενέργειες στοιχειοθετούν τα προαναφερόμενα εγκλήματα βλ. Άρθρο 6-8 του κεφ.2 του 

Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο για την Ελλάδα κυρώθηκε με τον 

Ν.3003/2002 ΦΕΚ. Α’75. 
58

 Χαρακτηριστικές περιπτώσεις η Ρουάντα, Σομαλία , Αγκόλα και η π. Γιουγκοσλαβία. 
59

 Άλλου τέτοιου είδους επιχειρήσεις δεύτερης γενιάς είναι οι παρακάτω: UNTAC (Καμπότζη, 1991-

1993) S.C. Res. 629 της 16
ης

 Ιανουαρίου 1989, UNAVEM I & II (Αγκόλα,1989-1995) S.C. Res. 696 της 
6

ης
 Μαΐου 1991(ΙΙ), UNOMOZ (Μοζαμβίκη, 1992-1994) S.C. Res. 797 της 16

ης
 Δεκεμβρίου 1992, 

UNOSOM I & II (Σομαλία, 1992-1995) S.C. Res. 751 της 24
ης

 Απριλίου 1992(Ι), ONUSAL (1991-1995) 
S.C. Res. 693 της 20

ης
 Μαΐου 1991, MINURSO (Δυτική Σαχάρα, 1991 μέχρι σήμερα) S.C. Res. 690 της 

29
ης

 Απριλίου 1991,  UNΑMSIL (Σιέρρα Λεόνε, 2000-2005) S.C. Res. 1270 της 22
ης

 Φεβρουαρίου 2000, 
UNTAES (Κροατία,1996-1998) S.C. Res. 1037 της 15

ης
 Ιανουαρίου 1996, MONUC (Κονγκό, 1999-2010) 

S.C. Res. 1279 της 30
ης

 Νοεμβρίου 1999,  UNIMIL (Λιβερία, 2003 μέχρι σήμερα) S.C. Res. 1509 της 
19

ης
 Σεπτεμβρίου 2003,  UNOCI (Ακτή Ελεφαντοστού, 2004 μέχρι σήμερα) S.C. Res. 1528 της 27

ης
 

Φεβρουαρίου 2004,  UNMIS (Σουδάν, 2005-2011) S.C. Res. 1590 της 24
ης

 Μαρτίου 2005, MINURCAT 
(Κεντρική Αφρική-Τσαντ, 2007-2010) S.C. Res. 1778 της 25

ης
 Σεπτεμβρίου 2007, MONUSCO 

(Δημοκρατία του Κονγκό, 2010 μέχρι σήμερα) S.C. Res. 1925 της 28
ης

 Μαΐου 2010, UNMISS 
(Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν, 2011 μέχρι σήμερα) S.C. Res. 1996 της 8

ης
 Ιουλίου 2011. 

60
 Η πρώτη επίσημη αναφορά του όρου, πραγματοποιήθηκε το 2000, από τον τότε Γ.Γ των Η.Ε Κόφι 

Ανάν όταν δήλωσε πως «the ultimate purpose of peace operations is sustainable peace» στο 
S/2001/394,’’No Exit Without Strategy: Security Council Decision-Making and the Closure or Transition 
of UN Peacekeeping Operations’’, 20 April 2000, p.2 και επανήλθε στο θέμα στο UN Document 
Α/59/2005, “In larger freedom: Towards development, security and human rights for all”, 21 March 2005  
61

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations(DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.23. Μια ειρηνευτική 

επιχείρηση αυτού του είδους, μπορεί να αναπτυχθεί εντός 90 ημερών, βλ. G.A  Res. 66/265 της 27
ης

 
Ιουλίου 2012. 



15 
 

 
 

οικοδόμηση της ειρήνης, τότε υπάρχει περίπτωση να επανεμφανιστεί η 

βία62». Ο όρος «οικοδόμηση της ειρήνης (peace-building)», εμφανίστηκε 

επίσημα στη διεθνή ορολογία για πρώτη φορά το 1992, μέσα από την 

αναφορά63 του τότε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπούτρος Μπούτρος 

Γκάλι και είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση, μετά από 13 χρόνια (2005), της 

Επιτροπής για Οικοδόμηση της Ειρήνης (Peace-building Commission) ως 

κύριο συμβουλευτικό όργανο και η οποία θα συντόνιζε όλες τις 

δραστηριότητες για το σκοπό αυτό64. 

Από την άλλη πλευρά, η ποιοτική και ποσοτική αναδιαμόρφωση 

αυτών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες εγκαινιάστηκαν μετά το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου, συνοδεύτηκε από την παράλληλη 

ενεργοποίηση του κεφαλαίου VII του Χάρτη και την επίκληση αυτού για τη 

δημιουργία στρατιωτικών επιχειρήσεων με αντικειμενικό σκοπό τον 

εξαναγκασμό ή την επιβολή της ειρήνης65. Η αναβίωση του κεφαλαίου VII 

του Χάρτη, γέννησε την πεποίθηση ότι θα υπήρχε δυνατότητα από τα ΗΕ 

να εξουσιοδοτήσουν πιο «δυναμικές» ειρηνευτικές επιχειρήσεις (robust 

peacekeeping operations), ιδίως για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου 

απουσίαζε η επίσημη κρατική αρχή, με σκοπό την οικοδόμηση της ειρήνης 

σε περιοχές κρίσεων (εμφύλιων ή διακρατικών). Το πρακτικό πρόβλημα 

που προέκυψε «ήταν το μέσο με το οποίο θα πραγματοποιούνταν αυτοί οι 

στόχοι: ειρηνευτική επιχείρηση ή κυρωτική δράση;66» Τελικά, επιχειρήθηκε 

ο συνδυασμός των δύο, με απογοητευτικά αποτελέσματα, τόσο στην 

περίπτωση της Σομαλίας (UNOSOM II) όσο και στην περίπτωση της π. 

Γιουγκοσλαβίας (UPROFOR)67. 

                                                           
62

 Ibid, p.25. 
63

 Βλ. UN Document A/47/277-S/24111, Boutros Boutros Ghali, “An Agenda for Peace: Preventive, 

Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping”, 17 June 1992, par.55. 
64

 Βλ. το παράρτημα ΙΙΙ στο Περράκης Στέλιος, 60 χρόνια Ηνωμένα Έθνη, Προκλήσεις και Προοπτικές, 

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006. Στις συνελεύσεις της Επιτροπής καλούνται και 
αντιπρόσωποι από το ΔΝΤ (IMF) και την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) par.102. 
65

 Οι αναφερόμενες ως επιχειρήσεις εξαναγκαστικής δράσης ή κατ’ εξουσιοδότηση επιχειρήσεις, 

διαφέρουν από τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Η.Ε στη νομική, πολιτική και στρατιωτική τους 
διάσταση. Οι επιχειρήσεις αυτές προϋποθέτουν τη διαπίστωση από το Σ.Α απειλής κατά της ειρήνης, 
διατάραξης της ειρήνης ή επιθετικής ενέργειας με βάση το Άρθρο 39 του Χάρτη. Η περίπτωση αυτή, 
μαζί με το δικαίωμα άσκησης νόμιμης άμυνας, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη, αποτελούν τις 
μοναδικές εξαιρέσεις από την αρχή της μη χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις.  
66

 Βλ. Χαριτίνη, Δ., Δούση, Ε., (επιμ.), Εξήντα χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών – Ειρήνη, 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2007, 

σ.73. 
67

 Στη Σομαλία οι ειρηνευτικές δυνάμεις έκαναν χρήση εκτεταμένης βίας, ενώ στην περίπτωση της π. 

Γιουγκοσλαβίας οι ειρηνευτικές δυνάμεις αρνήθηκαν τη στρατιωτική αντιπαράθεση με τα εμπλεκόμενα 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παραπάνω 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ο τότε Γ.Γ των ΗΕ Μπούτρος Γκάλι, δήλωσε 

ότι «σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να καταργηθεί η διάκριση μεταξύ 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων και κυρωτικής δράσης διότι έτσι θα 

υπονομευόταν η αξία του συναινετικού χαρακτήρα των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων»68. Ωστόσο, το πρόβλημα παρέμεινε και αποτέλεσε 

αντικείμενο εξέτασης και αναφοράς στην έκθεση της Επιτροπής Brahimi69. 

Στην έκθεση αυτή, πραγματοποιούνταν συνεχής70 αναφορά στην 

αναγκαιότητα των «δυναμικών ειρηνευτικών επιχειρήσεων» (robust 

peacekeeping), ως αποτέλεσμα προηγούμενων εμπειριών των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Αναπόφευκτα, η εξέλιξη αυτή οδήγησε το ΣΑ 

να χρησιμοποιεί «ορολογία η οποία υπαινίσσεται τη χρήση «δυναμικών» 

μέσων για την επιτυχή επίτευξη της αποστολής»71 και συγκεκριμένα η 

πλειοψηφία των εντολών της δεκαετίας που πέρασε εξουσιοδοτούσε τα 

μέλη των αποστολών να «χρησιμοποιούν όλα τα αναγκαία μέσα για την 

προστασία πολιτών ενόψει απειλής επικείμενης βίας»72. Παρόλα αυτά, οι 

«δυναμικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις» δεν θα πρέπει να συγχέονται με 

αυτές της «επιβολής της ειρήνης», καθώς στις πρώτες ενυπάρχει η χρήση 

βίας σε τακτικό επίπεδο με εξουσιοδότηση του ΣΑ και τη συναίνεση του 

κράτους υποδοχής και/ή των εμπλεκόμενων μερών στη σύγκρουση, ενώ 

οι δεύτερες « δεν απαιτούν τη συναίνεση των κύριων μερών στη 

σύγκρουση και πιθανώς να χρησιμοποιούν στρατιωτική ισχύ σε 

στρατηγικό ή διεθνές επίπεδο, ενέργεια η οποία απαγορεύεται για τα 

κράτη Μέλη από το Άρθρο 2(4) του Χάρτη, εκτός όμως αν υπάρχει 

εξουσιοδότηση από το ΣΑ των ΗΕ73».  

                                                                                                                                                                      
μέρη. Βλ. Tardy, Th., ‘’A critique of Robust Peacekeeping in Contemporary Peace Operations’’, 
International Peacekeeping (2011), Vol.18, No.2, 152-167. 
68

 Βλ. Χαριτίνη, Δ., Δούση, Ε., (επιμ.), οπ.π (σημ. 66), σ. 73 .  
69

 Ο Γ.Γ του ΟΗΕ ανέθεσε στις 7 Μαρτίου 2000 σε μία ομάδα προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου 

κύρους να κάνει μία σε βάθος ανάλυση των δραστηριοτήτων του ΟΗΕ σε θέματα ειρήνης και να 
εκτιμήσει τις ελλείψεις τους. Επιπλέον, να υποβάλλει συστάσεις οι οποίες θα ενίσχυαν μελλοντικές 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Οργανισμού. Η ομάδα αυτή συνέταξε την έκθεση των συστάσεων, γνωστή 
ως Έκθεση Brahimi, από το όνομα του Προέδρου της, πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Αλγερίας, 
Lakhdar Brahimi.   
70

 Βλ. UN Doc., A/55/305, S/200/809,”Report of the Panel on United Nations Peace Operations” , 21 

Aug. 2000, p.ix (robust doctrine), p.x (sufficiently robust rules of engagement), p.xi (robust 
peacekeeping forces), p.1 (robust force posture), pp 10,54 (robust rules of engagement). 
71

 Βλ. Tardy, Th., (2011), οπ.π (σημ.67), p.152. 
72

 «use all necessary means to protect civilians when under imminent threat of physical violence» . 
73

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations (DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.34. 
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί, ότι η αναγνώριση χρήσης 

βίας κατά περίπτωση και σε περιορισμένο βαθμό, στις ειρηνευτικές 

δυνάμεις, με βάση το Κεφάλαιο VII του Χάρτη, προκάλεσε δυσεπίλυτα 

θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Σε θεωρητικό επίπεδο, έβλαψε την 

εικόνα των αρχών της ουδετερότητας και της αμεροληψίας και 

δημιούργησε σύγχυση σχετικά με τις αρμοδιότητες των ειρηνευτικών 

δυνάμεων. Σε πρακτικό επίπεδο εξέθεσε σε κίνδυνο τόσο τον άμαχο 

πληθυσμό που διαβιούσε στην περιοχή των επιχειρήσεων όσο και την 

ανάπτυξη των ενεργειών των ειρηνευτικών δυνάμεων74.   

 

1.3 Επιχειρήσεις τρίτης γενιάς και η αναδιαμόρφωση των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων στον 21ο αιώνα 

 

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων στη Σομαλία75, 

Ρουάντα76 και π. Γιουγκοσλαβία77, είχανε ως φυσιολογικό επακόλουθο την 

έντονη αμφισβήτηση των ικανοτήτων των ΗΕ για τη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας. Παράλληλα, η νέα πρακτική78 που εγκαινιάστηκε, μετά 

τη στρατιωτική επέμβαση79 που οργανώθηκε εξαιτίας της εισβολής του Ιράκ 

στο Κουβέιτ, τον Αύγουστο του 1990, κατέδειξε ότι «τα κράτη κατέφυγαν στις 

λειτουργίες των περιφερειακών οργανισμών και συμμαχιών»80 για την 

αντιμετώπιση απειλών στην παγκόσμια ειρήνη. Από την άλλη πλευρά «η 

                                                           
74 Υπάρχουν σοβαρές επικρίσεις για την κατάσταση αυτή. Βλ. Gray, Ch., ‘’Peacekeeping after the 

Brahimi Report: Is there a Crisis of Credibility for the UN?’’, Journal of Armed Conflict and Security Law 

(2001), Vol.6, No1, pp 267-288. 
75

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αποτυχημένη επιχείρηση στο Μογκαντίσου τον Οκτώβριο του 

1993, πραγματοποιήθηκε από ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και όχι από δυνάμεις των Η.Ε βλ. Bellamy, J. 
A.,  Williams, Ρ., Griffin, S., οπ.π (σημ.15), p.81. 
76

 Η κατάσταση στη Ρουάντα είχε οδηγήσει τον Γενικό Γραμματέα να δηλώσει: «Οφείλουμε όλοι να 

αναγνωρίσουμε ότι…. αποτύχαμε να ανταποκριθούμε στην περίπτωση της Ρουάντας και δώσαμε τη 
συγκατάθεση μας στη συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η ετοιμότητα και η ικανότητα μας για 
δράση επέδειξε ότι δεν είναι επαρκής και στη χειρότερη περίπτωση χαρακτηρίζεται αξιοθρήνητη 
(deplorable), εξαιτίας της απουσίας συλλογικής πολιτικής θέλησης» βλ. «Report of the Secretary – 
General on the Situation in Rwanda», S/1994/640, 31 May 1994, p.291.  
77

 Το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Η.Ε (Department of Peacekeeping Operations(DPKO)), 

είχε προειδοποιήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι χωρίς επαρκείς και κατάλληλες δυνάμεις, οι 
«ασφαλείς περιοχές»(safe areas) στη Βοσνία θα ήταν ευπρόσβλητες. βλ. Bellamy, J. A.,  Williams, Ρ., 
Griffin, S.,, οπ.π (σημ.15), p.81. 
78

 Η νέα πρακτική χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι, οι επιχειρήσεις δεν οργανώνονται αλλά ούτε 

διεξάγονται από δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, αλλά από Κράτη μέλη, τα οποία ενεργούν μέσω 
πολυεθνικών συνασπισμών («coalitions of the willing») και με το ΣΑ να επιτρέπει τη συγκρότηση τους, 
να εξουσιοδοτεί τη δράση τους με επίκληση στο κεφάλαιο VII του Χάρτη και στη συνέχεια να ασκεί 
γενική εποπτεία ως προς την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Βλ π.χ  S.C Res. 678 της 29

ης
 Νοεμβρίου 1990, 

για τη στρατιωτική επέμβαση και τα γεγονότα στον «Πόλεμο του Κόλπου». 
79

 Bλ. Νάσκου-Περράκη, Π., οπ.π (σημ. 3), σ.165 .  
80

 Βλ. Bellamy, J. A.,  Williams, Ρ., Griffin, S., οπ.π (σημ.15), p.85. 
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απροθυμία των κρατών να συμμετέχουν σε οποιουδήποτε είδους επιχειρήσεις 

διατήρησης της ειρήνης, παρά τη εμφάνιση βίαιων καταστάσεων στον 

πλανήτη»81 και η συνεχώς αυξανόμενη αδυναμία του ΣΑ να εξουσιοδοτεί νέες 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις, οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων μόνο 

ειρηνευτικών αποστολών82, από το 1995 έως τις αρχές του 1999.  

Παρόλα αυτά, η «αναγέννηση» των επιχειρήσεων διατήρησης της 

ειρήνης, προήλθε εκ νέου κατά τη διάρκεια του 1999, εξαιτίας νέων 

καταστάσεων που επιδρούσαν συλλογικά και αποφασιστικά στη διαμόρφωση 

καινοτόμων δραστηριοτήτων που έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή από 

πλευράς των ειρηνευτικών δυνάμεων των ΗΕ. Έτσι καθοριστικοί παράγοντες 

όπως, η απαρχή σημαντικών ανθρωπιστικών κρίσεων σε συγκεκριμένες 

περιοχές της υφηλίου, η γειτνίαση των περιοχών αυτών με ανεπτυγμένα 

κράτη και η αποτελεσματική («ανθρωπιστική») επέμβαση83 από περιφερειακό 

οργανισμό ή πολυδύναμη δύναμη84 υπό την ηγεσία κράτους, η βελτίωση των 

εσωτερικών μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσης από τους περιφερειακούς 

οργανισμούς η οποία προέκυψε από την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την 

επέμβαση τους στις περιοχές ευθύνης τους85 και τέλος η εκ νέου διεθνής 

ανησυχία για θέματα που άπτονται στον ανθρωπιστικές αρχές και στα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία των 

επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης τρίτης γενιάς.  

Η ίδρυση των επιχειρήσεων του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK)86 

και στο Ανατολικό Τιμόρ (UNTAET)87 εισήγαγαν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

τρίτης γενεάς, «ίσως την πλέον φιλόδοξη δράση του ΟΗΕ στον τομέα αυτό»88. 

Στις περιπτώσεις αυτές τα ΗΕ ανέλαβαν προσωρινά τη συνολική ευθύνη 

διακυβέρνησης, δηλαδή την άσκηση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας σε 

                                                           
81

 Ibid. 
82

 UNSMIH (S.C Res. 1063 της 28
ης

 Ιουνίου 1996), UNTMIH (S.C Res. 1123 της 30
ης

 Ιουλίου 1997), 

UNOMSIL(S.C Res. 1181 της 13
ης

 Ιουλίου 1998), MINUGUA (S.C Res. 1094 της 20
ης

 Ιανουαρίου 

1997). 
83

 Βλ. Οικονομίδης, Π. Κ., Παρατηρήσεις σε δικαιϊκές όψεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης, στο  

συλλογικό τόμο Περράκης Στέλιος (επιμ.), Παγκόσμια Διακυβέρνηση – Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς 
Σχέσεις στην αυγή του 21

ου
 αιώνα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σ.337, «Το διεθνές 

δίκαιο δεν αναγνωρίζει την αποκαλούμενη ένοπλη ανθρωπιστική επέμβαση, εκτός, βέβαια, και αν αυτή 
αποφασισθεί από τα αρμόδια όργανα των Η.Ε, σύμφωνα με το Χάρτη, για λόγους συλλογικής 
ασφάλειας». 
84

 Η δημιουργία της INTERFET στο Ανατολικό Τιμόρ υπό την ηγεσία της Αυστραλίας βλ. S.C Res. 1264.  
85

 Η περίπτωση επέμβασης του ΝΑΤΟ στη Βοσνία (SFOR-1996) . 
86

 Βλ. S.C Res. 1244 της 10
ης

 Ιουνίου 1999. 
87

 Βλ. S.C Res. 1272 της 25
ης

 Οκτωβρίου 1999. 
88

 Βλ. Αντωνόπουλος, Κ., οπ.π (σημ.12), σ.72. 
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συνθήκες ανυπαρξίας οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης διοικητικής 

οργάνωσης καθώς και της απονομής δικαιοσύνης, μέχρι να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάληψη αυτόνομης διακυβέρνησης89. Για την 

εκτέλεση των νέων διευρυμένων πολιτικών και κοινωνικών καθηκόντων, οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις, περιλαμβάνουν στη σύνθεση τους, επιπλέον των 

στρατιωτικών τμημάτων, πολιτικό προσωπικό και αστυνομικές δυνάμεις.  

Οι επιχειρήσεις αυτές, συνδυάστηκαν με την εμφάνιση ενός νέου όρου 

στη διαδικασία διευθέτησης μιας κρίσης, γνωστός ως «Επιχειρήσεις 

Υποστήριξης Ειρήνης (Peace Support Operations). Οι δυνάμεις που 

συμμετέχουν σε αυτές αποτελούνται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό 

και έχουν ως σκοπό να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής 

δύναμης υπό τον ΟΗΕ με την επιχειρησιακή συνδρομή τους (operational 

support)90, να ενεργήσουν παράλληλα91 με αυτήν και να παρέχουν ασφάλεια 

για τη δημιουργία ενός ελεύθερου και δημοκρατικού κράτους. Με την επίτευξη 

της επανίδρυσης του δημοκρατικού κράτους και την «επαναλειτουργία όλων 

των μορφών εξουσίας (εκτελεστική - νομοθετική) που αυτό διαθέτει, 

παραδίδεται η διοίκηση στον δημοκρατικά και νόμιμα εκλεγμένο 

κυβερνήτη»92. Οι δραστηριότητες93 που περικλείονται στον όρο «Επιχειρήσεις 

Υποστήριξης Ειρήνης» αποτέλεσαν τη βάση, για την μετά την ενδεκάτη 

Σεπτεμβρίου 2001 εποχή και πιο συγκεκριμένα για την επιχείρηση της 

πολυεθνικής δύναμης της ISAF94 με σκοπό την ανοικοδόμηση του κράτους 

του Αφγανιστάν, μετά τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» που διεξήγαγαν οι 

ΗΠΑ εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν. 

                                                           
89

 Σχεδόν παρόμοια αποστολή είχε και η UNTAC στην Καμπότζη το 1992-1993 βλ. S.C Res. 745 της 
28

ης
 Φεβρουαρίου 1992. 

90
 Παράδειγμα επιχειρησιακής συνδρομής στα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν οι αεροπορικές επιδρομές 

δυνάμεων υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ για την προστασία της UNPROFOR στη Βοσνία και την 
αποτροπή επιθέσεων κατά των «ασφαλών περιοχών», βλ. S.C Res.836 της 4

ης
 Ιουνίου 1993. 

91
 Παράδειγμα παράλληλης δράσης αποτελεί η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου. Τα Ηνωμένα Έθνη 

έχουν αναλάβει τη μεταβατική διοίκηση της περιοχής ενώ παράλληλα συνεργάζονται με την πολυεθνική 
δύναμη KFOR στον τομέα της ασφάλειας (υπό το ΝΑΤΟ), με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο οικονομικό 
θέμα της ανοικοδόμησης, με τον ΟΑΣΕ (OSCE) για τη δημιουργία και ενίσχυση των θεσμών και με την 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR) για τους πρόσφυγες. 
92

 Βλ. Thakur, R., Schnabel, A., United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent 
Engagement, UN University Press, Tokyo, 2001, p.14. 
93

 Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούνται από ενέργειες στρατιωτικών τμημάτων, διπλωματικών 

αποστολών και ανθρωπιστικών οργανώσεων. Περιλαμβάνουν ενέργειες όπως παρακάτω: διπλωματικές 
προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών (peacemaking), επιβολή της ειρήνης 
(peace enforcement), διατήρηση της ειρήνης (peacekeeping), μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του 
κινδύνου για επανεμφάνιση της σύγκρουσης (peace building) και υλική παροχή για ανθρωπιστικούς 
λόγους (humanitarian assistance). 
94

 Η πολυεθνική δύναμη της ISAF ήταν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο και διοίκηση της Μ. Βρετανίας, 
μετά από εξουσιοδότηση του Σ.Α στις 20 Δεκεμβρίου 2001 βλ. S.C Res. 1386 της 20

ης
 Δεκεμβρίου 

2001. Το 2003 η διοίκηση και ο έλεγχος της ISAF μεταβιβάστηκε στο ΝΑΤΟ. 
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Συμπερασματικά λοιπόν, η φιλόδοξη αυτή ανάληψη υποχρεώσεων 

από τα ΗΕ, σε ότι αφορά την εγκατάσταση ειρηνευτικών δυνάμεων σε 

περιοχές στις οποίες δεν υφίσταται κρατική υπόσταση, συνοδεύτηκε από μια 

στροφή του Οργανισμού προς τις περιφερειακές οργανώσεις95 και σε ad hoc 

πολυεθνικές δυνάμεις, οι οποίες «αναλαμβάνουν την οργάνωση και ανάπτυξη 

τόσο βραχύβιων επιχειρήσεων εξαναγκαστικής δράσης όσο και πιο 

μακροχρόνιων επιχειρήσεων διατήρησης ή εδραίωσης της ειρήνης σε 

συνεργασία ή υπό την εποπτεία των ΗΕ»96. Έτσι πέρα από τις στρατιωτικές 

επεμβάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, το ΣΑ εξουσιοδότησε στρατιωτικές 

επεμβάσεις για την προστασία πολιτών που απειλούνταν από φαινόμενα βίας 

στην Ακτή Ελεφαντοστού97, για τη σταθεροποίηση των συνθηκών ασφαλείας 

και προστασία πολιτών στο Κογκό98, για την υποστήριξη του διαλόγου και τη 

δημιουργία αρμονικών συνθηκών  στη Σομαλία99 και για τη δημιουργία 

ασφαλών συνθηκών για την επιστροφή προσφύγων και την ασφαλή διανομή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο 

Τσαντ100. 

Παράλληλα, με τη δημιουργία των νέων αυτών ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων που ανέλαβαν τα ΗΕ και σε συνδυασμό με τα σοβαρά 

εγκλήματα101 πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διεπράχθησαν  τη 

δεκαετία του ’90, άρχισε να διαμορφώνεται μια κατάσταση στο ΣΑ στην οποία 

πρωταγωνίστησε η επιδίωξη για την προστασία πολιτών στις ένοπλες 

συγκρούσεις (Protection of Civilians –POC). Η θέληση του ΣΑ εκφράστηκε 

μέσα από την επιδίωξη του να εξετάσει «το πώς θα επιτευχθεί καλύτερη 

προστασία πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, στη διατύπωση των εντολών 

                                                           
95

 Για τη συνεργασία Ηνωμένων Εθνών – περιφερειακών οργανώσεων (θεσμικό πλαίσιο, διαστάσεις και 

πρακτική) βλ. Περράκης, Σ., Σχέση ΟΗΕ και περιφερειακών οργανισμών στο πλαίσιο των σύγχρονων 
ειρηνευτικών επιχειρήσεων υπό το Κεφάλαιο VII του Χάρτη. Ποια τα συμπεράσματα για την Ε.Ε;, στο 
συλλογικό τόμο Περράκης, Σ., (επιμ.), 60 χρόνια Ηνωμένα Έθνη, Προκλήσεις και Προοπτικές, εκδ. Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σσ. 39-60 και στο Τσιτσελίκης, Κ., Επιβάλλοντας την ειρήνη – Η 
νομιμότητα των στρατιωτικών επεμβάσεων και τα όρια του ανθρωπισμού, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, σ. 152 και επ. 
96

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.179.   
97

 Επιχείρηση UNICOM/MICECI από την ECOMOG – ο στρατιωτικός βραχίονας  της ECOWAS- και 
δυνάμεις της Γαλλίας. Εξουσιοδοτήθηκε με το S.C Res.1464 της 4

ης
 Φεβρουαρίου 2003. 

98
 Επιχείρηση ARTEMIS από την πολυεθνική δύναμη που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εξουσιοδοτήθηκε με το S.C Res.1484 της 30ης Μαΐου 2003. 
99

 Απο την Αφρικανική Ένωση (AU) με το S.C Res.1744 της 21
ης

 Φεβρουαρίου 2007. 
100

 Απο την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕU) με τη δύναμη MINURCAT – 300 αστυνομικοί και 50 στρατιωτικοί 
σύνδεσμοι- με το S.C Res.1778 της 25

ης
 Σεπτεμβρίου 2007. 

101
 Βλ. S.C Res.827 της 25

ης
 Μαΐου 1993 για τη σύσταση του ad hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για 

τα εγκλήματα στην π. Γιουγκοσλαβία και S.C Res.955 της 8
ης

 Νοεμβρίου 1994 για τη σύσταση του ad 
hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα στη Ρουάντα. 
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για διατήρηση της ειρήνης (peacekeeping mandates)»102. Ωστόσο, η καθολική 

αποδοχή των κρατών για την ευθύνη προστασίας πολιτών από επικείμενους 

κινδύνους, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Σύνοδο Κορυφής του 2005, 

όπου όλα τα κράτη υιοθέτησαν ομόφωνα την έννοια της «ευθύνης για 

προστασία – (Responsibility to Protect, RtoP)»103. Η έννοια αυτή 

επαναβεβαιώθηκε104 έκτοτε από το ΣΑ, αποτέλεσε τη βάση για τη διατύπωση 

εντολών που εξουσιοδοτούσαν ειρηνευτικές αποστολές105 να κάνουν χρήση 

όλων των μέσων για την προστασία πολιτών από επερχόμενους κινδύνους 

και χαρακτηρίζεται πλέον ως «ο πυρήνας των σύγχρονων ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων και η απαρχή της νομιμότητας τους»106, παρά τις καινούργιες 

προκλήσεις107 που δημιουργεί και τα ζητήματα που θα προκύψουν σε 

μελλοντικές καταστάσεις108. 

Συνοψίζοντας και με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα ΗΕ 

εξακολουθούν να δημιουργούν και να εποπτεύουν ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

μεμονωμένα, σε συνεργασία109, ή παράλληλα με περιφερειακές οργανώσεις 

και πολυεθνικές δυνάμεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης και την 

πολιτική βούληση του ΣΑ. Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτούν επιχειρήσεις που 

οργανώνονται και αναπτύσσονται από άλλους φορείς, δηλαδή μεμονωμένα 

κράτη, ομάδες κρατών μέσα σε πολυεθνικούς συνασπισμούς αλλά και 

                                                           
102

 Βλ. S.C Res.1265 της 17
ης

 Σεπτεμβρίου 1999. 
103

 Βλ. UN General Assembly, ‘’2005 Summit Outcome’’, A/60/L.t, 20 Sept. 2005, paras 138-40: Το 
κράτος έχει την πρωταρχική ευθύνη για προστασία του πληθυσμού του από εγκλήματα γενοκτονίας, 
εγκλημάτων πολέμου, εθνοκάθαρση και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Η διεθνής κοινωνία έχει 
το καθήκον να υποβοηθήσει τα κράτη προκειμένου να επιτελέσουν τον παραπάνω σκοπό. Στην 
περίπτωση που κράτος δεν δύναται αποδεδειγμένα να προστατεύσει τον πληθυσμό του, τότε η διεθνής 
κοινωνία θα αναλάβει έγκαιρη και αποφασιστική δράση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Χάρτη των 
Η.Ε.  
104

 Βλ. S.C Res.1674 της 28
ης

 Απριλίου 2006 και S.C Res.1894 της 11
ης

 Νοεμβρίου 2009. 
105

 Η πρώτη ειρηνευτική επιχείρηση της οποίας η αναθεωρημένη εντολή είχε την έννοια (Protection of 
Civilians – POC) , ήταν η UNAMSIL (Σιέρρα Λεόνε, 1999-2005) βλ.S.C Res.1289 της 7

ης
 Φεβρουαρίου 

2000. 
106

  Βλ. Bellamy, J. A.,  Williams, Ρ.,’’The new politics of protection? Cote d’Ivoire, Libya and the 

responsibility to protect’’, International Affairs (2011), 87:4, p.828. 
107 Βλ. Στριμπής, Ι., «Η ρύθμιση της χρήσης βίας 60 χρόνια μετά τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Εξέλιξη μέσα από τη συνέχεια», στο συλλογικό τόμο: Χ. Δίπλα – Ε. Δούση (επιμ.), Εξήντα χρόνια από 
την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη ανάπτυξη, θεσμική 
μεταρρύθμιση, εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2007, σσ. 43-68. 
108

 Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές (20 Σεπ 2012), έχει περατωθεί (19 Αυγ 2012) η 
επιχείρηση UNSMIS(βλ. S.C. Res.2043 της 21

ης
 Απριλίου 2012 – αποτελείτο από 300 άοπλους 

στρατιωτικούς παρατηρητές και αναγκαίο πολιτικό προσωπικό - ) από τα Η.Ε στη Συρία εξαιτίας της 
κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή, ενώ αναμένεται η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στα σοβαρά 
εγκλήματα που διαπράττονται.    
109

 Βλ. πχ την από κοινού ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών με την Αφρικανική Ένωση στο 

Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν. (UNAMID, 2007 μέχρι σήμερα) S.C Res.1769 της 31
ης

 Ιουλίου 2007. 
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περιφερειακές οργανώσεις, μετά από εξουσιοδότηση και προηγούμενη 

έγκριση του ΣΑ110.    

 

2. Νομικό καθεστώς των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

 

Από τα παραπάνω ιστορικά στοιχεία που παρατέθηκαν, προκύπτει ότι η 

ενεργοποίηση του μηχανισμού συλλογικής ασφάλειας από τα ΗΕ και ο ρόλος 

που καλούνται να διαδραματίσουν οι διάφορες οντότητες (περιφερειακοί 

οργανισμοί – «συνασπισμοί των προθύμων»), προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν κρίσεις111 και συγκρούσεις που απειλούν τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια, περιλαμβάνουν ένα πλέγμα ενεργειών το οποίο ξεκινά με τη 

διατήρηση της ειρήνης και τη πρόληψη συγκρούσεων και καταλήγει στην 

αποκατάσταση, επιβολή και οικοδόμηση της ειρήνης.  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί η νομική βάση των 

ενεργειών αυτών που ολοκληρώνουν την εικόνα μιας ειρηνευτικής 

επιχείρησης112, με σκοπό να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη άποψη για το 

εύρος των δραστηριοτήτων των ειρηνευτικών δυνάμεων και το ζήτημα της 

ευθύνης που θα μας απασχολήσει παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
110

 Επιχειρήσεις που δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Σ.Α και στις οποίες γίνεται χρήση ένοπλης 

δύναμης (χωρίς να υφίσταται κατάσταση νόμιμης άμυνας) είναι παράνομες και στοιχειοθετούν διεθνή 
ευθύνη. Βλ. για παράδειγμα την «Επιχείρηση Ιρακινή Ελευθερία» (Operation Iraqi Freedom) που 
πραγματοποιήθηκε το 2003, με πρωταγωνιστές τη «Συμμαχία των Προθύμων» (Coalition of the Willing) 
υπό τις ΗΠΑ και το Ιράκ (2

ος
 Πόλεμος του Κόλπου). Η παραπάνω επιχείρηση δεν έλαβε ποτέ την 

εξουσιοδότηση του Σ.Α και επιδιώχθηκε να νομιμοποιηθεί τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στο 
εσωτερικό επίπεδο των ΗΠΑ με πρόσχημα τον προληπτικό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Για την 
έννοια του προληπτικού πολέμου (preemptive war) και παρεμποδιστικού πολέμου (preventive war) βλ. 
Λίτσας Ν.Σ., οπ.π (σημ. 1), σσ. 320-366. 
111 Στα ΗΕ χρησιμοποιείται ο όρος «ειρηνευτικές επιχειρήσεις», ενώ σε κάποιους περιφερειακούς 

οργανισμούς χρησιμοποιείται διαφορετική ορολογία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται ο όρος 
«επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσης». Βλ. Bjorkdahl, A., Stromvik, M., EU Crisis Management Operations. 
ESDP Bodies and Decision-Making Procedures, Danish Institute for International Studies, DIIS, 2008:8 
112

 Όλες οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, είτε αυτές εκτελέστηκαν 

από τα Ηνωμένα Έθνη είτε από άλλες οντότητες κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Σ.Α, οργανώθηκαν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης και την πολιτική βούληση του Σ.Α.  
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 2.1 Νομικό καθεστώς των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των 

Ηνωμένων Εθνών και των επιχειρήσεων επιβολής και εδραίωσης της 

ειρήνης 

 

Από τον ορισμό113 της ειρηνευτικής επιχείρησης, παρατηρούμε ότι 

πρόκειται για μία επιχείρηση η οποία όμως δεν διαθέτει την «κυρωτική 

αρμοδιότητα» του ΣΑ, δηλαδή τη λήψη μέτρων μη στρατιωτικού χαρακτήρα114 

και τη λήψη μέτρων στρατιωτικού χαρακτήρα115 σε συνδυασμό με το Άρθρο 

39 του Χάρτη σύμφωνα με το οποίο, «Το ΣΑ θα αποφαίνεται αν υπάρχει 

απειλή για την ειρήνη116, διατάραξη της ειρήνης117 ή επιθετική ενέργεια118 

……………  για την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» σε 

περιοχές συγκρούσεων. Καταστάσεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη 

διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια και άπτονται της δικαιοδοσίας του ΣΑ, 

καθίστανται γνωστές διαμέσου του Γενικού Γραμματέα119, της Γενικής 

Συνέλευσης120 και μεμονωμένου μέλους του Σ.Α121, ενώ η σύσταση μιας 

ειρηνευτικής επιχείρησης ως μέτρο στη διάθεση του Σ.Α δεν αναφέρεται 

πουθενά στο Χάρτη. 

Κατόπιν των παραπάνω, υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι 

υποστήριξαν ότι η ίδρυση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων είχε ως βάση το 

                                                           
113

 «Ειρηνευτική επιχείρηση καλείται η επιχείρηση, στην οποία εμπλέκεται στρατιωτικό προσωπικό, 
αλλά χωρίς «κυρωτική αρμοδιότητα»……. Αυτές οι επιχειρήσεις αναλαμβάνονται εθελοντικά και 
βασίζονται στη συναίνεση και τη συνεργασία. Παρόλο που προϋποθέτουν τη χρήση στρατιωτικού 
προσωπικού, επιτυγχάνουν τον αντικειμενικό τους σκοπό χωρίς τη χρήση της βίας.» Βλ. Νάσκου-
Περράκη, Π., οπ.π (σημ. 3), σ.180. 
114

 Άρθρο 41 του Χάρτη Η.Ε. 
115

 Άρθρο 42 του Χάρτη Η.Ε. 
116

 Απειλή κατά της ειρήνης, χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, σύμφωνα με την μέχρι τώρα 

πρακτική του Σ.Α, η οποία δύναται να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Ένοπλη σύρραξη μεταξύ κρατών, 
εμφύλια σύρραξη σε ένα κράτος, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η μαζική καταστολή 
εξέγερσης ως αποτέλεσμα της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης (Κοσσυφοπέδιο), η συμμετοχή 
κράτους σε τρομοκρατικές ενέργειες (π.χ Λιβύη 1992) και γενικά η διεθνής τρομοκρατία.  
117

 Διατάραξη της ειρήνης, διαπιστώθηκε μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις από το Σ.Α: (α) Η κρίση της 

Κορέας (1950), (β) Εισβολή και κατοχή των νησιών Falklands/Malvinas από την Αργεντινή (1982). (γ) Ο 
πόλεμος Ιράν-Ιράκ (1987) και (δ) Η κρίση Ιράκ-Κουβέιτ (1990).   
118

 Η επιθετική ενέργεια δεν έχει διαπιστωθεί ποτέ ως τώρα από το Σ.Α. Η έννοια παραπέμπει στις 

γενεσιουργές επιθετικές καταστάσεις του Β’ Π.Π, αυτών της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, ενώ δεν 
υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής ορισμός της επιθετικής ενέργειας, εξαιτίας απροθυμίας και έλλειψης 
πολιτικής βούλησης για τη διαμόρφωση νομικού πλαισίου της ενέργειας αυτής.  
119

 Βλ. το Άρθρο 99 του Χάρτη. 
120

 Η Γενική Συνέλευση διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης και 

ανέλαβε πρωτοβουλίες (ιδιαίτερα κατά τον Ψυχρό Πόλεμο) σε περιπτώσεις όπου υπήρχε η 
αδρανοποίηση του Σ.Α εξαιτίας διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. 
121

 Υπάρχει μία αμοιβαία και αμφίδρομη σχέση, αφού όλες οι αποφάσεις του Σ.Α είναι δεσμευτικές για 

όλα τα κράτη-μέλη. 
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Κεφάλαιο VI ή το Άρθρο 40 του Χάρτη122. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη των 

ΗΕ δεν εξέφρασαν ποτέ τη δυσαρέσκεια τους ως προς τη δημιουργία τους, 

αφού αναγνώριζαν τη δημιουργία αυτή ως «πρακτική που ενέπιπτε στην 

αρμοδιότητα του Οργανισμού»123 . Στο σημείο αυτό, αξίζει να προστεθεί και το 

γεγονός ότι, από τη στιγμή που ο Χάρτης αναφέρει ρητά τη λήψη 

στρατιωτικών μέτρων (Κεφάλαιο VII) και προτρέπει την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών (Κεφάλαιο VI), μια ενδιάμεσου χαρακτήρα δραστηριότητα, όπως 

αυτή της μη κυρωτικής μορφής στρατιωτικής παρουσίας που έχει ως σκοπό 

τη διευκόλυνση της ειρηνικής επίλυσης μιας διαφοράς και το τερματισμό μιας 

σύγκρουσης, δεν είναι αντίθετη με το Χάρτη. 

Αναμφίβολα, όπως έχει προκύψει από την πρακτική του ΟΗΕ και την 

ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων των δύο οργάνων (Γενική Συνέλευση και ΣΑ) σε 

θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έχουν συσταθεί με απόφαση του Σ.Α124, 

ενώ έχουν υπάρξει και περιπτώσεις επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν 

κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης125, ενώ ο Γ.Γ των Η.Ε «δεν 

διαθέτει την αρμοδιότητα για τη σύσταση ειρηνευτικών επιχειρήσεων»126.   

Ωστόσο, καθώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις που έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν οι ειρηνευτικές δυνάμεις (ιδιαίτερα με το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου) γινόταν πιο απαιτητικές, η εξουσιοδότηση για χρήση βίας και η 

επίκληση στο Κεφάλαιο VII του Χάρτη θεωρήθηκαν απαραίτητες, προκειμένου 

να ολοκληρωθεί με επιτυχία η οποιαδήποτε αποστολή. Αρχικά, η εξέλιξη αυτή 

δεν «καλωσορίσθηκε» από όλα τα μέλη του ΣΑ127. Τελικά, η εξουσιοδότηση 

για χρήση περιορισμένης βίας από τις ειρηνευτικές δυνάμεις, αποτέλεσε 

βασικό χαρακτηριστικό των αποφάσεων του ΣΑ, γεγονός που συνέτεινε στο 

να δημιουργηθεί σύγχυση ανάμεσα στις δύο μορφές δράσεως (ειρηνευτική και 

κυρωτική) που διαθέτει το ΣΑ στον τομέα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 

                                                           
122 Βλ. White, N. D., Keeping the Peace. The UN and the Maintenance of International Peace and 

Security, 2
nd

 ed, Manchester, UK, 1997, pp. 224-229. 
123

 Βλ. Αντωνόπουλος, K., Μαγκλιβέρας, Κ., οπ.π (σημ. 23), σ.507.   
124

 Άρθρο 24(1) και 40 του Χάρτη των Η.Ε. 
125

 Π.χ η UNEF I. 
126

 Βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., οπ.π (σημ. 3), σ.182. 
127

 Βλ. τα παρακάτω έγγραφα σχετικά με τις περιοδικές επιφυλάξεις της Κίνας στη χρήση βίας από τις 

ειρηνευτικές δυνάμεις και την επίκληση του Κεφαλαίου VII: UN Docs. S/PV.3228(1993), p.49 – 
S/PV.3356 (1994),p.10 – S/PV.3512 (1995),p.28 
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και στην έγερση ζητημάτων επαναπροσδιορισμού της φύσης των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, η αλλαγή αυτή στο ρόλο των ειρηνευτικών δυνάμεων των 

ΗΕ, με τη συνακόλουθη υιοθέτηση της νέας μορφής επιχειρήσεων, αυτή της 

επιβολής ειρήνης128, παρείχαν νόμιμες διεξόδους στο ΣΑ για τη δημιουργία 

αποφάσεων που αντιμετώπιζαν αποφασιστικά διάφορες κρίσεις στην υφήλιο. 

Το Άρθρο 42 (Κεφ. VII) παρέχει τη δυνατότητα στο ΣΑ , να αναλάβει 

στρατιωτική δράση για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης 

και ασφάλειας όταν κρίνει ότι τα μέτρα (sanctions)129 του Άρθρου 41 δεν 

έχουν τελεσφορίσει. Η στρατιωτική δράση αυτή θα ήταν εφικτή, σύμφωνα με 

τους ιδρυτές του Χάρτη, με στρατιωτικές δυνάμεις που θα δημιουργούνταν, 

κατόπιν των Άρθρων 43 έως και 47. Ωστόσο, οι συμφωνίες που αναφέρονται 

στα παραπάνω Άρθρα ουδέποτε υλοποιήθηκαν130, με αποτέλεσμα να παρέχει 

το Σ.Α εξουσιοδότηση, κατόπιν του Άρθρου 42 και σε συνδυασμό με το 

κεφάλαιο VIII (Τοπικές Συμφωνίες), σε μεμονωμένα κράτη ή σε ομάδες 

κρατών σε συνασπισμούς των «προθύμων» μέσω και των περιφερειακών 

οργανισμών131, για τη χρήση ένοπλης βίας και τη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης132. Ουσιαστικά, το ΣΑ εκχωρεί (subcontracting) την αποκλειστική 

αρμοδιότητα του σε θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σε κράτη μέλη τα 

                                                           
128

 Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούνται κατόπιν εξουσιοδότησης του Σ.Α και προϋποθέτουν τη χρήση 

επιθετικής δύναμης κατά κρατικού ή μη κρατικού δρώντος. 
129

 Σύμφωνα με το Άρθρο 41: «……..Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πλήρη ή μερική διακοπή των 

οικονομικών σχέσεων, των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων, συγκοινωνιών, των ταχυδρομικών, 
τηλεγραφικών, ραδιοφωνικών και άλλων μέσων επικοινωνίας, καθώς και τη διακοπή των διπλωματικών 
σχέσεων».  
130 Για τους λόγους αποτυχίας και τις διάφορες προσπάθειες που κατά καιρούς πραγματοποιήθηκαν για 

τη συγκρότηση στρατιωτικών τμημάτων άμεσα διαθέσιμων υπό τον ΟΗΕ, βλ. Ηoman, K., οπ.π 
(σημ.46). 
131

 Πέρα από τη λειτουργία και συνεισφορά των περιφερειακών οργανισμών για τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης, η οποία συγκεκριμενοποιείται μέσα από τον Χάρτη, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι λόγοι  
που συμβάλλουν στην ανάληψη ειρηνευτικών επιχειρήσεων από αυτούς. π.χ υποστηρίζεται ότι τα μέρη 
σε μια σύγκρουση, προτιμούν την ανάμειξη μάλλον κάποιου περιφερειακού οργανισμού παρά αυτή 
καθαυτή την ανάμειξη των Η.Ε (Η περίπτωση της Τσετσενίας όπου επιτράπηκε η είσοδος στον ΟΑΣΕ 
και όχι στα Η.Ε). Για περισσότερα βλ. Bellamy, J. A.,  Williams, Ρ., Griffin, S., οπ.π (σημ.15), p.214. 
132

 Κατά τη δημιουργία των πρώτων ειρηνευτικών επιχειρήσεων, υπήρχε ο ισχυρισμός ότι η ανάπτυξη 

των στρατιωτικών δυνάμεων κατά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να διεξάγεται αποκλειστικά με 
τον μηχανισμό που προβλέπεται στα άρθρα 43-47 του Χάρτη. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός 
καταρρίφθηκε μετά τη γνωμοδότηση, στην υπόθεση Ορισμένα Έξοδα των Η.Ε, του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης, όπου αναφέρεται: «Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι ο Χάρτης έχει αφήσει το Σ.Α σε 
αδράνεια (impotent) όταν έχει προκύψει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και όταν οι συμφωνίες που 
προβλέπονται στο Άρθρο 43 δεν έχουν ολοκληρωθεί». Βλ. Certain Expenses of the UN, Advisory 
Opinion, ICJ Report 1962, p.167 
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οποία δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ένοπλης βίας εκτός από την 

άσκηση του δικαιώματος νόμιμης άμυνας133.  

Έχοντας υπόψη τα όσα προηγήθηκαν στις προηγούμενες γραμμές, 

κρίνεται αναγκαίο στο σημείο αυτό να αναφερθούν οι βασικές αρχές των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων των ΗΕ (Basic Principles of UN Peacekeeping), οι 

οποίες είναι αλληλοεξαρτώμενες και αμοιβαία ενισχυόμενες, ενώ  αποτελούν 

την «πυξίδα» των ειρηνευτικών δυνάμεων για την επιτυχή εκτέλεση της 

αποστολής τους.    

 

 2.1.1 Οι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις  

 

Από τις επιχειρήσεις που παρατέθηκαν στην ιστορική αναδρομή που 

προηγήθηκε, σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου 

για την επιτυχή έκβαση ειρηνευτικών αποστολών, διαδραμάτισε η 

προαναφερόμενη πρώτη ένοπλη δύναμη των ΗΕ, η οποία αναπτύχθηκε 

κατόπιν της UNEF I στη Μέση Ανατολή. Το πλαίσιο αυτό και οι αρχές που 

αφορούν στην ανάπτυξη και τη δράση των ειρηνευτικών δυνάμεων στο 

έδαφος, διατυπώθηκαν από τον τότε Γενικό Γραμματέα Dag Hammarskjold με 

βάση τα πορίσματα134 που προέκυψαν από τις δραστηριότητες των 

ειρηνευτικών δυνάμεων (κυρίως UNEF I) που συμμετείχαν και «έκτοτε η 

συνδρομή τους θεωρείται ότι συμβάλλει επιτυχώς στην ολοκλήρωση της 

επιχείρησης»135, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν «εργαλείο για τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας»136. Οι βασικές αρχές137 αυτές είναι: η 

συναίνεση των μερών (consent of the parties), η αμεροληψία (impartiality) και 

                                                           
133

 Βλ. Αντωνόπουλος, K., Μαγκλιβέρας, Κ., οπ.π (σημ. 23), σ.502, όπου αναφέρεται ότι: « Πρόκειται για 

μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη……….. και ενέχει τον κίνδυνο να προσφέρει σε συγκεκριμένα κράτη 
την ευκαιρία να προάγουν ιδιοτελή συμφέροντα μέσω της χρήσης βίας υπό την κάλυψη του 
εξουσιοδοτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας».   
134

 Βλ. Doc. A/3943 της 9
ης

 Οκτωβρίου 1958.  
135

 Βλ. Χαριτίνη, Δ., Δούση, Ε., (επιμ.), οπ.π (σημ. 66), σ. 77 . 
136

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations(DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.31 .  
137

 Επιπλέον των αρχών που ακολουθούν και οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην 

επιτυχία της αποστολής, στο ίδιο κείμενο που υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα αναφέρεται και η 
αρχή της οικειοθελούς συνεισφοράς στρατιωτικών δυνάμεων από μικρές και ουδέτερες χώρες καθώς 
και η αρχή της υπαγωγής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ.  
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ο περιορισμός της χρήσης βίας μόνο στην περίπτωση της άμυνας του 

προσωπικού (non-use of force except in self-defence)138. 

 

2.1.1.1   Συναίνεση των μερών (consent of the parties) 

 

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις (UN peacekeeping operations) 

πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των κυρίων μερών μιας σύγκρουσης. 

Αυτό απαιτεί μία αμοιβαία δέσμευση και μια εκ των προτέρων δήλωση για 

διευθέτηση της κρίσης μέσω οριστικής πολιτικής λύσης. Η συναίνεση αυτή 

παρέχει στην ειρηνευτική δύναμη την απαραίτητη ελευθερία κινήσεων για την 

ολοκλήρωση της αποστολής, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος, 

«η δύναμη αυτή να μετατραπεί σε ένα εκ των μερών της σύγκρουσης»139. 

Έτσι, η UNEF I αναπτύχθηκε στη χερσόνησο του Σινά το 1956 έχοντας 

εξασφαλίσει τη συναίνεση της κυβέρνησης της Αιγύπτου, ενώ η UNIMOG 

εγκαταστάθηκε στα εδάφη του Ιράκ και του Ιράν με τη συναίνεση των δύο 

Κρατών με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου. Επιπλέον, οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις πρέπει να εργάζονται συνεχώς για τη διατήρηση της συναίνεσης των 

μερών, καθώς η απόσυρση της συναίνεσης σημαίνει και την επιστροφή τους 

στις χώρες προέλευσης τους. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης, υπήρξε η 

απόσυρση της συναίνεσης από την Αίγυπτο, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της 

UNEF I , τον Μάϊο του 1967, με αποτέλεσμα την άμεση απόσυρση των 

ειρηνευτικών δυνάμεων και τα δυσάρεστα γεγονότα για την περιοχή που 

ακολούθησαν. 

Αντίθετα, στην περίπτωση αποστολής ειρηνευτικής δύναμης 

στο έδαφος κράτους, στο οποίο είναι σε εξέλιξη εμφύλια διαμάχη, « η 

πρακτική των Η.Ε στηρίζεται στη λήψη συναίνεσης από όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη»140. Η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και η επιτυχής έκβαση της 

απαιτεί την λήψη συναίνεσης και από την αντικυβερνητική πλευρά, αν και 

σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο απαιτείται η συναίνεση μόνο  της επίσημης 

                                                           
138

 Εξυπακούεται ότι οι αρχές αυτές δεν ισχύουν στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων επιβολής της 

ειρήνης (peace enforcement operations). 
139

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations(DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.32. 
140

 Βλ. Χαριτίνη, Δ., Δούση, Ε (επιμ.), οπ.π (σημ. 66), σ.77.   
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Κυβέρνησης για την παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων (ξένες στρατιωτικές 

δυνάμεις) σε αυτό το κράτος141. 

Η συναίνεση κατά βάση εκφράζεται μέσα από ειδική 

συμφωνία142 που πραγματοποιείται μεταξύ των ΗΕ και Κράτους υποδοχής 

(host state), η οποία ταυτόχρονα ρυθμίζει και τις λεπτομέρειες του 

καθεστώτος της ειρηνευτικής αποστολής.   

 

2.1.1.2   Αμεροληψία (impartiality) 

 

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις οφείλουν να εφαρμόσουν την εντολή 

που έχουν λάβει «χωρίς καμία προκατάληψη σε κάποιο από τα αντιμαχόμενα 

μέρη»143, προκειμένου να διατηρήσουν ουσιαστικά τη συναίνεση των μερών 

και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της αποστολής τους στο έδαφος. Επιπλέον, 

με την αμεροληψία επιτυγχάνεται η συνεργασία των εμπλεκομένων μερών με 

τις ειρηνευτικές δυνάμεις και η αξιοπιστία της αποστολής. Βασικός πυλώνας 

ενεργειών αποτελεί η ουδετερότητα της επιχείρησης, δηλαδή, η μη εμπλοκή 

της ειρηνευτικής δύναμης στη διένεξη  λαμβάνοντας το μέρος της μίας ή της 

άλλης πλευράς, καθώς επίσης και η αποφυγή επιβολής συγκεκριμένης 

επίλυσης μίας κρίσης ή σύρραξης. Αναμφίβολα, όλα τα παραπάνω 

διασφαλίζονται με τη «σαφήνεια της εντολής που λαμβάνουν οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις»144, η οποία πρέπει να διαχωρίζει ξεκάθαρα την κυρωτική δράση 

από τις ενέργειες μη κυρωτικού χαρακτήρα145.  

Ως παράδειγμα επιτυχημένης ειρηνευτικής αποστολής, της 

οποίας τα μέλη διατήρησαν «αυστηρή προσήλωση στην αρχή της 

ουδετερότητας»146 και αυτό στην πραγματικότητα συνέβαλλε στην επιτυχία 

της, ήταν αυτή της UNDOF, η οποία αναπτύχθηκε στα υψώματα του Γκολάν 

(Συρία-Ισραήλ) μετά τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο του 1973.  

 

                                                           
141

 Βλ. την περίπτωση της UNRPOFOR όπου η ανάπτυξη στο έδαφος της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης έγινε 

με τη συναίνεση όλων των μερών. 
142

 Γνωστή ως Status-of-forces Agreements (SOFA). 
143

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations(DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.33. 
144

 Βλ. Χαριτίνη, Δ., Δούση, Ε (επιμ.), οπ.π (σημ. 66), σ.79.   
145

 Για περισσότερα βλ. Bulden, J.,’’ Mandates Matter: An Exploration of Impartiality in United Nations 

Operations’’, Global Governance, vol. 11, 2005, pp. 147-160. 
146

 Βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., οπ.π (σημ. 3), σσ. 184-185. 
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2.1.1.3   Περιορισμός της χρήσης βίας μόνο στην περίπτωση της 

άμυνας του προσωπικού (non-use of force except in self-defence) 

 

Η χρήση βίας από το στρατιωτικό προσωπικό των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων επιτρέπεται αποκλειστικά και «μόνο για την 

προσωπική τους άμυνα, ως ατόμων δηλαδή»147. Ως άμυνα δεν νοείται η 

άσκηση του δικαιώματος άμυνας που αναγνωρίζεται στα Κράτη σύμφωνα με 

το Άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ, αλλά η «άμυνα του κάθε μέλους  της 

ειρηνευτικής δύναμης ή μεμονωμένου τμήματος αυτής»148. 

Η αρχή αυτή, αν και εξυπηρέτησε επαρκώς τους σκοπούς 

των πρώτων ειρηνευτικών αποστολών, με τη διαμόρφωση των νέων 

συνθηκών που δημιουργήθηκαν και των νέων απειλών για τη διεθνή ειρήνη, 

φάνηκε ότι έπρεπε να μεταβληθεί προκειμένου να συμπεριλάβει και το 

δικαίωμα χρήσης βίας από την ειρηνευτική δύναμη, ως σύνολο149. 

Έτσι, το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ενεργήσουν οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις, χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία ενόπλων 

ομάδων, οι οποίες «πιθανόν να υπονομεύουν την όλη ειρηνευτική διαδικασία 

και να θέτουν απειλές στον πληθυσμό»150. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ΣΑ 

παρέχει στις ειρηνευτικές δυνάμεις «δυναμικές» εντολές (robust mandates) 

και εξουσιοδοτεί τη «χρήση όλων των αναγκαίων μέσων» (use all necessary 

means), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της αποστολής και η 

προστασία της εντολής (defence of the mandate)151. Στο σημείο αυτό υπήρξε 

κριτική, διότι η δημιουργία «δυναμικών» ειρηνευτικών επιχειρήσεων (robust 

peacekeeping operations)152, οδηγούσε αναμφίβολα στη σύγχυση των δύο 

μορφών δράσης του ΟΗΕ (κυρωτική και ειρηνευτική). Ο λόγος είναι ότι η 

ονομασία «ειρηνευτικές» εισάγει μια αντίφαση, καθώς «οι δυνάμεις αυτές 

αναπτύσσονται σε Κράτη όπου δεν υπάρχει ούτε κατάπαυση του πυρός ούτε 

                                                           
147

 Ibid, σ.186. 
148

 Βλ. Χαριτίνη, Δ., Δούση, Ε (επιμ.), οπ.π (σημ. 66), σ.80.   
149

 Οι αποτυχίες στις περιπτώσεις της Σομαλίας, Ρουάντας και π. Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσαν το 

έναυσμα για τη διεύρυνση των εντολών με την εξουσιοδότηση για χρήση βίας σε περίπτωση κινδύνου 
της αποστολής. 
150

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations(DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.34. 
151

 Ibid. Η πρόταση αυτή (defense of the mandate), έχει προστεθεί στη βασική αρχή «non-use of force 

except in self-defense». 
152

 Ο όρος αυτός δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης που 

αναλαμβάνονται με βάση το Κεφάλαιο VII του Χάρτη (peace enforcement). Για περισσότερα βλ. 
Department of Peacekeeping Operations (DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.34. 
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η βούληση των αντιμαχομένων για οριστική επίλυση των διαφορών τους»153. 

Η χρήση βίας σε αυτή την περίπτωση, «θα πρέπει να αποτελεί το τελευταίο 

μέτρο»154 και να χρησιμοποιείται όταν θα έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα 

διατιθέμενα μέσα για ειρηνική επίλυση κρίσεως και εξασφάλιση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο νομικός χαρακτήρας των 

δραστηριοτήτων των ειρηνευτικών δυνάμεων στις ειρηνευτικές 

αποστολές 

1. Η σπουδαιότητα προσδιορισμού του νομικού χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων των ειρηνευτικών δυνάμεων 

Η δημιουργία των ειρηνευτικών επιχειρήσεων ενεργοποιεί διάφορους 

διεθνείς παράγοντες και συγκεκριμένα διεθνείς - περιφερειακούς οργανισμούς 

οι οποίοι αναλαμβάνουν την εγκαθίδρυση μιας ειρηνευτικής επιχείρησης, τα 

κράτη τα οποία συνεισφέρουν το κατάλληλο προσωπικό και υλικό για την 

επιτυχή έκβαση της επιχείρησης και το κράτος υποδοχής στο έδαφος του 

οποίου θα τελεσθούν οι δραστηριότητες των ειρηνευτικών δυνάμεων. Η σχέση 

μεταξύ των διεθνών αυτών παραγόντων – με άλλα λόγια ο νομικός 

χαρακτήρας όλων των ενεργειών που συντελούνται στις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις – είναι ένα σημαντικό στοιχείο προκειμένου να καθοριστεί η 

υπεύθυνη οντότητα (responsible entity) για τη διεξαγωγή της ειρηνευτικής 

επιχείρησης σε συνδυασμό με πιθανή (διεθνή) αδικοπραξία155 που θα λάβει 

χώρα από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της οντότητας αυτής.156 

Συμπερασματικά, λοιπόν, ο καθορισμός του ‘ποιος’ συγκροτεί την 

ειρηνευτική επιχείρηση και του ‘ποιος’ διοικεί και ελέγχει την εξέλιξη των 

επιχειρήσεων, είναι αυτό που επιδρά καθοριστικά στην αναζήτηση της 

‘υπεύθυνης οντότητας’, καθώς «η απόδοση μιας συμπεριφοράς σε μια 

οντότητα στο Διεθνές Δίκαιο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια της 

                                                           
153

 Βλ. Χαριτίνη, Δ., Δούση, Ε (επιμ.), οπ.π (σημ. 66), σ.82.   
154

 Βλ. Department of Peacekeeping Operations (DPKO), οπ.π (σημ. 41), p.35. 
155 Ο όρος «διεθνής αδικοπραξία» αντιστοιχεί  στον αγγλικό όρο «internationally wrongful  act» και 

αποδίδει  καλύτερα στη γλώσσα μας τη σημασία του αγγλικού όρου, δηλαδή της παράνομης 
συμπεριφοράς  (πράξης ή παράλειψης) που προκαλεί ζημία σε άλλον. Βλ. Ιωάννου, Κ., Νομικό 
εγκυκλοπαιδικό λεξικό, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, σελ.14. 
156

 Στο δεύτερο μέρος της παρούσας θα αναλυθεί διεξοδικά η δημιουργία της διεθνούς ευθύνης από 

διεθνή αδικοπραξία σύμφωνα με τα Σχέδια Άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου για τη Διεθνή 
Ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών και  των Κρατών. 
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διοικήσεως και του ελέγχου»157. Άλλωστε τη σχέση της ‘ευθύνης’ και της 

έννοιας ‘διοίκηση και έλεγχος’ επιβεβαίωσε και ο Γ.Γ των ΗΕ το 1996: 

 

«Η διεθνής ευθύνη των ΗΕ για ενέργειες των ειρηνευτικών δυνάμεων των 

Η.Ε που διαδραματίζονται σε καταστάσεις μάχης σε κάποια ειρηνευτική 

επιχείρηση, βασίζεται στην υπόθεση ότι η συγκεκριμένη ειρηνευτική 

επιχείρηση βρίσκεται στην αποκλειστική διοίκηση και έλεγχο (exclusive 

command and control) των ΗΕ»158 

 

Επιπλέον των παραπάνω, τόσο οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις που 

δημιουργούν και εποπτεύουν τα ΗΕ όσο και οι κατ’ εξουσιοδότηση 

επιχειρήσεις που συνήθως πραγματοποιούνται από περιφερειακούς 

οργανισμούς ή ad hoc συνασπισμούς κρατών, προϋποθέτουν την «μερική» 

μεταφορά εξουσίας (authority) από τα Κράτη μέλη – τα οποία συνεισφέρουν 

οικειοθελώς τμήματα - προς την οντότητα που δημιουργεί την επιχείρηση, ενώ 

ταυτόχρονα σημαντικοί τομείς της διοίκησης και ελέγχου των τμημάτων 

παραμένουν υπό την αρμοδιότητα των κρατών αποστολής (contributing 

States). Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο και πριν ακόμα εξετασθεί η 

στοιχειοθέτηση της διεθνούς ευθύνης, να παρουσιαστούν τα διάφορα επίπεδα 

διοίκησης και ελέγχου που ασκούνται από τους παράγοντες που εμπλέκονται 

σε μία ειρηνευτική επιχείρηση, προκειμένου να γίνει κατανοητό και σε 

συνδυασμό με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το ποια οντότητα159 φέρει 

την ευθύνη ή είναι υπόλογη για αδικοπραξίες που λαμβάνουν χώρα κατά την 

εξέλιξη των επιχειρήσεων.    

 

 

 

 

                                                           
157 Zwanenburg, M., Accountability of Peace Support Operations, International Humanitarian Law 

Series, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 2005, p.34.  
158

 Βλ. UN Doc. A/51/389 της 20 Σεπ. 1996, παρ.17 
159 Με το όρο «οντότητα» υποδηλώνονται τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου δηλ. ο διεθνής 

οργανισμός, το κράτος και το άτομο. Για περισσότερα για τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου βλ. 
Ρούκουνας, Ε., Διεθνές Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011 
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2. Διάκριση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων με βάση την ευθύνη 

συγκροτήσεως και την αρμοδιότητα στον έλεγχο και τη διοίκηση 

της επιχείρησης 

 

Η διαφοροποίηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

τα ΗΕ από τις κατ’ εξουσιοδότηση επιχειρήσεις «προκύπτει ευθέως από τη 

Σύμβαση για την Ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου 

Προσωπικού»160, στην οποία αναφέρεται: 

 

«Ο όρος Επιχείρηση του ΟΗΕ θα σημαίνει επιχείρηση η οποία δημιουργείται 

από το αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του 

ΟΗΕ και η οποία διεξάγεται βάση εξουσιοδοτήσεως από τον ΟΗΕ και υπό 

τον έλεγχο του»161.   

 

Συνεπώς, η συγκρότηση μιας ειρηνευτικής επιχείρησης από αρμόδιο 

όργανο των ΗΕ και η άσκηση διοίκησης και ελέγχου της επιχείρησης αυτής 

από τα ΗΕ, αποτελούν «τα στοιχεία που διακρίνουν τις επιχειρήσεις των ΗΕ 

από άλλες επιχειρήσεις»162, σύμφωνα με την προαναφερθείσα σύμβαση163. 

 

2.1 Ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών 

2.1.1 Συγκρότηση 

Όπως αναφέρθηκε στις παραπάνω γραμμές, η έννοια των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων δεν αναφέρεται πουθενά στον Καταστατικό 

Χάρτη των ΗΕ. Ωστόσο το ζήτημα της νομιμότητας των επιχειρήσεων και η 

συγκρότηση τους από τα ΗΕ απασχόλησε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 

                                                           
160 Σισιλιάνος, Λ.,Α., Η εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για χρήση βίας, εκδ. Αντ. Ν. 

Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003, σελ.157. 
161

 Άρθρο 1, παρ. 3, ‘’Σύμβαση για την ασφάλεια του Προσωπικού του ΟΗΕ και του συνδεδεμένου με 

αυτόν προσωπικό’’, βλ. Doc. A/49/742 της 2
ης

 Δεκεμβρίου 1994, G.A Res. 49/59 της 17
ης

 Φεβρουαρίου 
1995 και Ν.2584/1998, ΦΕΚ Α’45. 
162

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.185.   
163 Βλ. επιπλέον Odello, M., “Tackling Criminal Acts in Peacekeeping Operations: The Accountability of 

Peacekeepers”, Journal of Conflict and Security Law (2010), 15:2, p.361 όπου αναγράφεται: « The 
Convention does not apply to UN coercive operations authorized by the SC by virtue of Chapter VII of 
the Charter». 
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στην υπόθεση Ορισμένες Δαπάνες των Ηνωμένων Εθνών164, στην οποία το 

Δικαστήριο «αρνήθηκε να αναγνωρίσει συγκεκριμένο Άρθρο του Χάρτη ως 

τη νομική βάση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων»165, αλλά επιβεβαίωσε166 

ότι αυτές προκύπτουν από τη θεωρία της «κατά τεκμήριο» αρμοδιότητας 

(implied powers theory), η οποία παρέχει τη βάση για τη συγκρότηση 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων από τα Όργανα των ΗΕ167. 

Από τις μέχρι τώρα ειρηνευτικές επιχειρήσεις που έχουν 

συγκροτηθεί, μόνο σε δύο περιπτώσεις168 η απόφαση λήφθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση169 ενώ όλες οι υπόλοιπες συγκροτήθηκαν με απόφαση 

του ΣΑ170. Οι απαραίτητες δυνάμεις για την εκτέλεση της επιχείρησης, που 

παρέχονται οικειοθελώς από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνουν στρατιωτικό 

προσωπικό, αστυνομικές δυνάμεις αλλά και πολιτικό προσωπικό 

(διπλωμάτες, τεχνικό προσωπικό κ.λ.π)171, αποτελούν επικουρικά 

όργανα172 των Η.Ε ενώ οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις αυτές καθαυτές 

θεωρούνται δευτερεύοντα όργανα (subsidiary organs) των ΗΕ173. Για τη 

Γενική Συνέλευση οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις αποτελούν δευτερεύοντα 

όργανα σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Χάρτη, ενώ για το ΣΑ174 σύμφωνα με 

το Άρθρο 29 του Χάρτη. Το προσωπικό175 που συμμετέχει στις επιχειρήσεις 

                                                           
164

 Βλ. Ορισμένες δαπάνες των Ηνωμένων Εθνών, Γνωμοδότηση της 20
ης

 Ιουλίου 1962, Διεθνές 
Δικαστήριο Χάγης, σελ.151. 
165

 Tsagourias, N., “Consent, Neutrality/Impartiality and the Use of Force in Peacekeeping: Their 
Constitutional Dimension”, Journal of Conflict and Security Law (2006), 11:3, p.468. 
166

 «…..when the Organization takes action which warrants the assertion that it was appropriate for the 
fulfillment of one of the stated purposes of the UN, the presumption is that such action is not ultra vires 
the Organization», βλ. Ορισμένες δαπάνες των Ηνωμένων Εθνών, οπ.π (σημ.156), σελ.168. 
167 Βλ. επιπλέον McLaughlin, R., “The Legal Regime Applicable to Use of Lethal Force When Operating 
under a United Nations Security Council Chapter VII Mandate Authorizing ‘All Necessary Means’, 
Journal of Conflict & Security Law (2008), Vol.12 No. 3, p.390 και Odello, M., οπ.π(σημ.163) σελ.360. 
168

 Βλ. G.A Res.998 της 4
ης

 Νοεμβρίου 1956 για την UNEF I και G.A Res.1752 της 21
ης

 Σεπτεμβρίου 

1962 για την UNSF (Δυτική Νέα Γουϊνέα). 
169

 Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας, η νομική 

βάση για τη συγκρότηση ειρηνευτικών επιχειρήσεων πηγάζει από το συνδυασμό των Άρθρων 10,11 και 
14 του Χάρτη.   
170

 Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Κεφάλαιο VI και VII του Χάρτη, 

όταν αυτές συνδυαστούν με το Άρθρο 1(1) του Χάρτη, παρέχουν τη νομική βάση για τη συγκρότηση 
ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 
171

 Στις δυνάμεις αυτές είναι δυνατόν να συμμετέχουν και Ιδιωτικές Εταιρίες (Private Military 

Companies), ο ρόλος των οποίων θα εξεταστεί στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας. 
172

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.186.   
173

 Sari, A., “Jurisdiction and International Responsibility in Peace Support Operations: The Behrami and 

Saramati Cases”, Human Rights Law Review (2008), 8:1, p.159. 
174

 Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επιβεβαίωσε στην υπόθεση Ορισμένες Δαπάνες των Η.Ε  ότι η 

ειρηνευτική επιχείρηση ONUC ήταν δευτερεύων όργανο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βλ. Ορισμένες 
δαπάνες των Ηνωμένων Εθνών, οπ.π (σημ.156) σελ. 176. 
175 Σε αυτό περιλαμβάνονται εκτός από τα στρατιωτικά ή αστυνομικά τμήματα και πολιτικό προσωπικό, 

το οποίο απολαμβάνει τα ίδια προνόμια και ασυλίες. Βλ. Fleck, D., “Status of Forces in Peace 
Operations” in the Gill, TD., Fleck, D.,(ed), The Handbook of the International Law of Military 



34 
 

 
 

απολαμβάνει προνόμια και ασυλίες176 σύμφωνα με το Άρθρο 105 του 

Χάρτη, τη Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του ΟΗΕ177, τη 

Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ειδικών Υπηρεσιών178 και τη 

Σύμβαση για την Ασφάλεια του Προσωπικού του ΟΗΕ και του 

Συνδεδεμένου Προσωπικού179 με το Εναλλακτικό Πρωτόκολλο της180.  

 

 2.1.2 Άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου των 

επιχειρήσεων 

 

Η διοίκηση και ο έλεγχος (στην στρατιωτική ορολογία) 

σχετίζεται με την εξουσία που παρέχεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή 

τμήματα, προκειμένου να διευθύνουν τις ενέργειες και να ασκούν εξουσία 

στις ένοπλες δυνάμεις. Τα περισσότερα κράτη και μερικοί διεθνείς 

οργανισμοί, όπως τα Η.Ε και το ΝΑΤΟ, έχουν αναπτύξει σύγχρονες αλλά σε 

κάποιο βαθμό περίπλοκες δομές και δόγματα διοίκησης και ελέγχου, με 

σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών και την 

εξασφάλιση ότι οι δυνάμεις θα ενεργούν μέσα σε νόμιμα πλαίσια181. Παρόλα 

αυτά, υφίστανται γενικά διάφορα αναγνωρισμένα επίπεδα διοίκησης και 

ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν την πλήρη ή στρατηγική διοίκηση (full or 

strategic command), την επιχειρησιακή διοίκηση (operational command), 

την τακτική διοίκηση (tactical command), τον επιχειρησιακό έλεγχο 

                                                                                                                                                                      
Operations, Oxford University Press, Oxford, 2010, p.145. Ωστόσο, επειδή η Σύμβαση για την Ασφάλεια 
του Προσωπικού των Η.Ε και του Συνδεδεμένου Προσωπικού (1994), δεν αναφέρεται άμεσα στις 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τα Η.Ε και τα κράτη που συνεισφέρουν δυνάμεις (Troop Contributing 
Countries) , έχουν υιοθετήσει τις λεγόμενες Status Of Forces Agreements (SOFA) – περαιτέρω ανάλυση 
θα πραγματοποιηθεί παρακάτω -  στις οποίες αναφέρονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, τα προνόμια 
και οι ασυλίες. Για περισσότερα βλ. Odello, M., οπ.π (σημ. 163), p.361.   
176 Για περισσότερα Βλ. Brower, C., ‘’ International Immunities: Some dissident views on the role of 

Municipal Courts’’, Virginia Journal of International Law (2000), vol.20. 
177

 Βλ. ‘’Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του ΟΗΕ’’ της 13
ης

 Φεβρουαρίου 1946, 1 United 

Nations Treaty Series (UNTS), 15. 
178

 Βλ. ‘’Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ειδικών Υπηρεσιών’’ της 21
ης

 Νοεμβρίου 1947, 33 

United Nations Treaty Series (UNTS), 261. 
179

 Βλ. οπ.π.(σημ.153) 
180

 Βλ. Εναλλακτικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Ασφάλεια του Προσωπικού των Η.Ε και του 

Συνδεδεμένου Προσωπικού της 6
ης

 Ιανουαρίου 2006 στο UN Doc. A/RES/60/42. 
181

 «Το επίπεδο της διοίκησης και ελέγχου δεν είναι εύκολο να καθοριστεί με συγκεκριμένη ορολογία 

στην περίπτωση των Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν 
αναπτύξει και συμφωνήσει την ορολογία σε θέματα διοίκησης και ελέγχου. Γενικά, στην περίπτωση των 
Η.Ε, το επίπεδο της διοίκησης (level of command) αναγράφεται στην συμφωνία ΤΟΑ (Transfer Of 
Authority Agreement)», βλ. Zwanenburg, M., οπ.π(σημ.157), σελ.39. 
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(operational control), τον τακτικό έλεγχο (tactical control) και τον πολιτικό 

έλεγχο (political control)182. 

Η διοίκηση και ο έλεγχος στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των 

Η.Ε ασκούνται σε πολιτικό (στρατηγικό), επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο 

ενώ η λεπτομερής δομή της διοίκησης διαφέρει σε κάποιο βαθμό από 

επιχείρηση σε επιχείρηση183. Το πολιτικό (στρατηγικό) επίπεδο, 

περιλαμβάνει το γενικό σχεδιασμό και τους καθορισμένους αντικειμενικούς 

σκοπούς  της επιχείρησης184, οι οποίοι θα επιτευχθούν στο επιχειρησιακό 

και τακτικό επίπεδο επί του πεδίου. Έτσι, το Συμβούλιο Ασφαλείας αφού 

ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να 

                                                           
182

 Πλήρης ή στρατηγική διοίκηση (full or strategic command) 

Υποδηλώνει το σύνολο της εξουσίας για διοίκηση, καλύπτει όλους τους τομείς οργάνωσης και 
διεύθυνσης των ενόπλων δυνάμεων και ασκείται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Ο διοικητής που τοποθετείται 
επικεφαλής πολυεθνικών δυνάμεων δεν δύναται να ασκεί πλήρη διοίκηση σε τμήματα που ανήκουν σε 
άλλα κράτη. Τα κράτη που συνεισφέρουν δυνάμεις διατηρούν πάντοτε την πλήρη διοίκηση των 
τμημάτων τους αφού οι επικεφαλής των τμημάτων αυτών, έχουν την τελική ευθύνη σε θέματα 
πειθαρχίας, προετοιμασίας του τμήματος, μεταβίβασης των διαταγών, διαχείρισης του προσωπικού και 
καταστολής τυχόν πειθαρχικών παραβιάσεων. Η έννοια της στρατηγικής διοίκησης περικλείεται πάντοτε 
στην πλήρη διοίκηση και υποδηλώνει τη δυνατότητα καθορισμού από ένα κράτος του πότε ένα εθνικό 
ένοπλο τμήμα του θα συμμετάσχει σε μια δεδομένη πολυεθνική επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τη 
γενική εξωτερική και αμυντική πολιτική του. Η στρατηγική διοίκηση είναι χαρακτηριστικό της κυριαρχίας 
ενός  κράτους και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί. 
Επιχειρησιακή διοίκηση (operational command - OPCOM) 

Είναι η εξουσία που παρέχεται σε διοικητή (άτομο ή τμήμα) να αναθέτει αποστολές ή έργο σε 
υφιστάμενους διοικητές, να αναπτύσσει μονάδες, να αναδιαθέτει δυνάμεις και να διατηρεί ή να 
μεταβιβάζει τον επιχειρησιακό ή τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Η 
επιχειρησιακή διοίκηση δύναται να μεταβιβασθεί από το κράτος συνεισφοράς των ενόπλων δυνάμεων, 
στον διοικητή των πολυεθνικών δυνάμεων που απαρτίζουν την εκάστοτε επιχείρηση. Η επιχειρησιακή 
διοίκηση είναι ο σύνδεσμος μεταξύ στρατηγικής και τακτικής.  
Τακτική διοίκηση (tactical command - TACOM) 

Είναι η εξουσία που παρέχεται σε έναν διορισμένο τακτικό διοικητή, σύμφωνα με την οποία ο διοικητής 
αυτός ασκεί εξουσία στο επίπεδο απλής μονάδας ή σε συνδυασμό υπομονάδων, αναθέτει αποστολές 
στους υφιστάμενους του και διευθύνει τις κινήσεις και τους ελιγμούς επί του πεδίου προκειμένου να 
επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί που καθορίστηκαν από τον προϊστάμενο του. 
Επιχειρησιακός έλεγχος (operational control - OPCON) 

Είναι η εξουσία που παρέχεται σε έναν διοικητή σύμφωνα με την οποία αυτός διευθύνει και ελέγχει τις 
δυνάμεις που του ανατέθηκαν για την εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής. Ο διοικητής αυτός μπορεί να 
αναπτύσσει τις μονάδες που διαθέτει και να διατηρεί ή να αναθέτει τον τακτικό έλεγχο τους σε άλλους 
διοικητές.  
Τακτικός έλεγχος (tactical control - TACON) 

Είναι η λεπτομερής διεύθυνση και ο έλεγχος των κινήσεων και των ελιγμών των τμημάτων επί του 
πεδίου προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί που έχουν καθοριστεί. 
 Πολιτικός έλεγχος (political control) 

Ο πολιτικός έλεγχος αφορά στο δικαίωμα εξουσιοδότησης μιας στρατιωτικής δύναμης και έγκρισης 
αλλαγών στην εντολή της. 
Για περισσότερα βλ. Gill, D.T., ‘’Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations’’, 
Netherlands Yearbook of International Law (2011), vol.42, pp 37-68 και Murphy, R., ‘’Legal Framework 
of UN Forces and Issues of Command and Control of Canadian and Irish Forces’’, Journal of Armed 
Conflict Law (1999), vol.4, pp 41-74 και Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.187-188 και  Zwanenburg, M., 
οπ.π(σημ.157), σελ.40.  
183 Βλ. McCoubrey, M., White, N., ‘’The Blue Helmets: Legal Regulation of United Nations Military 

Operations, Dartmouth, Aldershot, 1996, p.142 και Department of Peacekeeping Operations(DPKO), 
οπ.π (σημ. 41), pp 66-69.  
184 O’Brien, M., “The Ascension Of Blue Beret Accountability: International Criminal Court Command 

and Superior Responsibility in Peace Operations”, Journal of Conflict and Security Law (2010), 15:3, 

p.541 
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καθοριστεί η αναγκαιότητα και η επιτυχία της επιχείρησης, καθώς και η 

συνεισφορά σε δυνάμεις από τα κράτη, αποφασίζει για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης με την εντολή και στη συνέχεια ανανεώνει ή/και τροποποιεί την 

εντολή της αποστολής ή αποφασίζει για τον τερματισμό της επιχείρησης. Το 

ΣΑ επικουρείται στο συνολικό έργο του από το Γενικό Γραμματέα (Secretary 

General)185, από τη Γραμματεία των Η.Ε – UN Secretariat - (που 

αντιπροσωπεύεται από το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων – DPKO και 

το Τμήμα Υποστήριξης – Department Of Field Support)186 και τον 

Επικεφαλή της Επιχείρησης (Head of Mission)187 ή τον Ειδικό Αντιπρόσωπο 

του Γενικού Γραμματέα (Special Representative of the Secretary General – 

SRSG)188. 

Φυσιολογικά, στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ, 

εκχωρείται στα ΗΕ από τα κράτη που συνεισφέρουν δυνάμεις, η 

επιχειρησιακή διοίκηση (OPCOM) και/ή ο επιχειρησιακός έλεγχος 

(OPCON). Αυτό πραγματοποιείται είτε με μία επίσημη συμφωνία (Transfer 

of Authority Agreement) μεταξύ ΗΕ και των κρατών είτε με το Υπόμνημα 

Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU)189, όπου το σύνολο ή 

μέρος της επιχειρησιακής διοίκησης ή ελέγχου μεταβιβάζεται στα Η.Ε190. 

Από την άλλη πλευρά, η τακτική διοίκηση και ο τακτικός έλεγχος (TACOM – 

                                                           
185

 Για το έργο του βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., οπ.π (σημ. 3), σσ. 148-151.  
186

 Οι επικεφαλείς των τμημάτων αυτών είναι ο Under-Secretary General  για το Τμήμα Ειρηνευτικών 

Επιχειρήσεων (DPKO – UN S.G DPKO) και o Under-Secretary General για το Τμήμα Υποστήριξης 
(DFS – UN S.G DFS).   
187 Βλ. Cathcart, B., “Command and Control” in the Gill, TD., Fleck, D.,(ed), The Handbook of the 

International Law of Military Operations, Oxford University Press, Oxford, 2010, p.238. Ο επικεφαλής 
της επιχείρησης διευθύνει την ειρηνευτική επιχείρηση επί του πεδίου και επικουρείται στο έργο του από 
τον Επικεφαλή του Στρατιωτικού Σκέλους (Head of Military Component) και τον Επικεφαλή του 
Αστυνομικού Τμήματος (Head of Police Component). Όταν περιλαμβάνει η επιχείρηση μόνο στρατιωτικά 
τμήματα, ο Διοικητής της Δύναμης (Force Commander) είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης (Head of 
Mission). 
188

 Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα (SRSG) επικουρείται στο έργο του από τον 

DSRSG/RC/HC (Deputy Special Representative of the Secretary-General/Resident 
Coordinator/Humanitarian Coordinator). Βλ. Department of Peacekeeping Operations(DPKO), οπ.π 

(σημ. 34), p.25, 66-68. Με την εξέλιξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δύναται να 
περιλαμβάνουν και πολιτικό προσωπικό, προτιμάται ο διορισμός του SRSG ως υπεύθυνου για την 
επιχείρηση επί του πεδίου, με αρμοδιότητα και στο στρατιωτικό σκέλος της επιχείρησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο SRSG είναι ο Επικεφαλής της Επιχείρησης (Head of Mission). Βλ. Zwanenburg, M., 
οπ.π(σημ.157), σελ.38-39. 
189

 Θα αναλυθεί στις γραμμές που ακολουθούν. 
190 Ο Γ.Γ ενεργεί διαμέσου του Under-Secretary General του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων (UN 

S.G DPKO). Ο Γ.Γ διορίζει τον Επικεφαλής της Επιχείρησης (Head of Mission) ο οποίος έχει τη γενική 
εποπτεία της επιχείρησης επί του πεδίου και το Διοικητή της Δύναμης (Force Commander) για τα 
στρατιωτικά τμήματα , στον οποίο θα δοθεί η παρεχόμενη επιχειρησιακή διοίκηση και/ή έλεγχος των 
δυνάμεων από τα κράτη. Για περισσότερα βλ. Cammaert, P., Klappe,  B., “ Authority, Command and 
Control in United Nations-led Peace Operations” in the Gill, TD., Fleck, D.,(ed), The Handbook of the 
International Law of Military Operations, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp159-160. 
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TACON) των εθνικών τμημάτων παραμένει στο κράτος που συνεισφέρει 

τμήματα (Troop Contributing Country – TCC), ασκείται από τον διοικητή των 

τμημάτων αυτών που θα διοριστεί από το κράτος για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση και σε απόλυτη συμφωνία με την επιχειρησιακή διοίκηση των 

Η.Ε , ενώ ο Διοικητής της Δύναμης (Force Commander) δεν έχει εξουσία 

στην εσωτερική λειτουργία του κάθε εθνικού τμήματος191. 

 

2.1.3 Το νομικό υπόβαθρο των δυνάμεων που συμμετέχουν 

στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών 

Το νομικό υπόβαθρο των ειρηνευτικών δυνάμεων που 

συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΕ, δηλαδή «τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των μελών της δύναμης, οι όροι υπηρεσίας και τα ζητήματα 

αστικής και ποινικής δικαιοδοσίας»192, ρυθμίζονται μέσα από τυποποιημένες 

και αναβαθμισμένες πλέον συμφωνίες μεταξύ των παραγόντων που 

εμπλέκονται στην ειρηνευτική επιχείρηση. Συγκεκριμένα , τέσσερα κείμενα 

ρυθμίζουν και οριοθετούν το νομικό υπόβαθρο των δραστηριοτήτων των 

ειρηνευτικών δυνάμεων. 

Αρχικά, είναι η εντολή (mandate) για την ανάπτυξη ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων που εκδίδεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο ενεργεί 

με βάση την θεμελιώδη του ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας και μνημονεύει «τους επιδιωκόμενους σκοπούς και τα μέσα με τα 

οποία αυτοί οι σκοποί θα επιτευχθούν»193. Όλες οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

διεξάγονται κατόπιν της εντολής, η οποία παρέχει τόσο τη νομική βάση για 

την ανάπτυξη των ειρηνευτικών δυνάμεων σύμφωνα με τις επιταγές του 

διεθνούς δικαίου, όσο και τους βασικούς σκοπούς σύστασης της επιχείρησης. 

Ο όρος ‘εντολή’ οφείλει «να αναφέρεται αποκλειστικά στην εξουσιοδότηση και 

                                                           
191 Βλ. Gill, D.T., οπ.π (σημ.182), pp 49-50. Σημειώνεται ότι το κράτος διατηρεί την αποκλειστική 

ποινική, πειθαρχική και διοικητική δικαιοδοσία του στο προσωπικό του τμήματος που παρέχει για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο Διοικητής της Δύναμης (Force Commander) μπορεί να κάνει σύσταση 
(recommendation) για την απόσυρση κάποιου διοικητή που διορίζει το κράτος συνεισφοράς ή κάποιου 
μέλους του τμήματος του όταν διαπιστώσει ότι υπάρχει αποτυχία επίτευξης κάποιου αντικειμενικού 
σκοπού ή αποστολής και μη συμμόρφωσης με τους διοικητικούς κανόνες συμπεριφοράς των Η.Ε. Για 
τους διοικητικούς κανόνες των Η.Ε βλ. UN Doc ST/SGB/2009/7 ‘’Staff Regulations of the UN and 
Provisional Staff Rules’’. 
192

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.193. 
193

 Ku, C., Jacobson, K.H., Democratic Accountability and the Use of Force in International Law, 

Cambridge University Press, UK, 2003, p.108. 
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τους σκοπούς που τίθενται υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου»194 και να 

παρέχει το πλαίσιο «για το ρόλο της διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας»195. 

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατάστασης και τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των απαιτούμενων μέτρων για υποβοήθηση 

της ειρηνευτικής διαδικασίας, η εντολή ,φυσιολογικά, θα περιλαμβάνει 

αντικειμενικούς σκοπούς οι οποίοι θα αφορούν π.χ την επίβλεψη εκεχειρίας 

προκειμένου να υποβοηθηθούν οι διαπραγματεύσεις για ειρηνική επίλυση 

μιας κρίσης, την ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την επίβλεψη 

ελευθέρων και δημοκρατικών εκλογών κ.α196.  

Το δεύτερο κείμενο, είναι η τυποποιημένη197 συμφωνία μεταξύ 

των Η.Ε και του κράτους, στο έδαφος του οποίου θα αναπτυχθούν οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις (host state), η αποκαλούμενη Status Of Force 

Agreement (SOFA), η οποία υποστηρίζεται από τη θεωρία ότι 

αποκρυσταλλώνει κανόνες εθιμικού δικαίου198. Η συμφωνία αυτή ρυθμίζει το 

νομικό καθεστώς των ειρηνευτικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στο 

έδαφος, κατόπιν της συναίνεσης του κράτους υποδοχής και συγκεκριμένα τα 

προνόμια και τις ασυλίες199 όλων των κατηγοριών200 των ειρηνευτικών 

δυνάμεων των ΗΕ, την «αστική και την ποινική δικαιοδοσία για το προσωπικό 

των επιχειρήσεων και τη διαδικασία επίλυσης διενέξεων ή παραπόνων»201. 

Αναπτύχθηκε από την πρακτική των κρατών επί του πεδίου και από τις 
                                                           
194 Klappe, B., ‘’ International Peace Operations’’ in the Fleck, D., (ed), The Handbook of International 

Humanitarian Law, 2
nd

 edition, Oxford University Press, Oxford, 2008, p.650. 
195

 Ibid. p.654 
196

 Πέραν των όσων αναφέρθηκαν αναλαμβάνονται ανάλογα με την κατάσταση και τα εξής: Προστασία 

αμάχων, παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης σε οργανισμούς επιβολής δικαίου, παροχή βοήθειας στην 
αναδιοργάνωση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, διευκόλυνση της εφαρμογής μιας ειρηνευτικής 
συμφωνίας μέσω της παροχής  ιατρικής βοήθειας, αφοπλισμός των πρώην εμπλεκομένων μαχόμενων 
μερών, αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και εκπαίδευση των αστυνομικών τμημάτων, ανάδειξη 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διενέργεια έρευνας για ενδεχόμενες παραβιάσεις του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άρση των ναρκοπεδίων.    
197

 Βλ. UN Doc. A/45/594, ‘’Model Status Of Forces Agreement between the United Nations and host 

countries’’ – 9 Οκτωβρίου 1990. 
198

 Βλ. Zwanenburg, M., οπ.π (σημ.157), pp. 36-37 και Ku, C., Jacobson, K.H., οπ.π (σημ.193), p.109 

και Burke, R., “Status of Forces Deployed on UN Peacekeeping Operations: Jurisdictional Immunity”, 
Journal of Conflict & Security Law (2011), Vol.16 No. 1, p.65-68. 
199

 Στην περίπτωση που δεν υφίσταται η συμφωνία SOFA, τότε το Άρθρο 105 του Χάρτη και η Σύμβαση 

για τα Προνόμια και Ασυλίες του προσωπικού του Ο.Η.Ε (1946), ισχύουν αυτόματα. Παρόλα αυτά τα 
παραπάνω κείμενα δεν περιλαμβάνουν διατάξεις για το στρατιωτικό προσωπικό. Για περισσότερα βλ. 
Burke, R.,οπ.π (σημ. 198) pp.98-99. 
200

 Αναφέροντας όλες τις κατηγορίες των ειρηνευτικών δυνάμεων, υποδηλώνεται ότι σε αυτές 

περιλαμβάνονται οι εθελοντές των Η.Ε που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, μέλη του 
τοπικού πληθυσμού που προσλαμβάνονται από τα Η.Ε, στρατιωτικές τμήματα, τους αξιωματούχους 
των Η.Ε, τον Διοικητή των Δυνάμεων (Force Commander) και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού 
Γραμματέα (Special Representative of the Secretary General – SRSG). 
201 Oswald, B., Durham, H., Bates, A., Documents on the Law of UN Peace Operations, Oxford 

University Press, Oxford, 2010, p.34. 
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ανάγκες που προέκυπταν στις διάφορες ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ, 

ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη 

των ειρηνευτικών δυνάμεων κυρίως στις περιπτώσεις όπου «απουσιάζει η 

επίσημη κρατική αρχή με την οποία θα ήταν εφικτή η διαπραγμάτευση ή όπου 

δεν υφίστανται ικανά χρονικά περιθώρια για τη διαπραγμάτευση αυτή»202. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η πρότυπη συμφωνία SOFA ισχύει προσωρινά, όπως 

έχει δείξει η πρακτική των ΗΕ203, και μέχρι να ολοκληρωθούν οι 

διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών της SOFA για τη 

συγκεκριμένη ειρηνευτική επιχείρηση204. 

Σύμφωνα με την πρότυπη συμφωνία αυτή, τα κυριότερα σημεία 

της είναι τα παρακάτω:  οι ειρηνευτικές δυνάμεις οφείλουν να σέβονται τους 

τοπικούς νόμους και κανόνες του κράτους υποδοχής (άρθρο 6), η ειρηνευτική 

επιχείρηση των ΗΕ αποτελεί δευτερεύων όργανο των ΗΕ (άρθρο 15) και 

επομένως ισχύουν τα προνόμια και οι ασυλίες όπως αυτά καθορίζονται στη 

SOFA205 ή στη Σύμβαση για τα Προνόμια και Ασυλίες (1946)206, όλα τα μέλη 

της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσλαμβάνονται 

από τον τοπικό πληθυσμό, έχουν ασυλία από οποιαδήποτε νομική διαδικασία 

που σχετίζεται με πράξη τους η οποία τελέσθηκε κατά την εκτέλεση των 

επίσημων καθηκόντων τους (άρθρο 46), στην περίπτωση ποινικού 

αδικήματος από κάποιο μέλος της επιχείρησης, τότε εάν αυτό δεν ανήκει σε 

στρατιωτικό τμήμα της ειρηνευτικής δύναμης (δηλ. πολιτικό προσωπικό) είναι 

δυνατόν και υπό προϋποθέσεις207 να δικαστεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 

                                                           
202

 Βλ. Burke, R.,οπ.π (σημ. 198) pp.67-68. Για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

χωρίς τη σύναψη της συμφωνίας αυτής βλέπε στο ίδιο κείμενο τη σημείωση19 στη σελίδα 68.  
203

 Βλ. G.A RES 52/12B της 19 Δεκεμβρίου 1997 σύμφωνα με την οποία η Γενική Συνέλευση 

πραγματοποίησε σύσταση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι σε περίπτωση απουσίας της συμφωνίας 
SOFA με το κράτος υποδοχής, τότε ισχύει προσωρινά η πρότυπη συμφωνία (1990), σύσταση την οποία 
το Σ.Α απεδέχθη. 
204

 Βλ. S.C RES 1778 της 25 Σεπτεμβρίου 2007, απόφαση του Σ.Α η οποία αποτελεί την έναρξη της 

ειρηνευτικής επιχείρησης MINURCAT ( Τσαντ και Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής), όπου ζητείται από το 
Σ.Α: « Ο Γ.Γ και οι κυβερνήσεις του Τσαντ και της Δημοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής να 
ολοκληρώσουν την SOFA όσο το δυνατόν πιο σύντομα…… και αναμένοντας τη συμφωνία αυτή με τη 
μία ή την άλλη κυβέρνηση, ισχύει προσωρινά η πρότυπη συμφωνία SOFA (1990)».  
205

 Στην περίπτωση που το κράτος υποδοχής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για τα 

Προνόμια και Ασυλίες του Προσωπικού του ΟΗΕ (1946). 
206

 Στην περίπτωση που το κράτος υποδοχής είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για τα Προνόμια 

και Ασυλίες του Προσωπικού του ΟΗΕ (1946). 
207

 Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γ.Γ (SRSG) ή ο Force Commander (FC) είναι αυτός που θα κρίνει και 

θα συμφωνήσει με το κράτος υποδοχής για την ποινική δίωξη του. Ωστόσο στην περίπτωση που 
υπάρχουν αμφιβολίες εκ μέρους του για την κατάσταση που επικρατεί στο κράτος υποδοχής τόσο σε 
ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και την αντικειμενικότητα του νομικού 
συστήματος, τότε είναι δυνατόν να μην επιτρέψει την ποινική δίωξη του μέλους της δύναμης σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής, αλλά να παραπέμψει το θέμα στο κράτος από το οποίο 
προέρχεται. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα νομικό κενό, καθώς υπάρχουν μόνο δύο αποφάσεις της 
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του κράτους υποδοχής (Άρθρο 47 (a)), ενώ εάν είναι μέλος στρατιωτικού 

τμήματος τότε η αποκλειστική ποινική δικαιοδοσία έγκειται στο κράτος στο 

οποίο ανήκει (Άρθρο 47 (b)).  

Το τρίτο κείμενο είναι η συμφωνία συμμετοχής (participation 

agreement) μεταξύ των Η.Ε και των Κρατών που συνεισφέρουν εξοπλισμό 

και προσωπικό. Αποτελεί μία τυποποιημένη συμφωνία με βάση το 

πρότυπο208 που επεξεργάστηκε ο Γ.Γ των ΗΕ και μετά τις διαφοροποιήσεις209 

που προήλθαν ώστε να εφαρμόζεται η αναβαθμισμένη συμφωνία MoU 

(Memorandum of Understanding) από τον Οκτώβριο του 2011210. Στη 

συμφωνία αυτή προσδιορίζεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που 

απαιτούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται 

θέματα διοίκησης και ελέγχου της δύναμης, θέματα οικονομικών συναλλαγών, 

θέματα ζητημάτων δικαιοδοσίας και επιμέρους διοικητικά θέματα. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με το Άρθ.7 (ter), ο διοριζόμενος από το κράτος 

διοικητής του εθνικού τμήματος που συμμετέχει στην ειρηνευτική επιχείρηση 

είναι υπεύθυνος για τον πειθαρχικό έλεγχο του τμήματος του, ενώ οφείλει να 

ενημερώσει άμεσα το Διοικητή της Δύναμης (Force Commander) για 

οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα από μέλος του τμήματος του. Στο Άρθ.7 

(quinquiens) αναφέρεται ότι οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού 

(στρατιωτικό – πολιτικό) που συνεισφέρει στην επιχείρηση, έγκειται στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία του για οποιοδήποτε έγκλημα ή κατηγορία θα του 

αποδοθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης211.  

                                                                                                                                                                      
Γενικής Συνέλευσης (G.A Res 62/53 της 7 Δεκ. 2007 και G.A Res 63/119 της 11 Δεκ. 2008)  , οι οποίες 
«παροτρύνουν» ( strongly urge) τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί η τιμωρία των εγκλημάτων και δεν υπάρχει ξεκάθαρος κανόνας του διεθνούς δικαίου που 
να απαιτεί την τιμωρία εγκλημάτων που τελέσθηκαν από πολιτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια 
ειρηνευτικών επιχειρήσεων (για το συγκεκριμένο θέμα εργάζεται ήδη μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
μετά τον εντοπισμό του προβλήματος από τη γνωστή αναφορά ‘’Zeid Report’’ του 2005). Για 
περισσότερα βλ. Oswald, B., Durham, H., Bates, A., οπ.π (σημ.201) p.36.  
208 Βλ. UN Doc. A/46/185 της 23 Μαΐου 1991, ‘’Model agreement between the United Nations and 

Member States contributing personnel and equipment to UN peace-keeping operations’’. Για μια 

σύγκριση μεταξύ SOFA και MoU βλ. Racsmany, D.Z., “The Amended UN Model Memorandum of 
Understanding: A new Incentive for States to Discipline and Prosecute Military Members of National 
Peacekeeping Contingents?”, Journal of Conflict and Security Law (2011), 16:2, 321-355. 
209

 Βλ. UN Doc. A/61/19 (part III) της 12 Ιουνίου 2007 και UN Doc A/C.5/60/26 κεφ.9. 
210

 Βλ. Στο UN Doc A/C.5/66/8 της 27
ης

 Οκτωβρίου 2011 το κεφ.9. ‘’ Memorandum of Understanding’’. 
211 Article 7 (quinquiens) ‘’Exercise of jurisdiction by the Government’’. Military members and any civilian 

members subject to national military law of the national contingent provided by the Government are 
subject to the Government’s exclusive jurisdiction in respect of any crimes or offences that might be 
committed by them while they are assigned to the military component of [United Nations peacekeeping 
mission]. The Government assures the United Nations that it shall exercise such jurisdiction with respect 
to such crimes or offences. 
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Το τέταρτο κείμενο, αφορά τους Κανόνες Εμπλοκής (Rules of 

Engagement), το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες προς τις στρατιωτικές δυνάμεις 

σχετικά με τον προσδιορισμό των περιστάσεων, των συνθηκών, του βαθμού 

και του τρόπου με τον οποίο αυτές θα προβούν στη χρήση βίας. Οι Κανόνες 

Εμπλοκής, είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας των Η.Ε212 με τα κράτη που 

συνεισφέρουν στρατιωτικά τμήματα και αποτελούν τμήμα του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού και του πολιτικού ελέγχου της συγκεκριμένης επιχείρησης από το 

ΣΑ. Ο στόχος των κανόνων αυτών, είναι «η διαφύλαξη, κατά το μέτρο του 

δυνατού, του ειρηνευτικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων»213, ενώ τα 

συστατικά στοιχεία των κανόνων εμπλοκής ορίζονται σε τρία επίπεδα: στο 

πολιτικό επίπεδο, όπως αυτό διαμορφώνεται από το ΣΑ, στο στρατιωτικό, 

αφού οι κανόνες εμπλοκής εφαρμόζονται με διαταγή των στρατιωτικών θα 

συγκριθεί νομικά με τους αποδεσμευμένους κανόνες εμπλοκής214.   

 

2.2 Ειρηνευτικές επιχειρήσεις με εξουσιοδότηση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

2.1.1 Συγκρότηση 

 

Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται μετά από εξουσιοδότηση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας και πραγματοποιούνται από Κράτη μέλη, είτε 

μεμονωμένα είτε με μέσω πολυεθνικών δυνάμεων ή/και περιφερειακών 

οργανώσεων, «δεν θεωρούνται επιχειρήσεις των ΗΕ, παρ’όλο που τα 

τελευταία έχουν την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη τους»215. Το ΣΑ κατέχει 

την υψηλή εποπτεία για την έκβαση της επιχείρησης, γεγονός το οποίο 

υποδηλώνει ότι η εποπτεία αυτή διατηρεί έναν πολιτικό χαρακτήρα και 

περιλαμβάνει τον καθορισμό της εντολής, τους στόχους της επιχείρησης, τη 

χρονική διάρκεια και την υποχρέωση, από την οντότητα που αναλαμβάνει την 

επιχείρηση, να υποβάλει τακτικές αναφορές προς ενημέρωση του ΣΑ. 

                                                           
212 Συγκεκριμένα, το Τμήμα των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων (DPKO) με τα αρμόδια τμήματα του, αυτό 

του Τμήματος Επιχειρήσεων και του Τμήματος Στρατιωτικών Υποθέσεων (Office of Operations – Office 
of Military Affairs), είναι επιφορτισμένο με τη σύνταξη των Κανόνων Εμπλοκής και την ενσωμάτωση 
τους στο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Operations Plan - OPLAN), μετά την υποβολή επιφυλάξεων (caveats) 
από τα κράτη για τη χρήση βίας στη συγκεκριμένη ειρηνευτική επιχείρηση. Βλ.  Fleck, D., οπ.π 
(σημ.175), p.140. 
213

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.196. 
214

 Βλ. Μορτόπουλος, Κ., Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσ/νίκη, 

2009, σελ. 375-376. 
215

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.189. 
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Επιπλέον, η ονομασία216 της κατ’ εξουσιοδότηση επιχείρησης, η μη χρήση της 

σημαίας και των εμβλημάτων217 των ΗΕ και η συγκεκριμένη αναφορά στις 

εξουσιοδοτήσεις του ΣΑ ότι οι δαπάνες για την επιχείρηση (κατ’ 

εξουσιοδότηση) ανήκουν στα συμμετέχοντα κράτη218, αποτελούν τεκμήρια 

που προσδιορίζουν ότι οι δυνάμεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση της 

επιχείρησης τελούν, κατά περίπτωση, υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο είτε 

ενός κράτους που ηγείται της επιχείρησης είτε του περιφερειακού οργανισμού 

που αναλαμβάνει την εκτέλεση της και συμπερασματικά οι επιχειρήσεις αυτές 

δεν συγκροτούνται και δεν διεξάγονται από τα Η.Ε. 

 

2.2.2 Άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου των 
επιχειρήσεων 

 

Φυσιολογικό επακόλουθο της μη συγκρότησης αυτού του είδους 

των επιχειρήσεων από πλευράς ΗΕ, αποτελεί το γεγονός ότι οι αποφάσεις σε 

θέματα διοίκησης και ελέγχου, λαμβάνονται από τις οντότητες που 

συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή είτε από τα κράτη μέλη είτε 

από τον περιφερειακό οργανισμό. Το ΣΑ καθορίζει τους γενικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης διαμέσου της εντολής, διατηρεί « 

την γενική πολιτική εξουσία»219 και « δεν αναμειγνύεται πλέον καθόλου στη 

                                                           
216 Η ονομασία της επιχείρησης αποφασίζεται, όπως έχει δείξει η πρακτική, από το κράτος που 

αναλαμβάνει την ηγεσία της επιχείρησης (π.χ Desert Storm, Restore Hope, Restore Democracy) ή 
πηγάζει από προηγούμενη συμφωνία (Συμφωνία του Dayton για την IFOR και Συμφωνία της Βόννης για 
την ISAF). Είναι ξεκάθαρο ότι η μη αναφορά στα Η.Ε, όπως αντίθετα πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις 
των Η.Ε, δηλώνει τον διαφορετικό θεσμικό χαρακτήρα, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται από νομική, 
οικονομική και επιχειρησιακή άποψη. Για περισσότερα βλ. Σισιλιάνος, Λ.,Α., οπ.π (σημ.160), σελ.154-
155. 
217

 Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η περίπτωση της επιχείρησης στην Κορέα, όπου χρησιμοποιήθηκαν η 

σημαία και τα σύμβολα των Η.Ε και θεωρήθηκε λανθασμένα ότι πρόκειται για επιχείρηση των Η.Ε.  
218

 Βλ. S.C Res. 929  της 22
ης

 Ιουνίου 1994, παρ.2, που αφορούσε τη δημιουργία δύναμης υπό ενιαία 

διοίκηση στη Ρουάντα, S.C Res. 940 της 30
ης

 Ιουλίου 1994, παρ.4, που αφορούσε τη δημιουργία 
πολυεθνικής δύναμης στην Αϊτή και S.C Res. 1386 της 20

ης
 Δεκεμβρίου 2001, παρ.8, για την ανάπτυξη 

της ISAF στο Αφγανιστάν. Αντίθετα, ο κύριος όγκος των δαπανών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των 
Η.Ε καλύπτεται είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από ειδικούς λογαριασμούς που 
τροφοδοτούνται από τα κράτη μέλη κατά την αναλογία συμμετοχής τους στα έξοδα του Οργανισμού και 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που διατηρεί η Γενική Συνέλευση κατόπιν του Άρθρου 17 του Χάρτη. 
Εξαιρέσεις αποτέλεσαν η UNYOM στην Υεμένη κατόπιν της S.C Res. 179 της 11

ης
 Ιουνίου 1963, όπου 

τα έξοδα καλύφθηκαν ισομερώς από τη Σαουδική Αραβία – Αίγυπτο και η UNSF στη Δυτική Νέα Γουϊνέα 
κατόπιν της S.C Res 1752(XVII) της 21

ης
 Σεπτεμβρίου 1962, όπου τα έξοδα καταβλήθηκαν ισομερώς 

από την Ινδονησία - Ολλανδία. 
219

 Βλ. Gill, D.T., οπ.π (σημ.182), p.47. Αναγράφεται ακριβώς «retain overall political authority». 
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διοίκηση και τον έλεγχο των δυνάμεων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση της 

βούλησης των Η.Ε»220. 

Η αναβίωση αυτού του είδους των επιχειρήσεων, τη δεκαετία 

του 1990, με την επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου – (Desert Storm)»221 και 

λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της επιχειρησιακής διοίκησης που 

αναφέρθηκε παραπάνω222, συντείνουν στο να αναφερθεί ότι η  επιχειρησιακή 

διοίκηση όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις, εκχωρείται σε ένα κράτος (στην περίπτωση της Desert Storm, 

στις Η.Π.Α). Η ίδια κατάσταση – αυτή της εκχώρησης της επιχειρησιακής 

διοίκησης – διατηρήθηκε και στις επόμενες κατ’ εξουσιοδότηση ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έκτοτε, με την επιχειρησιακή διοίκηση 

να εκχωρείται ως επί το πλείστον σε περιφερειακό οργανισμό, στη 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα οι 

δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση τελούν υπό τον επιχειρησιακό 

έλεγχο του Διοικητή ο οποίος διορίστηκε είτε από το κράτος που ηγείται της 

επιχείρησης είτε από τον περιφερειακό οργανισμό. Στην περίπτωση του 

ΝΑΤΟ223, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (North Atlantic Council), που ενεργεί 

εκ μέρους των κρατών μελών της Συμμαχίας ως η ανώτατη πολιτική αρχή, 

ρυθμίζει τα θέματα της επιχείρησης σε συμφωνία με τα ΗΕ και υπό τη γενική 

εξουσία του ΣΑ ενώ παράλληλα προβαίνει και στο διορισμό του 

επιχειρησιακού Διοικητή επί του πεδίου, ο οποίος θα ηγείται των συνολικών 

δυνάμεων που συμμετέχουν στην επιχείρηση224.  

                                                           
220

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.191. Βλ. επιπλέον Σισιλιάνος, Λ.,Α., οπ.π (σημ.160) σελ. 166. 
221

 Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια επιχείρηση, σε ότι αφορά το μέγεθος και τον αριθμό των κρατών που 

ενεργοποιήθηκαν, αποτέλεσε η επέμβαση στην Κορέα, στην οποία το Σ.Α σύστησε στα κράτη μέλη που 
παρείχαν στρατιωτικές δυνάμεις και οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή υποστήριξη, να θέσουν τις 
δυνάμεις τους υπό την ενοποιημένη διοίκηση των Η.Π.Α. Αντίστοιχα παραδείγματα, αλλά μικρότερου 
μεγέθους επιχειρήσεις αποτελούν οι παρακάτω: Η υπό την αμερικανική διεύθυνση UNITAF στη 
Σομαλία, βλ. S.C Res 794 της 3

ης
 Δεκεμβρίου 1992,  η επιχείρηση Turquoise υπό την Γαλλία στη 

Ρουάντα, βλ. S.C Res 929 της 22
ης

 Ιουνίου 1994, η υπό την αυστραλιανή διεύθυνση INTERFET στο 
Ανατολικό Τιμόρ, βλ. S.C Res 1264 της 15

ης
 Σεπτεμβρίου 1999. 

222
 Βλ. υποσημείωση 182. 

223
 Τα κράτη μέλη τoυ ΝΑΤΟ έχουν αναπτύξει και συμφωνήσει την ορολογία που σχετίζεται με θέματα 

διοίκησης και ελέγχου. Για τους ορισμούς βλ. Nato Glossary Terms and Definitions, AAP-06 (2012)  στη 

διεύθυνση http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/aap6/AAP-6.pdf. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί, ότι υπάρχει 

μία διάσταση απόψεων στη θεωρία για το αν οι δυνάμεις που συντονίζει το ΝΑΤΟ στις διάφορες 

επιχειρήσεις, αποτελούν επικουρικά όργανα του. Το ζήτημα είναι κρίσιμης σημασίας καθώς η 

καταφατική απάντηση δημιουργεί θέμα απόδοσης των πράξεων των δυνάμεων στο ΝΑΤΟ. Η άποψη 

αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς οι πολυεθνικές δυνάμεις υπόκεινται στην εξουσία και τον 

έλεγχο του πολιτικού σκέλους του ΝΑΤΟ, του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου – NAC.   
224 Για περισσότερα βλ. Cathcart, B., οπ.π (σημ.187), pp 238-242. 

http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/aap6/AAP-6.pdf
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Σε ό,τι αφορά την τακτική διοίκηση και έλεγχο (TACOM – TACON), η 

κατάσταση είναι παρόμοια με τις επιχειρήσεις των Η.Ε, δηλαδή παραμένουν 

στο κράτος που συνεισφέρει τμήματα (Troop Contributing Country – TCC) και 

ασκούνται από τον διοικητή των τμημάτων αυτών και των διοικητών των 

υφισταμένων κλιμακίων που θα διοριστούν από το κράτος για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση και σε απόλυτη συμφωνία με την επιχειρησιακή 

διοίκηση και την ιεραρχική διάρθρωση του ΝΑΤΟ225. Παραδείγματα 

επιχειρήσεων226 του ΝΑΤΟ στα οποία έλαβαν μέρος και ελληνικά τμήματα, 

είναι η IFOR στη Βοσνία, και η SFOR που την αντικατέστησε, οι οποίες 

τελούσαν «υπό την ενοποιημένη διοίκηση και έλεγχο υπό το ΝΑΤΟ»227 αλλά 

και η ISAF στο Αφγανιστάν και KFOR στο Κοσσυφοπέδιο , των οποίων οι 

διοικητές ορίστηκαν και ελέγχονται από το ΝΑΤΟ και όχι από τα ΗΕ.   

 

2.2.3 Το νομικό υπόβαθρο των δυνάμεων που συμμετέχουν 

στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις με εξουσιοδότηση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

 

Αντίθετα με ότι ισχύει με τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ, οι 

σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στις επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούνται μετά από εξουσιοδότηση του ΣΑ, ρυθμίζονται ανάλογα με 

τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης και «δεν υφίστανται τυποποιημένες 

συμφωνίες»228 ή νομικά κείμενα που να ενεργοποιούνται και να εφαρμόζονται 

σε όλες τις επιχειρήσεις αυτού του είδους. Το νομικό καθεστώς των δυνάμεων 

που συμμετέχουν σε αυτές, εξαιτίας του ότι «οι επιχειρήσεις εξαναγκαστικής 

δράσης δεν είναι επιχειρήσεις των ΗΕ»229 και σε συνδυασμό με το ότι η 

εξουσιοδότηση του Σ.Α απευθύνεται γενικά230 στα Κράτη μέλη των ΗΕ - τα 

οποία είναι ελεύθερα να ενεργήσουν είτε μεμονωμένα, είτε μέσω πολυεθνικών 

                                                           
225

 Βλ. Gill, D.T., οπ.π (σημ.182) p.49. 
226 Για το νομικό πλαίσιο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων βλ. Zwanenburg, M., οπ.π (σημ.157), pp.45-

49 και Gill, T., “Enforcement and Peace Enforcement Operations” in the Gill, TD., Fleck, D.,(ed), The 
Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University Press, Oxford, 2010, p.93. 
227

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.193. 
228

 ibid, σ.197. 
229

 Βλ. Σισιλιάνος, Λ.,Α., οπ.π (σημ.208) σελ. 177. 
230

 Για μια ενδιαφέρουσα άποψη σχετικά για τους λόγους για τους οποίους το Σ.Α αποφεύγει να 

απευθυνθεί στο ΝΑΤΟ στην εντολή του για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις βλ. Σισιλιάνος, Λ.,Α., οπ.π 
(σημ.160) σσ. 292-295. 
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δυνάμεων, είτε μέσω περιφερειακών οργανισμών (π.χ ΝΑΤΟ) -, ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης και με βάση το χρονικό 

πλαίσιο αυτής. Η ίδια κατάσταση ισχύει και για τους Κανόνες Εμπλοκής 

(Rules of Engagement), «οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν ακόμη και στο 

πλαίσιο μίας μόνο επιχείρησης»231. 

Αναμφισβήτητα, αν και η διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών 

ανατίθεται στα συμμετέχοντα κράτη – με τους τρόπους που 

προαναφέρθηκαν- , το ΣΑ «παρέχει το νομικό υπόβαθρο με την εντολή 

(mandate)»232 και μεταβιβάζει τη διοίκηση των επιχειρήσεων είτε σε ένα 

κράτος (π.χ Η.Π.Α στην περίπτωση της Κορέας και της επιχείρησης 

«Καταιγίδας της Ερήμου) είτε σε περιφερειακό οργανισμό (π.χ στο ΝΑΤΟ 

στην περίπτωση της Βοσνίας, του Κοσσυφοπεδίου και του Αφγανιστάν)233, 

ενώ παράλληλα διατηρεί τον πολιτικό έλεγχο της όλης επιχείρησης. Στο 

σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι προ της εξουσιοδότησης του ΣΑ, 

προηγήθηκαν οι συμφωνίες ειρήνευσης234 στις οποίες βασίστηκε η εντολή του 

ΣΑ για την κάθε επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, οι λεγόμενες οι Στρατιωτικές Τεχνικές Συμφωνίες 

(Military Technical Agreements)235, οι οποίες ακολούθησαν τις παραπάνω 

συμφωνίες ειρήνευσης, ρύθμιζαν με περισσότερες λεπτομέρειες λειτουργικά 

θέματα των πολυεθνικών δυνάμεων, πραγματοποιούνταν μεταξύ των 

Διοικητών των πολυεθνικών δυνάμεων και της επίσημης κρατικής αρχής και 

«καλούσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνάψουν ειδικές συμφωνίες σχετικά 

                                                           
231

 Βλ. σημ. 220. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση του ΝΑΤΟ έχουν θεσπιστεί 

συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής σύμφωνα με το αδιαβάθμητο τεχνικό εγχειρίδιο MC 362/1 του 2003, 
από το οποίο αντλούνται οι κατάλληλοι κανόνες εμπλοκής και ενσωματώνονται στο εκάστοτε 
επιχειρησιακό σχέδιο (OPLAN) της επιχείρησης. Για σύντομη περιγραφή των κανόνων εμπλοκής του 
ΝΑΤΟ βλ.  Μορτόπουλος, Κ., οπ.π (σημ.214), σσ. 374-384. 
232

 Βλ. Gill, T., οπ.π (σημ.226) p.92. 
233

 Στις πολυεθνικές δυνάμεις που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις IFOR, μετέπειτα SFOR (Βοσνία), 

KFOR (Κοσσυφοπέδιο), ISAF (Αφγανιστάν), περιλαμβάνονταν και στρατιωτικά τμήματα κρατών που δεν 
ήταν μέλη του ΝΑΤΟ. 
234

 Για την IFOR οι συμφωνίες του Dayton του 1995 (http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm), για την 

KFOR η Συμφωνία για τις Αρχές Διακανονισμού της Κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο (UN. Doc S/1999/649), 
για την ISAF η Συμφωνία της Βόννης του 2001 (http://www.afghangovernment.com/Afghan-
AgreementBonn.htm). 
235

 Βλ. τη Στρατιωτική Τεχνική Συμφωνία μεταξύ της KFOR και των κυβερνήσεων της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, International Legal Materials (1999), 

vol. 38, p.1217 και τη Στρατιωτική Τεχνική Συμφωνία μεταξύ της ISAF και της μεταβατικής κυβέρνησης 
του Αφγανιστάν της 4

ης
 Ιανουαρίου 2002, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.ope-

rations.mod.uk/fingal/isafmta.pdf  και τη Στρατιωτική Τεχνική Συμφωνία μεταξύ ΝΑΤΟ και κυβέρνησης 
του Αφγανιστάν της 10

ης
  Ιανουαρίου 2009, http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2009/02/24/af-

ghanistan_seeking_sofa_lite#-sofa_docs. 

http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm
http://www.afghangovernment.com/Afghan-AgreementBonn.htm
http://www.afghangovernment.com/Afghan-AgreementBonn.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.ope-rations.mod.uk/fingal/isafmta.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.ope-rations.mod.uk/fingal/isafmta.pdf
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2009/02/24/af-ghanistan_seeking_sofa_lite#-sofa_docs
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2009/02/24/af-ghanistan_seeking_sofa_lite#-sofa_docs
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με το καθεστώς των δυνάμεων (Status of Force Agreement)»236. Οι 

συμφωνίες σχετικά με το καθεστώς των δυνάμεων περιείχαν λεπτομέρειες 

παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στις SOFA των ΗΕ, συνήφθησαν 

μεταξύ του ΝΑΤΟ (κυρίως) και των ενδιαφερόμενων μερών237, ενώ σοβαρές 

προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να λάβει μορφή πρότυπης 

συμφωνίας το καθεστώς των δυνάμεων που συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση238 στις κατ’ εξουσιοδότηση επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπήρξε και 

περίπτωση, όπου εν απουσία της SOFA, η ύπαρξη της εντολής του Σ.Α σε 

συνδυασμό με κανόνες διεθνούς εθιμικού δικαίου, καθόρισαν τις λεπτομέρειες 

της επιχείρησης ιδιαίτερα σε θέματα δικαιοδοσίας για πράξεις από το 

προσωπικό της πολυεθνικής δύναμης239.   

      

3. Οι δραστηριότητες των ειρηνευτικών δυνάμεων και η 

συνακόλουθη σχέση τους με το δίκαιο της ευθύνης των διεθνών 

οργανισμών ή/και των κρατών 

Με δεδομένο τον εξέχοντα ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΗΕ στον τομέα της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και της ολοένα αυξανόμενης συμμετοχής 

περιφερειακών οργανώσεων240, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική 

Ένωση, το ΝΑΤΟ κ.λ.π, σε επιχειρήσεις υπό την αιγίδα ή μετά την έγκριση 

των Η.Ε ανά την υφήλιο, υφίσταται ένα εύλογο ερώτημα. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις,  σε περίπτωση που διαπραχθεί 

μία αδικοπραξία241 εκ μέρους των ειρηνευτικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια 
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 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.200. 
237

 Βλ. τις παρόμοιες SOFAs για την SFOR, που συνήφθησαν μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Δημοκρατίας 

της Κροατίας και της Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, International Legal Materials (1996), vol. 

35, p.102. 
238

 Draft Model Agreement on the status of the European Union-led forces between the European Union 

and a Host State (20 Ιουλίου 2007), http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/07/st11/st11894-
co01.el07.pdf και Draft Model Agreement on the status of the European Union Civilian Crisis 
Management Mission in a Host State – SOMA (15 Δεκεμβρίου 2008), 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/08/st17/st1714-1.el08.pdf (Ελληνικά). 
239

 Συγκεκριμένα η παρουσία της πολυεθνικής δύναμης (Multinational National Force –MNF) στο Ιράκ 

από το 2003 και εντεύθεν, όπου η SOFA, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, υπογράφθηκε στις 17 
Νοεμβρίου 2008 μεταξύ του Ιράκ και των Η.Π.Α. Η απόφαση του Σ.Α ήταν η 1546 του 2004, ενώ η 
αποδοχή της SOFA εκ μέρους της Ιρακινής Κυβέρνησης καθυστέρησε λόγω μη αποδοχής ασυλιών για 
τα τμήματα των Αμερικανικών δυνάμεων και της ημερομηνίας αποχώρησης των στρατευμάτων από το 
έδαφος της. Για τη SOFA βλ. http://www.cfr.org/publication/17880.  
240

 Για τη σπουδαιότητα της συνεργασίας των περιφερειακών οργανώσεων σε θέματα διεθνούς ειρήνης 

και ασφάλειας βλ. UN Doc A/66/19 της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2012, «Report of the Special Committee on 
Peacekeeping Operations», pp 44-46, paras 221-234. 
241

 Με τον όρο αυτό νοούνται οι πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση διεθνών 

υποχρεώσεων και δύνανται να αποδοθούν σε κράτος ή διεθνή οργανισμό. Η εθιμικής προελεύσεως 
έννοια της αδικοπραξίας ενσωματώθηκε στο σχέδιο άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου για τη 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/07/st11/st11894-co01.el07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/07/st11/st11894-co01.el07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/08/st17/st1714-1.el08.pdf
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των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται απευθείας από τα Η.Ε ή μετά από 

εξουσιοδότηση τους, ενεργοποιείται το δίκαιο της ευθύνης και ποιος είναι ο 

αποδέκτης της επανόρθωσης των συνεπειών της αδικοπραξίας κατά το 

διεθνές δίκαιο.    

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις, οι οποίες στην περίπτωση των Η.Ε242 

αποτελούνται από προσωπικό των ΗΕ (το οποίο διορίζεται από τον Γενικό 

Γραμματέα και είναι υπεύθυνο προς αυτόν – UN staff), από αστυνομικές 

δυνάμεις και στρατιωτικούς παρατηρητές υπό την αιγίδα των ΗΕ (experts on 

mission), από εθνικά στρατιωτικά τμήματα των κρατών μελών, από εθελοντές 

(United Nations volunteers - UN staff) και μεμονωμένους εκτελεστές 

(individual contractors – προσλαμβάνονται με συμβόλαιο για μικρό χρονικό 

διάστημα και δεν θεωρούνται experts on mission αλλά ούτε και προσωπικό 

των ΗΕ σε ό,τι αφορά τα προνόμια και τις ασυλίες)243, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους είναι δυνατόν να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις οι 

οποίες είναι αντίθετες με βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου – Διεθνές 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο (International Humanitarian Law), Δίκαιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (International Human Rights Law), 

Δίκαιο των Προσφύγων (International Refugee Law) -  και να εγείρουν θέμα 

διεθνούς ευθύνης με τον καταλογισμό των πράξεων αυτών είτε στο κράτος 

προέλευσης τους είτε στον ίδιο τον Οργανισμό. 

Οι διάφορες νομικές υποθέσεις που υπάρχουν στη διεθνή νομολογία244, οι 

οποίες προέκυψαν από την εξέλιξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και που 

τα αποτελέσματα τους απασχόλησαν τόσο τον τομέα των διεθνών νομικών 

όσο και τους πανεπιστημιακούς, τα θέματα διοικήσεως και ελέγχου των 

ειρηνευτικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω γραμμές καθώς 

και η περάτωση του έργου της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου σχετικά με τη 

διεθνή ευθύνη των διεθνών οργανισμών, μπορούν να ρίξουν φως στο 

μονοπάτι που οδηγεί στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος. Στο 
                                                                                                                                                                      
διεθνή ευθύνη των κρατών και των διεθνών οργανισμών. Βλ. UN Doc A/56/10 (2001) «Report of the 
International Law Commission», p.63 και  UN Doc A/58/10 (2003) «Report of the International Law 
Commission», p.38. 
242

 Τηρουμένων των αναλογιών, οι ίδιες δυνάμεις και ανάλογα την περίπτωση πλαισιώνουν τις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται με ευθύνη περιφερειακών οργανισμών.   
243 Ο διαχωρισμός αυτός των ειρηνευτικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στη γνωστή αναφορά Zeid 

Report, στο UN Doc. A/59/710 της 24
ης

 Μαρτίου 2005, «A comprehensive strategy to eliminate future 
sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations», pp. 32-40. 
244

 Οι υποθέσεις αυτές απασχόλησαν και απασχολούν ακόμα τα εθνικά και διεθνή δικαστήρια. 

Εκτεταμένη παρουσίαση τους θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της 
παρούσας εργασίας. 
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δεύτερο μέρος που ακολουθεί θα αναλυθεί το δίκαιο της διεθνούς ευθύνης 

των διεθνών οργανισμών, έχοντας ως βάση των ΟΗΕ και λαμβάνοντας 

υπόψη την πρωτοκαθεδρία του σε θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.     
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ο θεσμός της διεθνούς ευθύνης 

1.   Η χρησιμότητα του θεσμού της διεθνούς ευθύνης 

Η ευθύνη, δηλαδή η υποχρέωση για τη θεραπεία των συνεπειών μιας 

άδικης πράξης, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία 

του νομικού συστήματος. Η λειτουργία της ευθύνης βασίζεται σε δύο βασικούς 

πυλώνες: « Αφενός αποσκοπεί στην επανόρθωση της βλάβης που προκαλεί 

η άδικη συμπεριφορά. Αφετέρου, προσλαμβάνει μία οιονεί κανονιστική 

λειτουργία, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή παραινέσεως ως προς την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τα υποκείμενα μιας έννομης 

τάξης και την αποφυγή επιζήμιας συμπεριφοράς»245. Κάθε νομικό σύστημα 

είναι σε αμφίδρομη σχέση με την ευθύνη, αφού «η πρακτική αξία μιας 

έννομης τάξης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια των 

κανόνων για την ευθύνη»246.   

Συνεπώς, δεν θα ήταν λάθος να ειπωθεί πως δεν μπορεί να υπάρξει το 

δίκαιο χωρίς την ευθύνη. Επιπλέον, η παρουσία διακοσίων περίπου κρατών 

και πολλαπλάσιων διεθνών οργανισμών247 στη διεθνή σκηνή, επιτάσσει την 

οριοθέτηση του πλαισίου των πράξεων τους και την εναρμόνιση τους με τους 

πρωτογενείς κανόνες τους διεθνούς δικαίου, οι οποίοι «προσδίδουν τη νόμιμη 

συμπεριφορά των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου»248. Η οριοθέτηση αυτή, 

προήλθε μέσα από τις ανάγκες που προέκυψαν από το πέρασμα των 

χρόνων249 εξαιτίας του αποκεντρωμένου χαρακτήρα της διεθνούς κοινωνίας 

και συνέβαλλε αποφασιστικά στην κωδικοποίηση250 και προοδευτική 

                                                           
245

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.8. 
246 Οικονομίδης, Π. Κ., Δούση Ε., Το δίκαιο της ευθύνης των Κρατών για διεθνείς αδικοπραξίες, εκδ. 

Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2007, σελ. 19. 
247

 Για εκτεταμένη ανάλυση των διεθνών οργανισμών σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο βλ. Νάσκου-

Περράκη, Π., οπ.π (σημ. 3). Ο όρος δεν περιλαμβάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ιδρύονται 
με πράξη εσωτερικού δικαίου. 
248 Ρούκουνας, Ε., οπ.π (σημ.159), σελ.428. 
249 Για την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της διεθνούς ευθύνης βλ. Ιωάννου, Κ., Το δίκαιο της διεθνούς 

ευθύνης, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Κομοτηνή, 2008 και Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.9-17. 
250

 «Με τον όρο κωδικοποίηση εννοούμε την ακριβέστερη διατύπωση και συστηματοποίηση των 

κανόνων του διεθνούς δικαίου σε τομείς όπου υπάρχει εκτεταμένη κρατική (και συνεπώς σε θέματα 
διεθνών οργανισμών) πρακτική, προηγούμενα και επιστημονική ενασχόληση.» Βλ. Ρούκουνας, Ε., οπ.π 

(σημ. 159), σ.5. 
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εξέλιξη251 του δικαίου της ευθύνης των κρατών και των διεθνών οργανισμών 

για διεθνώς παράνομες πράξεις, από την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου (εφεξής 

ΕΔΔ). Το έργο της ΕΔΔ σε ότι αφορά τη διεθνή ευθύνη των Κρατών 

ολοκληρώθηκε το 2001252, ενώ σε ότι αφορά τη διεθνή ευθύνη των Διεθνών 

Οργανισμών το 2011253 όπου «ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία αναφορικά με 

την κρατική ευθύνη»254 . Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι η μορφή 

(π.χ διεθνή συνθήκη) που θα λάβουν τα παραπάνω Σχέδια Άρθρων για τη 

διεθνή ευθύνη παραμένει σε εκκρεμότητα255, παρόλα αυτά αποτελούν 

θεμελιωμένο θεσμό του εθιμικού διεθνούς δικαίου256 και μπορούν να 

ορισθούν «ως το σύνολο των δευτερογενών κανόνων257 που προσδιορίζουν 

τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες υφίσταται παραβίαση διεθνούς 

υποχρεώσεως από πράξη ή ενέργεια κράτους (και κατ’ αναλογία διεθνούς 

οργανισμού) και τις έννομες συνέπειες που προκύπτουν»258.  

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί εκ προοιμίου ότι «η διεθνής ευθύνη δεν 

αναφέρεται στην ύπαρξη αδικήματος με την έννοια του εσωτερικού 

δικαίου…….  δεν είναι ούτε αστική ούτε ποινική…….. και πρέπει να 

διαχωρίζεται από την ατομική διεθνή ποινική ευθύνη των ατόμων και ιδίως ως 

προς τα εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίας και κατά της ανθρωπότητας όπου 

αυτή είναι αναμφισβήτητη»259. Παρ’ όλα αυτά , οι δύο τύποι της ευθύνης – 

ατομική ποινική ευθύνη και ευθύνη διεθνούς οργανισμού ή κράτους - 

συνδέονται στενά καθώς το γεγονός ότι η συμπεριφορά προσώπου260 

αποδίδεται σε κράτος ή διεθνή οργανισμό, δεν το απαλλάσσει από την 

                                                           
251

 Ibid. «Με τον όρο προοδευτική εξέλιξη εννοούμε σχέδια συμβάσεων σε θέματα όπου το διεθνές 

δίκαιο δεν εξελίχθηκε ικανοποιητικά έως τώρα».  
252

 Βλ. UN Doc. A/56/10 (2001), «Σχέδιο Άρθρων για την ευθύνη Κράτους για διεθνείς αδικοπραξίες», 

σελ.  29 και επ. 
253

 Βλ. UN Doc. A/66/10 (2011), «Σχέδιο Άρθρων για την ευθύνη Διεθνούς Οργανισμού για διεθνείς 

αδικοπραξίες», σελ.  52 και επ. 
254

 Ibid. p.69. 
255 Βλ. G.A Res. 66/100 της 12

ης
 Φεβρουαρίου 2012, παρ.4. «Decides to include in the provisional 

agenda of its sixty-ninth session an item entitled “Responsibility of international organizations”, with a 
view to examining, inter alia, the question of the form that might be given to the articles». 
256

 Βλ. Zwanenburg, M., οπ.π (σημ.157), σ.51 και  Ρούκουνας, Ε., οπ.π (σημ. 159), σ.427. 
257

 Αποτελούν το σύνολο των κανόνων που εξασφαλίζουν τη λειτουργία των πρωτογενών κανόνων. 
258

 Βλ. Ρούκουνας, Ε., οπ.π (σημ. 159), σ.428. 
259

 Ibid. σ.427. 
260 Για παράδειγμα, η παραβίαση κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής 

επιχείρησης μπορεί να επισύρει ταυτόχρονα την ευθύνη του οργανισμού, υπό τη διοίκηση και τον 
έλεγχο του οποίου τελεί η επιχείρηση και την ατομική ποινική ευθύνη του προσώπου που συμμετέχει σε 
αυτήν. Για περισσότερη ανάλυση βλ. Μαρούδα, Μ.Ν., Η διεθνής ευθύνη για παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006. 
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ατομική ποινική ευθύνη η οποία εγείρεται όταν παραβιάζεται διεθνής 

υποχρέωση που προκύπτει από υποχρεωτικούς κανόνες τους διεθνούς 

δικαίου261. 

 

2. Η ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου 

για την κωδικοποίηση του Δικαίου της ευθύνης των Διεθνών 

Οργανισμών 

Με το πέρας των εργασιών της ΕΔΔ του σχεδίου των άρθρων για την 

κρατική διεθνή ευθύνη το 2001, η Γενική Συνέλευση με σχετικό αίτημα της262, 

ζήτησε από την ΕΔΔ να εντάξει στον κύκλο των εργασιών της το θέμα της 

διεθνούς ευθύνης των διεθνών οργανισμών. Ειδικός εισηγητής ορίσθηκε ο 

Ιταλός καθηγητής Giorgio Gaja, ο οποίος μέχρι το τέλος των εργασιών της 

ΕΔΔ υπέβαλλε οκτώ εκθέσεις263. Το σύνολο των άρθρων είναι εξήντα επτά 

ενώ το σχέδιο των άρθρων χωρίζεται σε έξι μέρη. Στο πρώτο μέρος (άρθ. 1-2) 

καθορίζεται η προοπτική του σχεδίου των άρθρων και παρέχεται η ερμηνεία 

συγκεκριμένων όρων που χρησιμοποιούνται μέσα στο σχέδιο. Στο δεύτερο 

μέρος (αρθ. 3-27) προσδιορίζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

στοιχειοθετείται η διεθνής ευθύνη για έναν διεθνή οργανισμό. Στο τρίτο μέρος 

(αρθ. 28-42) καθορίζονται οι νόμιμες συνέπειες και οι απαραίτητες 

επανορθώσεις από τον διεθνή οργανισμό σε περίπτωση τέλεσης διεθνούς 

αδικοπραξίας. Στο τέταρτο μέρος (αρθ.43-57) καθορίζεται η εφαρμογή της 

διεθνούς ευθύνης του διεθνούς οργανισμού και συγκεκριμένα ο μηχανισμός 

βάσει του οποίου εγείρονται θέματα διεθνούς ευθύνης. Στο πέμπτο μέρος 

(αρθ.58-63) διευκρινίζεται η κρατική ευθύνη264 κατά την τέλεση της διεθνούς 

αδικοπραξίας του διεθνούς οργανισμού, ενώ στο έκτο μέρος (αρθ. 64-67) 

παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή του συνόλου του 

σχεδίου των άρθρων.  

                                                           
261

 Βλ. Άρθρο 66 και το σχετικό σχολιασμό στο UN Doc. A/66/10 (2011), «Σχέδιο Άρθρων για την 

ευθύνη Διεθνούς Οργανισμού για διεθνείς αδικοπραξίες», σελ. 171. 
262

 Βλ. G.A Res. 56/82 της 12
ης

 Δεκεμβρίου 2001, παρ.4. 
263

 Βλ. Doc. A/CN.4/532 της 26 Μαρτίου 2003, A/CN.4/541 της 2ας Απριλίου 2004, A/CN.4/553 της 13
ης

  

Μαΐου 2005, A/CN.4/564 της 28
ης

 Φεβρουαρίου 2006, A/CN.4/583 της 2ας Μαΐου 2007, A/CN.4/597 της 
1

ης
 Απριλίου 2008,A/CN.4/610 της 27

ης
 Μαρτίου 2009, A/CN.4/640 της 14

ης
 Μαρτίου 2011. 

264
 Ο ελληνικός όρος «ευθύνη» αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο «responsibility», οι οποίοι εννοιολογικά 

είναι ισοδύναμοι. Στην αγγλική νομική ορολογία υπάρχουν και οι όροι «liability» και «accountability», οι 
οποίοι διαφοροποιούνται από τον όρο «responsibility». Για τη σκοπιμότητα της διάκρισης βλ. Gill, D.T., 
οπ.π(σημ.182), σελ. 51-52, 58 και Ryngaert, C., Buchanan H., “ Member State responsibility for the acts 
of international organizations”, Ultrecht Law Review (2011), 7:1, 133-134. 
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Είναι αυτονόητο ότι σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η κατ’ 

άρθρο ερμηνεία του παραπάνω σχεδίου άρθρων για το δίκαιο της ευθύνης 

διεθνών οργανισμών, αλλά η εξαγωγή των κυριότερων σημείων που αφορούν 

τις πράξεις των ειρηνευτικών δυνάμεων κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεων 

είτε αυτές διενεργούνται υπό την αιγίδα των ΗΕ είτε μετά από εξουσιοδότηση 

τους σε περιφερειακό οργανισμό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η διεθνής ευθύνη των Διεθνών 

Οργανισμών 

1.  Η Διεθνής ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών σε συνάρτηση με 

τη νομική προσωπικότητα τους 

Από το Σχέδιο των Άρθρων για τη Διεθνή Ευθύνη των Διεθνών 

Οργανισμών (εφεξής ΣΑΔΕΔΟ) και στο Άρθ.3 αναφέρεται ότι « Κάθε διεθνής 

αδικοπραξία διεθνούς οργανισμού επισύρει τη διεθνή ευθύνη του», ενώ στο 

Άρθ.2,παρ(α) αναφέρεται ότι « Για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου 

άρθρων, ο όρος «διεθνής οργανισμός» αναφέρεται σε οργανισμό που έχει 

ιδρυθεί με συνθήκη ή άλλο κείμενο που διέπεται από το διεθνές δίκαιο και ο 

οποίος διαθέτει ιδία νομική προσωπικότητα……»265. 

Αναμφίβολα, πρωταρχικό στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της διεθνούς 

ευθύνης και την αναγνώριση ενός οργανισμού ως διεθνούς αποτελεί η 

ιδρυτική του συνθήκη και η ύπαρξη νομικής προσωπικότητας. Η ιδιότητα της 

νομικής προσωπικότητας πέρα από το γεγονός ότι καθιστά τους οργανισμούς 

που τη διαθέτουν όχι μόνο φορείς δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων266, 

παρέχει και την ικανότητα να ενεργεί ως αυτοτελής οντότητα στο πλέγμα των 

διεθνών σχέσεων και να φέρει «ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις του….. 

και να υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της άδικης συμπεριφοράς του»267. 

 

                                                           
265 UN Doc. A/66/10 (2011), «Σχέδιο Άρθρων για την ευθύνη Διεθνούς Οργανισμού για διεθνείς 

αδικοπραξίες», σελ. 71-77. Για μια κριτική του Άρθρου 2 του ΣΑΔΕΔΟ βλ. Mendelson, M., ‘’The 
definition of ‘international organization in the international law commission’s current project on the 
responsibility of international organizations’’ in the Maurizio Ragazzi (ed), International Responsibility 
Today. Essays in Memory of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, 371-389. 
266

 Βλ. Γνωμοδότηση για την Ερμηνεία της Συμφωνίας της 25
ης

 Μαρτίου 1951 μεταξύ της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας και της Αιγύπτου, Διεθνές Δικαστήριο, 1980,σελ. 89-90, παρ.37, όπου αναφέρεται: 
«οι διεθνείς οργανισμοί είναι υποκείμενα του διεθνούς δικαίου και ως τέτοια δεσμεύονται από 
οποιαδήποτε υποχρέωση τους αναλογεί βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, των 
καταστατικών τους πράξεων ή βάσει διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι μέρη». 
267

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.27. 
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1.1 Η νομική προσωπικότητα των Ηνωμένων Εθνών 

Στην περίπτωση του Ο.Η.Ε η νομική προσωπικότητα του 

Οργανισμού, αναζητήθηκε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας και 

συγκεκριμένα στη Γνωμοδότηση σχετικά με την Επανόρθωση των Ζημιών 

στην Υπηρεσία των Η.Ε, από το Διεθνές Δικαστήριο, όπου το δικαστήριο 

προκειμένου να καθορίσει το ζήτημα της παθητικής και ενεργητικής ευθύνης 

του Οργανισμού268, έπρεπε να αναζητήσει πρώτα την ύπαρξη της διεθνούς 

νομικής προσωπικότητας του. Αν και η ιδρυτική συνθήκη του ΟΗΕ (ο Χάρτης 

των ΗΕ) δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη για το θέμα αυτό269, το Δικαστήριο 

κατέληξε ότι τα ιδρυτικά κράτη ανέθεσαν στον Οργανισμό καθήκοντα και 

αρμοδιότητες, τις οποίες δεν θα μπορούσε να ασκήσει παρά μόνο εάν διέθετε 

διεθνή νομική προσωπικότητα270. Επιπλέον, η νομική αυτή προσωπικότητα 

ήταν αντιτάξιμη έναντι όλων των κρατών, ακόμα και αυτών που δεν ήταν μέλη 

του271.  

Συνεπώς, η ύπαρξη νομικής προσωπικότητας του Ο.Η.Ε σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα και κάτω υπό 

προϋποθέσεις, η άδικη συμπεριφορά των οργάνων του ή των υπαλλήλων του 

κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων να του αποδοθεί, καθιστά 

τον οργανισμό «υπεύθυνο» να επωμιστεί τις αρνητικές συνέπειες των 

πράξεων που τελέστηκαν και να αναλάβει υποχρεώσεις σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο272. Επιπλέον, « μια πράξη κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών 

                                                           
268

 Το ερώτημα που τέθηκε στο Δικαστήριο από τη Γ.Σ ήταν το εξής: Σε περίπτωση που ένας 

υπάλληλος των Η.Ε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υφίσταται ζημία σε συνθήκες που 
επισύρουν την ευθύνη ενός κράτους (δολοφονία του κόμη Bernadotte, ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ 
στο μη αναγνωρισμένο έως τότε Ισραήλ), κατά πόσο τα Η.Ε, ως διεθνής οργανισμός έχουν την 
ικανότητα να εγείρουν διεθνή απαίτηση κατά της υπεύθυνης de jure ή de facto κυβέρνησης προκειμένου 
να λάβουν την οφειλόμενη αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη ο Οργανισμός και το θύμα. Η 
ενεργητική ευθύνη αναφέρεται στην ικανότητα του οργανισμού να απαιτήσει επανόρθωση των ζημιών 
που υπέστη στο πρόσωπο του υπαλλήλου του, ενώ η παθητική ευθύνη αναφέρεται στην ευθύνη που 
απορρέει από την άδικη συμπεριφορά των οργάνων του ή υπαλλήλων του έναντι τρίτων.  Βλ. Νάσκου-
Περράκη, Π., οπ.π (σημ.3), σελ.56-58.    
269

 Το άρθρο 104 του Χάρτη αφορά τη νομική προσωπικότητα του Οργανισμού κατά το εσωτερικό 

δίκαιο. 
270

 Βλ. Γνωμοδότηση σχετικά με την Επανόρθωση των Ζημιών στην Υπηρεσία των Η.Ε,, Διεθνές 

Δικαστήριο, 1949,σελ. 179: « Ο Οργανισμός (Ο.Η.Ε)……………… αποτελεί την υπέρτατη μορφή 
διεθνούς οργανισμού, και δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προθέσεις των ιδρυτών του εάν 
στερείτο διεθνούς προσωπικότητας……». 
271

 Ibid, σελ.185: « Πενήντα Κράτη, που αντιπροσώπευαν μια μεγάλη πλειοψηφία των μελών της 

διεθνούς κοινότητας, είχαν την εξουσία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να ιδρύσουν μια οντότητα που 
διαθέτει αντικειμενική διεθνή προσωπικότητα και όχι απλώς μια προσωπικότητα που θα αναγνωριζόταν 
μόνο από αυτά.» 
272 Βλ. Κουφά, Κ.Κ, Εισαγωγή στην οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας. Η δικαιϊκή οργάνωση της 

διεθνούς κοινωνίας, εκδ. Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1988, σελ.109-110 όπου αναφέρεται: «Νομική 

προσωπικότητα δεν σημαίνει πως ο κάθε αποδέκτης ενός κανόνα του δικαίου μπορεί για το λόγο αυτό 
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επιχειρήσεων των Η.Ε, εάν τελεσθεί κατά παράβαση διεθνούς υποχρεώσεως, 

εγείρει θέμα διεθνούς ευθύνης για τον Οργανισμό και εγκαθιστά την 

υποχρέωση για επανόρθωση από αυτόν, αφού οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

των ΗΕ θεωρούνται δευτερεύων όργανο του Οργανισμού»273. 

 

1.2 Η νομική προσωπικότητα των διεθνών περιφερειακών 

οργανισμών που εξουσιοδοτούνται για ανάληψη ειρηνευτικής 

επιχείρησης 

Στην περίπτωση του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου 

(ΝΑΤΟ), ο οποίος από την μέχρι τώρα πρακτική των Η.Ε έχει εξουσιοδοτηθεί 

για την πραγματοποίηση του συνόλου σχεδόν των κατ’ εντολή ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων, διαθέτει διεθνή νομική προσωπικότητα «στο εύρος των 

δραστηριοτήτων του και ποιο περιορισμένη από αυτήν των Η.Ε»274, διαθέτει 

επίσης την ικανότητα να συνάπτει συμφωνίες με άλλους διεθνείς οργανισμούς 

και/ή κράτη και «διαθέτει την νομική ικανότητα να αποδέχεται και να εγείρει 

θέματα καταγγελιών και να είναι φορέας ασυλιών»275. Άλλωστε τα θέματα της 

νομικής προσωπικότητας του Οργανισμού «διευθετούνται στη Συμφωνία της 

Οτάβας (20 Σεπτεμβρίου 1951) και στο Πρωτόκολλο στο Παρίσι (28 

Αυγούστου 1952 – Άρθρο 10 )»276. Επιπλέον, όπως έχει δείξει και η διεθνής 

νομολογία, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν κράτη τα οποία επικαλέστηκαν 

την ξεχωριστή νομική προσωπικότητα του Οργανισμού κατά την ακροαματική 

διαδικασία για την εξέταση των υποθέσεων277 σε Διεθνή Δικαστήρια.  

                                                                                                                                                                      
να είναι και υποκείμενο δικαίου, αλλά τη νομική δυνατότητα απευθείας δράσης, τόσο στην κατεύθυνση 
της προστασίας δικαιωμάτων, όσο και στην κατεύθυνση αποδοχής δεσμεύσεων και επωμισμού της 
σχετικής ευθύνης». 
273

 Βλ. UN Doc. A/CN.4/454, ‘ Letter by the UN Legal Counsel to the Director of the Codification 

Division’, 3 Φεβρουαρίου 2004, section II.G όπου αναγράφεται: « As a subsidiary organ of the UN, an 
act of a peacekeeping force is, in principle, imputable to the Organization, and if committed in violation 
of an international obligation entails the international responsibility of the Organization and its liability in 
compensation».  
274

 Βλ. Gill, D.T., οπ.π(σημ.182), σελ. 52. 
275

 Ibid. Για περισσότερα βλ. Zwanenburg, M., οπ.π (σημ.157), σελ.66-67. 
276

 Βλ. NATO Legal Deskbook, 2
nd

 ed., 2010, σελ.74,105,188 διαθέσιμο στο https://trans-

net.act.nato.int/WISE/Library/Legal/LEGALDESKB/file/_WFS/LEGAL%20DESKBOOK%20FINAL%20ve
rsion%20-%2022%20SEPT%202010.pdf. 
277

 Βλ. Υπόθεση Bankovic και άλλοι κατά Βελγίου και άλλων δεκαέξι συμβαλλόμενων κρατών, υπόθεση 

υπ’ αριθμ. 52207/99, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία ο 
εκπρόσωπος της Γαλλίας υποστήριξε τη νομική αυτονομία του ΝΑΤΟ και ότι δεν ήταν δυνατόν να 
αποδοθεί ευθύνη στη Γαλλία, αφού το ΝΑΤΟ σχεδίασε και υλοποίησε τη στρατιωτική επιχείρηση την 
άνοιξη του 1999. Για περισσότερα http://www.echr.coe.int. Βλ. επιπλέον Υπόθεση Νομιμότητα Χρήσης 
Βίας, Σερβία και Μαυροβούνιο κ. Γαλλίας, ακροαματική διαδικασία, CR 2004/12, Διεθνές Δικαστήριο, 
όπου ο εκπρόσωπος της Γαλλίας δήλωσε: «…… η ασυνήθιστη αντίληψη της διαπερατότητας του 
οργανισμού (ΝΑΤΟ) περιφρονεί τη διεθνή νομική προσωπικότητα που πρέπει να του αναγνωρισθεί, 

http://www.echr.coe.int/
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Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα της νομικής 

προσωπικότητας ως διεθνούς οργανισμού, αναφέρεται στην «Ενοποιημένη 

Απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση»278, όπου στο Άρθρο 47 

αναφέρεται: «Η Ένωση έχει νομική προσωπικότητα», ενώ στην περίπτωση 

της Αφρικανικής Ένωσης η νομική προσωπικότητα «συμπεραίνεται από το 

Άρθρο 1 της Γενικής Συνθήκης για τα Δικαιώματα και τις Ασυλίες του 

Οργανισμού Αφρικανικής Ένωσης, ο οποίος αντικαταστάθηκε από την 

Αφρικανική Ένωση»279. Σε κάθε περίπτωση, παρόλο «που η γνωμοδότηση 

του Διεθνούς Δικαστηρίου αφορούσε μόνο τον Ο.Η.Ε, στην πράξη 

εφαρμόζεται και για άλλους Διεθνείς Οργανισμούς»280. 

 

2. Η Διεθνής ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών σε συνάρτηση με 

την απόδοση της διεθνώς παράνομης πράξης σε αυτούς 

Το Άρθρο 4 του ΣΑΔΕΔΟ αναφέρει: «Διεθνής αδικοπραξία διεθνούς 

οργανισμού υφίσταται όταν η συμπεριφορά που συνίσταται σε πράξη ή 

παράλειψη α) είναι αποδοτέα στο διεθνή οργανισμό κατά το διεθνές δίκαιο και 

β) αποτελεί παραβίαση διεθνούς υποχρεώσεως αυτού του διεθνούς 

οργανισμού». Επομένως , όπως ισχύει και στην περίπτωση της κρατικής 

ευθύνης, τρεις προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν προκειμένου να 

στοιχειοθετηθεί η διεθνής ευθύνη των διεθνών οργανισμών (Ο.Η.Ε – ΝΑΤΟ 

κ.λ.π) που πραγματοποιούν ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Πρώτον, η διεθνής 

αδικοπραξία να μπορεί να του αποδοθεί και δεύτερον, ο οργανισμός θα 

πρέπει να έχει παραβιάσει διεθνή υποχρέωση του281. Εξυπακούεται, ότι η 

διεθνής αδικοπραξία δεν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις (τρίτη 

προϋπόθεση), που αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης αυτής και όπως 

αυτές περιγράφονται στα προτεινόμενα Άρθρα 20 έως 25 του ΣΑΔΕΔΟ 

                                                                                                                                                                      
σύμφωνα με τα κριτήρια που αυτό το δικαστήριο κατέστησε εμφανή στη γνωμοδότηση σχετικά με την 
επανόρθωση των ζημιών στην υπηρεσία των Η.Ε». Για περισσότερα http://www.icj-cij.org. 
278

 Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C.83/13 της 30
ης

 Μαρτίου 2010, διαθέσιμο στην 

διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:EL:PDF. 
279

 Αναφέρεται στο African Union Law, Teaching Material,2009, p.42-43 και διαθέσιμο στην διεύθυνση 

http://chilot.files.wordpress.com/2011/06/african-union-law.pdf. 
280

Βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., οπ.π (σημ.3), σελ.58. 
281

 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. UN Doc. A/66/10 (2011), οπ.π (σημ.257), σσ. 98-102 και για την 

προέλευση των διεθνών υποχρεώσεων των Η.Ε, βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σσ. 59-74. 
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(Συναίνεση, Νόμιμη Άμυνα, Αντίμετρα, Ανωτέρα βία, Κίνδυνος, Κατάσταση 

Ανάγκης)282.  

Σε ότι αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις των διεθνών οργανισμών, αυτές 

πηγάζουν από τις ιδρυτικές τους συνθήκες, από διεθνείς συμφωνίες που 

έχουν συνάψει με κράτη ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, από το διεθνές 

έθιμο, από μονομερείς πράξεις των οργάνων τους καθώς και από γενικές 

αρχές του δικαίου. Για παράδειγμα οποιαδήποτε παραβίαση του κανόνα 

αναγκαστικού δικαίου (jus cogens) που αφορά την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποτελεί παραβίαση διεθνούς 

υποχρεώσεως του διεθνούς οργανισμού και αν αποδοθεί σε αυτόν, εγείρει 

θέμα διεθνούς ευθύνης του υπόψη διεθνούς οργανισμού. Το κρίσιμο όμως 

ερώτημα για τη στοιχειοθέτηση διεθνούς ευθύνης, ιδιαίτερα στις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις, είναι το σε ποια οντότητα αποδίδεται η παραβίαση διεθνούς 

υποχρέωσης όταν αυτή συμβεί. Για το λόγο αυτό ακολουθεί ανάλυση σε ότι 

αφορά θέματα απόδοσης της διεθνούς αδικοπραξίας, σύμφωνα με τις 

προτάσεις της ΕΔΔ στο ΣΑΔΕΔΟ και παρουσίαση σχετικών – με θέματα 

απόδοσης και διεθνούς ευθύνης κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

– υποθέσεων που απασχόλησαν διεθνή και εσωτερικά δικαστήρια.   

Οι γενικές αρχές που ισχύουν για την απόδοση μιας διεθνούς 

αδικοπραξίας επεξηγούνται στα Άρθρα 6-9 του ΣΑΔΕΔΟ, από τα οποία τα πιο 

σημαντικά, κατά τη γνώμη του γράφοντος, για τον πυρήνα της συγκεκριμένης 

εργασίας αποτελούν τα Άρθρα 6 και 7. Στο Άρθρο 6 αναφέρεται: «1. 

Θεωρείται ενέργεια του διεθνούς οργανισμού κατά το διεθνές δίκαιο η 

συμπεριφορά οργάνου ή αντιπροσώπου διεθνούς οργανισμού κατά την 

άσκηση των καθηκόντων αυτού του οργάνου ή αντιπροσώπου, ανεξάρτητα 

από τη θέση που κατέχει το όργανο ή ο αντιπρόσωπος στον οργανισμό. 2…». 

Σε ότι αφορά επομένως, την απόδοση μιας αδικοπραξίας στο διεθνή 

οργανισμό, από συμπεριφορά283 η οποία τελέσθηκε είτε από όργανο ή 

αντιπρόσωπο του διεθνούς οργανισμού είτε «από όργανο ενός Κράτους ή 

από όργανο ή αντιπρόσωπο διεθνούς οργανισμού το οποίο διατέθηκε 

                                                           
282

 Σκοπός της παρούσης είναι η ανεύρεση των προϋποθέσεων στοιχειοθέτησης διεθνούς ευθύνης στο 

πλαίσιο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό δεν θα αναλυθούν περαιτέρω οι περιπτώσεις 
που άρουν τον άδικο χαρακτήρα μιας διεθνούς αδικοπραξίας. Για περισσότερα βλ. το σχολιασμό των 
συγκεκριμένων άρθρων από την ΕΔΔ στο UN Doc. A/66/10 (2011), οπ.π (σημ.257), σσ. 111-120. 
283

 Σε όλο το κείμενο του ΣΑΔΕΔΟ χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος «conduct» (συμπεριφορά) και όχι ο 

όρος  «action»(ενέργεια). 
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πλήρως στον οργανισμό (fully seconded)»284, τότε η συμπεριφορά αποδίδεται 

στο διεθνή οργανισμό και ισχύει το προαναφερθέν Άρθρο του ΣΑΔΕΔΟ285. Το 

ζήτημα της δημιουργίας διεθνούς ευθύνης για το διεθνή οργανισμό, σύμφωνα 

με το παραπάνω άρθρο ξεκαθαρίζει το τοπίο για το προσωπικό των 

ειρηνευτικών δυνάμεων που είτε υπάγονται είτε προσλαμβάνονται από τον 

διεθνή οργανισμό για μια συγκεκριμένη ειρηνευτική επιχείρηση, δηλαδή για 

πράξεις286 όλου του προσωπικού των ειρηνευτικών δυνάμεων πλην των 

στρατιωτικών τμημάτων287.  

Για τα στρατιωτικά τμήματα, το ΣΑΔΕΔΟ με το Άρθρο 7 ξεκαθαρίζει: «Η 

συμπεριφορά κρατικού οργάνου ή οργάνου ή αντιπροσώπου διεθνούς 

οργανισμού που έχει τεθεί στη διάθεση άλλου διεθνούς οργανισμού θεωρείται 

ενέργεια του τελευταίου κατά το διεθνές δίκαιο, στο βαθμό που ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο σε αυτή τη συμπεριφορά». Επιπλέον στον αναλυτικό 

σχολιασμό του Άρθρου από την ΕΔΔ αναφέρεται: «Το Άρθρο 7 εστιάζει στη 

διαφορετική κατάσταση όπου το κρατικό όργανο ή το όργανο ή ο 

αντιπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού, ενεργεί σε κάποιο βαθμό ως όργανο 

του κράτους προέλευσης……….. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των 

στρατιωτικών τμημάτων που τίθενται στη διάθεση των ΗΕ από κράτος μέλος 

κατά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, όπου το κράτος διατηρεί τον διοικητικό 

έλεγχο και την ποινική δικαιοδοσία στα μέλη του στρατιωτικού τμήματος 

του»288, συνεχίζει στο σχόλιο (4): «Το κριτήριο για την απόδοση μιας 

συμπεριφοράς είτε στο κράτος προέλευσης….. είτε στο διεθνή οργανισμό 

(στον οποίο προσκολλούνται τα τμήματα), βασίζεται στον πραγματικό έλεγχο 

(factual control) που ασκεί ο οργανισμός στη συμπεριφορά αυτή…..» και 

αναφέρει στο σχόλιο (8) «….. το αποφασιστικό ερώτημα σε σχέση με την 

απόδοση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς είναι το ποιος είχε τον 
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 Βλ. σχόλιο (1) του Άρθρου 7 στο UN Doc. A/66/10 (2011), οπ.π (σημ.257), σ. 87. 
285

 Ακόμα και αν η συμπεριφορά αυτή έλαβε χώρα καθ’ υπέρβαση εξουσίας ή παράβασης εντολών 

(πράξεις ultra vires). Βλ. Άρθρο 8 του ΣΑΔΕΔΟ. 
286

 Ακόμα και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους ή κατά παράβαση 

των οδηγιών που έλαβαν. Βλ. Άρθρο 8 του ΣΑΔΕΔΟ. 
287

 « Τα στρατιωτικά τμήματα δεν είναι όργανα ή αντιπρόσωποι των Η.Ε. Είναι όργανα των κρατών τους, 

που τέθηκαν ‘’στη διάθεση’’ των Η.Ε για τις ανάγκες της ειρηνευτικής επιχείρησης». Αναφέρεται στο 
Dannenbaum, T., ‘’Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective 
Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member State 
Troop Contingents Serving as UN Peacekeepers’’, Harvard International Law Journal (2010), vol.51 
No.1, p.140.   
288

 Ibid. 
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αποτελεσματικό έλεγχο (effective control) κατά την τέλεση της 

συμπεριφοράς»289. 

Συμπερασματικά λοιπόν, και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρθηκαν στο 

δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της παρούσης σχετικά με θέματα 

διοίκησης και ελέγχου των ειρηνευτικών επιχειρήσεων είτε αυτών που 

διεξάγονται υπό την αιγίδα των Η.Ε είτε αυτών που πραγματοποιούνται 

κατόπιν εξουσιοδοτήσεως τους, το αποφασιστικό ερώτημα για τις ειρηνευτικές 

δυνάμεις (στρατιωτικό σκέλος) είναι το ποιος είχε τον πραγματικό ή 

αποτελεσματικό έλεγχο290 των τμημάτων κατά την τέλεση μιας διεθνούς 

αδικοπραξίας. Και αυτό διότι, ο έλεγχος των στρατιωτικών τμημάτων291 από 

τα κράτη προέλευσης τους υφίσταται , αφού « η ικανότητα των κρατών μελών 

να επηρεάζουν την εξέλιξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων βασίζεται στην 

εθελοντική συνεισφορά των στρατιωτικών τους τμημάτων και της ύπαρξης του 

αναφαίρετου δικαιώματος της αποχώρησης από τις επιχειρήσεις»292, ενώ «το 

κράτος που συνεισφέρει τμήματα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αρνηθεί να 

αναλάβει κάποια επιμέρους αποστολή στα πλαίσια της επιχείρησης»293. 

 

 

2.1 Η απόδοση μιας διεθνούς αδικοπραξίας στις επιχειρήσεις 

που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 

 

Στην περίπτωση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των ΗΕ, κάτω από το πλαίσιο διοίκησης 

και ελέγχου που προαναφέρθηκε στις παραπάνω γραμμές, τα ΗΕ (Συμβούλιο 

Ασφαλείας) δεν είναι μόνο η επίσημη αρχή που με την παροχή της εντολής 

                                                           
289

 Ibid, σελ.89. 
290 Στο κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου έχουν βασιστεί οι αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, όπως 

θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Βλ. επιπλέον και τις απόψεις πανεπιστημιακών, π.χ, Hirsch, M., 
The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some Basic Principles, Martinus 
Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995, σελ. 64, όπου αναφέρεται:  « Η οντότητα που ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο στο άτομο που διαπράττει την αδικοπραξία – είτε ο διεθνής οργανισμός είτε το 
κράτος αποστολής- θεωρείται ότι φέρει διεθνή ευθύνη». 
291

 «Οι στρατιωτικοί, ως όργανα ενός κράτους, αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία κρατικών οργάνων 

από όλες τις υπόλοιπες αφού το κράτος εφαρμόζει αυστηρότερο έλεγχο σε αυτούς». Αναφέρεται στο 
Μαρούδα, Μ.Ν., οπ.π. (σημ.260), σελ.48. 
292

 Βλ. Dannenbaum, T., οπ.π (σημ.287), p.150.   
293 Βλ. Leck, C., ‘’International responsibility in UN peacekeeping operations: command and control 

arrangements and the attribution of conduct’’, Melbourne Journal of International Law (2009), vol.10, 

p.359. 
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(mandate) παρέχουν το πλαίσιο για την επιχείρηση, αλλά επιπλέον ασκούν de 

jure την επιχειρησιακή διοίκηση (OPCOM) και/ή έλεγχο της όλης επιχείρησης 

(μέσω του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων – DPKO). Εάν αυτό 

μεταφράζεται ως αποτελεσματικός έλεγχος (effective control)  σε σχέση με μία 

συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη εξαρτάται τόσο από τη φύση της πράξης 

όσο και από άλλους παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής: εάν η 

εξεταζόμενη συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) τελέσθηκε κάτω από 

επιχειρησιακές συνθήκες (operational context) κατά την εκτέλεση των 

επίσημων καθηκόντων (official capacity) , εάν αυτός που πραγματοποίησε τη 

συμπεριφορά αυτή βρισκόταν πραγματικά υπό την καθοδήγηση των ΗΕ ή 

υπό τις οδηγίες του κράτους προέλευσης του και τελικά εάν η συμπεριφορά 

αυτή ήταν κατά παράβαση των κανόνων, αρχών και διαδικασιών των ΗΕ 

(πράξεις ultra vires). Για παράδειγμα, εάν ο Διοικητής της Δύναμης294 σε μία 

ειρηνευτική επιχείρηση των ΗΕ, εκδώσει διαταγή στους υφιστάμενους του να 

μην χρησιμοποιήσουν βία για να αντιμετωπίσουν μία ένοπλη ομάδα που 

απειλεί πολίτες, τότε η πράξη αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στα ΗΕ στην 

περίπτωση που η απειλή από την ένοπλη ομάδα θα γινόταν πράξη και θα 

επέφερε το θάνατο πολλών πολιτών, ως αποτέλεσμα της παραπάνω 

διαταγής. Εάν όμως ο παραπάνω Διοικητής εκδώσει μια διαταγή με την οποία 

θα απαιτεί την χρήση όλων των απαραίτητων μέσων από τους υφισταμένους 

του, προκειμένου να αποτρέψουν την εκδήλωση πράξεων βίας (από την 

ένοπλη ομάδα) και ο διοικητής του εθνικού τμήματος (ο οποίος βρίσκεται υπό 

τις διαταγές του Διοικητή της Δύναμης) είτε αγνοήσει τη διαταγή (κατόπιν 

οδηγίας που θα λάβει από το κράτος προέλευσης του) είτε χρησιμοποιήσει 

βία κατά τρόπο δυσανάλογο295 και αδιακρίτως και κατά παράβαση των 

κανόνων εμπλοκής (Rules of Engagement) με αποτέλεσμα την ύπαρξη 

πολλών θυμάτων, τότε η πράξη αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στο κράτος 

προέλευσης του (Troop Contributing Country), καθώς πρόκειται για μια πράξη 

ultra vires. 

Σε κάθε περίπτωση, στις επιχειρήσεις των Η.Ε, υπάρχει η 

αδιαμφισβήτητη υπόθεση ότι οι επιχειρησιακές δραστηριότητες των τμημάτων 
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 Βλ. σημ. 182. 
295

 Αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή μνημονεύεται στις Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα 

Πρωτόκολλα.  
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που ενεργούν, θα μπορούσαν να αποδοθούν στα Η.Ε, αλλά «κρίνεται 

αναγκαίο να διερευνείται προσεκτικά, εάν κατά την τέλεση της εξεταζόμενης 

συμπεριφοράς, υπήρχαν συνθήκες αποτελεσματικού ελέγχου από τα Η.Ε»296 

και επιπρόσθετα εάν η συμπεριφορά αυτή προήλθε κατόπιν «ηθελημένης 

αγνόησης των οδηγιών και κατευθύνσεων των ΗΕ ή βαριάς αμέλειας (gross 

negligence)»297. Στην τελευταία περίπτωση, «η συμπεριφορά θα αποδίδονταν 

στο κράτος αποστολής και όχι στα ΗΕ»298.   

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει και η περίπτωση κατά την 

οποία η εξεταζόμενη συμπεριφορά, να λάβει χώρα κατά την μη επίσημη 

εκτέλεση των καθηκόντων (off-duty capacity) από το προσωπικό των 

ειρηνευτικών δυνάμεων299. Πρόκειται για τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού 

καταγγελιών για παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων300 από μέλη των ειρηνευτικών δυνάμεων των ΗΕ με τη 

συνακόλουθη αρνητική επίπτωση στην αξιοπιστία αυτών στην παγκόσμια 

κοινή γνώμη301. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση γεννάται από το 

σύνολο των νόμων σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες των ειρηνευτικών 

δυνάμεων, την ατομική ποινική ευθύνη αυτού που διέπραξε την ενέργεια και 
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 Βλ. Gill, D.T., οπ.π (σημ.182), p.55. 
297

 Ibid. 
298 Βλ. Kondoch, B., ‘’ The responsibility of peacekeepers, their sending States and international 

organizations’’ in the Gill, TD., Fleck, D.,(ed), The Handbook of the International Law of Military 
Operations, Oxford University Press, Oxford, 2010, p.524. Βλ. επιπλέον το άρθρο 9 του αναθεωρημένου 
Υπομνήματος Κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ Η.Ε και κράτος αποστολής, οπ.π 
(σημ.202), όπου αναφέρεται ότι η ευθύνη των Η.Ε αποκλείεται σε περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή 

ηθελημένης ανάρμοστης συμπεριφοράς ( ……if the loss, damage, death or injury arose from gross 

negligence or willful misconduct of the personnel provided by the Government, the Government will be 
liable for such claims). Βλ επιπλέον B., Durham, H., Bates, A., οπ.π (σημ.201), p.60. 
299

 Για τον καθορισμό των πράξεων που θεωρούνται πράξεις ‘εκτός καθηκόντων’ από τα Η.Ε βλ. UN 

Doc ST/LEG/SER.C/24 (1986), ‘’ Liability of the UN for claims involving off-duty acts of members of 
peacekeeping forces – determination of ‘’off-duty’’ status’’, p.300. 
300 Πρόκειται για περιστατικά που καταγγέλθηκαν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Η.Ε 

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία, την Καμπότζη, το Κονγκό, το Ανατολικό Τιμόρ και 
το Κοσσυφοπέδιο. Βλ. Dannenbaum, T., οπ.π (σημ.287), σελ. 113-193, Vojdik, V.K., ‘’Sexual Abuse 
and Exploitation of Women and Girls by U.N Peacekeeping Troops’’, Michigan State Journal of 
International Law (2007), vol.15, 157-168 , Murray, M., ‘’Who Will Police the Peace-Builders? The failure 
to Establish Accountability for the participation of UN Civilian Police in the Trafficking of Women in Post-
Conflict Bosnia and Herzegovina’’, Columbia Human Rights Law Review (2003), vol.34, 475-527, 

Ryngaert, C., “The European Court of Human Rights’ Approach to the Responsibility of Member States 
in Connection with Acts of International Organizations”, International and Comparative Law Quarterly 
(2011), 60:4, 997-1016 και Gray, Ch., οπ.π (σημ.74), pp 267-288. 
301 Ο Ο.Η.Ε ασχολήθηκε με επιμονή προκειμένου το αναδυόμενο αυτό πρόβλημα να εξαλειφθεί, με την 

υποβολή ενός σχεδίου συμβάσεως από επιτροπή νομικών εμπειρογνωμόνων, κατόπιν απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης (βλ. G.A Res. 59/300) σχετικά με την ποινική ευθύνη των υπαλλήλων και των 
εμπειρογνωμόνων των Η.Ε για εγκλήματα που διαπράττονται κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων των Η.Ε. Για το σχέδιο της σύμβασης βλ. UN Doc. A/60/980 της 16

ης
 Αυγούστου 2006, 

‘’Ensuring the accountability of UN Staff and experts on mission with respect to criminal acts committed 
in peacekeeping operations’’. Για ανάλυση της όλης διαδικασίας στο πλαίσιο των Η.Ε και του  σχεδίου 

της σύμβασης  βλ. Odello, M., οπ.π (σημ.163), 347-391. 
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δυσκολίες στην απόδοση της πράξης εξαιτίας «της διαφοροποίησης της 

ποινικής νομοθεσίας των κρατών μελών σε σχέση με τη συμπεριφορά που 

συνιστά ποινικό αδίκημα, ελλείμματος διεθνών αποδεκτών ορισμών για κάθε 

έγκλημα και αδυναμία προσαγωγής μαρτύρων»302. Ωστόσο, κατόπιν της 

υποβολής του Σχεδίου Συμβάσεως από επιτροπή νομικών 

εμπειρογνωμόνων, στο οποίο καθορίζονται τα ‘’σοβαρά αδικήματα-(serious 

crimes)’’303, το στρατιωτικό προσωπικό των εθνικών μονάδων ενόπλων 

τμημάτων  που τίθεται στη διάθεση των ΗΕ από τα κράτη μέλη, εξαιρείται304 

από τις διατάξεις που εισάγονται, καθώς αυτό παραμένει υπό την 

αποκλειστική ποινική δικαιοδοσία του κράτους προέλευσης. Συμπερασματικά 

λοιπόν, συμπεριφορές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, «θα πρέπει να 

αποδίδονται στο κράτος αποστολής και όχι στα ΗΕ.»305. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η πιθανότητα, να τίθεται και θέμα 

συντρέχουσας ευθύνης, όπου μία συμπεριφορά να δύναται να αποδοθεί 

εξίσου σε παραπάνω από μία οντότητα, π.χ σε έναν διεθνή οργανισμό και ένα 

ή περισσότερα κράτη306. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε καταστάσεις όπου η 

πράξη πραγματοποιήθηκε μετά από κοινού σχεδιασμό και εκτέλεση από δύο 

                                                           
302 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.223. Βλ. επιπλέον και την GA Res. 66/93 της 13

ης
 Ιανουαρίου 2012, 

όπου η Γενική Συνέλευση αναφέρει στην παρ.(2) και (4): «2.Strongly urges States to take all appropriate 

measures to ensure that crimes by United Nations officials and experts on mission do not go 
unpunished and that the perpetrators of such crimes are brought to justice, without prejudice to the 
privileges and immunities of such persons and the United Nations under international law, and in 
accordance with international human rights standards, including due process.», « 4.Encourages all 
States to cooperate with each other and with the United Nations in the exchange of information and in 
facilitating the conduct of investigations and, as appropriate, the prosecution of United Nations officials 
and experts on mission who are alleged to have committed crimes of a serious nature, in accordance 
with their domestic law and applicable United Nations rules and regulations, fully respecting due process 
rights, as well as to consider strengthening the capacities of their national authorities to investigate and 
prosecute such crimes». 
303

 Τα εγκλήματα αυτά είναι: φόνος (murder), εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής βλάβης στο σώμα ή την 

υγεία (willfully causing serious injury to body or health), βιασμός και ενέργειες γενετήσιας βίας(rape and 
acts of sexual violence), κατηγορίες γενετήσιας εκμετάλλευσης που περιλαμβάνουν παιδιά (sexual 
offences involving children), οποιαδήποτε προσπάθεια τέλεσης των παραπάνω εγκλημάτων (an attempt 
to commit any crime set out above) και συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο – υποκίνηση ,βοήθεια 
,ολοκλήρωση – όλων των παραπάνω (participation in any capacity, such as an accomplice, assistance 
or instigator in any crime set out above). Βλ. Άρθρο 2 και 3 του σχεδίου της σύμβασης. 
304

 Το σχέδιο αναγνωρίζει τη δυνατότητα άσκησης ποινικής δικαιοδοσίας τόσο από το κράτος 

προελεύσεως του υπευθύνου προσώπου όσο και από άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του 
κράτους υποδοχής (host state) της ειρηνευτικής επιχείρησης. Βλ. Άρθρο 4 του προτεινόμενου σχεδίου. 
Οι διατάξεις αφορούν μόνο τους υπαλλήλους των Η.Ε (UN Staff) και τους εμπειρογνώμονες σε 
αποστολή (experts on mission). 
305

 Βλ. Gill, D.T., οπ.π (σημ.182), p.56. 
306 Βλ. τις ενδιαφέρουσες απόψεις στο Nollkaemper, A., “Dual Attribution. Liability of the Netherlands for 

Conduct of Dutchbat in Srebrenica”, Journal of International Criminal Justice (2011), vol.9, 1143-1157 
και επιπλέον βλ. Leck, C., οπ.π(σημ.293), ο οποίος προτείνει την πιθανότητα ύπαρξης διπλής 
απόδοσης της διεθνούς αδικοπραξίας στο Κράτος αποστολής και στα Η.Ε και αναφέρεται στο 
σχολιασμό του Άρθρου 7 του ΣΑΔΕΔΟ από την ΕΔΔ , UN Doc. A/66/10 (2011), σελ. 93, όπως επίσης 
και στη παρ.6, σελ. 81 του ΣΑΔΕΔΟ. 
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ή περισσότερες οντότητες και υπήρχαν ξεκάθαρες αποδείξεις που να οδηγούν 

σε αυτό το πόρισμα307. Παρόλα αυτά, η διεθνής πρακτική για το θέμα αυτό 

θεωρείται περιορισμένη, καθώς « υπάρχει έλλειψη αποφάσεων των 

δικαστηρίων και έλλειψη διεθνούς πρακτικής σε σχέση με καταστάσεις 

συντρέχουσας ευθύνης»308. 

Συνοψίζοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε περίπτωση απόδοσης 

μιας αδικοπραξίας σε μία η πολλές οντότητες χρήζει επιμελημένης εξέτασης 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς παράγοντες που επέδρασαν στην 

τέλεση της και γνωρίζοντας ότι «τα ΗΕ αναλαμβάνουν κατ’ αρχήν την ευθύνη 

επιβλαβών πράξεων των ειρηνευτικών δυνάμεων τις οποίες διοικούν και 

ελέγχουν …………. Όμως, η παράλληλη άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων 

από τα κράτη προέλευσης των δυνάμεων ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην 

απόδοση μιας συμπεριφοράς, οι συνέπειες των οποίων δεν έχουν 

διευκρινιστεί επαρκώς από τη διεθνή πρακτική»309.    

 

2.2 Η απόδοση μιας διεθνούς αδικοπραξίας στις επιχειρήσεις 

που πραγματοποιούνται μετά από εξουσιοδότηση των Ηνωμένων 

Εθνών 

Στην περίπτωση των κατ’ εξουσιοδότηση από το ΣΑ ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες διεξάγονται από διεθνείς οργανισμούς ή 

συνασπισμούς κρατών, η σχέση μεταξύ των ΗΕ και της πραγματικής 

διεξαγωγής της επιχείρησης είναι πολύ στενή ,ώστε να αποδοθεί μια διεθνής 

αδικοπραξία στα ΗΕ. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις τα 

ΗΕ ενεργούν ως η αρχή που νομιμοποιεί αυτές τις επιχειρήσεις,  παρέχοντας 

τους γενικούς αντικειμενικούς σκοπούς και επιδιώξεις μέσω της διευρυμένης 

εντολής (mandate), και εξουσιοδοτώντας την πραγματική διεξαγωγή (actual 

conduct)310 της επιχείρησης σε συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό (περιφερειακό 

ή  τοπικό) ή σε συνασπισμούς κρατών, οι οποίοι όμως ενεργούν ανεξάρτητα 

                                                           
307 Υπάρχει και η άποψη ότι αρκεί μόνο η ψήφος από ένα κράτος, με την οποία να εγκρίνεται μία 

συμπεριφορά που έχει ως αποτέλεσμα την τέλεση μιας διεθνούς αδικοπραξίας, για τη στοιχειοθέτηση 
διεθνούς κρατικής ευθύνης παράλληλα με τη διεθνή ευθύνη του διεθνούς οργανισμού. Βλ. Amerasinghe, 
C.F., Principles of the Institutional Law of International Organizations, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005, pp. 384-406. 
308

 Βλ. Kondoch, B., οπ.π (σημ.298), σελ.530. 
309

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.225. 
310

 Η λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό και εκτέλεση της επιχείρησης και οι δομές διοίκησης και 

ελέγχου ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της οντότητας που αναλαμβάνει την ειρηνευτική 
επιχείρηση είτε πρόκειται για διεθνή οργανισμό είτε για συνασπισμούς κρατών. 
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και πάντοτε κάτω από την ανώτατη εξουσία (ultimate authority)311 των Η.Ε. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της επιχείρησης ISAF στο Αφγανιστάν, η 

επιχειρησιακή διοίκηση ασκείται από τον διορισμένο από το ΝΑΤΟ διοικητή 

της Δύναμης και ο τακτικός έλεγχος ασκείται από τους διοικητές των ενόπλων 

εθνικών τμημάτων, που διορίζονται από τα κράτη προέλευσης τους τα οποία 

συμμετέχουν στην επιχείρηση. Ούτε το ΣΑ, το οποίο εξουσιοδότησε την 

επιχείρηση, ούτε κάποιο τμήμα ή όργανο των ΗΕ ασκεί έλεγχο ή επηρεάζει 

άμεσα την πραγματική εξέλιξη των επιχειρήσεων.   

Η ανώτατη εξουσία των ΗΕ είναι κατά βάση πολιτική και δεν 

περιλαμβάνει τίποτε περισσότερο από την περιοδική (συνήθως ετήσια) 

παροχή πληροφοριών προς το ΣΑ, προκειμένου αυτό να καθορίσει το πότε 

πρέπει, η εντολή προς την οντότητα που διεξάγει την επιχείρηση, να 

ανανεωθεί ή τροποποιηθεί. Επιπλέον, η ανώτατη αυτή εξουσία των ΗΕ, «δεν 

πρέπει να θεωρηθεί συνώνυμη του αποτελεσματικού ελέγχου (effective 

control)»312 , με την έννοια που του αποδίδεται στις προτάσεις της ΕΔΔ, αφού 

η παρεχόμενη εντολή από το ΣΑ είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη δυνάμεων στο έδαφος κράτους χωρίς τη συναίνεση του και 

εκτέλεσης ενεργειών οι οποίες εκτείνονται από τη χρήση βίας, πέρα από την 

αυτοάμυνα της ειρηνευτικής δύναμης, μέχρι και την άσκηση μορφών 

κυβερνητικής εξουσίας. Οι δυνάμεις που επιχειρούν, δεν έχουν λειτουργικούς 

ή οργανικούς δεσμούς με τα ΗΕ, εφ’ όσον δεν τίθενται στη διάθεση τους ούτε 

ενεργούν υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο τους, στο πλαίσιο που αναλύθηκε 

στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της παρούσης. Στις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις αυτού του τύπου, «τα ΗΕ έχουν επανειλημμένως αρνηθεί την 

απόδοση στον Οργανισμό της συμπεριφοράς των δυνάμεων που 

συμμετέχουν …………, οι οποίες δεν τελούν  υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο 

τους»313.   

Η ίδια η πρακτική που ακολουθήθηκε καταδεικνύει ότι τα ΗΕ δεν 

αναγνωρίζουν την ευθύνη τους για πράξεις δυνάμεων που τελούν υπό τον 

                                                           
311

 O’Brien, M., οπ.π (σημ.184), σελ. 541 όπου αναφέρει: « The ultimate authority of a peace operation 

is the Security Council, which issues the mandate of the mission, and any subsequent alterations to this 
mandate». 
312

 Βλ. Gill, D.T., οπ.π (σημ.182), p.56. 
313

 Βλ. Δούση, Ε., οπ.π (σημ. 10), σ.228. 
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επιχειρησιακό έλεγχο ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών314 ή περιφερειακού 

οργανισμού. Αυτό διαπιστώνεται και από τις επίσημες τοποθετήσεις του 

Γενικού Γραμματέα, ο οποίος δήλωσε για την επιχείρηση Τurquoise315: «….. 

σε ότι αφορά την επιχείρηση, παρόλο που πραγματοποιήθηκε μετά από 

εξουσιοδότηση του ΣΑ, η ίδια η επιχείρηση τέθηκε υπό την εθνική διοίκηση και 

έλεγχο και δεν αποτέλεσε επιχείρηση του Οργανισμού. Για το λόγο αυτό, ο 

ΟΗΕ δεν φέρει την ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις που θα μπορούσαν 

να αποδοθούν στην επιχείρηση Τurquoise.»316, ενώ σε έκθεση του προς τη 

Γενική Συνέλευση το 1996 δήλωσε: « Στην περίπτωση που μία κατ’ 

εξουσιοδότηση επιχείρηση υπό το Κεφάλαιο VII τελεί υπό την εθνική διοίκηση 

και έλεγχο, η διεθνής ευθύνη βαρύνει το Κράτος ή τα Κράτη που διευθύνουν 

την επιχείρηση»317. 

Υπενθυμίζεται ότι, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μία συμπεριφορά 

μπορεί να αποδοθεί στο κράτος, έχουν αποσαφηνιστεί από την ΕΔΔ, στο 

δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους στο σχέδιο άρθρων για τη διεθνή 

κρατική ευθύνη. Τα σχετικά άρθρα με το θέμα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

- και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν όργανα 

του κράτους στα οποία ασκεί έλεγχο (στην ουσία ασκεί πλήρη διοίκηση – full 

command)  ακόμα και στην περίπτωση που τα διαθέτει σε ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις που διεξάγονται είτε υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε είτε κατόπιν 

εξουσιοδότησης από το Σ.Α σε διεθνή περιφερειακό οργανισμό ή συνασπισμό 

κρατών- είναι τα Άρθρα 4 (Συμπεριφορά οργάνων του Κράτους), 6 

(Συμπεριφορά οργάνου που έχει τεθεί στη διάθεση του Κράτους από άλλο 

κράτος), 7 ( Υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση εντολών) και 8 (Συμπεριφορά 

υπό τη διεύθυνση ή τον έλεγχο του κράτους)318 

                                                           
314

 Ως παράδειγμα είναι η  άρνηση των Η.Ε να αναλάβουν την ευθύνη για ενέργειες της πολυεθνικής 

δύναμης στην επιχείρηση στην Κορέα, η οποία αποτέλεσε την πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση επιχείρηση. 
Οι διαμαρτυρίες που υποβλήθηκαν από την ΕΣΣΔ, Β. Κορέα και Κίνα αφορούσαν παραβιάσεις εθνικού 
εναέριου χώρου, καταρρίψεις αεροσκαφών και βομβαρδισμούς στο έδαφος  τους και στρέφονταν κατά 
των Η.Π.Α, οι οποίες ηγούνταν της επιχείρησης, σύμφωνα με το S.C Res 84 της 7

ης
 Ιουλίου 1950. Οι 

Η.Π.Α αρνήθηκαν να παραλάβουν τις διαμαρτυρίες με τη δικαιολογία ότι ενεργούσαν εξ’ ονόματος των 
Η.Ε, εφαρμόζοντας τη βούληση τους και ότι οποιαδήποτε παράνομη πράξη στοιχειοθετούσε τη διεθνή 
ευθύνη των Η.Ε.   
315

 Πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση της Γαλλίας το 1994 στη Ρουάντα μετά την απόφαση 929 του 

Σ.Α. 
316

 Αναφέρεται στο UN Doc. A/60/10 , 2005, p.102, para.12. 
317

 Αναφέρεται στο UN Doc. A/51/389 , 20 Σεπτεμβρίου 1996, p.6, para.17. 
318 Άρθρο 4: « 1. Θεωρείται πράξη του Κράτους κατά το διεθνές δίκαιο η συμπεριφορά οποιουδήποτε 

κρατικού οργάνου, είτε το όργανο αυτό ασκεί νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική είτε άλλη λειτουργία και 
ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει στην οργάνωση του κράτους και τη φύση του ως οργάνου της 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου 

(effective control) για την απόδοση μιας διεθνούς αδικοπραξίας 

στα πλαίσια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων σε αντιπαραβολή με 

τη διεθνή πρακτική 

1.   Γενικά 

Όπως έχει αναφερθεί στις παραπάνω γραμμές, το προσωπικό που 

τίθεται στη διάθεση της οντότητας (διεθνής οργανισμός ή/και συνασπισμός 

κρατών ή/και κράτος) που διεξάγει ειρηνευτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το 

στρατιωτικό προσωπικό, εξακολουθεί να διατηρεί λειτουργικούς δεσμούς με 

το Κράτος προέλευσης του, το οποίο ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα πειθαρχική 

και ποινική δικαιοδοσία. Επομένως, οι κρατικές αυτές δυνάμεις ενεργούν σε 

κάποιο βαθμό με την ιδιότητα του κρατικού οργάνου και δεν βρίσκονται στον 

πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της οντότητας κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων. Κρίσιμη, λοιπόν, θεωρείται η αναζήτηση της υπεύθυνης 

οντότητας στην περίπτωση που διαπραχθεί μια διεθνής αδικοπραξία κατά τη 

διάρκεια μιας ειρηνευτικής επιχείρησης και ακόμα πιο κρίσιμη θεωρείται η 

ανεύρεση της με βάση το κριτήριο του «αποτελεσματικού ελέγχου» που 

εισήγαγε η ΕΔΔ με το ΣΑΔΕΔΟ. Αν και η ΕΔΔ δεν αποκλείει τη συντρέχουσα 

ευθύνη διεθνών οργανισμών και κρατών, παρόλα αυτά η διεθνής πρακτική 

έχει δείξει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει υπόθεση σε διεθνή δικαστήρια, 

στην οποία να επιμερίζεται η ευθύνη, σε διεθνή οργανισμό και σε κράτος 

ταυτόχρονα, για την τέλεση μιας παράνομης πράξης. Από την άλλη, «υπάρχει 

μια διχογνωμία σε ότι αφορά τον καταλογισμό μιας πράξης σε διεθνή και 

εσωτερικά δικαστήρια, η οποία προκύπτει από την ερμηνεία που δίνεται στο 

κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου, ενώ φαίνεται ότι το θέμα αυτό θα 

                                                                                                                                                                      
κεντρικής κυβερνήσεως ή μιας εδαφικής μονάδας του Κράτους. 2. Ένα όργανο περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα που έχει αυτό το καθεστώς κατά το εσωτερικό δίκαιο του Κράτους.» 
Άρθρο 6: « Θεωρείται πράξη του Κράτους κατά το διεθνές δίκαιο η συμπεριφορά οργάνου που έχει τεθεί 
στη διάθεση του Κράτους από άλλο Κράτος, εφόσον το όργανο αυτό ασκεί καθήκοντα δημόσιας εξουσίας 
του Κράτους, στο οποίο έχει διατεθεί.» 
Άρθρο 7: « Θεωρείται πράξη του Κράτους κατά το διεθνές δίκαιο η συμπεριφορά οργάνου του Κράτους ή 
προσώπου ή φορέα εξουσιοδοτημένου να ασκεί καθήκοντα δημόσιας εξουσίας, εάν το όργανο αυτό, το 
πρόσωπο ή ο φορέας ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα, ακόμη και αν υπερβαίνει την αρμοδιότητα του ή 
παραβαίνει τις εντολές του.» 
Άρθρο 8: « Θεωρείται πράξη του Κράτους κατά το διεθνές δίκαιο η συμπεριφορά προσώπου ή ομάδας 
προσώπων εάν το πρόσωπο αυτό ή η ομάδα προσώπων, υιοθετώντας αυτή την συμπεριφορά, ενεργεί 
στην πραγματικότητα σύμφωνα με τις εντολές ή τις οδηγίες ή υπό τον έλεγχο αυτού του Κράτους.  
Για εκτεταμένη ανάλυση βλ. Ιωάννου, Κ., Το δίκαιο της διεθνούς ευθύνης, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 

Κομοτηνή, 2008. 
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απασχολήσει στο μέλλον τα ένδικα μέσα»319. Συμπερασματικά, λοιπόν, 

κρίνεται αναγκαίο να παρουσιαστούν οι υποθέσεις που απασχόλησαν και 

απασχολούν τα δικαστήρια (σε διεθνές, περιφερειακό και εσωτερικό επίπεδο), 

προκειμένου να υποδειχθεί πως το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου 

επέδρασε στην εκδίκαση των υποθέσεων. 

1.1 Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (International Court of 

Justice – ICJ) 

 

Αρχικά, η υπόθεση που εξέτασε το Διεθνές Δικαστήριο (εφεξής Δ.Δ) 

ήταν η υπόθεση Στρατιωτικές και Παραστρατιωτικές Ενέργειες στην και κατά 

της Νικαράγουας (Νικαράγουα κ. Η.Π.Α)320. Το Δ.Δ εξέτασε εάν οι 

αδικοπραξίες των ανταρτών ‘κόντρας’ μπορούσαν να αποδοθούν στις ΗΠΑ, 

μετά από καταγγελία της κυβέρνησης της Νικαράγουας ότι η Αμερικανική 

Κυβέρνηση υποκινούσε και ενίσχυε τους αντάρτες, έχοντας ως αποτέλεσμα 

την τέλεση παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Στην απόφαση του Δ.Δ σημείωσε ότι, οι 

ΗΠΑ θα ήταν υπόλογες για τις ενέργειες αυτές, μόνο στην περίπτωση που 

είχαν τον αποτελεσματικό έλεγχο (effective control) των στρατιωτικών και 

παραστρατιωτικών επιχειρήσεων των ανταρτών321. Επιπλέον, τόνισε ότι 

προκειμένου να στοιχειοθετηθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος και να τίθεται 

θέμα απόδοσης της πράξης σε ένα κράτος, απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο 

πραγματικού ελέγχου από το κράτος στις εξεταζόμενες ενέργειες ενώ τελικά 

κατέληξε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν τον αποτελεσματικό έλεγχο των ανταρτών 

‘κόντρας’:  

       « Η συμμετοχή των ΗΠΑ, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται αποφασιστική και 

εξέχουσα στη χρηματοδότηση, οργάνωση, εκπαίδευση και εφοδιασμό των 

ανταρτών, στην επιλογή των στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών τους στόχων 

ακόμα και στην οργάνωση των επιχειρήσεων τους, δεν είναι αρκετή σε ότι 

αφορά το πλήθος των αποδείξεων που διαθέτει το δικαστήριο προκειμένου 

                                                           
319 Boutin, B., “Responsibility of the Netherlands for the Acts of Dutchbat in Nuhanovic and Mustafic: 

The Continuous Quest for a Tangible Meaning for ‘Effective Control’ in the Context of Peacekeeping”, 
Leiden Journal of International Law (2012), Vol.25, No.2, p.535. 
320

 Βλ. Υπόθεση Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. USA), 

Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, p.14, διαθέσιμη και στην http://icj-cji.org. 
321

 Ibid. par. 115. 
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αυτό να μπορέσει να αποδώσει στις ΗΠΑ τις ενέργειες των ‘κόντρας’. Όλες οι 

παραπάνω μορφές συμμετοχής των ΗΠΑ που αναφέρθηκαν, σε μία δύναμη με 

υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας (‘κοντρας’) δεν σημαίνουν ότι οι ΗΠΑ διεύθυναν ή 

επέβαλαν τις διεθνώς παράνομες πράξεις στους επαναστάτες.»322      

Επομένως, προκειμένου να αποδειχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος εκ 

μέρους του κράτους, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτό διεύθυνε ή επέβαλλε 

την τέλεση των παράνομων πράξεων, δηλαδή «είτε με την έκδοση οδηγιών 

που διέταζαν την τέλεση των πράξεων είτε με τη βίαιη υποκίνηση του 

προσωπικού να προβεί σε αυτές τις πράξεις»323. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση 

εξετάστηκαν πράξεις ανταρτών και όχι πράξεις ειρηνευτικών δυνάμεων 

(στρατιωτικά τμήματα), οι οποίες όπως αναφέρθηκε, εξακολουθούν να 

ενεργούν και ως όργανα του κράτους προέλευσης τους. Επιπλέον, το ΔΔ 

ασχολήθηκε με το θέμα της κρατικής ευθύνης και όχι της διεθνούς ευθύνης 

ενός διεθνούς οργανισμού, που αναμφισβήτητα διεξάγει σχεδόν το σύνολο 

των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.  Το στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την 

παρούσα μελέτη είναι αυτό του αποτελεσματικού ελέγχου από μία οντότητα σε 

μία άλλη οντότητα (άτομο – κράτος – διεθνής οργανισμός), προκειμένου να 

είναι εφικτή η απόδοση μιας παράνομης πράξης. Από την παραπάνω 

υπόθεση, φάνηκε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις το ΔΔ θα εξέταζε το κριτήριο 

του αποτελεσματικού ελέγχου, ώστε να καταλήξει στη διεθνώς υπεύθυνη 

οντότητα για μια διεθνή αδικοπραξία. 

Η παραπάνω θέση, επαναβεβαιώθηκε και στην υπόθεση της 

Γενοκτονίας στη Βοσνία324 (Βοσνία και Ερζεγοβίνη κ. Σερβία και Μοντενέγκρο) 

το 2007, όπου το ΔΔ έπρεπε να αποφασίσει εάν οι πράξεις γενοκτονίας που 

πραγματοποιήθηκαν από παραστρατιωτικές ομάδες σε διάφορα μέρη της τότε 

Δημοκρατίας της Σερβίας, μπορούσαν να αποδοθούν στη Σερβία. Το ΔΔ 

σημείωσε, ότι προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, έπρεπε να λάβει 

υπόψη του την υπόθεση της Νικαράγουας325 και το κριτήριο του 

                                                           
322

 Ibid. 
323 Cassese, A., ‘’The Nicaragua and Tadic tests revisited in light of the ICJ judgment in Bosnia’’, 

European Journal of International Law (2007), Vol.18, pp. 649-653. 
324

 Βλ. Υπόθεση Application of the Convention on the Protection and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ Reports 2007, p.43, 
διαθέσιμη και στην http://icj-cji.org. 
325

 Ibid. par. 391, 399. 
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αποτελεσματικού ελέγχου της Δημοκρατίας της Σερβίας επί των πράξεων των 

παραστρατιωτικών ομάδων. Μετά την εξέταση των στοιχείων, το ΔΔ 

αποφάνθηκε ότι « η Σερβία δεν τέλεσε γενοκτονία, μέσω οργάνων ή 

προσώπων της, των οποίων οι πράξεις ενεργοποιούν τη διεθνή ευθύνη της 

και αποτελούν παραβιάσεις της Σύμβασης για την Αποτροπή και Τιμωρία της 

Γενοκτονίας»326, ενώ παράλληλα « η Σερβία παραβίασε τη διεθνή υποχρέωση 

της να αποτρέψει τη γενοκτονία, στην περιοχή της Σερμπρένιτσας, τον Ιούλιο 

του 1995»327. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην απόφαση του ΔΔ, 

πραγματοποιήθηκε αναφορά σε απόφαση του Τμήματος Εφέσεων του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβίας (ICTY) – 

Υπόθεση Tadic328 -, το οποίο υποστήριξε ότι αρκεί ο «συνολικός έλεγχος» 

(overall control) του Κράτους για την απόδοση σε αυτό πράξεων ιδιωτών329, 

κριτήριο όμως το οποίο δεν ήταν το ενδεδειγμένο για την περίπτωση που 

εξέταζε το ΔΔ330. 

2.1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(European Court of Human Rights - ECtHR) 

2.1.1 Υπόθέσεις Behrami και Saramati 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(ECtHR – εφεξής ΕΔΑΔ) εξέτασε δύο υποθέσεις , οι οποίες ήταν σχεδόν 

παρόμοιες και συνδέονταν ευθέως με την απόδοση διεθνούς αδικοπραξίας, 

που τελέσθηκε σε ειρηνευτική επιχείρηση, σε διεθνή οργανισμό. Οι υποθέσεις 

αυτές ήταν οι Behrami και Behrami κ. Γαλλίας331 και Saramati κ. Γαλλίας, 

Γερμανίας και Νορβηγίας332. Θα ακολουθήσει μία σύντομη περιγραφή των 

γεγονότων και η τελική απόφαση του Δικαστηρίου, προκειμένου να γίνει 

                                                           
326

 Ibid. par. 471 (2). 
327

 Ibid. par. 471 (5). 
328

 Prosecutor v. Tadic, ICTY-94-1-A (1999), International Legal Material, 38. 
329 Υπάρχει μερίδα των πανεπιστημιακών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι για την απόδοση διεθνών 

αδικοπραξιών στα Η.Ε κατά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, είναι προτιμητέο το κριτήριο του συνολικού 
ελέγχου (overall control). Βλ. Buchan, R., ‘’ UN peacekeeping operations: when can unlawful acts 
committed by peacekeeping forces be attributed to the UN?’’, Legal Studies (2012), 32:2, 282-301. 
330

 Βλ. ICJ Reports 2007, οπ.π (σημ.5), para.404. 
331

 Behrami και Behrami κ. Γαλλίας, υπόθεση υπ’ αριθμ. 71412/01, απόφαση της 2ας Μαΐου 2007. 
332

 Saramati κ. Γαλλίας, Γερμανίας και Νορβηγίας, υπόθεση υπ’ αριθμ. 78166/01, απόφαση της 2ας 
Μαΐου 2007. Η απόφαση του Δικαστηρίου (Πρόεδρος του Δικαστηρίου ορίστηκε ο κ. Ροζάκης Χρήστος) 

διαθέσιμη στο  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/sea-rch.aspx?i=001-80830 (26 Νοε 2012). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/sea-rch.aspx?i=001-80830
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κατανοητό το θέμα της απόδοσης μιας διεθνούς αδικοπραξίας σε συνάρτηση 

με τον αποτελεσματικό έλεγχο. 

Με την απόφαση 1244 του Σ.Α, αναπτύχθηκαν δύο 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, η UNMIK (υπό 

την αιγίδα των Η.Ε) η οποία ανέλαβε διοικητικές δραστηριότητες εν απουσία 

επίσημης κυβερνητικής αρχής και η KFOR (πολυεθνική δύναμη υπό το 

ΝΑΤΟ), η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διατήρηση της ασφάλειας σε 

συγκεκριμένες περιοχές. Στην πρώτη υπόθεση (Behrami), δύο αδέλφια τα 

οποία έπαιζαν σε μια περιοχή, ανακάλυψαν βόμβες διασκορπιζόμενων 

βλημάτων (cluster bombs), απομεινάρια της αεροπορικής επιδρομής του 

ΝΑΤΟ από το 1999, τα οποία όμως δεν είχαν διαρραγεί. Η περιέργεια των 

δύο παιδιών να ασχοληθούν με τα άγνωστα για αυτά αντικείμενα, προκάλεσε 

το θάνατο του ενός και το σοβαρό τραυματισμό του άλλου333. Ο ισχυρισμός 

των συνηγόρων των συγγενών των παθόντων ήταν ότι η Γαλλία, το κράτος 

προέλευσης του στρατιωτικού τμήματος της KFOR με έδρα τη Μιτρόβιτσα, 

παραβίασε το Άρθρο 2 (το δικαίωμα στη ζωή) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΣΔΑ) 334, αφού απέτυχε να αποσύρει 

τα βλήματα που δεν είχαν διαρραγεί, τα οποία όμως γνώριζε ότι υπήρχαν 

στην παραπάνω περιοχή335. Ο ισχυρισμός της Γαλλίας ήταν ότι παρόλο που 

το στρατιωτικό της τμήμα είχε ως έδρα την πόλη της Μιτρόβιτσας, η 

απόσυρση των βομβών από την περιοχή ήταν στα πλαίσια της αποστολής 

της UNMIK και συνακόλουθα θα έπρεπε η καταγγελία να στραφεί κατά των 

Η.Ε, αφού η UNMIK βρισκόταν υπό τη διοίκηση και έλεγχο τους. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι όντως η απόσυρση των βομβών 

ήταν στα πλαίσια της αποστολής της UNMIK σύμφωνα με την απόφαση 1244 

του Σ.Α, ενώ η επίτευξη ασφαλών συνθηκών στην περιοχή, αποτελούσε 

μέρος της αποστολής της KFOR (Γαλλία)336. Το επόμενο ερώτημα, που έθεσε 

το Δικαστήριο, ήταν εάν η αποτυχία της απόσυρσης των βομβών εκ μέρους 

                                                           
333

 Βλ. Behrami και Behrami κ. Γαλλίας, οπ.π (σημ.1), παρ. 5-7. 
334

 Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών της 

4
ης

 Νοεμβρίου 1950, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-
42FE-873E-1ECCACABB045/0/GRE_CONV.pdf. 
335

 Στην οποία η Γαλλία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Εάν η ενέργεια ήταν καταλογιστέα στο κράτος 

τότε πληρούνταν και οι δύο προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της διεθνούς αδικοπραξίας και 
ενεργοποίησης της διεθνούς κρατικής ευθύνης, αφού η παραβίαση του Άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα αποτελούσε παραβίαση διεθνούς υποχρεώσεως (δεύτερη 
προϋπόθεση) της Γαλλίας, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Σχεδίου Άρθρων για τη Διεθνή Ευθύνη 
Κράτους.    
336

 Ibid, παρ. 123-127. 
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της UNMIK (στην ουσία η παράλειψη της να αποσύρει το σύνολο των 

υπαρχόντων βομβών), ήταν αποδοτέα στα Η.Ε, καθώς αυτή (UNMIK) 

αποτελούσε δευτερεύων όργανο του Οργανισμού337. Στο παραπάνω ερώτημα 

η απάντηση του Δικαστηρίου ήταν καταφατική και κατέληξε ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση οι διεθνώς παράνομες πράξεις που τελέσθηκαν 

ήταν αποδοτέες στα Η.Ε αφού η UNMIK, ως δευτερεύων όργανο που 

δημιουργήθηκε κατόπιν του Κεφαλαίου VII του Χάρτη με την απόφαση 1244 

του ΣΑ ενώ βρισκόταν «υπό τη διεύθυνση και απαντούσε πλήρως στο ΣΑ»338.       

Στη δεύτερη υπόθεση (Saramati), ένας ιδιώτης θεωρήθηκε ως απειλή για την 

ασφάλεια της διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή του 

Κοσσυφοπεδίου και τέθηκε σε κράτηση κατόπιν των διαταγών των διοικητών 

της στρατιωτικής δύναμης (οι οποίοι προέρχονταν από τη Γαλλία και τη 

Νορβηγία) της KFOR. Η πράξη αυτή, σύμφωνα με τον ενάγοντα, θεωρήθηκε 

ως παραβίαση του Άρθρου 5 (το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και 

ασφάλεια) της ΕΣΔΑ και στρέφονταν κατά της Γαλλίας και Νορβηγίας, ως τα 

κράτη προέλευσης των διοικητών339. Και σε αυτήν την περίπτωση, τα δύο 

κράτη ισχυρίστηκαν ότι η καταγγελία πρέπει να στραφεί κατά των Η.Ε, καθώς 

οι διοικητές ενεργούσαν υπό την εξουσία που τους παρείχε η απόφαση 1244 

του ΣΑ για τη συγκρότηση της KFOR340. Το Δικαστήριο στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, έπρεπε να καθορίσει το εάν οι ενέργειες της KFOR, μια 

πολυεθνική στρατιωτική δύναμη υπό το ΝΑΤΟ που τέθηκε στη διάθεση των 

ΗΕ για της ανάγκες της συνολικής προσπάθειας ειρήνευσης στην περιοχή, 

ελέγχονταν και διευθύνονταν επαρκώς από τα ΗΕ ώστε οι πράξεις της να 

είναι αποδοτέες στα ΗΕ. Στη διερεύνηση του υπόθεσης σημειώθηκε ότι, «η 

νομική θεμελίωση της KFOR ήταν το Κεφάλαιο VII του Χάρτη»341 και τα 

στρατιωτικά τμήματα της KFOR «ενεργούσαν έχοντας ως βάση την 

                                                           
337

 Ibid, par.142-143. 
338

 Παρατίθεται και το αγγλικό κείμενο: «……….UNMIK was a subsidiary organ of the UN institutionally 

directly and fully answerable to the UNSC…...». Ibid, par.142 
339

 Η κράτηση του παθόντα διήρκεσε 6 μήνες και αρχικά o διοικητής της KFOR προερχόταν από την 

Νορβηγία ο οποίος αντικαταστάθηκε από Γάλλο διοικητή. Ibid. παρ.66-72. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
κατηγορίες κατά της Γερμανίας αποσύρθηκαν, αφού δεν υπήρχαν επαρκή πειστήρια για την ανάμειξη 
Γερμανού αξιωματικού στη σύλληψη του παθόντα. Ibid. παρ.64-65. 
340

 Η Ελλάδα υπέβαλλε σχολιασμό για την υπόθεση, κατόπιν του Άρθρου 44(2) του Δικαστηρίου, στον 

οποίο υποστήριζε ότι «ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη της KFOR ήταν αποδοτέα στα Η.Ε και/ή 
στο ΝΑΤΟ και όχι στα Κράτη της Γαλλίας και Νορβηγίας». Βλ. Ibid. παρ.109. 
341

 Ibid. παρ.128. 
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εξουσιοδότηση του ΣΑ και όχι υπό την άμεση διοίκηση τους»342. Επιπλέον, 

τόνισε ότι, προκειμένου η εξουσιοδότηση του ΣΑ να είναι σε θέση να διατηρεί 

το νόμιμο χαρακτήρα της καθόλη τη διάρκεια της επιχείρησης, θα πρέπει «το 

ΣΑ να διατηρεί συνέχεια την απόλυτη εξουσία και έλεγχο της επιχείρησης»343, 

πράγμα το οποίο συνέβαινε, αφού « οι Δκτες της KFOR είχαν το καθήκον να 

αναφέρουν στο ΣΑ οτιδήποτε σχετικό με τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης»344. Συνακόλουθα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, «οι ενέργειες 

της KFOR ήταν αποδοτέες στα ΗΕ»345, αφού διατηρούσαν την απόλυτη 

εξουσία και έλεγχο της επιχείρησης (ultimate authority and control) και ήταν 

αναρμόδιο ratione personae να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης, 

επειδή «τα ΗΕ δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στην ΕΣΔΑ»346.   

Με δεδομένη τη σημασία των παραπάνω αποφάσεων347 στον 

καθορισμό της υπεύθυνης οντότητας για διεθνείς αδικοπραξίες που εγείρουν 

θέμα διεθνούς ευθύνης, πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΔΑΔ δεν εξέτασε το 

θέμα του αποτελεσματικού ελέγχου (effective control), όπως αυτό εξετάσθηκε 

στις υποθέσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου (υποθέσεις Νικαράγουα κ. ΗΠΑ και 

Βοσνία κ. Σερβία) και αναφέρεται στα προτεινόμενα άρθρα της ΕΔΔ στο 

ΣΑΔΕΔΟ, αλλά εφάρμοσε τον έλεγχο της απόλυτης εξουσίας και ελέγχου 

(ultimate authority and control test). Ο παραπάνω έλεγχος « είναι ξεκάθαρο 

ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με τον αποτελεσματικό έλεγχο (effective control) 

και δεν συνδέεται με τον άμεσο έλεγχο σε μια συγκεκριμένη πράξη αλλά ούτε 

με την επιχειρησιακή διοίκηση και έλεγχο»348 κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, στις παραπάνω υποθέσεις, το ΕΔΑΔ « θεώρησε ότι 

οι πράξεις της KFOR ήταν αποδοτέες στα ΗΕ εξετάζοντας μόνο τη νομιμότητα 

                                                           
342

 Ibid. « … on the basis of UN delegated, and not direct command….». 
343

 Ibid. παρ.138. « …retain ultimate authority and control…» 
344

 Ibid. παρ.134. «……..the leadership of the military presence was required by the Resolution to 

report to the UNSC so as to allow the UNSC to exercise its overall authority and control…..». 
345

 Ibid. παρ.141. 
346

 Ibid. παρ.144. 
347

 Παρόμοιες ήταν και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου στις παρακάτω υποθέσεις: (α) Kasumaj κ. 

Ελλάδας, υπόθεση υπ’ αριθμ. 6974/05, απόφαση της 5
ης

 Ιουλίου 2007 (β) Gajic κ. Γερμανίας, υπόθεση 
υπ’ αριθμ. 31446/02, απόφαση της 28

ης
 Αυγούστου 2007 (γ) Beric και άλλοι κ. Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 

απόφαση της 16
ης

 Οκτωβρίου 2007, υποθέσεις υπ’ αριθμ. 36357/04, 36360/04, 38346/04, 41705/04, 
45190/04, 45578/04, 45579/04, 45580/04, 91/05, 97/05, 100/05, 1121/05, 1123/05, 1125/05, 1129/05, 
1132/05, 1133/05, 1169/05, 1172/05, 1175/05, 1177/05, 1180/05, 1185/05, 20793/05 και 25496/05. 
348 Βλ. Larsen, K., ‘’Attribution of conduct in peace operations: the ‘ultimate authority and control’ test’’, 

European Journal of International Law (2008), Vol.19, No.3, p.522. 
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της εξουσιοδότησης του ΣΑ με την απόφαση 1244»349 ενώ παράλληλα 

«απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά από την έννοια του πραγματικού ελέγχου 

(factual control) στο θέμα της απόδοσης μιας αδικοπραξίας»350, ο οποίος 

διαδραματίζει το πιο καθοριστικό ρόλο σε μια δεδομένη πράξη για την οποία 

αναζητείται η υπεύθυνη οντότητα351. 

2.1.2 Υπόθεση Al-Jedda κ. Αγγλίας 

Από τη στιγμή που το ΕΔΑΔ, ανακοίνωσε την απόφαση του 

στις υποθέσεις Behrami και Saramati τον Μάϊο του 2007, η αναζήτηση του 

πότε μία αδικοπραξία στα πλαίσια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων μπορεί να 

αποδοθεί σε έναν διεθνή οργανισμό, απασχόλησε εθνικά και διεθνή 

δικαστήρια σε αρκετές περιπτώσεις. 

Μία από αυτές ήταν και η υπόθεση Al-Jedda v. Secretary of 

State for Defence στη Βουλή των Λόρδων της Αγγλίας (UK House of Lords) 

και η σχετική απόφαση το Δεκέμβριο του 2007352. Ο κ.Al-Jedda ήταν ένας 

Άγγλος υπήκοος με ιρακινή καταγωγή, ο οποίος τέθηκε σε κράτηση (κατά τη 

διάρκεια επίσκεψης συγγενών του στη Βαγδάτη) χωρίς δίκη από Αγγλικές 

Δυνάμεις με την κατηγορία ότι εμπλεκόταν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο 

κ.Al-Jedda υποστήριξε ότι η κράτηση του παραβίασε το Άρθρο 5 της ΕΣΔΑ, 

το οποίο εγγυάται το δικαίωμα για δίκαιη δίκη353. Στην απόφαση της η Βουλή 

των Λόρδων τοποθέτησε στην άλλη πλευρά την απόφαση του ΕΔΑΔ στις 

υποθέσεις Behrami και Saramati, καθώς «ο ρόλος των ΗΕ στο Ιράκ ήταν 

τελείως διαφορετικός από αυτόν του Κοσσυφοπεδίου»354 ενώ «η ομοιότητα 

                                                           
349 Βλ. Sari, A., οπ.π (σημ.173), σελ.164 και Breitegger, A., ‘’Sacrificing the effectiveness of the 

European Convention on Human Rights on the altar of the effective functioning of peace support 
operations: a critique of Behrami & Saramati and Al Jedda’’, International Community Law Review 
(2009), 11:1, p.155. 
350 Βλ. Buchan, R., οπ.π (σημ.329), p.293. 
351

 Βλ. σχόλιο 10 του Άρθρου 7 του ΣΑΔΕΔΟ όπου αναφέρεται: « One may note that, when applying the 

criterion of ‘effective control’, ‘operational control’ would seem more significant than ‘ultimate’ control, 
since the latter hardly implies a role in the act in question ». Για τις επικρίσεις της απόφασης του ΕΔΑΔ 
στη συγκεκριμένη υπόθεση, βλ. την εκτεταμένη αρθρογραφία - βιβλιογραφία που αναφέρεται στην 
υποσημείωση 115 στη σελ. 91 του ΣΑΔΕΔΟ (με σχολιασμό). 
352

 Η απόφαση διαθέσιμη στην http://www.worldlii.org/uk/cases/UKHL/2007/58.html. Η Αγγλία 

αποτελούσε τμήμα της Πολυεθνικής Δύναμης (Multinational Force – MNF) στο Ιράκ. 
353

 Η Αγγλία είναι συμβαλλόμενο μέρος στην ΕΣΔΑ και επιπλέον, αν και η πράξη τελέσθηκε εκτός 

Ευρωπαϊκού χώρου, οι Αγγλικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για το τμήμα του ιρακινού εδάφους για το 
οποίο ενασκούσαν αποτελεσματικό έλεγχο. Επομένως, η ΕΣΔΑ ίσχυε και εκτός της Ευρώπης (extra-
territorially). Για παρόμοια περίπτωση βλ. Υπόθεση Bancovic and others v. Belgium and others, ECtHR, 
Appeal Number 52207/99, Admissibility Decision of 12 December 2001. 
354

 Βλ. Al-Jedda v. Secretary of State for Defense, οπ.π (σημ.352), παρ.124. Ο βασικός ισχυρισμός 

ήταν ότι το έργο των αγγλικών δυνάμεων, κατόπιν των αποφάσεων 1511,παρ.13 (2003) και 
1546,παρ.10(2004) του Σ.Α, ήταν η εξουσιοδότηση για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την 

http://www.worldlii.org/uk/cases/UKHL/2007/58.html
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της επιχείρησης με αυτήν του Κοσσυφοπεδίου καταρρίπτεται σχεδόν σε κάθε 

σημείο»355 και τελικά « το θέμα της απόδοσης της παράνομης πράξης δεν 

πρέπει να επιλυθεί έχοντας ως οδηγό την παραπάνω απόφαση356 του ΕΔΑΔ, 

καθώς τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά»357. Τελικώς αποφασίστηκε, με 

ψήφους 4 υπέρ έναντι 1 κατά, ότι η παράνομη πράξη καθίσταται αποδοτέα 

στην Αγγλία και όχι στον ΟΗΕ. Η Αγγλική κυβέρνηση εφεσίβαλε την απόφαση 

και προσέφυγε στο ΕΔΑΔ.  

Στην απόφαση του το ΕΔΑΔ σχετικά με την υπόθεση358, 

απέρριψε την έφεση της Αγγλίας και υποστήριξε την απόφαση της Βουλής 

των Λόρδων. Συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι « υπήρχε συνταύτιση απόψεων με 

την απόφαση της Βουλής των Λόρδων, καθώς ο ρόλος των Η.Ε σε ότι αφορά 

την ασφάλεια στο Ιράκ το 2004, ήταν διαφορετικός από αυτόν έπρεπε να 

διαδραματίσει στο Κοσσυφοπέδιο το 1999. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση 

του Κοσσυφοπεδίου, η KFOR και UNMIK ενεργούσαν υπό την αιγίδα των 

Η.Ε, σύμφωνα με την απόφαση 1244 του Σ.Α…….»359. Από την άλλη, 

υποστηρίχθηκε από τη θεωρία ότι «αφού οι Αγγλικές δυνάμεις δεν ασκούσαν 

εξουσίες που μεταβιβάστηκαν σε αυτές από το Σ.Α…….. τότε ο Ο.Η.Ε δεν 

δύναται να ασκεί την απόλυτη εξουσία και έλεγχο (ultimate authority and 

control)»360 ενώ το ΕΔΑΔ « ……….θεωρεί ομόφωνα ότι η αδικοπραξία πρέπει 

να αποδοθεί στην Αγγλία»361.     

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ανάδειξη της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή και υποβοήθησης του περιορισμένου έργου 
των Η.Ε της ανοικοδόμησης του κράτους του Ιράκ. Οι δραστηριότητες της MNF « δεν βρίσκονταν υπό 
τον αποτελεσματικό έλεγχο των Η.Ε, αφού δεν εξουσιοδοτήθηκε (η MNF) να ενεργεί υπό την αιγίδα των 
Η.Ε…….. και επιπλέον οι αγγλικές δυνάμεις δεν ενεργούσαν υπό τη διοίκηση και έλεγχο των Η.Ε τη 
χρονική στιγμή της σύλληψης του ενάγοντα».   
355

 Ibid. παρ.88. 
356

 Τις αποφάσεις στις υποθέσεις Behrami και Saramati. 
357 Messineo, F., ‘’The House of Lords in Al-Jedda and public international law: attribution of conflict to 

UN-authorized forces and the power of the Security Council to displace human rights’’, Netherlands 
International Law Review (2009), vol.56, 35-37. 
358

 Al-Jedda κ. Αγγλίας, υπόθεση υπ’ αριθμ. 27021/08, απόφαση της 7ης Ιουλίου 2011. Διαθέσιμη στην 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105612. 
359

 Ibid. παρ. 83. Αντιθέτως η πολυεθνική δύναμη στο Ιράκ ήταν σαφές ,από τις αποφάσεις του Σ.Α 

(1511 και 1546), ότι δεν επιχειρούσαν υπό την αιγίδα των Η.Ε (under the auspices of the UN), αλλά 
επρόκειτο για μια κατ’ εξουσιοδότηση επιχείρηση. 
360

 «……The British forces were not exercising powers that had been delegated to them by S.C.» Βλ. 

Buchan, R., οπ.π (σημ.329), σ. 296. 
361 Βλ. το τρίτο σκέλος της απόφασης. 
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2.1 Εθνικά Δικαστήρια ( Ένδικα μέσα της Ολλανδίας) 

Σχετικά με την απόδοση μιας διεθνούς αδικοπραξίας κατά τη διάρκεια 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων ασχολήθηκαν και εθνικά δικαστήρια, με πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των ενδίκων μέσων της Ολλανδίας. 

Συγκεκριμένα, είναι οι υποθέσεις Association of Citizens ‘’Mothers of 

Srebrenica’’ v. The Netherlands and UN, H.N v. The Netherlands και M.M.-M., 

D.M. and A.M. v. The Netherlands , στις οποίες πραγματοποιείται προσφυγή 

κατά της Ολλανδίας εξαιτίας των ενεργειών του Ολλανδικού Τάγματος 

(Dutchbat) που αποτελούσε τμήμα της δύναμης UNPROFOR στη Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη362.  

3.1.1 Υπόθεση Association of Citizens ‘’Mothers of 

Srebrenica’’ κ. Ολλανδίας και ΟΗΕ 

Στην υπόθεση αυτή, οι αποτυχίες (οι οποίες τεκμηριώθηκαν 

επαρκώς) του Ολλανδικού Τάγματος να προστατέψουν το μουσουλμανικό 

στοιχείο στην περιοχή της Σρεμπρένιτσας, συνέβαλαν στην τέλεση 

εγκλημάτων γενοκτονίας εκ μέρους των Σερβοβόσνιων363. Οι συγγενείς των 

θυμάτων, οι οποίοι δημιούργησαν την ‘’ Ένωση Πολιτών «Μητέρες της 

Σρεμπρένιτσας»’’, προσέφυγαν κατά της Ολλανδίας για τις απώλειες και τους 

θανάτους των συγγενικών τους προσώπων, επικαλούμενοι την παραβίαση 

του δικαιώματος στη ζωή (right to life), ενώ η Ολλανδική Κυβέρνηση 

ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις του στρατιωτικού της τμήματος είναι αποδοτέες στα 

Η.Ε καθώς αυτό ενεργούσε υπό την αιγίδα τους. Αρχικά, με την εκδίκαση της 

υπόθεσης σε πρώτο βαθμό364, το δικαστήριο (District Court) αποφάνθηκε ότι 

όντως οι πράξεις είναι αποδοτέες στα ΗΕ, καθώς το Ολλανδικό Τάγμα 

ενεργούσε « υπό την επιχειρησιακή διοίκηση και έλεγχο των ΗΕ»365. Από την 

                                                           
362

 Βλ. S.C Res 819 της 1993, σύμφωνα με την οποία το Ολλανδικό τμήμα (επιπέδου Τάγματος) 

αναπτύχθηκε ως μέρος της ειρηνευτικής δύναμης UNPROFOR, με σκοπό την προστασία ασφαλών 
(μουσουλμανικών) θυλάκων στην περιοχή της Σρεμπρένιτσας. 
363

 Τα όσα έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995 χαρακτηρίστηκαν ως πράξεις 

γενοκτονίας. Βλ. Υπόθεση Application of the Convention on the Protection and Punishment of the Crime 
of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), οπ.π (σημ.324), σελ.166 και 
υπόθεση Krstic (ΙΤ-98-33), Απόφαση του Τμήματος Εφέσεων της 19 Απριλίου 2004 του ICTY 
(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), παρ.37.  
364

 Βλ. απόφαση της 10
ης

 Σεπτεμβρίου 2008 του District Court, LJN:BF0187, διαθέσιμη στη διεύθυνση 
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BF0187. 
365

 Ibid, παρ.4.9.  
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άλλη πλευρά, το Εφετείο (Court of Appeal) στην απόφαση του366, ξεκαθάρισε 

ότι «η απόφαση σε πρώτο βαθμό ήταν λανθασμένη…. αφού θα έπρεπε να 

διερευνήσει εάν τα ΗΕ ασκούσαν αποτελεσματικό έλεγχο στις ενέργειες των 

στρατιωτικών τμημάτων»367. Έτσι, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι 

αδικοπραξίες που τελέσθηκαν θα πρέπει να αποδοθούν στην Ολλανδία με 

τον ισχυρισμό ότι οι δυνάμεις που διατηρούσε στην περιοχή, «διέθεταν την 

ισχύ για να αποτρέψουν τις πράξεις γενοκτονίας που πραγματοποιούνταν εν 

γνώσει τους αλλά δεν το έπραξαν»368.    

 

3.1.2 Υποθέσεις H.N κ. Ολλανδίας (Υπουργεία Άμυνας και 

Εξωτερικών) και M.M.-M., D.M. and A.M. κ. Ολλανδίας (Υπουργεία 

Άμυνας και Εξωτερικών) 

Σχεδόν παρόμοια ήταν και η εξέλιξη των υποθέσεων Hasan 

Nuhanovic κ. Ολλανδίας (Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών)369 και Mehida 

Mustafic-Mujic, Damir Mustafic, Alma Mustafic κ. Ολλανδίας (Υπουργεία 

Άμυνας και Εξωτερικών)370. Ο Hasan Nuhanovic είχε προσληφθεί από τα ΗΕ 

ως διερμηνέας των τμημάτων της UNPROFOR και συμμετείχε στις 

διαπραγματεύσεις για την εκκένωση του στρατοπέδου που έδρευε το 

Ολλανδικό τάγμα371. Μαζί με τη στρατιωτική δύναμη θα αποχωρούσαν και οι 

διαπιστευμένοι από τα Η.Ε εργαζόμενοι, που είχαν προσληφθεί από τον 

ντόπιο πληθυσμό. Εντός του στρατοπέδου, βρίσκονταν η οικογένεια του 

Nuhanovic , οι γονείς του και ο μικρότερος αδελφός του, στους οποίους δεν 

επετράπη από την Ολλανδική διοίκηση να παραμείνουν (μαζί με τον Hasan 

Nuhanovic ο οποίος διέθετε δελτίο εισόδου των ΗΕ) οπότε και 

                                                           
366

 Βλ. απόφαση της 5
ης

 Ιουλίου 2011 του Appeal Court, LJN:BR0132, διαθέσιμη στη διεύθυνση 
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR0132. 
367

 Βλ. Buchan, R., οπ.π (σημ.329), σελ.295. Στην απόφαση του το δικαστήριο, έλαβε υπόψη του και το 
Άρθρο 7 του ΣΑΔΕΔΟ της ΕΔΔ. 
368

 Ibid. 
369

 Βλ. απόφαση της 10
ης

 Σεπτεμβρίου 2008 του District Court, LJN:BF0181/265615, διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BF0181 και απόφαση της 5

ης
 Ιουλίου 2011 

του Appeal Court, LJN:BR5388, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://zoeken.rechts-
praak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR5388.  
370

 Βλ. απόφαση της 10
ης

 Σεπτεμβρίου 2008 του District Court, LJN:BF0182/265618, διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BF01812 και απόφαση της 5

ης
 Ιουλίου 2011 

του Appeal Court, LJN:BR5386, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://zoeken.rechtspraak.nl/detail-
page.aspx?ljn=BR5386. 
371

 Στις 5 Ιουλίου 1995, μετά από επιτυχημένη επίθεση του Σερβικού Στρατού (Army of Republica 
Srpska – VRS) υπό τον Στρατηγό Mladic, κατελήφθη η πόλη της Σρεμπρένιτσας. Ο Διοικητής της 
Ολλανδικής στρατιωτικής δύναμης, με έδρα το στρατόπεδο στο Potocari, διεξήγαγε διαπραγματεύσεις 
με το Σερβικό Στρατό για την ασφαλή εκκένωση του στρατοπέδου και την ταυτόχρονη αποχώρηση των 
τμημάτων της UNPROFOR. Για λεπτομέρειες για την υπόθεση βλ. και Boutin, B., οπ.π (σημ.319), 521-
535. 

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BF0181
http://zoeken.rechts-praak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR5388
http://zoeken.rechts-praak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR5388
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απομακρύνθηκαν από το στρατόπεδο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το 

θάνατο τους από Σερβικά στρατιωτικά ή παραστρατιωτικά τμήματα. Στην άλλη 

υπόθεση, ο Rizo Mustafic, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος στις εγκαταστάσεις 

του Ολλανδικού τάγματος, όπου είχε διατεθεί από τη Δημοτική Περιφέρεια της 

Σρεμπρένιτσας για τις ανάγκες του στρατοπέδου. Αν και δεν διέθετε δελτίο 

εισόδου των Η.Ε, αυτός και η οικογένεια του εξέφρασαν την επιθυμία να 

παραμείνουν. Παρόλα αυτά, η Ολλανδική διοίκηση αρνήθηκε την παραμονή 

τους και απομακρύνθηκαν από το χώρο, με αποτέλεσμα το θάνατο του Rizo 

Mustafic από τα Σερβικά ένοπλα τμήματα372.   

Ο Hasan Nuhanovic και οι συγγενείς του Rizo Mustafic 

προσέφυγαν κατά της Ολλανδικής Κυβέρνησης για τις πράξεις ή παραλείψεις 

του Ολλανδικού τάγματος. Και στις δύο υποθέσεις, το δικαστήριο (District 

Court) σε πρώτο βαθμό, αποφάνθηκε ότι οι πράξεις έπρεπε να αποδοθούν 

στα Η.Ε373, με το αιτιολογικό ότι ομοίως οι Ολλανδικές δυνάμεις ενεργούσαν 

υπό την επιχειρησιακή διοίκηση και έλεγχο των ΗΕ. Ωστόσο, αντίθετη ήταν η 

απόφαση του Εφετείου (Appeal Court), το οποίο «…….  ορθώς 

επαναδιατύπωσε το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου το οποίο 

αναφερόταν στα προτεινόμενα Άρθρα της ΕΔΔ»374 και αποφάνθηκε ότι η 

Ολλανδική Κυβέρνηση κατείχε τον αποτελεσματικό έλεγχο των ενεργειών των 

τμημάτων της  κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των παραπάνω 

προσώπων από το χώρο του Ολλανδικού τάγματος και «…….διέθετε την ισχύ 

να αποτρέψει την παραπάνω συμπεριφορά των δυνάμεων της…. και να μην 

επιτρέψει την απομάκρυνση από το στρατόπεδο»375. Αν και η Ολλανδία 

εφεσίβαλε την παραπάνω απόφαση, «είναι αμφίβολο ότι η κατάσταση θα 

αντιστραφεί στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)»376, ενώ η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε προκείμενου το Δικαστήριο να καταλήξει σε αυτήν την 

απόφαση κρίνεται από τη θεωρία ως καθοριστική και θα επηρεάσει άμεσα 

παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον καθώς: 

                                                           
372

 Σημειώνεται ότι από τον πληθυσμό που εκκενώνονταν από τις Σερβικές δυνάμεις, υπήρχε 
διαχωρισμός των ικανών ανδρών από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ικανοί άνδρες θεωρούνταν όσοι ήταν 
ηλικίας 16-60 χρονών. 
373

 Βλ. αποφάσεις της 10
ης

 Σεπτεμβρίου 2008 του District Court, οπ.π (σημ. 364 και 365), παρ. 4.8-

4.14.5. 
374

 Dannenbaum, T., ‘’Killings at Srebrenica, Effective Control, and the Power to Prevent Unlawful 

Conduct’’, International and Comparative Law Quarterly (2012), Vol.61, No.3, p.721. 
375

 Βλ. απόφαση της 5
ης

 Ιουλίου 2011 του Appeal Court, LJN:BR5388, οπ.π (σημ.369), παρ.5.18-5.20. 
376

 Ibid, σελ.728. 
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  « α. Το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου εφαρμόστηκε εξίσου ανάλογα 

για το κράτος αποστολής των τμημάτων και για το διεθνή οργανισμό στη 

διάθεση του οποίου ενεργούσαν τα τμήματα377. 

     β. Το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου ισχύει όχι μόνο για 

αδικοπραξίες που προκύπτουν από άμεσες διαταγές ή οδηγίες , αλλά και για 

διαταγές που θα μπορούσαν να είχαν δοθεί προκειμένου να αποτρέψουν μία 

παράνομη πράξη»378. 

Όλες οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

υποδεικνύουν ότι καθοριστικό στοιχείο , σε ότι αφορά την τέλεση και απόδοση 

των παράνομων πράξεων379 εκ μέρους των ειρηνευτικών δυνάμεων, αποτελεί 

το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου που έχει η εξεταζόμενη οντότητα 

(κράτος ή διεθνής οργανισμός) στην παράνομη, σύμφωνα με τις επιταγές του 

διεθνούς δικαίου, πράξη. Με απλά λόγια δηλαδή, το ζητούμενο είναι να 

απαντηθεί το απλό ερώτημα του ‘’ποιος έδωσε τη διαταγή’’ για να 

πραγματοποιηθεί η αδικοπραξία και να παραβιασθεί συνακόλουθα η διεθνής 

δέσμευση της. Από την άλλη πλευρά και όπως φάνηκε από τις τελευταίες 

υποθέσεις, υπάρχουν φορές όπου η απάντηση στο ερώτημα ‘’ ποια οντότητα 

θα μπορούσε να ενεργήσει  διαφορετικά ώστε να είναι σε θέση αποτρέψει την 

παράνομη πράξη’’380, θα εξυπηρετούσε καλύτερα το κριτήριο του 

αποτελεσματικού ελέγχου, όπως αυτό μνημονεύεται στα προτεινόμενα Άρθρα 

της ΕΔΔ και χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη στοιχειοθέτηση διεθνούς 

ευθύνης, τόσο για το κράτος προέλευσης των ειρηνευτικών δυνάμεων, όσο 

και για το διεθνή οργανισμό ‘εξ ονόματος’ του οποίου ενεργούν. 

 

 

 

                                                           
377

 Εάν υπήρχε δηλαδή πιθανότητα απόδοσης της αδικοπραξίας στο κράτος και στο διεθνή οργανισμό 
(συντρέχουσα διεθνή ευθύνη εξαιτίας διπλής απόδοσης της αδικοπραξίας - dual attribution). 
Παρατίθεται το κείμενο προκειμένου να γίνει κατανοητό: « The Court adopts as a starting point that the 
possibility that more than one party has ‘effective control’ is generally accepted, which means that it 
cannot be ruled out that the application of this criterion results in the possibility of attribution to more 
than one party. ». Βλ. απόφαση της 5

ης
 Ιουλίου 2011 του Appeal Court, LJN:BR5388, οπ.π (σημ.8), 

παρ.5.9. Για περισσότερα σχετικά με τη συντρέχουσα ευθύνη βλ. Nollkaemper, A., οπ.π (σημ.306) και 
τις παραπομπές στην υποσημείωση 44 του κειμένου. 
378

 Βλ. Dannenbaum, T., οπ.π (σημ. 374), σελ.715. 
379

 Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα απόδοσης μιας διεθνώς παράνομης πράξης σε κράτος ή διεθνή 
οργανισμό, αποτελεί μία από τις δύο προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση διεθνούς ευθύνης και 
υποχρέωσης επανόρθωσης για το κράτος ή το διεθνή οργανισμό. 
380

 Βλ. το σχετικό σχολιασμό της ΕΔΔ για το προτεινόμενο ΣΑΔΕΔΟ, οπ.π (σημ.306), σελ.92, σχόλιο 14. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES – 

PMSC’s) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Γενικά 

Στις σειρές που προηγήθηκαν, αναζητήθηκαν θέματα και 

παρουσιάστηκαν υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με ζητήματα διεθνούς 

ευθύνης που προκύπτουν από διεθνείς αδικοπραξίες  εκ μέρους των 

δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης. Η 

αναζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα στρατιωτικά τμήματα, τα οποία 

παρέχονται οικειοθελώς από τα κράτη-μέλη είτε σε διεθνή οργανισμό (π.χ 

Η.Ε, ΝΑΤΟ, Ε.Ε) είτε σε συνασπισμό κρατών (π.χ Multinational Force – MNF 

– Ιράκ 2004) και  αποτελούν αναμφισβήτητα  τον κύριο όγκο των ειρηνευτικών 

δυνάμεων τόσο στις επιχειρήσεις υπό την αρμοδιότητα των Η.Ε όσο και στις 

κατ ‘ εξουσιοδότηση επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά και για λόγους που άπτονται 

κυρίως στην πρόσφατη εμφάνιση τους, στη σταδιακά αυξανόμενη 

χρησιμοποίηση τους καθώς και στην πολυπλοκότητα του θέματος, κρίνεται 

σκόπιμο να παρουσιαστεί ξεχωριστά το θέμα των Ιδιωτικών Στρατιωτικών 

Εταιριών Ασφαλείας (εφεξής Ι.Σ.Ε.Α)381 και η συμμετοχή τους στις 

επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης σε «θερμές» περιοχές της υφηλίου382. 
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 Πρόκειται για απόδοση του αγγλικού «Private Military and Security Companies – PMSC’s». Αρχικά 

με την εμφάνιση αυτού του είδους εταιριών, υπήρχε ο διαχωρισμός σε Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρίες 
(Private Military Companies – PMC’s) και Ιδιωτικές Εταιρίες Ασφαλείας (Private Security Companies – 
PSC’s). Οι μεν στρατιωτικές εταιρίες (π.χ Executive Outcomes, Sandline International, Military 
Professional Resources Incorporated) παρείχαν υπηρεσίες στρατιωτικού χαρακτήρα σε κράτη και 
διεθνείς οργανισμούς (εκπαίδευση εθνικών στρατιωτικών τμημάτων, συμβουλές σε θέματα χάραξης 
στρατηγικής, ενεργό συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις), οι δε εταιρίες ασφαλείας (π.χ Saracen 
International, Koch Mine Safe Ltd, Minetech SA) παρείχαν υπηρεσίες ασφαλείας κυρίως σε πολυεθνικές 
εταιρίες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς (NGO’s) αλλά και σε κράτη (προστασία πρεσβειών, προστασία 
προσωπικού κατά τη διάρκεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, παροχή συμβουλών σε θέματα 
ασφαλείας). Για το διαχωρισμό και τη δράση των εταιριών αυτών σε διάφορα μέρη του πλανήτη βλ. 
Bellamy, J. A., Williams, P., Griffin S., οπ.π (σημ.15), σελ. 203-209. Ωστόσο,  κατόπιν πρωτοβουλίας 
της Ελβετικής Κυβέρνησης, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ομάδας Εργασίας 
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω, ο όρος 
Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρίες Ασφαλείας, καλύπτει όλο το φάσμα αυτού του είδους των εταιριών. 
382 Βλ. UN Doc. A/67/340, της 30

ης
 Αυγούστου 2012, με τίτλο «Use of mercenaries as a means of 

violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, Note by 
the Secretary-General», σελ.4, παρ.3, όπου αναφέρεται: «Οι Ι.Σ.Ε.Α αποτελούν, με αυξανόμενο ρυθμό, 
μέρος αυτού που ονομάζεται «βιομηχανία ειρήνης» (peace industry), όπως διαπιστώνεται από τις 
δραστηριότητες τους στην Αφρική και τη χρήση τους για υποστήριξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 
των Η.Ε». Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί εκ προοιμίου, ότι δεν θα αναζητηθούν οι συνθήκες και οι 
περιστάσεις κάτω από τις οποίες οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούνται σε διεθνείς και μη διεθνείς 
συρράξεις, είτε από τα κράτη είτε από άλλες οντότητες, παρά μόνο θα ακολουθήσει η διερεύνηση του 
θέματος σε ό,τι αφορά τη χρήση τους στις επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης. 
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Η εμφάνιση των Ι.Σ.Ε.Α383 τη δεκαετία του ’90 και η προσφυγή σε αυτών 

από κράτη τα οποία εμπλέκονταν σε συρράξεις μεταξύ τους για παροχή 

υπηρεσιών που είχαν άμεση σχέση με τομείς καθαρά στρατιωτικού 

χαρακτήρα384, η επιτυχία και η εκπλήρωση των όρων των συμβολαίων που 

ανέλαβαν, υποβοήθησαν στο γεγονός «κάποια κράτη με μεγάλη επιρροή στον 

Ο.Η.Ε να θέτουν θέμα χρησιμοποίησης τους από τον Οργανισμό για λόγους 

μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας»385. Παρόλα αυτά, «αν και το ζήτημα της 

ανάπτυξης τμημάτων προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα σε ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις  απασχόλησε το Σ.Α, ο ΟΗΕ ποτέ δεν προσέλαβε μία μεγάλη 

ιδιωτική δύναμη»386, ενώ η σύναψη συμβολαίων μεταξύ Ι.Σ.Ε.Α και ΗΕ για 

παροχή έργου περιορισμένου σκοπού387 κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 

του Οργανισμού, αποτελεί γεγονός «……για το οποίο ελάχιστα είναι γνωστό 

                                                           
383 Για πλήρη ανάλυση των δραστηριοτήτων των εταιριών αυτών βλ. τα παρακάτω: Avant, D., The 

Market for Force: The consequences of Privatizing Security, Cambridge, Cambridge University Press, 
2005 - Baker, D.P., Just Warriors, Inc: The Ethics of Privatized Force, London, Continuum, 2010 - 
Baker, D.P., Caparini, M., Alexandra, A., Private Military and Security Companies: Ethics, Policies and 
Civil Military Relations, New York, Routledge, 2008 - Brien, O., ‘’What Should and What Should Not Be 
Regulated’’ in the Chesterman, S., Lehnardt, C.,(ed), From Mercenaries to Market: The Rise and 
Regulation of Private Military Companies, Oxford University Press, Oxford, 2007 - Patterson, M.H., 
Privatising Peace: A Corporate Adjunct to UN Peacekeeping and Humanitarian Operations, London, 
Palgrave Macmillan, 2009 - Avant, D., Sigelman, L., ‘’ Private Security and Democracy: Lessons from 
the US in Iraq’’, Security Studies (2010), vol.19, No.2, 230-265 - Baker, D.P., Pattison, J., ‘’The 
Principled Case for Employing Private Military and Security Companies in Interventions for Human 
Rights Purposes’’, Journal of Applied Philosophy (2012), vol.29, No. 1, pp. 1-18 - Brayton, S., ‘’ 
Outsourcing War: Mercenaries and the Privatization of Peacekeeping’’ Journal of International Affairs 
(2002), vol.55, No.2, 303-330 - Fitzsimmons, S., ‘’Dogs of Peace: A Potential Role for Private Military 
Companies in Peace Implementation’’, Journal of Military and Strategic Studies (2005), vol.8, No.1, 1-26 
- McCoy, K., ‘’Beyond Civil-Military Relations: Reflections on Civilian Control of a Private Multinational 
Workforce’’, Armed Forces and Society (2010), vol.36, No.4, 671-694 - Patterson, M., ‘’ A Corporate 
Alternative to UN ad hoc Military Deployments’’, Journal of Conflict and Security Law (2008), vol.13, 

No.2, 143-162 - Pattison, J., ‘’ Outsourcing the Responsibility to Protect: Humanitarian Intervention and 
Private Military and Security Companies’’, International Theory (2010), vol.2, No.1, 1-31 - Pattison, J., ‘’ 
Deeper Objections to the Privatization of Military Force’’, Journal of Political Philosophy (2010), vol.18, 
No.4, 425-447 - Pavel, C., ‘’Alternative Agents for Humanitarian Intervention’’, Journal of Global Ethics 

(2010), vol.10, no.3, 323-338 - Spearin, Ch., ‘’ Between Public Peacekeepers and Private Forces: Can 
there be a Third Way?’’ International Peacekeeping (2005), 12:2, 240-252 - Teson, F.R., ‘’ Humanitarian 
Intervention: Loose Ends’’, Journal of Military Ethics (2011), Vol.10, No.3, 192-212 -  Renee, De Nevers, 
‘’ Private Security Companies and the Laws of War’’, Security Dialogue (2009), Vol.40 No.2, 169-190. 
384 Βλ. σχετικά με τη σύναψη συμβολαίου μεταξύ της εταιρίας Executive Outcomes – E.O (είχε έδρα τη 

Νότιο Αφρική αλλά έπαψε να λειτουργεί κατόπιν θέσπισης αυστηρών νόμων από την κυβέρνηση το 
1999) και της κυβέρνησης της Αγκόλας το 1993-95 καθώς και της κυβέρνησης της Σιέρρα Λεόνε το 
1995-97. Αναφέρεται στο Spearin, Ch., ‘’UN Peacekeeping and the International Private Military and 
Security Industry’’, International Peacekeeping (2011), 18:2, 196-209.  
385 Βλ. Ostensen, A.G., ‘’United Nations Use of Private Military and Security Companies: Practices and 

Policies’’, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2011, SSR Paper 3, p.5. 
386 Βλ. Spearin, Ch., οπ.π (σημ.384), p.196. 
387 Βλ. Bures, O., ‘’Private military companies: A second best peacekeeping option?’’, International 

Peacekeeping (2005), 12:4, p.537, όπου αναφέρει: «Οι Ι.Σ.Ε.Α προσελήφθησαν από δυτικές 

κυβερνήσεις και από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Η.Ε, για να 
εκτελέσουν αποστολές τις οποίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις (οι παρεχόμενες από τα κράτη μέλη), είτε δεν 
εξουσιοδοτήθηκαν να αναλάβουν είτε δεν είχαν την ικανότητα να περατώσουν». Για μια σύγκριση των 
επιμέρους αποστολών που ανέλαβαν οι Ι.Σ.Ε.Α με τις αποστολές των ειρηνευτικών δυνάμεων των Η.Ε 
βλ. στο ίδιο σελ.536-537. 
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ότι ο ΟΗΕ αγόραζε ήδη από τη δεκαετία του ‘90 υπηρεσίες από τις εταιρίες 

αυτές……..» και πως « η πρακτική του Οργανισμού σε ό,τι αφορά τις εταιρίες 

αυτές, σπάνια αποτελεί ανοικτό θέμα προς συζήτηση, ενώ υπάρχει ελάχιστη 

γνώση από την κοινή γνώμη»388. Σήμερα, αν και η αποχώρηση των ξένων 

στρατευμάτων από το Ιράκ και Αφγανιστάν είναι σε εξέλιξη, γεγονός που 

υποδηλώνει και την ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού των Ι.Σ.E.A  που 

απασχολείται τις περιοχές αυτές, εξακολουθούν να υπογράφονται συμβόλαια 

για την παροχή προστασίας σε διπλωματικές αποστολές, πρεσβείες, 

ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τμήματα των Η.Ε. Επίσης, οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες  των εταιριών αυτών απευθύνονται πλέον και στον τομέα των 

θαλάσσιων μεταφορών, εξαιτίας αναβίωσης φαινομένων πειρατείας και λήψης 

ομήρων από τα διερχόμενα πλοία, κυρίως στον κόλπο του Άντεν και στην 

περιοχή της Σομαλίας389. 

Αναμφισβήτητα, η εμφάνιση των Ι.Σ.Ε.Α στο διεθνές προσκήνιο390 σε 

συνδυασμό με τα πλήγματα που δέχθηκαν στην εικόνα και στο κύρος τους, 

κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας, τόσο ο ΟΗΕ (περίπτωση Βοσνίας και Ρουάντας) όσο και 

συνασπισμοί κρατών (περίπτωση Σομαλίας) , αποτέλεσε το εναρκτήριο 

σάλπισμα για την αναζήτηση όλων εκείνων των παραγόντων που θα ενίσχυαν 

ή θα απόρριπταν την προσφυγή είτε διεθνών οργανισμών είτε των κρατών 

μελών στις εταιρίες αυτές. Ο κύκλος της αναζήτησης και της θεωρητικής 

                                                           
388 Βλ. Ostensen, A.G.,οπ.π (σημ.385), σελ.5. Για το ποιες εταιρίες έχουν χρησιμοποιήσει τα Η.Ε βλ. 

παράρτημα ΙΙΙ. 
389

 Σε ό,τι αφορά τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρέχουν ένοπλη προστασία σε 

πλοία με ελληνική σημαία, έχει ψηφιστεί πρόσφατα ο Ν.4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από 
ενόπλους φρουρούς ασφαλείας σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις», ο οποίος διαβιβάστηκε στα Η.Ε 
κατόπιν επιστολής της Ομάδας Εργασίας, της 9

ης
 Μαΐου 2012 για αποστολή από τα κράτη μέλη της 

σχετικής με το θέμα των Ι.Σ.Ε.Α, εθνικής νομοθεσίας . Για μια παρουσίαση των ελληνικών εταιριών βλ. 
Εκπομπή «Αυτοψία», επεισόδιο της 20ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Έλληνες Μισθοφόροι», του 
τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.alphatv.gr/Micro-
sites/Autopsia/Shows/20-12-2012.aspx. 
390

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η σύναψη συμβολαίων με τις εταιρίες αυτές εκτοξεύτηκε από τις 

επιχειρήσεις στο Ιράκ την άνοιξη του 2003. Το 2008 εκτιμήθηκε ότι 30.000 προσωπικό αυτών των 
εταιριών απασχολούνταν στο Ιράκ, ενώ το 2009 μόνο πέντε εταιρίες ανέλαβαν συμβόλαια ύψους 485 
εκατομμυρίων δολαρίων για παροχή ασφαλείας σε Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ. 
Αντίστοιχη ήταν και η περίπτωση του Αφγανιστάν όπου μεταξύ Δεκεμβρίου του 2008 και Σεπτεμβρίου 
του 2009, ο αριθμός του προσωπικού που ανήκε στις εταιρίες αυτές και προσέφερε υπηρεσίες, 
αυξήθηκε κατά 236% και συγκεκριμένα από 3.184 σε 10.712. Αναφέρεται στο  Franke, V., Marc von 
Boemcken, ‘’Guns for Hire: Motivations and Attitudes of Private Security Contractors’’, Armed Forces & 
Society (2011), vol. 37, No.4, p.725-727. Επιπλέον, σε κάθε επιχείρηση υποστήριξης ειρήνης των Η.Ε, 
οι επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων αναλαμβάνονται από τις εταιρίες αυτές, ενώ για δραστηριότητες 
αυτού του τύπου, δαπανούνται σε παγκόσμιο επίπεδο 400 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.  Αναφέρεται 
στο Singer, P.W., Corporate Warriors: The rise of the Privatized Military Industry, Cornell University 

Press, 2
nd

 ed, Ithaca, New York, 2008, σελ.82. 
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απασχόλησης με το θέμα, περιέλαβε τον πανεπιστημιακό κόσμο, τα κράτη391 

αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς, με πρωτοπόρο τον ΟΗΕ εξαιτίας της 

σύνθετης μορφής του ζητήματος. Η πολυπλοκότητα αυτή αποδίδεται σε μία 

σειρά από παράγοντες που πηγάζουν κυρίως από την ιδιομορφία των 

εταιριών αυτών392, την απουσία επαρκούς νομικού πλαισίου σε διεθνές και 

εθνικό επίπεδο που να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, «την 

τάση των κρατών να μην διαθέτουν τα εθνικά στρατεύματα τους αλλά να 

αναθέτουν τις αποστολές (στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις) στις εταιρίες 

αυτές»393  καθώς και το ότι «λίγη προσπάθεια έχει γίνει προκειμένου να 

καθοριστεί η κατάσταση τους από πλευράς Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου»394.  

Αρχικά, «το κίνητρο για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να 

καθοριστούν οι συνθήκες νομιμότητας των εταιριών αυτών, σε διεθνές, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αποτέλεσαν οι πράξεις καταπάτησης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το προσωπικό τους, στο Ιράκ και 

Αφγανιστάν»395. Έτσι, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε (UN 

Human Rights Council) ανέθεσε σε μια Ομάδα Εργασίας (UN Working 

Group), με την απόφαση 2005/2 της 7ης Απριλίου 2005, να διερευνήσουν και 

να ελέγχουν τις δραστηριότητες των εταιριών αυτών ειδικότερα σε ότι αφορά 

                                                           
391 Βλ. Berndtsson, J., ‘’Security Professionals for Hire: Exploring the Many Faces of Private Security 

Expertise’’, Millennium – Journal of International Studies (2012), vol.40, 303-320, όπου εξετάζεται η 
πιθανότητα χρησιμοποίησης των εταιριών από τη Σουηδία. 
392 Πρόκειται για μεγάλες εμπορικές εταιρίες, εισηγμένες κυρίως στα διεθνή χρηματιστήρια (άρα 

μετοχικά μερίδια μοιρασμένα σε πολλούς αγοραστές) οι οποίες προσλαμβάνουν προσωπικό με 
συμβόλαιο από διάφορα κράτη του κόσμου και με τη πλειοψηφία αυτών να έχουν έδρα σύστασης και 
λειτουργίας ανεπτυγμένα Κράτη (κυρίως Η.Π.Α και Αγγλία). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από 
τις εταιρίες αυτές, έχει υπηρετήσει στα εθνικά στρατιωτικά τμήματα ή αστυνομικές δυνάμεις του κράτους 
προέλευσης (κυρίως στις ειδικές δυνάμεις). Εξυπακούεται ότι κάθε μέλος της εταιρίας δεν ενεργεί 
ανεξάρτητα, αλλά κάτω υπό τις εντολές και τους όρους του συμβολαίου με το οποίο προσλαμβάνεται.   
393 Βλ. Jones, R., Bjork, K., ‘’ Overcoming Dilemmas Created by th 21

st
 Century Mercenaries: 

Conceptualizing the Use of Private Security Companies in Iraq’’, Third World Quarterly (2008), vol.26, 

No.4, p.784. 
394 Βλ. Kidane, W., ‘’ The Status of Private Military Contractors Under International Humanitarian 

Law, Denver Journal of International Law Policy (2010), vol.38, No.3, p. 365. Υπενθυμίζεται ότι ο 
βασικός διαχωρισμός που πραγματοποιείται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, είναι αυτός μεταξύ 
του μαχητή και του μη μαχητή ή πολίτη (civilian), καταστάσεις από τις οποίες προκύπτουν ευθέως 
υποχρεώσεις και δικαιώματα κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων. Οι Ι.Σ.Ε.Α εμφανίστηκαν τη 
δεκαετία του ’90, όταν είχε πλέον λάβει την τελική του μορφή το Δ.Α.Δ. (βλ. Συμβάσεις Γενεύης και 
Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτών) και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
ξεκάθαρα μαχητές (combatants) ή μη μαχητές (civilians). Ο προσδιορισμός σε μαχητή ή μη μαχητή, 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την έγερση θεμάτων διεθνούς κρατικής ευθύνης. Βλ.   Doswald,  B., 
‘’ PMC’s Under International Humanitarian Law’’ in the Chesterman, S., Lehnardt, C.,(ed), From 
Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies, Oxford University Press, 
Oxford, 2007, p.122. Βλ. επιπλέον τις απόψεις για την εφαρμογή του Δ.Α.Δ στις επιχειρήσεις 
υποστήριξης ειρήνης στο Χατζηκωνσταντίνου , Κ., Επτά + 1 προβλήματα για το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα,2010, σ.107-128. 
395 Βλ. UN Doc. A/67/340, οπ.π (σημ.382), σελ.4, παρ.4. 
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τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προετοιμάσει ένα προσχέδιο διεθνών 

βασικών αρχών που να καλύπτει τη λειτουργία τους396. Η Ομάδα Εργασίας 

τον Ιούλιο του 2010, ολοκλήρωσε μια προτεινόμενη σύμβαση για τον 

κανονισμό και έλεγχο των Ι.Σ.Ε.Α, την οποία διένειμε για μελέτη και συζήτηση 

στα κράτη μέλη397, ενώ συνεχίζει να υποβάλει αναφορές και να συνεργάζεται 

με άλλα τμήματα των Η.Ε και ανεξάρτητους φορείς, αναφορικά με τη δράση 

των Ι.Σ.Ε.Α398. Παραταύτα, « ισχυρές κυβερνήσεις, όπως οι Η.Π.Α και η 

Αγγλία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμούς, τις εταιρίες 

αυτές….. και δεν επιθυμούν το διεθνές δίκαιο να αναμειχθεί σε αυτήν την 

κατεύθυνση»399. Επομένως, αναμένεται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη θα 

«αγκαλιάσουν» τη σύμβαση αυτή, ανάλογα βέβαια με πως αυτή εξυπηρετεί 

πολιτικές (εσωτερικές και εξωτερικές) αλλά και οικονομικές σκοπιμότητες και 

βλέψεις τους.  

Επιπρόσθετα, εξαιτίας της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου, οι ίδιες οι 

εταιρίες με σκοπό να αναβαθμίσουν την εικόνα τους στο διεθνές προσκήνιο, 

ανέλαβαν την πρωτοβουλία να συντάξουν ένα έγγραφο, το οποίο θα περιείχε 

τις αρχές και υποχρεώσεις τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους 

(σεβασμός του Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σεβασμός του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου κ.τ.λ). Το αποτέλεσμα ήταν το έγγραφο με την 

ονομασία  «Διεθνής Κώδικας Συμπεριφοράς για τις Ιδιωτικές Εταιρίες 

Ασφαλείας (International Code of Conduct for Private Security Service 

Providers)», το οποίο αναγνωρίζουν και υπογράφουν μέχρι σήμερα (15 

                                                           
396

 Ibid, παρ.1, όπου αναφέρεται: «……. και να ελέγχει την επίδραση των δραστηριοτήτων στα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα εκ μέρους των Ι.Σ.Ε.Α, οι οποίες προσφέρουν στρατιωτικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας και συμβουλές (που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς) στη διεθνή 
αγορά».  Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε αποτελεί το διάδοχο της Επιτροπής για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Commission on Human Rights) και είναι όργανο της Γενικής Συνέλευσης. 
Πραγματοποιεί τρεις συνεδριάσεις το χρόνο, δύο στη Γενεύη και μία στη Ν. Υόρκη.  
397

Βλ. UN Doc. A/HRC/15/25, της 5
ης

 Ιουλίου 2010, στο παράρτημα της οποίας υπάρχει η προτεινόμενη 

Σύμβαση,  « Draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies (PMSCs) for 
consideration and action by the Human Rights Council». Η προτεινόμενη Σύμβαση υπάρχει στο 
παράρτημα ΙV της παρούσης. 
398 Για παράδειγμα, η συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας των Η.Ε (Department of Safety and Security 

– DSS) , το οποίο πρόσφατα (08 Νοεμβρίου 2012) ολοκλήρωσε το εγχειρίδιο με την πολιτική του 
Οργανισμού σχετικά με την προσφυγή του Οργανισμού στις Ι.Σ.Ε.Α.  
399 Βλ. Pingeot, L., ‘’ Dangerous Partnership. Private Military and Security Companies and the UN’’, 

Global Policy Forum, Report, New York, 2012, σελ.16, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.operations-
paix.net/DATA/DOCUMENT/7370~v~Dangerous_Partnership__Private_Military_and_Security_Compani
es_and_the_UN.pdf. 
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Ιανουαρίου 2013) 554 Ι.Σ.Ε.Α παγκοσμίως400. Ωστόσο, αν και οι εταιρίες που 

υπογράφουν το έγγραφο αυτό, αναλαμβάνουν να τηρήσουν μια σειρά 

βασικών αρχών και υποχρεώσεων, «δεν αντιμετωπίζουν καμιά ποινική 

κύρωση όταν αποτυγχάνουν να το κάνουν, ενώ κανένας δεν υποχρεώνει τα 

κράτη να απευθυνθούν αποκλειστικά και μόνο σε εταιρίες που έχουν 

υπογράψει το έγγραφο»401. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, στα τέλη του 2005, ξεκίνησε  μια προσπάθεια 

από πλευράς της Ελβετικής Κυβέρνησης σε συνεργασία με τη Διεθνή 

Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να καθοριστούν βασικά θέματα 

λειτουργίας των εταιριών αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο των κρατών 

που απευθύνονται σε αυτές όσο και των κρατών στα οποία αυτές 

εδρεύουν402. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν το «Κείμενο του 

Μοντρέ (The Montreux Document)», με το οποίο ρυθμίζονταν οι διεθνείς 

νομικές υποχρεώσεις των κρατών που αφορούν μεταξύ άλλων,  τη χρήση των 

Ι.Σ.Ε.Α κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων403.  

Στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν τη φύση των εταιριών αυτών, όλοι 

οι προαναφερθέντες παράγοντες, αναφέρουν ότι: 

« Μία Ι.Σ.Ε.Α είναι μία εμπορική οντότητα, η οποία παρέχει κατόπιν 

αποζημίωσης, στρατιωτική ή/και υπηρεσία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης 

και παροχής διαδικασίας ανακρίσεως από φυσικά πρόσωπα ή άλλες νόμιμες 

οντότητες»404. 

                                                           
400 Για περισσότερα βλ. http://www.icoc-psp.org , όπου είναι διαθέσιμο το έγγραφο και παράρτημα V της 

παρούσης . Σημειώνεται ότι από αυτές τις εταιρίες, οι 190 είναι στην Αγγλία, 60 στις Η.Π.Α, 4 στη 
Ρωσία, 4 στην Ιταλία, 18 στην Αυστραλία και 19 στην Ελλάδα. (15 Ιανουαρίου 2013) 
401 Βλ. Pingeot, L., οπ.π (σημ.399), σελ.16. 
402

 Για περισσότερα βλ. Cockayne, J., ‘’Regulating Private Military and Security Companies: The 

Content, Negotiation, Weaknesses and Promise of the Montreux Document’’, Journal of Conflict & 
Security Law (2009), Vol.13, No. 3, 401-428. 
403 Το κείμενο ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 και χαρακτηρίστηκε ως η «βίβλος» των σχέσεων 

των κρατών και των Ι.Σ.Ε.Α. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπογράφεται από 17 κράτη, συμπεριλαμβανομένων 
των Η.Π.Α, Αγγλίας, Κίνας και Γαλλίας. Η Ρωσία συμμετείχε στις συζητήσεις αλλά τελικά δεν υπέγραψε 
το κείμενο. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.eda.admin.ch/psc. Βλ. επιπλέον και UN 
Doc. A/63/467-S/2008/636 της 6

ης
 Οκτωβρίου 2008. Βλ. παράρτημα VΙ της παρούσης. 

404 Βλ. Άρθρο 2 της προτεινόμενης Σύμβασης, όπου αναγράφεται: 

« (a) A Private Military and/or Security Company (PMSC) is a corporate entity which provides on a 
compensatory basis military and/or security services, including investigation services, by physical 
persons and/or legal entities. (b) Military services refer to specialized services related to military 
actions including strategic planning, intelligence, investigation, land, sea or air reconnaissance, flight 
operations of any type, manned or unmanned, satellite surveillance, military training and logistics, and 
material and technical support to armed forces, and other related activities. (c) Security services refer 
to armed guarding or protection of buildings, installations, property and people, police training, material 
and technical support to police forces, elaboration and implementation of informational security 
measures and other related activities». 

http://www.eda.admin.ch/psc


84 
 

 
 

Επιπλέον: 

«Μία Ι.Σ.Ε.Α είναι μία ιδιωτική εμπορική οντότητα η οποία παρέχει στρατιωτική 

ή/και υπηρεσία ασφαλείας, ανεξάρτητα από το πώς ερμηνεύει η εταιρία αυτή 

την ύπαρξη της. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφαλείας 

περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, ένοπλη φύλαξη και προστασία προσώπων και 

αντικειμένων όπως φάλαγγες οχημάτων, κτιρίων και άλλων τοποθεσιών, η 

συντήρηση και η λειτουργία οπλικών συστημάτων, η κράτηση φυλακισμένων 

και η παροχή εκπαίδευσης σε στρατιωτικό προσωπικό ή προσωπικό 

φύλαξης.»405 

Από τους παραπάνω ορισμούς, από μια πρώτη ματιά, διαφαίνεται ότι 

πρόκειται για οργανωμένες εταιρίες μισθοφόρων, οι οποίοι είναι σε θέση να 

παρέχουν υπηρεσία σε οποιοδήποτε κράτος ή διεθνή οργανισμό που θα 

ζητήσει τη συνδρομή τους. Παρόλα αυτά, επισημαίνεται από τη θεωρία ότι 

«…..είναι πρακτικά αδύνατο ο ορισμός του μισθοφόρου, κατόπιν του Άρθρου 

47 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Γενεύης να ισχύσει για το 

προσωπικό των εταιριών αυτών»406, διότι οι πέντε προϋποθέσεις που 

συνθέτουν τον ορισμό του μισθοφόρου πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα407. Την 

ίδια στιγμή, εκφράζονται προτάσεις για τροποποίηση του ορισμού ώστε αυτός  

να συμπεριλάβει το προσωπικό αυτών των εταιριών, καθώς «……. τα κράτη 

μέλη των Η.Ε θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες 

και υπηρεσίες ασφάλειας αυτών των εταιριών, δεν μπορούν να 

                                                           
405

 Βλ. παρ.9 του προλόγου του κειμένου του Μοντρέ. 
406 Βλ. Gomez, J-L., ‘’ Private Military and Security Companies and the UN Working Group on the Use 

of Mercenaries’’, Journal of Conflict & Security Law (2009), Vol.13 No. 3, p.440. Ο παραπάνω 
συγγραφέας είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας των Η.Ε (UN Working Group) που ασχολείται με 
την περίπτωση των Ι.Σ.Ε.Α. Βλ. επιπλέον Kidane, W., οπ.π (σημ.394) και Spearin, Ch., ‘’ Private, 
Armed and Humanitarian? States, NGOs, International Private Security Companies and Shifting 
Humanitarianism’’ Security Dialogue (2008), vol.39, σ.365, υποσημείωση 2, όπου αναφέρεται σχόλιο 
πρώην ειδικού εισηγητή (Enrique Ballesteros) στο θέμα των μισθοφόρων στους κόλπους των Η.Ε: «….. 
αν και οι εταιρίες αυτές εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά μισθοφόρων, δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν συνολικά ως μισθοφόροι». Για τη σχέση του ΔΑΔ και των μισθοφόρων βλ. 
Χατζηκωνσταντίνου, Κ., Προσεγγίσεις στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα,1999. 
407 Ο ίδιος ορισμός επαναλαμβάνεται και στη Διεθνή Σύμβαση κατά της Στρατολόγησης, Χρήσης, 

Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων  (International Convention against the Recruitment, 
Use, Financing and Training of Mercenaries) του 1989, βλ. Άρθρο 1. Σημειώνεται ότι η 
προαναφερόμενη Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2001, λόγω καθυστέρησης των κρατών να 
την επικυρώσουν. 
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ιδιωτικοποιηθούν καθώς το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων αποτελούν 

νόμιμο κεκτημένο και προνόμιο του κράτους»408.      

Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σημειωθεί, ότι στο θέμα της διεθνούς 

ευθύνης που μας απασχολεί, αποδέκτης της αξίωσης για επανόρθωση μιας 

διεθνούς αδικοπραξίας που έχει τελεσθεί κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων είναι το κράτος ή/και ο διεθνής οργανισμός (και όχι μία 

εμπορική εταιρία409 που προσφέρει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις υποστήριξης 

ειρήνης) , ανάλογα με το ποιος είχε τον αποτελεσματικό έλεγχο της πράξης 

στον εξεταζόμενο χρόνο και τόπο. Στο σημείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο και 

πριν διερευνηθεί το θέμα της διεθνούς ευθύνης που γεννάται με τη χρήση 

αυτών των εταιριών, να παρουσιαστούν ορισμένες αποστολές που ανέλαβαν 

κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνει 

κατανοητό το εύρος και η φύση των δραστηριοτήτων τους.   

2. Ο ρόλος των Ιδιωτικών Στρατιωτικών Εταιριών Ασφαλείας στις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

 

Στις επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης των Η.Ε οι Ι.Σ.Ε.Α δεν 

συνδράμουν μόνο με υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης, αλλά παρέχουν και 

άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως άρση ναρκοπεδίων, εκπαίδευση 

τμημάτων, συνδρομή στην ανοικοδόμηση κρατικών υποδομών, μεταφορές 

υλικών και προσωπικού στο πεδίο των επιχειρήσεων κ.α. Δεν 

χρησιμοποιούνται ως τμήματα της «πρώτης γραμμής» και « δεν μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά ενός ομογενούς και 

εκπαιδευμένου τμήματος, όπως εμφανίζονται τα εθνικά στρατιωτικά 

τμήματα»410. Η ανάμιξη τους στα πλαίσια των επιχειρήσεων ειρήνης, 

επικεντρώνεται όμως κυρίως σε τρεις τομείς: υποβοήθηση της μεταφοράς 

προσωπικού και υλικού (logistics support), παροχή ασφαλείας 

(security/safety) και ενίσχυση των στρατιωτικών τμημάτων (military support). 

Με τις Ι.Σ.Ε.Α έχουν υπογράψει συμβόλαια αρκετά κράτη, κυβερνητικές ή μη 

                                                           
408 Βλ. Gomez, J-L., οπ.π (σημ.17), σελ.440. Βλ. επιπλέον και το Άρθρο 4 της προτεινόμενης 

Σύμβασης, όπου αναφέρεται: « Κανένα κράτος μέλος δεν δύναται να μεταβιβάσει ή εξουσιοδοτήσει 
κρατικές λειτουργίες στις Ι.Σ.Ε.Α».  
409 Για το θέμα της διεθνούς κρατικής ευθύνης σε συνδυασμό με τη διπλωματική προστασία εμπορικών 

εταιριών βλ. Ιωάννου, Κ., οπ. π (σημ.249), σσ. 45-53.  
410 Spearin, Ch., ‘’ Between Public Peacekeepers and Private Forces: Can there be a Third Way?’’ 

International Peacekeeping (2005), Vol.12, No.2, p.246. 
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υπηρεσίες, διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί με σκοπό να φέρουν εις 

πέρας, πολύπλοκες και απαιτητικές αποστολές κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων. 

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Γιουγκοσλαβία, η 

κυβέρνηση των Η.Π.Α προσέλαβε σαράντα πέντε υπαλλήλους της εταιρείας 

MPRI, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα επιτήρησης των συνόρων στην περιοχή 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ενίσχυσης της επίβλεψης του εμπάργκο όπλων που 

επέβαλε ο Ο.Η.Ε στους Σερβοβόσνιους411. Η ίδια εταιρία χρησιμοποιήθηκε και 

για την εκπαίδευση προσωπικού της Νιγηρίας, το οποίο συμμετείχε στην 

ειρηνευτική δύναμη υπό την ECOMOG412, σε θέματα χειρισμού και 

συντήρησης στρατιωτικών οχημάτων που τους εφοδίασαν οι Η.Π.Α. Σε μία 

άλλη περίπτωση, προσωπικό της εταιρίας DynCorp, προσελήφθηκε από την 

αμερικανική κυβέρνηση και παραχωρήθηκε στον Οργανισμό για την Ασφάλεια 

και Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization on Security and Cooperation in 

Europe - OSCE), κατά τη διάρκεια του έργου που ανέλαβε στην περιοχή του 

Κοσσυφοπεδίου413. Επίσης, για την μεταφορά των στρατιωτικών τμημάτων 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, χρησιμοποιήθηκε 

εταιρία με έδρα την Ουκρανία, η οποία μετέφερε τα τμήματα στο αεροδρόμιο 

της Καμπούλ, με βάση συμβόλαιο που υπογράφτηκε ύψους εκατό 

εκατομμυρίων δολαρίων ενώ η Αγγλία, ακολουθώντας τα βήματα του 

παραδοσιακού σύμμαχου της, των Η.Π.Α, αναθέτει το έργο της μεταφοράς 

του προσωπικού της, κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, στην 

εταιρία Halliburton414.  

Στις επιχειρήσεις που διεξάγονται στην Αφρική415, ο Ο.Η.Ε έχει 

απευθυνθεί σε εταιρίες που παρέχουν κυρίως υπηρεσίες μεταφορών και 

συλλογής πληροφοριών. Για παράδειγμα, η εταιρία ICI (International Charter 

Incorporated) έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τις Η.Π.Α και την 

Οικονομική Κοινότητα Δυτικής Αφρικής (ECOWAS), προκειμένου να 

                                                           
411 Ταυτόχρονα, η ίδια εταιρία ανέλαβε κατόπιν συμβολαίου, τη στρατιωτική εκπαίδευση των ενόπλων 

τμημάτων του Κοσσυφοπεδίου. Βλ. Bures, O., ‘’Private military companies: A second best 
peacekeeping option?’’, International Peacekeeping (2005), Vol.12, No.4, p.539. 
412 Αποτελεί το στρατιωτικό βραχίονα της ECOWAS. 
413 Πρόκειται για την επιχείρηση Kosovo Verification Mission. 
414

 Βλ. Singer, P. W., ‘’Outsourcing War’’, Foreign Affairs (2005), Vol.84, No.2, p.121. 
415 Για μια λεπτομερή μελέτη των δραστηριοτήτων των Ι.Σ.Ε.Α στην περιοχή της Αφρικής βλ. Gumedze, 

S., “From market for force to market for peace: private military and security companies in peacekeeping 
operations”, Institute for Security Studies, Monograph No. 183 , Pretoria, 2011, διαθέσιμο στη διεύθυνση 

www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=31221. 
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μεταφερθούν τμήματα και στρατιωτικό υλικό στη Σιέρα Λεόνε, Νιγηρία, 

Κονγκό και Λιβερία, για την υποστήριξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων στην 

περιοχή ενώ «ιδιωτική εταιρία προσελήφθηκε από τον Οργανισμό για 

συλλογή και παροχή πληροφοριών στην περιοχή της Αγκόλας»416. Αξίζει 

επιπλέον να σημειωθεί ότι το 2009, τέσσερις μεγάλες εταιρίες (Pacific 

Architects and Engineers, DynCorp, Protection Strategies Inc. και EACOM) 

υπέγραψαν συμβόλαια πενταετούς υποχρεώσεως με το αρμόδιο τμήμα της 

κυβέρνησης των Η.Π.Α για παροχή υπηρεσιών στο έδαφος κρατών της 

Αφρικής, ενώ το 2010 η εταιρία DynCorp ανέλαβε συμβόλαιο ύψους 20 

εκατομμυρίων δολαρίων, για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με 

λειτουργία και συντήρηση των βάσεων των ειρηνευτικών δυνάμεων στη 

Λιβερία (στα πλαίσια της επιχείρησης UNMIL – UN Mission in Liberia).  

Αν και στο παρελθόν, υπήρξαν προτάσεις να αναληφθούν εξ ολοκλήρου 

οι επιχειρήσεις από τις εταιρίες αυτές, προκειμένου να ξεπεραστεί η αδράνεια 

των κρατών μελών κατά την εμφάνιση κρίσιμων καταστάσεων σε διάφορες 

περιοχές του πλανήτη, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται υλοποιήσιμο, 

τουλάχιστον κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, εξαιτίας των 

διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων και του ιδιαίτερα εχθρικού περιβάλλοντος στο πεδίο όπου 

ενεργούν οι ειρηνευτικές δυνάμεις, ο ρόλος που θα διαδραματίσουν 

μελλοντικά θα είναι καθοριστικός, ιδιαίτερα «…. σε θέματα διαπραγμάτευσης 

ομήρων, αποχώρησης και εκκένωσης προσωπικού, ενέργειες οι οποίες 

απαγορεύεται να αποτελέσουν μέρος συμβολαίου, από τη Γενική 

Συνέλευση»417 και στη συνδρομή τους σε τομείς της διαδικασίας 

«οικοδόμησης της ειρήνης – (peace building)», όπως αφοπλισμός των 

μαχόμενων τμημάτων (disarmament), αναμόρφωση των νομικών υπηρεσιών 

και της νομοθετικής εξουσίας της κρατικής οντότητας (justice - security sector 

reform)418, συγκέντρωση πληροφοριών (intelligence)419 και άρση 

ναρκοπεδίων (demining)420. 

                                                           
416 Krahmann, E., ‘’Regulating private military companies: What role for the EU?’’, Contemporary 

Security Policy (2005), Vol.26, No.1, p.110. 
417 Ostensen, A.G., ‘’United Nations Use of Private Military and Security Companies: Practices and 

Policies’’, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2011, SSR Paper 3, p.12. 
418

 Βλ. την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας MRPI στη διεύθυνση http//:www.mrpi.com, για τις 
υπηρεσίες που παρέχει. 
419 To 2009, το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Η.Ε (DPKO) και το Τμήμα Υποστήριξης (DFS), 

αναγνώρισαν ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 
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3. Ζητήματα διεθνούς ευθύνης που προκύπτουν από τη προσφυγή 

κρατών ή/και διεθνών οργανισμών στις Ιδιωτικές Στρατιωτικές 

Εταιρίες Ασφαλείας 

Όπως παρουσιάστηκε στις παραπάνω γραμμές, η τέλεση μιας διεθνούς 

αδικοπραξίας και η αξίωση για επανόρθωση της βλάβης που υπέστη κάποια 

οντότητα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης, 

απευθύνεται είτε στο κράτος είτε σε διεθνή οργανισμού, ανάλογα με το ποιός 

είχε τον αποτελεσματικό έλεγχο της πράξης ή παράλειψης στον εξεταζόμενο 

χώρο και χρόνο. Έτσι, φαίνεται λογικό, ότι δεν υπάρχει κάποιος εμφανής 

λόγος, ο οποίος να αποκλείει ζητήματα διεθνούς ευθύνης που δημιουργούνται 

από τη προσφυγή κρατών ή διεθνών οργανισμών στις Ι.Σ.Ε.Α, καθώς οι ίδιες 

αρχές που ισχύουν, τόσο για τα στρατιωτικά εθνικά τμήματα που οικειοθελώς 

συνεισφέρονται από τα κράτη μέλη, όσο και για το πολιτικό προσωπικό που 

συμμετέχει στις επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να ισχύσουν εξίσου. 

Τοποθετώντας εκτός του εξεταζόμενου πλαισίου, την ατομική ποινική 

ευθύνη και την ευθύνη της ίδιας της εταιρίας421, οι οποίες προκύπτουν από 

την τέλεση οποιασδήποτε αδικοπραξίας κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων, αυτό που θεωρείται απαραίτητο για τη δημιουργία διεθνούς 

ευθύνης (η μία από τις δύο προϋποθέσεις, όπως είδαμε) , είναι η απόδοση 

της άδικης πράξης στο κράτος ή στο διεθνή οργανισμό. Αρχικά όμως, θα 

πρέπει να καθοριστεί εάν μία Ι.Σ.Ε.Α θεωρείται ‘αντιπρόσωπος – (agent)’ ή 

‘όργανο – (organ)’ του διεθνούς οργανισμού ή του κράτους, σύμφωνα με τα 

προτεινόμενα σχέδια άρθρων για την κρατική ευθύνη και τη διεθνή ευθύνη 

των διεθνών οργανισμών. 

                                                                                                                                                                      
κατά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Βλ. Department of Peacekeeping Operations (DPKO) / Department of 
Field Support (DFS), ‘’A New Partnership Agenda: Charting a New Horizon for UN Peacekeeping’’, 
United Nations, New York, 2009. Ωστόσο, παραδοσιακά, τα κράτη μέλη ήταν απρόθυμα να 
εξουσιοδοτήσουν τα Η.Ε στη συλλογή πληροφοριών, εξαιτίας της πιθανότητας ανάμειξης στα εσωτερικά 
ζητήματα των κρατών και του προσπορισμού των πληροφοριών σε αντιπάλους.  
420

 Η εταιρία ArmorGroup ανέλαβε την άρση ναρκοπεδίων στην περιοχή της Μοζαμβίκης, της Βοσνίας, 

του Κοσσυφοπεδίου και της πράσινης γραμμής στην Κύπρο. Αναφέρεται στο Ostensen, A.G., οπ.π 
(σημ.417), σελ.35. 
421 Για περισσότερα βλ. McLeod, S., White, N.D., ‘’ EU Operations and Private Military Contractors: 

Issues of corporate and Institutional Responsibility’’, The European Journal of International Law (2008), 
vol.19, No.5, 965-988 και Liu, H-Y., ‘’ Leashing the Corporate Dogs of War: The Legal Implications of 
the Modern Private Military Company’’, Journal of Conflict & Security Law (2009), Vol.15 No. 1, 141-168. 
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Στο Άρθρο 2 του ΣΑΔΕΔΟ, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των δύο 

εννοιών, έτσι ώστε όποια οντότητα δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί στην 

κατηγορία ‘όργανο’ του διεθνούς οργανισμού, να είναι εφικτό να ανήκει στην 

κατηγορία ‘αντιπρόσωπος’. Από το σχολιασμό του άρθρου από την ΕΔΔ422, 

συμπεραίνεται ότι οι Ι.Σ.Ε.Α ανήκουν στην κατηγορία ‘αντιπρόσωπος’, καθώς 

ο όρος αυτός «καλύπτει όλες τις οντότητες μέσω των οποίων ένας 

οργανισμός ενεργεί»423 και λαμβάνοντας υπόψη ότι απαραίτητη προϋπόθεση 

για να χαρακτηριστεί ως ‘όργανο’, αποτελεί η επίσημη αναγνώριση από τον 

ίδιο τον οργανισμό424. Συμπερασματικά, λοιπόν, αν ένας διεθνής οργανισμός 

ή κάποιο τμήμα του (π.χ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Η.Ε), συνάψει 

απευθείας συμβόλαιο με ιδιωτική εταιρία, για παροχή υπηρεσιών κατά τη 

διάρκεια ειρηνευτικών επιχειρήσεων (π.χ παροχή ασφαλείας κατά τη 

μεταφορά υγειονομικού υλικού), τότε οποιαδήποτε αδικοπραξία της εταιρίας 

(π.χ λανθασμένη εκτίμηση περί εχθρού και εκτόξευση πυρών κατά αμάχων 

πολιτών), θα βαρύνει τον ίδιο τον οργανισμό, κατόπιν του Άρθρου 6 του 

ΣΑΔΕΔΟ425, ακόμα και αν υπήρξε παράβαση εντολών ή υπέρβαση εξουσίας, 

σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ΣΑΔΕΔΟ.  

Παρόλα αυτά, η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη, όταν μια Ι.Σ.Ε.Α 

συνάψει απευθείας συμβόλαιο με το κράτος μέλος ενός διεθνούς οργανισμού 

και κατόπιν διατεθεί στον ίδιο τον οργανισμό, ως αναπόσπαστο τμήμα των 

συνολικών εθνικών στρατιωτικών τμημάτων, προκειμένου να συμμετάσχει σε 

επιχείρηση υποστήριξης ειρήνης που αυτός διεξάγει426. Στην περίπτωση αυτή, 

                                                           
422 Βλ. ‘’Σχέδιο Άρθρων για την ευθύνη Διεθνούς Οργανισμού για διεθνείς αδικοπραξίες’’, A/66/10, 

(2011),σελ.79. 
423

 Ibid, par.25. 
424

 Δηλαδή για να αποτελέσει μία Ι.Σ.Ε.Α ‘όργανο’ του διεθνούς οργανισμού, θα πρέπει να προηγηθεί 

αντίστοιχη κανονιστική πράξη με βάση των εσωτερικό δίκαιο του οργανισμού. Αυτό μάλλον θεωρείται , 
από την μέχρι τώρα πρακτική των οργανισμών, ότι δεν δύναται να υλοποιηθεί. Βλ. επιπλέον, την τρίτη 
παράγραφο του Άρθρου 2, όπου αναφέρεται «όργανο ενός διεθνούς οργανισμού, θεωρείται πρόσωπο ή 
οντότητα που έχει αυτή την ιδιότητα σε συμφωνία με τους κανονισμούς του οργανισμού». Επιπλέον, στο 
σχολιασμό του Άρθρου, παρ.22, αναφέρεται ότι ο ίδιος ο οργανισμός καθορίζει τα όργανα του. 
425 Το Άρθρο 6 αναφέρει:« Η συμπεριφορά ενός οργάνου ή αντιπροσώπου ενός διεθνούς οργανισμού 

κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτού του οργάνου ή αντιπροσώπου, θεωρείται ενέργεια του 
διεθνούς οργανισμού κατά το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει το όργανο ή 
αντιπρόσωπος στον οργανισμό». Το Άρθρο 8 αναφέρει: «Θεωρείται ενέργεια του διεθνούς οργανισμού 
κατά το διεθνές δίκαιο, η συμπεριφορά οργάνου ή αντιπροσώπου του οργανισμού, εάν αυτό το όργανο 
ή αντιπρόσωπος ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα, ακόμα και αν παραβαίνει τις εντολές του ή υπερβαίνει 
την αρμοδιότητα του». 
426 Από τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης των Ι.Σ.Ε.Α που περιγράφτηκαν, αυτή είναι η πιο συνηθισμένη 

περίπτωση, η οποία συντελείται για πολλούς και διάφορους λόγους. 



90 
 

 
 

η Ι.Σ.Ε.Α θα μπορούσε να θεωρηθεί ‘όργανο’ του κράτους, σύμφωνα με το 

σχολιασμό του Άρθρου 7427, παρ.2 του ΣΑΔΕΔΟ, όπου αναφέρεται: 

«….Παρόλα αυτά, ο όρος ‘όργανο’, σε ότι αφορά το κράτος, πρέπει να 

αντιλαμβάνεται με την ευρεία έννοια του, ώστε να περιλάβει εκείνα τα 

πρόσωπα και οντότητες των οποίων η συμπεριφορά είναι αποδοτέα στο 

κράτος, σύμφωνα με τα Άρθρα 5 έως 8 της διεθνούς κρατικής ευθύνης για 

διεθνώς παράνομες πράξεις.» 

Αν ανατρέξουμε στο σχολιασμό του Άρθρου 5, παρ.2 της διεθνούς κρατικής 

ευθύνης428, αναφέρεται:     

« Ο γενικός όρος ‘οντότητα’, υποδηλώνει την ευρεία ποικιλία των τμημάτων, 

που αν και δεν θεωρούνται όργανα του κράτους, μπορούν μέσω της κρατικής 

νομοθεσίας να ασκήσουν κυβερνητικές εξουσίες. Αυτά θα μπορούσαν να ήταν 

….. και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιωτικές εταιρίες…….»429, 

ενώ το Άρθρο 8, αναφέρει: 

« Θεωρείται πράξη του Κράτους κατά το διεθνές δίκαιο η συμπεριφορά 

προσώπου ή ομάδας προσώπων εάν το πρόσωπο αυτό ή η ομάδα 

προσώπων, υιοθετώντας αυτή τη συμπεριφορά, ενεργεί στην πραγματικότητα 

σύμφωνα με τις εντολές ή τις οδηγίες ή υπό τον έλεγχο αυτού του κράτους.» 

Επομένως, εάν μια Ι.Σ.Ε.Α προσληφθεί από ένα κράτος, εξουσιοδοτηθεί 

μέσω της κρατικής νομοθεσίας από αυτό να παρέχει υπηρεσίες παράλληλα 

με τις αποστολές που αναλαμβάνει το εθνικό στρατιωτικό τμήμα στην 

ειρηνευτική επιχείρηση430, βρίσκεται υπό την καθοδήγηση και έλεγχο του ίδιου 

                                                           
427 Το Άρθρο 7 αναφέρει: « Η συμπεριφορά κρατικού οργάνου ή οργάνου ή αντιπροσώπου διεθνούς 

οργανισμού που έχει τεθεί στη διάθεση άλλου διεθνούς οργανισμού, θεωρείται ενέργεια του τελευταίου 
κατά το διεθνές δίκαιο, στο βαθμό που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε αυτή τη συμπεριφορά». 
428

 Βλ. ‘’Σχέδιο Άρθρων για την ευθύνη Κράτους για διεθνείς αδικοπραξίες’’, A/56/10, (2001). 
429 Κάποιοι νομικοί πιστεύουν ότι μόνο οι κρατικές λειτουργίες  που αναφέρονται στο σχολιασμό του 

Άρθρου 5 (π.χ κράτηση και έλεγχος των φυλακισμένων), αποτελούν ξεκάθαρα μέρος της κρατικής 
μηχανής. Άλλες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα, η στρατιωτική εκπαίδευση τμημάτων και η ανάλυση 
και συλλογή πληροφοριών επ’ ωφελεία του κράτους, επειδή δεν αναφέρονται ξεκάθαρα στο σχολιασμό, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μέρος κρατικής λειτουργίας όταν ανατίθενται σε ιδιωτικές 
εταιρίες. Ο ίδιος συγγραφέας θεωρεί ότι σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
αναλυτικό πλαίσιο στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς, ποιες λειτουργίες αποτελούν δίχως 
αμφιβολία, μέρος της κρατικής λειτουργίας. Βλ. Tonkin, H., ‘’ State Control Over Private Military and 
Security Companies In Armed Conflicts’’, Cambridge University Press, Cambridge, UK , 2011, σελ.101. 
430 Υποστηρίζεται από μέρος της θεωρίας ότι μόνο η σύναψη συμβολαίου αρκεί για να συνδεθούν οι 

πράξεις μιας εταιρίας με το κράτος, χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση με πράξη νομοθετικού 



91 
 

 
 

του κράτους (Άρθρο 8) και όλα αυτά αναγράφονται τόσο στους όρους 

συμβολαίου που θα συναφθεί με την εταιρία, όσο και στις SOFA (Status Of 

Force Agreement – αφορά το κράτους υποδοχής), ΜoU (Memorandum of 

Understanding – αφορά τη συμφωνία μεταξύ κράτους που συνεισφέρει και 

Η.Ε), τότε αναμφισβήτητα, η Ι.Σ.Ε.Α θεωρείται ‘όργανο’ του κράτους. Ο 

επόμενος σκόπελος που πρέπει να ξεπεραστεί, είναι το σε ποια οντότητα θα 

αποδοθεί η άδικη πράξη, σε περίπτωση που αυτή τελεσθεί, εκ μέρους του 

προσωπικού της Ι.Σ.Ε.Α και συγκεκριμένα στο κράτος που τη προσέλαβε ή 

στο διεθνή οργανισμό ‘εξ ονόματος’ του οποίου διεξάγεται η ειρηνευτική 

επιχείρηση.  

Στο σημείο αυτό, επεμβαίνει το Άρθρο 7 του ΣΑΔΕΔΟ, σύμφωνα με το 

οποίο και τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει 

να απαντηθεί είναι το ποιος είχε τον αποτελεσματικό έλεγχο κατά την τέλεση 

της πράξης (με την έννοια ότι κάποιος διέταξε ή παρέλειψε να διατάξει και 

τελέσθηκε η πράξη). Έτσι, «εάν διαπιστωθεί ότι η Ι.Σ.Ε.Α ενήργησε υπό τις 

οδηγίες και επιπλέον υπό τον έλεγχο του κράτους αποστολής, τότε το κράτος 

θεωρείται υπεύθυνο για την εξεταζόμενη πράξη»431 και επομένως πιστώνεται 

οποιοδήποτε θέμα αξιώσεως επανόρθωσης της άδικης πράξης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή εάν ο διεθνής οργανισμός είχε τον αποτελεσματικό 

έλεγχο των πράξεων της Ι.Σ.Ε.Α, τότε η αξίωση για επανόρθωση πρέπει να 

απευθυνθεί σε αυτόν και αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρχαν εκείνοι οι 

παράγοντες που αποκλείουν τη διεθνή ευθύνη του ίδιου του Οργανισμού.    

Οι παραπάνω καταστάσεις που περιγράφτηκαν, θα μπορούσαν να 

συμβούν στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται υπό την 

αιγίδα των Η.Ε ή σε αντίστοιχες επιχειρήσεις που ανατίθενται ή 

εξουσιοδοτούνται σε άλλους περιφερειακούς οργανισμούς (πχ ΝΑΤΟ, 

Ευρωπαϊκή Ένωση). Στην περίπτωση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούνται από «συνασπισμούς των προθύμων – coalitions of the 

willing» - κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Σ.Α - όπου της όλης επιχείρησης 

ηγείται ένα κράτος, τότε οι ενέργειες των Ι.Σ.Ε.Α που προσλαμβάνονται, 

θεωρείται ότι εκτελούν κρατικές λειτουργίες και οποιαδήποτε διεθνώς 

                                                                                                                                                                      
περιεχομένου. Βλ. University of Denver, ‘’The Status of Private Military Contractors Under International 
Humanitarian Law’’, Denver Journal of International Law and Policy (2010), Vol.38, No.3, p.411. 
431 Βλ. Chesterman, S, Fischer, A., ‘’ Private Security, Public Order. The Outsourcing of Public Services 

and Its Limits’’, Oxford University Press, Oxford, 2009, σελ.214. 
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παράνομη πράξη εκ μέρους τους, θεωρείται ενέργεια του κράτους, κατόπιν 

των Άρθρων 5 και 8 της διεθνούς κρατικής ευθύνης, ακόμα και αν η πράξη 

αυτή προήλθε καθ’ υπέρβαση καθήκοντος ή παράβασης εντολών. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα όσα αναφέρθηκαν στην 

ανάλυση που προηγήθηκε για τις Ι.Σ.Ε.Α, αποτελούν περιπτώσεις για τις 

οποίες τα νομικά θέματα που ανακύπτουν, δεν έχουν μέχρι σήμερα εξεταστεί, 

καθώς δεν υπάρχει η ανάλογη πρακτική432. ‘Όπως σημειώθηκε, οι εταιρίες 

αυτές αποτελούν ένα καινούργιο φαινόμενο και συνακόλουθα το νομικό 

πλαίσιο που τις χαρακτηρίζει βρίσκεται ‘’εν τη γενέσει του’’. Το σύνολο της  

θεωρίας υποστηρίζει, ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε πολιτικά 

και οικονομικά κωλύματα και να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

κανόνων και αρχών που θα διέπει τη λειτουργία τους, τη σχέση τους με το 

κράτος ή το διεθνή οργανισμό που απευθύνεται σε αυτές αλλά και τις 

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου. Άλλωστε, 

δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός, ότι το Δίκαιο (όποια και αν είναι η 

μορφή του) όπως και άλλοι τομείς που ρυθμίζουν βασικά θέματα αρμονικής 

συνύπαρξης των ανθρώπων, προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες της εποχής και εξελίσσεται σύμφωνα με τα δεδομένα που κάθε φορά 

προκύπτουν.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
432 Η πιο γνωστή περίπτωση μέχρι σήμερα είναι αυτή της εταιρίας Blackwater (η εταιρία μετονομάστηκε 

σε Xe ενώ τώρα ονομάζεται Academi - αμερικάνικων συμφερόντων) και το περιστατικό με το θάνατο 17 
αθώων ιρακινών πολιτών στην πλατεία Nisoor της Βαγδάτης το 2007, από προσωπικό της εταιρίας. Αν 
και για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν έρευνες από 5 ανεξάρτητες αρχές, συμπεριλαμβανομένου 
του FBI, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους αποδείξεων για αδικαιολόγητη θανάσιμη χρήση βίας 
μετά από καταθέσεις πολλών μαρτύρων, σε κανένα μέλος της εταιρίας μέχρι σήμερα δεν έχουν 
αποδοθεί κατηγορίες, ενώ η υπόθεση είναι ακόμα ανοικτή. Για περισσότερα βλ. Pingeot, L., οπ.π 
(σημ.399) και Chesterman, S, Fischer, A., οπ.π (σημ.431). Επίσης γνωστή είναι και η υπόθεση με την 
εταιρία DynCorp και τα περιστατικά στη Βοσνία τη δεκαετία ’90, όπου υπάλληλοι της κατηγορήθηκαν για 
συμμετοχή σε σκάνδαλο με περιστατικά σεξουαλικής βίας. Υψηλόβαθμα στελέχη της, που κατείχαν 
θέσεις στην εταιρία τότε, παραμένουν ακόμα σε δράση ενώ η μόνη συνέπεια ήταν η απόλυση των 
υπαλλήλων που έκαναν γνωστά τα περιστατικά. Για περισσότερα βλ. Bolkovac,  Κ., ‘’ The 
Whistleblower: Sex Trafficking, Military Contractors, and One Woman’s Fight for Justice’’ , Palgrave 

MacMillan, New York, 2011. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και οι επώδυνες συνέπειες του για 

την ανθρωπότητα, οδήγησαν τα κράτη να παραδεχτούν ότι όφειλαν να 

προστατέψουν τις μελλοντικές γενιές από επερχόμενες κρίσεις και πολέμους 

που θα απειλούσαν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η θέληση αυτή των 

κρατών, εμφανίστηκε μέσα από τη δημιουργία ενός υπερεθνικού διεθνούς 

οργανισμού, του ΟΗΕ, στον οποίο δόθηκαν αυξημένες αρμοδιότητες για την 

εξασφάλιση της ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης της ανθρωπότητας. 

Ταυτόχρονα, η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, 

των ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, επέδρασε καταλυτικά στις πρωτοβουλίες του Οργανισμού 

για αποσόβηση διεθνών κρίσεων και έθεσε σημαντικά εμπόδια στην 

ενεργοποίηση του συστήματος συλλογικής ασφάλειας, όπως το είχαν 

οραματιστεί οι συντάκτες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Παρόλα αυτά, η σύσταση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, η οποία 

εγκαινιάστηκε ευθύς αμέσως με τη δημιουργία του ΟΗΕ, σφυρηλατήθηκε κατά 

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, γνώρισε σημαντική αύξηση αμέσως μετά τη 

λήξη του και πέρασε από διάφορα εξελικτικά στάδια, για να φθάσει στη 

σημερινή μορφή των επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης, προϋποθέτει 

αναμφισβήτητα την εθελοντική συνεισφορά προσωπικού (πολιτικού - 

στρατιωτικού) και υλικού από τα κράτη μέλη για την επιτυχή τους έκβαση. 

Ανάλογη εξέλιξη υπήρξε και στη φύση των καθηκόντων και των αποστολών 

που δόθηκαν κατά τη διάρκεια τους. Έτσι, όπως παρουσιάστηκε στις 

παραπάνω γραμμές, η αποστολή των ειρηνευτικών δυνάμεων δεν 

περιορίζεται πλέον μόνο στην παρεμβολή μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών 

και στον έλεγχο της κατάπαυσης του πυρός, αλλά περιλαμβάνει σύνθετες 

δραστηριότητες, όπως διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας ακόμη και με 

δυνητική χρήση βίας, οργάνωση και επίβλεψη της διενέργειας εκλογών σε 

κράτη όπου δεν υφίστανται οι αρμόδιες κρατικές δομές, συμβολή στην 

αναμόρφωση της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας κρατών που εξήλθαν 

από εμφύλιο πόλεμο, συμβολή στην εκπαίδευση των στρατιωτικών και 

αστυνομικών δυνάμεων και πολλές άλλες.  

Από την άλλη πλευρά, το Σ.Α για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση κρίσεων, παρείχε εξουσιοδότηση σε κράτη μέλη του 
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Οργανισμού να ενεργήσουν είτε στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών είτε 

μέσω πολυεθνικών δυνάμεων είτε μεμονωμένα, ώστε λαμβάνοντας «όλα τα 

απαραίτητα μέτρα» να προβούν σε επιβολή ή αποκατάσταση της ειρήνης. Οι 

συνολικές προσπάθειες για την ειρήνευση σε «θερμές» περιοχές του 

πλανήτη, δημιούργησαν ένα σύνθετο πλαίσιο εντός του οποίου ανέλαβαν 

δράση πολλοί παράγοντες, γεγονός που επιτάχυνε τις διαδικασίες 

καθορισμού της διοίκησης και ελέγχου του συνόλου των ειρηνευτικών 

δυνάμεων κατά την εκτέλεση των αποστολών τους, αλλά και του διαχωρισμού 

των αρμοδιοτήτων τους. Ο καθορισμός της διοίκησης και του ελέγχου των 

ειρηνευτικών δυνάμεων, όταν ενεργούν στα πλαίσια των οντοτήτων που 

προαναφέρθηκαν κρίνεται άκρως απαραίτητος, καθώς συμβάλλει στην 

κατανόηση του πως εξελίσσονται οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις επί του πεδίου 

και στον προσδιορισμό της οντότητας στην οποία πρέπει να αποδοθεί μια 

διεθνής αδικοπραξία που θα τελεσθεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. 

Έτσι, στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται από τον ΟΗΕ, οι σχέσεις 

διοικήσεως και ελέγχου αλλά και θέματα προνομιών και ασυλιών των 

ειρηνευτικών δυνάμεων, ρυθμίζονται από επίσημα έγγραφα και πρότυπες 

συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών που συνεισφέρουν, κρατών υποδοχής 

των τμημάτων και του ίδιου του Οργανισμού. Οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα, του συνόλου του προσωπικού μέσω του οποίου ο Οργανισμός 

ενεργεί, πηγάζουν από αυτά τα έγγραφα, τα οποία θεμελιώθηκαν με βάση το 

Διεθνές Δίκαιο. Επομένως, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις 

και οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων εκ μέρους των ειρηνευτικών 

δυνάμεων, κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ή κατά τη 

φάση σχεδιασμού και λήψεως αποφάσεων, μπορεί να εγείρει θέματα νομικής 

ευθύνης και αξίωσης για επανόρθωση της αδικοπραξίας. 

Σχεδόν, παρόμοια είναι η κατάσταση, σε ό,τι αφορά τον προσπορισμό 

των ευθυνών και τα επίπεδα διοίκησης και ελέγχου όταν οι επιχειρήσεις 

αναλαμβάνονται από περιφερειακούς οργανισμούς και «συνασπισμούς των 

προθύμων», με τη διαφορά ότι τα περισσότερα έγγραφα και συμφωνίες δεν 

συνάπτονται με βάση κάποιο πρότυπο, αλλά ρυθμίζονται με τις ανάγκες της 

εκάστοτε περίπτωσης. Κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθεί, ότι οι φορείς 

εκτέλεσης της εντολής του ΣΑ, δεν περιλαμβάνουν τον ίδιο τον Οργανισμό, 

ως συμβαλλόμενο μέρος κατά τη σύνταξη των συμφωνιών, καθώς δεν 
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πρόκειται για επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών ενώ οι δυνάμεις που 

συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν είναι δυνάμεις των Ηνωμένων 

Εθνών. Επιπλέον, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των επιχειρήσεων 

υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, τα κράτη που συνεισφέρουν δυνάμεις, εκχωρούν τον 

την επιχειρησιακή διοίκηση και έλεγχο των τμημάτων τους, στο φορέα που 

αναλαμβάνει την επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα εξακολουθούν να διατηρούν 

αρμοδιότητες για ορισμένα ζητήματα, όπως π.χ θέματα ποινικής και 

πειθαρχικής δικαιοδοσίας. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η απόδοση μιας διεθνούς αδικοπραξίας στα 

πλαίσια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών ή μετά από 

έγκριση τους, έχει άρρηκτη σχέση με τους κανόνες της διεθνούς κρατικής 

ευθύνης όσο και με αυτούς που προσδιορίζουν τους διεθνείς οργανισμούς. Η  

ολοκλήρωση των εργασιών της ΕΔΔ σχετικά με ζητήματα ευθύνης των 

διεθνών οργανισμών, διαδικασίας που άρχισε ευθύς αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών της ΕΔΔ για την κρατική ευθύνη, και η άμεση 

αναφορά στις ενέργειες των ειρηνευτικών δυνάμεων στο προτεινόμενο Σχέδιο 

Άρθρων (σχολιασμός του Άρθρου 7), διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην 

ανεύρεση της υπεύθυνης οντότητας για την απόδοση της παράνομης πράξης. 

Όπως παρουσιάστηκε, η δυνατότητα απόδοσης μιας παράνομης 

πράξης αποτελεί τη μία από τις δύο προϋποθέσεις για τη δημιουργία θεμάτων 

διεθνούς ευθύνης τόσο για το διεθνή οργανισμό όσο και για το κράτος. Η 

παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο διεθνής 

οργανισμός ή το κράτος αποτελεί τη δεύτερη προϋπόθεση, ενώ εξυπακούεται 

ότι δεν πρέπει να υφίστανται οι περιπτώσεις εκείνες που άρουν τη διεθνή 

ευθύνη και οι οποίες ερμηνεύονται ικανοποιητικά και στα δύο προτεινόμενα 

Σχέδια Άρθρων από την ΕΔΔ. 

Είναι γεγονός, ότι η έρευνα για τη διεθνή ευθύνη των ειρηνευτικών 

δυνάμεων, επικεντρώθηκε κυρίως στα στρατιωτικά ένοπλα τμήματα που 

συνεισφέρουν τα κράτη μέλη, διότι η περίπτωση αυτή παρουσιάζει σημαντικές 

διαφορές με το υπόλοιπο προσωπικό που θα συμμετάσχει στις επιχειρήσεις 

υποστήριξης ειρήνης. Η βασική διαφορά είναι ότι τα στρατιωτικά τμήματα 

εξακολουθούν να αποτελούν όργανα του κράτους αποστολής τους και να 

ελέγχονται άμεσα από τις κυβερνήσεις τους, ακόμα και κατά τη διάρκεια της 

επιχείρησης. Οι σχέσεις του υπόλοιπου προσωπικού με την αρμόδια για την 
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επιχείρηση οντότητα, είναι ξεκάθαρη καθώς είτε θα αποτελούν όργανα (organ) 

του διεθνούς οργανισμού ή του κράτους (το οποίο αναλαμβάνει ρόλο 

σχεδιαστή και ηγέτη σε επιχείρηση που αναλαμβάνεται από πολυεθνικές 

δυνάμεις) είτε θα αποτελούν αντιπρόσωπους (agents) του διεθνούς 

οργανισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία καταλογισμού της 

παράνομης πράξης και της αξίωσης για επανόρθωση της, λαμβάνοντας 

υπόψη και όσα έχουν προσυμφωνηθεί πριν την έναρξη της επιχείρησης, είναι 

σχετικά εύκολη, καθώς τα Σχέδια Άρθρων παρέχουν ένα ικανοποιητικό 

πλαίσιο αναζήτησης της υπεύθυνης οντότητας. 

Στην περίπτωση των στρατιωτικών τμημάτων, το αποφασιστικό στοιχείο 

για την ανεύρεση της υπεύθυνης οντότητας, όταν διαπραχθεί μία διεθνώς 

παράνομη πράξη, αποτελεί το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου και του 

ποιος ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο την εξεταζόμενη χρονική στιγμή. Αυτό, 

άλλωστε εξετάστηκε στις υποθέσεις που απασχόλησαν διεθνή, περιφερειακά 

και εθνικά δικαστήρια, όπως παρουσιάστηκε στις παραπάνω γραμμές. Με 

απλά λόγια δηλαδή, η προσπάθεια κατά την αναζήτηση της υπεύθυνης 

οντότητας και του καθορισμού του κριτηρίου του αποτελεσματικού ελέγχου, 

αφορούσε το ποιος εξέδωσε τη διαταγή για να λάβει χώρα η παράνομη 

πράξη. Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι δεν αρκεί μόνο αυτό αλλά 

είναι σκόπιμο να εξετάζεται και το ποιος θα ήταν σε θέση να εκδώσει μια 

διαταγή προκειμένου να αποτρέψει την τέλεση της άδικης πράξης. 

Αναμφίβολα, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διεθνής ευθύνη 

αφορά σαφώς τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου, κράτη και διεθνείς 

οργανισμούς. Η εμφάνιση των Ι.Σ.Ε.Α στο διεθνές περιβάλλον και η 

προσφυγή σε αυτές για παροχή υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά 

κρατικές λειτουργίες και δραστηριότητες, περιπλέκουν την κατάσταση με το 

δεδομένο ότι δεν υπάρχει διαδικασία εγέρσεως διεθνούς ευθύνης που να 

απευθύνεται σε εταιρία. Οι Ι.Σ.Ε.Α αποτελούν ένα νέο φαινόμενο, για το οποίο 

μόλις πρόσφατα παρουσιάστηκε συγγραφική και θεωρητική κινητικότητα. Αν 

και τα Σχέδια Άρθρων παρέχουν σημαντικές υποδείξεις, ώστε οι πράξεις ή 

παραλείψεις του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές και προσλαμβάνεται 

κατά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, να στοιχειοθετούν τη διεθνή κρατική ευθύνη 

ή αυτή ενός διεθνούς οργανισμού, κρίνεται απαραίτητο να καθορισθεί 

επακριβώς το νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες τους σε 
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σχέση με όλους τους φορείς και υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου. Επιπλέον, 

εν απουσία διεθνούς πρακτικής, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει 

να προβούν σε προσεκτική εξέταση όλων των δεδομένων ώστε να 

καθορίσουν ποιοι τομείς των μονοπωλίων που διαθέτουν (παροχή ασφαλείας, 

χρήση ένοπλης βίας κ.τ.λ.) και αποκτήθηκαν στο πέρασμα των χρόνων, 

μπορούν να εκχωρηθούν στον ιδιωτικό τομέα κατά την ανάπτυξη μιας 

ειρηνευτικής επιχείρησης.  

Έχοντας υπόψη τη δήλωση του δεύτερου κατά σειρά Γ.Γ των Η.Ε, του 

Σουηδού Dag Hammarskjold, ότι «οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις δεν είναι 

δουλειά για στρατιωτικούς, αλλά μόνο οι στρατιωτικοί μπορούν να τις 

εκτελέσουν», υπάρχει το πιθανό σενάριο να δηλωθεί σε μελλοντικό χρόνο και 

παραφράζοντας την παραπάνω άποψη, ότι « οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις δεν 

είναι δουλειά του ιδιωτικού τομέα, αλλά μόνο οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες 

μπορούν να τις εκτελέσουν». Εν προκειμένω, μένει η εξέλιξη των 

καταστάσεων να μας το αποκαλύψει…..     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Responsibility of international organizations  

Part One Introduction  

Article 1  

Scope of the present draft articles  

1. The present draft articles apply to the international responsibility of an 
international organization for an internationally wrongful act.  

2. The present draft articles also apply to the international responsibility of a 
State for an internationally wrongful act in connection with the conduct of an 
international organization.  

Article 2 

 Use of terms  

For the purposes of the present draft articles,  

(a) “ international organization ” means an organization established by a 
treaty or other instrument governed by international law and possessing its 
own international legal personality. International organizations may include as 
members, in addition to States, other entities;  

(b) “rules of the organization” means, in particular, the constituent 

instruments, decisions, resolutions and other acts of the international 

organization adopted in accordance with those instruments, and established 

practice of the organization; 

(c) “organ of an international organization” means any person or entity which 
has that status in accordance with the rules of the organization;  

(d) “agent of an international organization” means an official or other person 

or entity, other than an organ, who is charged by the organization with 

carrying out, or helping to carry out, one of its functions, and thus through 

whom the organization acts. 

Part Two The internationally wrongful act of an international 
organization  

Chapter I General principles  

Article 3  

Responsibility of an international organization for its internationally 
wrongful acts  

Every internationally wrongful act of an international organization entails the 
international responsibility of that organization.  
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Article 4  

Elements of an internationally wrongful act of an international 
organization  

There is an internationally wrongful act of an international organization when 
conduct consisting of an action or omission:  

(a) is attributable to that organization under international law; and  

(b) constitutes a breach of an international obligation of that organization. 

Article 5  

Characterization of an act of an international organization as 
internationally wrongful  

The characterization of an act of an international organization as 
internationally wrongful is governed by international law.  

Chapter II Attribution of conduct to an international organization  

Article 6  

Conduct of organs or agents of an international organization  

1. The conduct of an organ or agent of an international organization in the 
performance of functions of that organ or agent shall be considered an act of 
that organization under international law, whatever position the organ or agent 
holds in respect of the organization.  

2. The rules of the organization apply in the determination of the functions of 
its organs and agents.  

Article 7  

Conduct of organs of a State or organs or agents of an international 
organization placed at the disposal of another international organization  

The conduct of an organ of a State or an organ or agent of an international 
organization that is placed at the disposal of another international organization 
shall be considered under international law an act of the latter organization if 
the organization exercises effective control over that conduct.  

Article 8  

Excess of authority or contravention of instructions  

The conduct of an organ or agent of an international organization shall be 
considered an act of that organization under international law if the organ or 
agent acts in an official capacity and within the overall functions of that 
organization, even if the conduct exceeds the authority of that organ or agent 
or contravenes instructions.  

Article 9  

Conduct acknowledged and adopted by an international organization as 
its own  

Conduct which is not attributable to an international organization under 
articles 6 to 8 shall nevertheless be considered an act of that organization 
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under international law if and to the extent that the organization acknowledges 
and adopts the conduct in question as its own.  

Chapter III Breach of an international obligation  

Article 10  

Existence of a breach of an international obligation  

1. There is a breach of an international obligation by an international 
organization when an act of that international organization is not in conformity 
with what is required of it by that obligation, regardless of the origin or 
character of the obligation concerned.  

2. Paragraph 1 includes the breach of any international obligation that may 
arise for an international organization towards its members under the rules of 
the organization.  

Article 11  
International obligation in force for an international organization  
An act of an international organization does not constitute a breach of an 
international obligation unless the organization is bound by the obligation in 
question at the time the act occurs.  

Article 12  
Extension in time of the breach of an international obligation  
1. The breach of an international obligation by an act of an international 
organization not having a continuing character occurs at the moment when 
the act is performed, even if its effects continue.  

2. The breach of an international obligation by an act of an international 
organization having a continuing character extends over the entire period 
during which the act continues and remains not in conformity with that 
obligation.  

3. The breach of an international obligation requiring an international 
organization to prevent a given event occurs when the event occurs and 
extends over the entire period during which the event continues and remains 
not in conformity with that obligation.  

Article 13  
Breach consisting of a composite act  
1. The breach of an international obligation by an international organization 
through a series of actions and omissions defined in aggregate as wrongful 
occurs when the action or omission occurs which, taken with the other actions 
or omissions, is sufficient to constitute the wrongful act.  

2. In such a case, the breach extends over the entire period starting with the 
first of the actions or omissions of the series and lasts for as long as these 
actions or omissions are repeated and remain not in conformity with the 
international obligation.  

Chapter IV Responsibility of an international organization in connection 
with the act of a State or another international organization  

Article 14  

Aid or assistance in the commission of an internationally wrongful act  
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An international organization which aids or assists a State or another 
international organization in the commission of an internationally wrongful act 
by the State or the latter organization is internationally responsible for doing 
so if:  

(a) the former organization does so with knowledge of the circumstances of 
the internationally wrongful act; and  

(b) the act would be internationally wrongful if committed by that organization.  

Article 15  

Direction and control exercised over the commission of an 
internationally wrongful act  

An international organization which directs and controls a State or another 
international organization in the commission of an internationally wrongful act 
by the State or the latter organization is internationally responsible for that act 
if:  

(a) the former organization does so with knowledge of the circumstances of 
the internationally wrongful act; and  

(b) the act would be internationally wrongful if committed by that organization. 

Article 16  

Coercion of a State or another international organization  

An international organization which coerces a State or another international 
organization to commit an act is internationally responsible for that act if:  

(a) the act would, but for the coercion, be an internationally wrongful act of the 
coerced State or international organization; and  

(b) the coercing international organization does so with knowledge of the 
circumstances of the act.  

Article 17  

Circumvention of international obligations through decisions and 
authorizations addressed to members  

1. An international organization incurs international responsibility if it 
circumvents one of its international obligations by adopting a decision binding 
member States or international organizations to commit an act that would be 
internationally wrongful if committed by the former organization.  

2. An international organization incurs international responsibility if it 
circumvents one of its international obligations by authorizing member States 
or international organizations to commit an act that would be internationally 
wrongful if committed by the former organization and the act in question is 
committed because of that authorization.  

3. Paragraphs 1 and 2 apply whether or not the act in question is 
internationally wrongful for the member States or international organizations 
to which the decision or authorization is addressed.  
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Article 18  

Responsibility of an international organization member of another 
international organization  

Without prejudice to draft articles 14 to 17, the international responsibility of 
an international organization that is a member of another international 
organization also arises in relation to an act of the latter under the conditions 
set out in draft articles 61 and 62 for States that are members of an 
international organization.  

Article 19  

Effect of this Chapter  

This Chapter is without prejudice to the international responsibility of the State 
or international organization which commits the act in question, or of any other 
State or international organization.  

Chapter V Circumstances precluding wrongfulness  

Article 20  

Consent  

Valid consent by a State or an international organization to the commission of 
a given act by another international organization precludes the wrongfulness 
of that act in relation to that State or the former organization to the extent that 
the act remains within the limits of that consent.  

Article 21  

Self-defence  

The wrongfulness of an act of an international organization is precluded if and 
to the extent that the act constitutes a lawful measure of self-defence under 
international law.  

Article 22  

Countermeasures  

1. Subject to paragraphs 2 and 3, the wrongfulness of an act of an 
international organization not in conformity with an international obligation 
towards a State or another international organization is precluded if and to the 
extent that the act constitutes a countermeasure taken in accordance with the 
substantive and procedural conditions required by international law, including 
those set forth in Chapter II of Part Four for countermeasures taken against 
another international organization.  

2. Subject to paragraph 3, an international organization may not take 
countermeasures against a responsible member State or international 
organization unless:  

(a) the conditions referred to in paragraph 1 are met;  

(b) the countermeasures are not inconsistent with the rules of the 
organization; and  
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(c) no appropriate means are available for otherwise inducing compliance with 
the obligations of the responsible State or international organization 
concerning cessation of the breach and reparation.  

3. Countermeasures may not be taken by an international organization 
against a member State or international organization in response to a breach 
of an international obligation under the rules of the organization unless such 
countermeasures are provided for by those rules.  

Article 23  

Force majeure  

1. The wrongfulness of an act of an international organization not in 
conformity with an international obligation of that organization is precluded if 
the act is due to force majeure, that is, the occurrence of an irresistible force 
or of an unforeseen event, beyond the control of the organization, making it 
materially impossible in the circumstances to perform the obligation.  

2. Paragraph 1 does not apply if:  

(a) the situation of force majeure is due, either alone or in combination with 
other factors, to the conduct of the organization invoking it; or  

(b) the organization has assumed the risk of that situation occurring.  

Article 24  

Distress  

1. The wrongfulness of an act of an international organization not in 
conformity with an international obligation of that organization is precluded if 
the author of the act in question has no other reasonable way, in a situation of 
distress, of saving the author’s life or the lives of other persons entrusted to 
the author’s care.  

2. Paragraph 1 does not apply if:  

(a) the situation of distress is due, either alone or in combination with other 
factors, to the conduct of the organization invoking it; or  

(b) the act in question is likely to create a comparable or greater peril.  

Article 25 

 Necessity  

1. Necessity may not be invoked by an international organization as a ground 
for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an 
international obligation of that organization unless the act:  

(a) is the only means for the organization to safeguard against a grave and 
imminent peril an essential interest of its member States or of the international 
community as a whole, when the organization has, in accordance with 
international law, the function to protect the interest in question; and  

(b) does not seriously impair an essential interest of the State or States 
towards which the international obligation exists, or of the international 
community as a whole.  
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2. In any case, necessity may not be invoked by an international organization 
as a ground for precluding wrongfulness if:  

(a) the international obligation in question excludes the possibility of invoking 
necessity; or  

(b) the organization has contributed to the situation of necessity. 

Article 26  

Compliance with peremptory norms  

Nothing in this Chapter precludes the wrongfulness of any act of an 
international organization which is not in conformity with an obligation arising 
under a peremptory norm of general international law.  

Article 27  

Consequences of invoking a circumstance precluding wrongfulness  

The invocation of a circumstance precluding wrongfulness in accordance with 
this Chapter is without prejudice to:  

(a) compliance with the obligation in question, if and to the extent that the 
circumstance precluding wrongfulness no longer exists;  

(b) the question of compensation for any material loss caused by the act in 
question.  

Part Three Content of the international responsibility of an international 
organization  

Chapter I General principles  

Article 28  

Legal consequences of an internationally wrongful act 

The international responsibility of an international organization which is 
entailed by an internationally wrongful act in accordance with the provisions of 
Part Two involves legal consequences as set out in this Part.  

Article 29  

Continued duty of performance  

The legal consequences of an internationally wrongful act under this Part do 
not affect the continued duty of the responsible international organization to 
perform the obligation breached.  

Article 30  

Cessation and non-repetition  

The international organization responsible for the internationally wrongful act 
is under an obligation:  

(a) to cease that act, if it is continuing;  

(b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if 
circumstances so require.  
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Article 31  

Reparation  

1. The responsible international organization is under an obligation to make 
full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.  

2. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the 
internationally wrongful act of an international organization.  

Article 32 

 Relevance of the rules of the organization  

1. The responsible international organization may not rely on its rules as 
justification for failure to comply with its obligations under this Part.  

2. Paragraph 1 is without prejudice to the applicability of the rules of an 
international organization to the relations between the organization and its 
member States and organizations.  

Article 33  

Scope of international obligations set out in this Part  

1. The obligations of the responsible international organization set out in this 
Part may be owed to one or more States, to one or more other organizations, 
or to the international community as a whole, depending in particular on the 
character and content of the international obligation and on the circumstances 
of the breach.  

2. This Part is without prejudice to any right, arising from the international 
responsibility of an international organization, which may accrue directly to 
any person or entity other than a State or an international organization.  

Chapter II Reparation for injury  

Article 34  

Forms of reparation  

Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall 
take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in 
combination, in accordance with the provisions of this Chapter.  

Article 35  

Restitution  

An international organization responsible for an internationally wrongful act is 
under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation 
which existed before the wrongful act was committed, provided and to the 
extent that restitution:  

(a) is not materially impossible;  

(b) does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from 
restitution instead of compensation.  
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Article 36  

Compensation  

1. The international organization responsible for an internationally wrongful 
act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, 
insofar as such damage is not made good by restitution.  

2. The compensation shall cover any financially assessable damage including 
loss of profits insofar as it is established.  

Article 37  

Satisfaction  

1. The international organization responsible for an internationally wrongful 
act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act 
insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.  

2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an 
expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.  

3. Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a 
form humiliating to the responsible international organization.  

Article 38 

 Interest  

1. Interest on any principal sum due under this Chapter shall be payable when 
necessary in order to ensure full reparation. The interest rate and mode of 
calculation shall be set so as to achieve that result.  

2. Interest runs from the date when the principal sum should have been paid 
until the date the obligation to pay is fulfilled.  

Article 39  

Contribution to the injury  

In the determination of reparation, account shall be taken of the contribution to 
the injury by wilful or negligent action or omission of the injured State or 
international organization or of any person or entity in relation to whom 
reparation is sought.  

Article 40  

Ensuring the fulfilment of the obligation to make reparation  

1. The responsible international organization shall take all appropriate 
measures in accordance with its rules to ensure that its members provide it 
with the means for effectively fulfilling its obligations under this Chapter.  

2. The members of a responsible international organization shall take all the 
appropriate measures that may be required by the rules of the organization in 
order to enable the organization to fulfil its obligations under this Chapter.  

Chapter III Serious breaches of obligations under peremptory norms of 
general international law  

Article 41  

Application of this Chapter  
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1. This Chapter applies to the international responsibility which is entailed by 
a serious breach by an international organization of an obligation arising 
under a peremptory norm of general international law.  

2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic 
failure by the responsible international organization to fulfil the obligation.  

Article 42  

Particular consequences of a serious breach of an obligation under this 
Chapter  

1. States and international organizations shall cooperate to bring to an end 
through lawful means any serious breach within the meaning of article 41.  

2. No State or international organization shall recognize as lawful a situation 
created by a serious breach within the meaning of article 41, nor render aid or 
assistance in maintaining that situation.  

3. This article is without prejudice to the other consequences referred to in this 
Part and to such further consequences that a breach to which this Chapter 
applies may entail under international law.  

Part Four The implementation of the international responsibility of an 
international organization  

Chapter I Invocation of the responsibility of an international organization  

Article 43  

Invocation of responsibility by an injured State or international 
organization  

A State or an international organization is entitled as an injured State or an 
injured international organization to invoke the responsibility of another 
international organization if the obligation breached is owed to:  

(a) that State or the former international organization individually;  

(b) a group of States or international organizations including that State or the 
former international organization, or the international community as a whole, 
and the breach of the obligation:  

(i) specially affects that State or that international organization; or  

(ii) is of such a character as radically to change the position of all the other 
States and international organizations to which the obligation is owed with 
respect to the further performance of the obligation.  

Article 44  

Notice of claim by an injured State or international organization  

1. An injured State or international organization which invokes the 
responsibility of another international organization shall give notice of its claim 
to that organization.  

2. The injured State or international organization may specify in particular:  

(a) the conduct that the responsible international organization should take in 
order to cease the wrongful act, if it is continuing;  
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(b) what form reparation should take in accordance with the provisions of Part 
Three. 

Article 45  

Admissibility of claims  

1. An injured State may not invoke the responsibility of an international 
organization if the claim is not brought in accordance with any applicable rule 
relating to the nationality of claims.  

2. When the rule of exhaustion of local remedies applies to a claim, an injured 
State or international organization may not invoke the responsibility of another 
international organization if any available and effective remedy has not been 
exhausted.  

Article 46  

Loss of the right to invoke responsibility  

The responsibility of an international organization may not be invoked if:  

(a) the injured State or international organization has validly waived the claim;  

(b) the injured State or international organization is to be considered as 
having, by reason of its conduct, validly acquiesced in the lapse of the claim.  

Article 47  

Plurality of injured States or international organizations  

Where several States or international organizations are injured by the same 
internationally wrongful act of an international organization, each injured State 
or international organization may separately invoke the responsibility of the 
international organization for the internationally wrongful act.  

Article 48  

Responsibility of an international organization and one or more States 
or international organizations  

1. Where an international organization and one or more States or other 
international organizations are responsible for the same internationally 
wrongful act, the responsibility of each State or organization may be invoked 
in relation to that act.  

2. Subsidiary responsibility may be invoked insofar as the invocation of the 
primary responsibility has not led to reparation.  

3. Paragraphs 1 and 2:  

(a) do not permit any injured State or international organization to recover, by 
way of compensation, more than the damage it has suffered; 

(b) are without prejudice to any right of recourse that the State or international 
organization providing reparation may have against the other responsible 
States or international organizations.  
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Article 49  

Invocation of responsibility by a State or an international organization 
other than an injured State or international organization  

1. A State or an international organization other than an injured State or 
international organization is entitled to invoke the responsibility of another 
international organization in accordance with paragraph 4 if the obligation 
breached is owed to a group of States or international organizations, including 
the State or organization that invokes responsibility, and is established for the 
protection of a collective interest of the group.  

2. A State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of 
an international organization in accordance with paragraph 4 if the obligation 
breached is owed to the international community as a whole.  

3. An international organization other than an injured international 
organization is entitled to invoke the responsibility of another international 
organization in accordance with paragraph 4 if the obligation breached is 
owed to the international community as a whole and safeguarding the interest 
of the international community as a whole underlying the obligation breached 
is within the functions of the international organization invoking responsibility.  

4. A State or an international organization entitled to invoke responsibility 
under paragraphs 1 to 3 may claim from the responsible international 
organization:  

(a) cessation of the internationally wrongful act, and assurances and 
guarantees of non-repetition in accordance with draft article 30; and  

(b) performance of the obligation of reparation in accordance with Part Three, 
in the interest of the injured State or international organization or of the 
beneficiaries of the obligation breached.  

5. The requirements for the invocation of responsibility by an injured State or 
international organization under draft articles 44, 45, paragraph 2, and 46 
apply to an invocation of responsibility by a State or international organization 
entitled to do so under paragraphs 1 to 4.  

Article 50  

Scope of this Chapter  

This Chapter is without prejudice to the entitlement that a person or entity 
other than a State or an international organization may have to invoke the 
international responsibility of an international organization.  

Chapter II Countermeasures  

Article 51  

Object and limits of countermeasures  

1. An injured State or an injured international organization may only take 
countermeasures against an international organization which is responsible 
for an internationally wrongful act in order to induce that organization to 
comply with its obligations under Part Three.  
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2. Countermeasures are limited to the non-performance for the time being of 
international obligations of the State or international organization taking the 
measures towards the responsible international organization.  

3. Countermeasures shall, as far as possible, be taken in such a way as to 
permit the resumption of performance of the obligations in question.  

4. Countermeasures shall, as far as possible, be taken in such a way as to 
limit their effects on the exercise by the responsible international organization 
of its functions.  

Article 52  

Conditions for taking countermeasures by members of an international 
organization  

1. Subject to paragraph 2, an injured State or international organization which 
is a member of a responsible international organization may not take 
countermeasures against that organization unless:  

(a) the conditions referred to in article 51 are met;  

(b) the countermeasures are not inconsistent with the rules of the 
organization; and  

(c) no appropriate means are available for otherwise inducing compliance with 
the obligations of the responsible international organization concerning 
cessation of the breach and reparation.  

2. Countermeasures may not be taken by an injured State or international 
organization which is a member of a responsible international organization 
against that organization in response to a breach of an international obligation 
under the rules of the organization unless such countermeasures are provided 
for by those rules.  

Article 53  

Obligations not affected by countermeasures  

1. Countermeasures shall not affect:  

(a) the obligation to refrain from the threat or use of force as embodied in the 
Charter of the United Nations;  

(b) obligations for the protection of human rights;  

(c) obligations of a humanitarian character prohibiting reprisals;  

(d) other obligations under peremptory norms of general international law.  

2. An injured State or international organization taking countermeasures is not 
relieved from fulfilling its obligations:  

(a) under any dispute settlement procedure applicable between it and the 
responsible international organization;  

(b) to respect any inviolability of organs or agents of the responsible 
international organization and of the premises, archives and documents of 
that organization.  
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Article 54  

Proportionality of countermeasures  

Countermeasures must be commensurate with the injury suffered, taking into 
account the gravity of the internationally wrongful act and the rights in 
question.  

Article 55  

Conditions relating to resort to countermeasures  

1. Before taking countermeasures, an injured State or international 
organization shall:  

(a) call upon the responsible international organization, in accordance with 
draft article 44, to fulfil its obligations under Part Three;  

(b) notify the responsible international organization of any decision to take 
countermeasures and offer to negotiate with that organization.  

2. Notwithstanding paragraph 1 (b), the injured State or international 
organization may take such urgent countermeasures as are necessary to 
preserve its rights.  

3. Countermeasures may not be taken, and if already taken must be 
suspended without undue delay if:  

(a) the internationally wrongful act has ceased; and  

(b) the dispute is pending before a court or tribunal which has the authority to 
make decisions binding on the parties.  

4. Paragraph 3 does not apply if the responsible international organization 
fails to implement the dispute settlement procedures in good faith.  

Article 56  

Termination of countermeasures  

Countermeasures shall be terminated as soon as the responsible international 
organization has complied with its obligations under Part Three in relation to 
the internationally wrongful act.  

Article 57  

Measures taken by States or international organizations other than an 
injured State or organization  

This Chapter does not prejudice the right of any State or international 
organization, entitled under article 49, paragraphs 1 to 3, to invoke the 
responsibility of another international organization, to take lawful measures 
against that organization to ensure cessation of the breach and reparation in 
the interest of the injured State or organization or of the beneficiaries of the 
obligation breached.  

Part Five Responsibility of a State in connection with the conduct of an 
international organization  
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Article 58  

Aid or assistance by a State in the commission of an internationally 
wrongful act by an international organization  

1. A State which aids or assists an international organization in the 
commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally 
responsible for doing so if:  

(a) the State does so with knowledge of the circumstances of the 
internationally wrongful act; and  

(b) the act would be internationally wrongful if committed by that State.  

2. An act by a State member of an international organization done in 
accordance with the rules of the organization does not as such engage the 
international responsibility of that State under the terms of this article.  

 

Article 59 

 Direction and control exercised by a State over the commission of an 
internationally wrongful act by an international organization  

1. A State which directs and controls an international organization in the 
commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally 
responsible for that act if:  

(a) the State does so with knowledge of the circumstances of the 
internationally wrongful act; and  

(b) the act would be internationally wrongful if committed by that State.  

2. An act by a State member of an international organization done in 
accordance with the rules of the organization does not as such engage the 
international responsibility of that State under the terms of this draft article.  

Article 60  

Coercion of an international organization by a State  

A State which coerces an international organization to commit an act is 
internationally responsible for that act if:  

(a) the act would, but for the coercion, be an internationally wrongful act of the 
coerced international organization; and  

(b) the coercing State does so with knowledge of the circumstances of the act.  

Article 61  

Circumvention of international obligations of a State member of an 
international organization  

1. A State member of an international organization incurs international 
responsibility if, by taking advantage of the fact that the organization has 
competence in relation to the subject-matter of one of the State’s international 
obligations, it circumvents that obligation by causing the organization to 
commit an act that, if committed by the State, would have constituted a 
breach of the obligation.  
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2. Paragraph 1 applies whether or not the act in question is internationally 
wrongful for the international organization.  

Article 62  

Responsibility of a State member of an international organization for an 
internationally wrongful act of that organization  

1. A State member of an international organization is responsible for an 
internationally wrongful act of that organization if:  

(a) it has accepted responsibility for that act towards the injured party; or  

(b) it has led the injured party to rely on its responsibility.  

2. Any international responsibility of a State under paragraph 1 is presumed to 
be subsidiary. 

 

Article 63  

Effect of this Part  

This Part is without prejudice to the international responsibility of the 
international organization which commits the act in question, or of any State 
or other international organization.  

Part Six General Provisions  

Article 64  

Lex specialis  

These draft articles do not apply where and to the extent that the conditions 
for the existence of an internationally wrongful act or the content or 
implementation of the international responsibility of an international 
organization, or of a State in connection with the conduct of an international 
organization, are governed by special rules of international law. Such special 
rules of international law may be contained in the rules of the organization 
applicable to the relations between an international organization and its 
members.  

Article 65  

Questions of international responsibility not regulated by these draft 
articles  

The applicable rules of international law continue to govern questions 
concerning the responsibility of an international organization or a State for an 
internationally wrongful act to the extent that they are not regulated by these 
draft articles.  

Article 66  

Individual responsibility  

These draft articles are without prejudice to any question of the individual 
responsibility under international law of any person acting on behalf of an 
international organization or a State.  
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Article 67  

Charter of the United Nations  

These draft articles are without prejudice to the Charter of the United Nations. 

 

Adopted by the International Law Commission at its sixty-third session, in 

2011, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s 

report covering the work of that session (A/66/10, para. 87). The report will 

appear in Yearbook of the International Law Commission, 2011, vol. II, Part 

Two. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

 

Α/Α 
ΑΡΤΙΚΟ-

ΛΕΞΟ 
ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

1 UNTSO 
 United Nations Truce 
Supervision Organization  

 Μάϊος  
1948  

Έως τώρα 

2 UNMOGIP 
United Nations Military 
Observer Group in India and 
Pakistan  

Ιαν. 
1949  

Έως τώρα 

3 UNEF I 
First United Nations 
Emergency Force  

Νοέμβριος 
1956  

Ιούνιος   
1967  

4 UNOGIL 
United Nations Observation 
Group in Lebanon  

Ιούνιος  
1958  

Δεκέμβρ. 
1958  

5 ONUC 
United Nations Operation in 
the Congo  

Ιούλιος 
1960  

Ιούνιος  
1964  

6 UNSF 
United Nations Security 
Force in West New Guinea  

Οκτώβριος  
1962  

Απρίλιος 
1963  

7 UNYOM 
United Nations Yemen 
Observation Mission  

Ιούλιος 
1963  

Σεπτ. 
 1964  

8 UNFICYP 
United Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus  

Μάρτιος 
1964  

Έως τώρα 

9 DOMREP 
Mission of the Representative 
of the Secretary-General in 
the Dominican Republic  

Μάϊος  
1965  

Οκτώβριος 
1966  

10 UNIPOM 
United Nations India-Pakistan 
Observation Mission  

Σεπτ. 
 1965  

 Μάρτιος 
 1966  

11 UNEF II 
Second United Nations 
Emergency Force  

Οκτώβριος 
1973  

Ιούλιος 
1979  

12 UNDOF 
United Nations 
Disengagement Observer 
Force  

Ιούνιος 
1974  

Έως τώρα 

13 UNIFIL 
United Nations Interim Force 
in Lebanon  

Μάρτιος 
 1978  

Έως τώρα 

14 UNGOMAP 
United Nations Good Offices 
Mission in Afghanistan and 
Pakistan  

Μάϊος  
1988  

Μάρτιος 
 1990  

15 UNIIMOG 
United Nations Iran-Iraq 
Military Observer Group  

Αύγουστος 
1988  

Φεβρουάρ. 
1991  

16 UNAVEM I 
United Nations Angola 
Verification Mission I  

Ιαν. 
1989  

Ιούνιος  
 1991  

17 UNTAG 
United Nations Transition 
Assistance Group  

 Απρίλιος 
 1989  

Μάρτιος 
1990  

18 ONUCA 
United Nations Observer 
Group in Central America  

Νοέμβριος 
1989  

Ιαν. 
 1992  
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19 UNIKOM 
United Nations Iraq-Kuwait 
Observation Mission  

 Απρίλιος 
 1991  

Οκτώβριος 
2003 

20 MINURSO 
United Nations Mission for 
the Referendum in Western 
Sahara  

Απρίλιος 
1991  

Έως τώρα 

21 UNAVEM II 
United Nations Angola 
Verification Mission II  

Ιούνιος 
1991  

Φεβρουάρ. 
1995  

22 ONUSAL 
United Nations Observer 
Mission in El Salvador 

Ιούλιος 
1991  

Απρίλιος 
1995  

23 UNAMIC 
United Nations Advance 
Mission in Cambodia 

Οκτώβριος 
1991  

Μάρτιος 
1992  

24 UNPROFOR 
United Nations Protection 
Force 

Φεβρουάρ. 
1992  

Μάρτιος 
 1995  

25 UNTAC 
United Nations Transitional 
Authority in Cambodia 

Μάρτιος 
1992  

Σεπτ. 
 1993  

26 UNOSOM I 
 United Nations Operation in 
Somalia I  

Απρίλιος 
1992  

Μάρτιος 
 1993  

27 ONUMOZ 
United Nations Operation in 
Mozambique  

Δεκέμβρ. 
1992  

Δεκέμβρ. 
1994  

28 UNOSOM II 
United Nations Operation in 
Somalia II  

Μάρτιος 
 1993  

Μάρτιος 
 1995  

29 UNOMUR 
United Nations Observer 
Mission Uganda-Rwanda  

Ιούνιος  
1993  

Σεπτ. 
 1994  

30 UNOMIG 
United Nations Observer 
Mission in Georgia  

Αύγουστος 
 1993  

Ιούνιος  
 2009  

31 UNOMIL 
United Nations Observer 
Mission in Liberia  

Σεπτ. 
 1993  

Σεπτ. 
 1997  

32 UNMIH 
United Nations Mission in 
Haiti  

Σεπτ. 
 1993  

Ιούνιος  
 1996  

33 UNAMIR 
United Nations Assistance 
Mission for Rwanda  

Οκτώβριος 
1993  

Μάρτιος 
 1996  

34 UNASOG 
United Nations Aouzou Strip 
Observer Group  

Μάϊος  
 1994  

Ιούνιος  
 1994  

35 UNMOT 
United Nations Mission of 
Observers in Tajikistan  

Δεκέμβρ. 
1994  

Μάϊος  
 2000  

36 UNAVEM III 
United Nations Angola 
Verification Mission III  

Φεβρουάρ. 
1995  

Ιούνιος  
1997  

37 UNCRO 
United Nations Confidence 
Restoration Operation in 
Croatia  

Μάϊος  
1995  

Ιαν. 
1996  

38 UNPREDEP 
United Nations Preventive 
Deployment Force  

Μάρτιος 
 1995  

Φεβρουάρ. 
1999  

39 UNMIBH 
United Nations Mission in 
Bosnia and Herzegovina  

Δεκέμβρ. 
1995  

Δεκέμβρ. 
2002 

40 UNTAES 

United Nations Transitional 
Administration for Eastern 
Slavonia, Baranja and 
Western Sirmium  

Ιαν. 
 1996  

Ιαν. 
1998 

41 UNMOP 
 United Nations Mission of 
Observers in Prevlaka  

Ιαν. 
 1996  

 Δεκέμβρ.  
2002  
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42 UNSMIH 
United Nations Support 
Mission in Haiti  

Ιούλιος 
1996  

Ιούλιος 
1997  

43 MINUGUA 
United Nations Verification 
Mission in Guatemala  

Ιαν. 
 1997  

Μάϊος  
1997  

44 MONUA 
United Nations Observer 
Mission in Angola 

 Ιούνιος 
1997 

Φεβρουάρ. 
1999  

45 UNTMIH 
United Nations Transition 
Mission in Haiti 

Αύγουστος 
 1997 

Δεκέμβρ. 
1997 

46 MIPONUH 

United Nations Civilian Police 
Mission in Haiti UN Civilian 
Police Support Group 

 Δεκέμβρ.  
1997 
Ιαν. 
1998 

Μάρτιος 
2000 
Οκτώβριος 

1998 

47 MINURCA 
United Nations Mission in the 
Central African Republic  

Απρίλιος 
1998  

Φεβρουάρ. 
2000  

48 UNOMSIL 
United Nations Observer 
Mission in Sierra Leone  

Ιούλιος 
 1998  

Οκτώβριος 
1999  

49 UNMIK 
United Nations Interim 
Administration Mission in 
Kosovo  

Ιούνιος 
1999  

Έως τώρα 

50 UNAMSIL 
United Nations Mission in 
Sierra Leone  

Οκτώβριος 
1999  

Δεκέμβρ. 
2005  

51 UNTAET 
United Nations Transitional 
Administration in East Timor  

Οκτώβριος  
1999  

Μάϊος  
2002  

52 MONUC 
United Nations Organization 
Mission in the Democratic 
Republic of the Congo  

Νοέμβριος 
1999  

Ιούνιος  
 2010  

53 UNMEE 
United Nations Mission in 
Ethiopia and Eritrea  

Ιούλιος 
2000  

Ιούλιος 
2008  

54 UNMISET 
United Nations Mission of 
Support in East Timor  

Μάϊος  
 2002  

Μάϊος  
 2005  

55 UNMIL 
United Nations Mission in 
Liberia  

Σεπτ. 
 2003  

Έως τώρα 

56 UNOCI 
United Nations Operation in 
Côte d’Ivoire  

Απρίλιος 
2004  

Έως τώρα 

57 MINUSTAH 
United Nations Stabilization 
Mission in Haiti  

Ιούνιος 
2004  

Έως τώρα 

58 ONUB 
United Nations Operation in 
Burundi  

Ιούνιος 
2004  

Δεκέμβρ.  
2006  

59 UNMIS 
United Nations Mission in the 

Sudan  

Μάρτιος 
2005  

Ιούλιος 
 2011  

60 UNMIT 
United Nations Integrated 
Mission in Timor-Leste  

Αύγουστος 
2006  

Έως τώρα 

61 UNAMID 
African Union-United Nations 
Hybrid Operation in Darfur  

Ιούλιος 
 2007  

Έως τώρα 

62 MINURCAT 
United Nations Mission in the 
Central African Republic and 
Chad  

Σεπτ. 
 2007 

Δεκέμβρ. 
2010  
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63 MONUSCO 

United Nations Organization 
Stabilization Mission in the 
Democratic Republic of the 
Congo  

Ιούλιος 
2010 

Έως τώρα 

64 UNISFA 
United Nations Organization 
Interim Security Force for 
Abyei  

Ιούνιος 
2011  

Έως τώρα 

65 UNMISS 
United Nations Mission in the 
Republic of South Sudan  

Ιούλιος 
 2011  

Έως τώρα 

66 UNSMIS 
United Nations Supervision 

Mission in Syria  

Απρίλιος 

2012  

Αύγουστος 
2012  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Εταιρίες που προσελήφθησαν από τα Η.Ε στις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες Εταιρίες   

Control Risks Group  

DynCorp  

G4S, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών:  

ArmorGroup  

Ronco  

Wackenhut  

Global Strategies Group (πρώην Global Risks Strategy)  

Halliday Finch  

Hart Security  

IDG Security  

Pacific Architects and Engineers (PAE)  

Saladin Security  
Securitas 

Εταιρίες που δεν λειτουργούν πλέον 

Defense Systems Limited (τώρα ArmorGroup)  

Lifeguard  
Sandline 

Μικρές εταιρίες 

Atlas Securité (France)  

Balkan International (Serbia)  

Blue Hackle East Africa (Uganda)  

Cop Gard (Chad)  

Dak Services (Cameroon)  

EPSS (Entreprise de Prestations de Services de la Savane) (DRC)  

Garantie (Chad)  

Global Shield for Trade and Security (Jordan)  

Group Simba Security (DRC)  

Guarda Secura (Angola)  

Idoine Securité (Algeria)  

Inter-Con Security Systems of Liberia (Liberia)  

KK Security Congo (DRC)  

LA King Security Service (Central African Republic)  

Lavegarde (Cote d’Ivoire)  

Pap Security (Haiti)  

Phoenix Security Services (Pakistan)  

Protectron (Lebanon)  

Saracen Uganda (Uganda)  

Seila Kennels (Haiti)  
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Shomer Israel (Israel)  

Sigma Securite (Algeria)  

Sogafer (Cote d’Ivoire)  

Stallion Security Company (Yemen)  

Sypro (DRC)  

Ultimate Security (Tanzania)  

Vigassistance (Cote d’Ivoire)  

Warrior Security Sudan (Sudan)  

X-Pert Security Services (South Africa)  
Z Oversea for Security (Egypt) 

 

 

Πηγή: Παράρτημα ΙΙΙ στο Pingeot, L.,‘’Dangerous Partnership. Private Military 
and Security Companies and the UN’’, Global Policy Forum, Report, 
New York, 2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

Προσχέδιο της Σύμβασης για τις Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρίες 
Ασφαλείας 

 
The Parties to the present Convention, 
PP 1: Reaffirming the General Principles enshrined in the Charter of the 
United Nations, the erga omnes obligations related to the protection of human 
rights and the strict adherence to principles of the sovereign equality of all 
States, the territorial integrity and political independence of every State, the 
right of self-determination of peoples, the prohibition of the threat, or the use 
of, force in international relations, the prohibition of propaganda for war and 
the prohibition of interference in affairs which are essentially within the 
domestic jurisdiction of any State, 
PP 2: Further reaffirming the principles and rules of international human rights 
and humanitarian law and their complementarity, 
PP 3: Bearing in mind the universal principle of non-discrimination contained 
in all international human rights instruments and the basic labour rights 
recognized in the ILO conventions, 
PP 4: Recalling the International Law Commission’s Articles on State 

Responsibility, 

PP 5: Conscious of the international commitment to prevent impunity for war 
crimes, crimes against humanity, genocide and grave breaches of the Geneva 
Conventions, and affirming in this connection the principles contained in the 
Statute of Rome of the International Criminal Court, 
PP 6: Acknowledging the duty of all States to prevent human rights violations 
through legislative and other measures, the duty to investigate reports of 
violations and, where appropriate, prosecute and punish offenders as well as 
to provide adequate remedies to victims, 
PP 7: Further acknowledging the duty of all States to prevent violations of 
human rights or other abuses committed by or involving transnational 
corporations and other business enterprises, 
PP 8: Bearing in mind other relevant international conventions, including The 
Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict of 14 May 1954, and its two Protocols, and the 2005 UNESCO 
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expression, and other relevant principles, 
PP 9: Concerned about the increasing delegation or outsourcing of inherently 
State functions which undermine any State’s capacity to retain its monopoly 
on the legitimate use of force, 
PP 10: Taking into consideration the International Convention against the 
Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, as well as the OAU 
Convention for the elimination of mercenarism in Africa, 
PP 11: Considering that responsibility for violations of international 
humanitarian and human rights may be imputable not only to States but also 
to intergovernmental organizations and non-State actors, including private 
military and security companies (PMSCs), and that mechanisms must be 
devised to ensure the accountability of States, intergovernmental 
organizations and PMSCs, 
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PP 12: Aware of the United Nations Global Compact initiative for businesses 
that are committed to aligning their operations and strategies with 10 
universally accepted principles in the areas of human rights, labour, 
environment and anti-corruption, and the 2008 Annual Report to the Human 
Rights Council of the United Nations Special Representative of the Secretary-
General on the issue of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises, which sets forth a three-part “protect, respect and 
remedy” framework, 
PP 13: Determined to take all necessary measures to combat impunity by 
establishing jurisdiction and devising mechanisms to investigate reports of 
criminal activities and apprehend those individuals and entities involved in 
criminal activities, including senior officials of PMSCs, with a view to their 
prosecution and punishment, 
PP 14: Emphasizing the responsibility to protect all persons affected by the 
activities of PMSCs, whether civilians or military personnel, including the 
employees of these companies, from abuses of their human rights by the 
actions or omissions of non-State actors including PMSCs, 
PP 15: Considering that the victims of violations of international humanitarian 
and human rights committed by the personnel of PMSCs, including but not 
limited to extrajudicial, summary or arbitrary executions, disappearances, 
torture, arbitrary detention, forced displacement, trafficking in persons, 
confiscation or destruction of private property, right to privacy, have the right 
to a comprehensive and effective remedy in accordance with international 
law, including the United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right 
to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human 
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 
PP 16: Recalling the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement 
Officials of 17 December 1979 and the Basic Principles on the Use of Force 
and Firearms by Law Enforcement Officials adopted by the Eighth United 
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 
in Havana in 1990, 
PP 17: Recalling the United Nations Non-binding Guidelines on the Use of 
Military or Armed Escorts for Humanitarian Convoys of 14 September 2001, 
PP 18: Noting the recruitment of former military and police officers by PMSCs 
to work in a range of activities in places of armed conflict, and further to 
provide a range of other services in conflict zones and in business activities 
such as extractive industries, 
PP 19: Taking note of the Montreux Document on pertinent international legal 
obligations and good practices for States related to operations of private 
military and security companies during armed conflict of 17 September 2008, 
PP 20: Taking into account the adoption of codes of conduct, but considering 
that selfregulation of private military and security companies is not sufficient to 
ensure the observance of international humanitarian law and human rights 
law by the personnel of these companies, 
PP 21: Recognizing that important gaps remain in the national and 
international legal regimes applicable to PMSCs, 
PP 22: Expressing concern at the increasing and alarming violations of 
international human rights law and international humanitarian law committed 
by PMSCs and their personnel, and Aware of the pressing need to establish 
effective measures to ensure that the activities of PMSCs are carried out in 
accordance with international law,  



134 
 

 
 

PP 23: Being of the opinion that effective protection requires appropriate 
national and international legislation in order to adopt and implement 
mechanisms to ensure enforcement, 
PP 24: Considering the urgency for States parties to agree on international 
minimum legal standards to regulate the activities of PMSCs, 
Have agreed as follows: 

Part I 
General Provisions 
Article 1 
Purpose 
1. Bearing in mind the fundamental principles of international law on the 
prohibition of the threat and use of force and on the equal sovereignty of 
States, the purposes of the present convention are: 
(a) To reaffirm and strengthen State responsibility for the use of force and 
reiterate the importance of its monopoly of the legitimate use of force within 
the comprehensive framework of State obligations to respect, protect and fulfil 
human rights, and to provide remedies for violations of human rights; 
(b) To identify those functions which are inherently State functions and which 
cannot be outsourced under any circumstances; 
(c) To regulate the activities of PMSCs and subcontractors; 
(d) To promote international cooperation between States regarding licensing 
and regulation of the activities of PMSCs in order to more effectively address 
any challenges to the full implementation of their human rights obligations 
including the right to self-determination; 
(e) To establish and implement mechanisms to monitor the activities of 
PMSCs and violations of international human rights and humanitarian law in 
particular any illegal or arbitrary use of force committed by PMSCs, to 
prosecute the perpetrators and to provide effective remedies to the victims. 
2. In the implementation of the Convention, States parties shall take all 
necessary legislative, judicial and administrative measures pursuant to 
existing or emerging provisions of their domestic laws to ensure that PMSCs 
do not engage in illegal activities or in arbitrary use of force. 
Article 2 
Definitions 
If not specified separately or implied differently, for the purposes of the 
present 
Convention: 
(a) Private Military and/or Security Company (PMSC): refers to a corporate 
entity which provides on a compensatory basis military and/or security 
services by physical persons and/or legal entities; 
(b) Military services: refers to specialized services related to military actions 
including strategic planning, intelligence, investigation, land, sea or air 
reconnaissance, flight operations of any type, manned or unmanned, satellite 
surveillance, any kind of knowledge transfer with military applications, material 
and technical support to armed forces and other related activities; 
(c) Security services: refers to armed guarding or protection of buildings, 
installations, property and people, any kind of knowledge transfer with security 
and policing applications, development and implementation of informational 
security measures and other related activities; 
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(d) Licence (authorization, permit): refers to a special document authorizing 
specified activities under the strict observance of licensing terms and 
obligations, which is issued by a licensing body to a legal entity or a physical 
person; 
(e) Licensing regime: refers to a regime of measures related to the issuing of 
a licence, redrafting documents, confirming licence, suspension of licence on 
grounds of violation of obligations and provisions of the licence, cessation or 
resumption of licence, withdrawal of licence, control of licensing bodies over 
the observance of obligations and terms of licence by licensees in their 
activities, introduction of licence registries as well as an established form of 
provision of information from licence registries and other licensing information 
by interested persons; 
(f) Licence registry: refers to the data pool related to the issuing of a licence, 
redrafting documents, confirming licence, suspension or resumption of 
licence, and withdrawal of licence; a licence registry must operate pursuant to 
written minimum standards; 
(g) Export of military and/or security services: refers to the export of 
military 
and/or security services from the home State in which a PMSC is registered 
or export of military and/or security services which a PMSC provides outside 
the State in which it is registered or where it has its principle place of 
management or headquarters; 
(h) Import of military and/or security services: refers to an import of 
military and/or security services which a PMSC registered in a foreign State 
provides; 
(i) Inherently State functions: are functions which are consistent with the 
principle of the State monopoly on the legitimate use of force and that a State 
cannot outsource or delegate to PMSCs under any circumstances. Among 
such functions are direct participation in hostilities, waging war and/or combat 
operations, taking prisoners, lawmaking, espionage, intelligence, knowledge 
transfer with military, security and policing application, use of and other 
activities related to weapons of mass destruction and police powers, 
especially the powers of arrest or detention including the interrogation of 
detainees and other functions that a State party considers to be inherently 
State functions; 
(j) Contracting States: are States that directly contract with PMSCs for their 
services, including, as appropriate, where such a company subcontracts with 
another PMSC or where a PMSC operates through its subsidiary companies; 
(k) States of operations: are States in whose territory PMSCs operate; 
(l) Home States: are States of nationality of a PMSC, i.e. where a PMSC is 
registered or incorporated; if the State where the PMSC is incorporated is not 
the one where it has its principal place of management, the State where the 
company has its principal place of management or headquarters is the home 
State; 
(m) Third States: are States other than the contracting, home States or 
States of operations whose nationals are employed to work for a PMSC; 
(n) Intergovernmental organization: shall mean an organization based on a 
formal instrument of agreement between the Governments of nation States, 
including three or more nation States as parties to the agreement and 
possessing a permanent secretariat performing ongoing tasks; 
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(o) Committee: shall mean the Committee on Regulation, Oversight and 
Monitoring of PMSCs as established by this Convention; 
(p) Complaint: shall mean any complaint submitted by a State party to this 
Convention to the Committee on Regulation, Oversight and Monitoring of 
PMSCs; 
(q) Petition: shall mean a communication submitted by or on behalf of an 
individual or group to the Committee on Regulation, Oversight and Monitoring 
of PMSCs. 
Article 3 
Scope of application 
1. The present Convention applies to States and intergovernmental 
organizations within the limits of their competence with respect to PMSCs, 
their activities and personnel. 
2. References to “States parties” in the present Convention shall apply to 
intergovernmental organizations within the limits of their competence. 
3. The present Convention applies to all situations whether or not the situation 
is defined as an armed conflict. 
4. In cases not covered by this Convention or by other international 
agreements, States parties remain bound by virtue of the principles of 
international law derived from established 
Part II 
General principles 
Article 4 
State responsibility vis-à-vis private military and security companies 
1. Each State party bears responsibility for the military and security activities 
of PMSCs registered or operating in their jurisdiction, whether or not these 
entities are contracted by the State. 
2. Each State party must ensure that the PMSCs it has contracted are trained 
in and respect international human rights and international humanitarian law. 
3. No State party can delegate or outsource inherently State functions to 
PMSCs. 
4. Each State party shall take such legislative and other measures as may be 
necessary to establish: 
(a) Procedures for contracting PMSCs, other legal entities and individuals, 
and subcontracting; 
(b) Licensing procedures for the export of military and security personnel and 
services; 

(c) Licensing procedures for the import of military and security personnel and 
services; 
(d) Effective customs and other forms of control over export/import and 
reexport/ reimport of firearms used by PMSCs. 
5. Each State party, in accordance with its domestic law, shall take legislative 
and other measures required to introduce full or partial prohibition of the 
delegation or outsourcing of military or security services. 
Article 5 
Rule of law 
1. Each State party shall ensure that PMSCs, their personnel and any 
structures related to their activities perform their respective functions under 
officially enacted laws consistent with international human rights and 
humanitarian law. 
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2. Each State party shall take such legislative, administrative and other 
measures as 
may be necessary to ensure that PMSCs and their personnel are held 
accountable for violations of applicable national or international law. 
3. Each State party shall ensure that any contract or agreement between the 
State party and a PMSC on provision of military and/or security services 
entered into by a PMSC and its employees is in accordance with international 
law and is consistent with the legislation of: 
(a) The home State; 
(b) The contracting State; 
(c) The State of operations; and 
(d) Third States whose nationals are employed to work for a PMSC under this 
contract. 
Article 6 
State sovereignty 
1. Each State party shall ensure that PMSCs and their personnel under no 
circumstances carry out activities that undermine the sovereignty of another 
State, its territorial integrity and/or that contravene the principle of sovereign 
equality and obligation of non-intervention in the domestic affairs of other 
States and the principle of selfdetermination of peoples. 
2. Nothing in this Convention entitles a State party to undertake in the territory 
of another State the exercise of jurisdiction and performance of inherently 
State functions under international or domestic laws. 
Article 7 
Respect and protection of international human rights and humanitarian 
law 
1. Each State party shall take legislative, judicial, administrative and other 
measures as may be necessary to ensure that PMSCs and their personnel 
are held accountable in human rights and humanitarian law. 
2. Each State party shall ensure that PMSCs and their personnel apply due 
diligence to ensure that their activities do not contribute directly or indirectly to 
violations of human rights and international humanitarian law. 
3. Superiors of PMSC personnel, such as: 
(a) Government officials, whether they are military commanders or civilian 
superiors; or 
(b) Directors or managers of PMSCs; may be liable for crimes under 
international law committed by PMSC personnel under their effective authority 
and control, as a result of their failure to properly exercise control over them, 
in accordance with the rules of international law. No clause in a contract shall 
be interpreted as permitting evasion of responsibility on the part of superiors 
under international law. 
Article 8 
Prohibition of the use of force 
1. Each State party shall take such legislative, administrative and other 
measures as may be necessary to prohibit and make illegal the direct 
participation of PMSCs and their personnel in hostilities, terrorist acts and 
military actions aimed at, or which States have grounds for suspecting would 
result in: 
(a) The overthrow of a Government (including regime change by force) or 
undermining of the constitutional order, or the legal, economic and financial 
bases of the State; 
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(b) The coercive change of internationally acknowledged borders of the State; 
(c) The violation of sovereignty, or support of foreign occupation of a part or 
the whole territory of State; 
(d) Explicitly targeting civilians or causing disproportionate harm, including but 
not restricted to: 
(i) Assaults on the life and security of civilians; 
(ii) The coercive removal or displacement of people from areas of permanent 
or habitual residence; 
(iii) Limits to the freedom of movement of civilians; and 
(iv) Restriction in access to resources and means of livelihood, including but 
not limited to water, food, land, livestock, shelter, and access to sacred sites 
and places of worship. 
2. Each State party shall ensure that the activities of PMSCs and their 
personnel do not cause or exacerbate inter- or intra-State warfare or conflict; 
3. Each State party shall ensure that PMSCs and their personnel do not 
provide training that could facilitate its clients’ direct participation in hostilities, 
terrorist 
Article 9 
Prohibition of delegation and/or outsourcing of inherently State 
functions 
Each State party shall define and limit the scope of activities of PMSCs and 
specifically prohibit the outsourcing to PMSCs of functions which are defined 
as inherently State functions, including direct participation in hostilities, 
waging war and/or combat operations, taking prisoners, law-making, 
espionage, intelligence, knowledge transfer with military, security and policing 
application, use of and other activities related to weapons of mass 
destruction, police powers, especially the powers of arrest or detention 
including the interrogation of detainees, and other functions that a State party 
considers to be inherently State functions. 
Article 10 
Prohibition of outsourcing of the use of certain arms 
1. Each State party, without prejudice to its respective conventional 
obligations, has the duty to respect the principles of international humanitarian 
law such as the “basic rules” on the prohibition of certain methods and means 
of warfare as set out in article 35 of Additional Protocol I of 1977 to the 
Geneva Conventions of 1949, that refers to the prohibition of weapons which 
cause superfluous injury or unnecessary suffering, or which are to cause 
widespread, long-term and severe damage to the natural environment. 
2. Each State party shall take such legislative, administrative and other 
measures as 
may be necessary to prevent PMSCs and their personnel from using weapons 
likely to adversely and/or irreversibly damage the environment on a massive 
scale. 
3. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and 
other measures as may be necessary to ensure that PMSCs and their 
personnel under no circumstances use, threaten to use and/or engage in any 
activities related to nuclear weapons, chemical weapons, biological and toxin 
weapons, their components and carriers. 
 
 
 



139 
 

 
 

Article 11 
Prohibition on illegal acquisition, possession and trafficking in firearms, 
their parts 
and components and ammunition 
1. Each State party, bearing in mind the principles and standards of 
international law, shall establish and maintain an effective system of licensing 
or other authorization, which prohibits PMSCs, their personnel and any 
subcontracted personnel from trafficking in firearms, their parts, components 
or ammunition. 
2. Each State party, bearing in mind the principles and standards of 
international law, shall take such measures as may be necessary to ensure 
that its licensing or authorization procedures are robust and secure and that 
the authenticity of licensing or authorization documents can be independently 
verified or validated. 
3. In order to effectively detect, prevent and eliminate the theft, loss or 
diversion of, as well as the illicit manufacturing of and trafficking in, firearms, 
their parts and components and ammunition by PMSCs and their personnel, 
each State party shall take appropriate measures: 
(a) To require the security of firearms, their parts and components and 
ammunition at the time of manufacture, and during import, export and transit 
through its territory; And  
(b) To increase the effectiveness of import, export and transit controls, 
including, 
where appropriate, border controls, and of police and customs transborder 
duties and cooperation with neighbouring States; and 
(c) To regulate the possession and use of firearms by personnel of PMSCs 
inside the premises of the client they have been contracted to protect, and to 
restrict them from possession and use of firearms outside the limits of the 
premises in which they have been contracted to provide security. 
 
Part III 
Legislative regulation, oversight and monitoring 
 
Article 12 
Specific legislative regulation 
Each State party shall develop and adopt national legislation to adequately 
and effectively regulate the activities of PMSCs. 
Article 13 
National regime of regulation and oversight 
1. Each State party shall: 
(a) Establish a comprehensive domestic regime of regulation and oversight 
over 
the activities in its territory of PMSCs and their personnel including all foreign 
personnel, in order to prohibit and investigate illegal activities as defined by 
this Convention as well as by relevant national laws; 
(b) In order to ensure that administrative, regulatory, law enforcement and 
other 
bodies, implementing the regime of regulation and oversight over the activities 
of PMSCs and their personnel, are able to cooperate and exchange 
information at national and international levels, there should be established, at 
the domestic level, a register and/or a governmental body which shall act as a 
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national centre for collection, analysis and exchange of information 
concerning possible violations of national and international law so as to 
provide operative information about the activities of PMSCs. 
2. States parties shall apply practical measures for sharing information on 
companies providing military and security services outside their territories and 
for establishing control over the provision of such services, as consistent with 
the safeguards aimed at ensuring the proper use of information without 
impeding their legal implementation in any way. Such measures may include 
the provision of information or reports on the use of transborder military and 
security services by persons as well as legal entities, for example companies. 
3. In the establishment of a domestic regime of regulation and oversight 
according to the provisions of this article and in compliance with other articles 
of this Convention, all States parties agree to be guided by the respective 
initiatives of regional, interregional and multilateral organizations. 
4. States parties shall endeavour to develop and encourage global, regional, 
subregional and bilateral cooperation among judicial bodies, law-enforcement 
agencies and financial regulation bodies in order to monitor and control any 
use of force by PMSCs. 
5. States parties shall investigate reports of violations of international 
humanitarian law and human rights norms by private military companies and 
private security companies and ensure civil and criminal prosecution and 
punishment of offenders. 
6. States parties shall take appropriate action against companies that commit 
human 
rights violations or engage in any criminal activity, inter alia by revoking their 
licences and reporting to the Committee on the record of activities of these 
companies. 
Article 14 
Licensing 
1. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and 
other measures as may be necessary to ensure that PMSCs and their 
personnel carry out their activities exclusively under the respective licences 
and authorizations. 
2. Each State party shall ensure that all licences and authorizations issued to 
PMSCs 
and their personnel shall be registered in the general Registry of the State 
and shall be granted following a transparent and open procedure. 
3. Each State party shall establish criteria for granting licences and 
authorizations to PMSCs, taking into account in particular any records or 
reports of human rights violations committed by the companies, providing 
and/or ensuring training in international human rights and humanitarian law 
and robust due diligence measures. 
Article 15 
Licensing import and export of military and security services 
1. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and 
other measures as may be required to ensure that PMSCs and their 
personnel import and export their services only under the appropriate licences 
and authorizations. The licence and authorization for operations related to the 
export of military and security services shall be issued by the relevant body of 
the State party in whose territory the entity concerned has its permanent 
residence under the relevant domestic law. 
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2. Each State party which imports or exports private military and security 
services shall publicize their scope and activities, keep the Committee 
informed about its licensing regime and provide regular and updated 
information on any changes and supplements to the import or export of these 
services, including details of any subsidiaries or holding companies of the 
PMSC in question. 
3. Each State party shall ensure that only those PMSCs and their personnel 
possessing licences and authorizations on exporting military and/or security 
services issued by the competent bodies of the State party can enter into 
agreements for providing such services in the territory of the other State party. 
4. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and 
other measures as may be necessary in order to: 
(a) Ensure that any State which is not party to the present Convention is 
informed about the issuance of licences to PMSCs and their personnel to 
export military and/or security services to this State; 
(b) Ensure that PMSCs and their personnel, holding valid licences and 
authorizations, issued by the competent bodies of the State party to export 
military and/or security services to carry out single acts or, alternatively, 
regular activity in the territory of any State not party to the Convention, provide 
comprehensive information to the competent bodies of all concerned States 
about the nature and extent of such acts and activities. 
Article 16 
Registration and accountability 
1. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and 
other measures as may be necessary to establish: 
(a) Specific and obligatory procedures on governmental registration of 
PMSCs; 
(b) Specific legal requirements for persons employed by PMSCs concerning 
inter alia their training and experience; 
(c) A ban on the registration of PMSCs offshore. 
2. Each State party shall establish and maintain a general State Registry of 
PMSCs operating in their jurisdiction, including details of any subsidiaries or 
holding companies of each registered PMSC. 
3. Each State party shall identify or establish a governmental body 
responsible for the registry of PMSCs and exercise oversight of their activities. 
Article 17 
State obligations vis-à-vis the PMSCs and their personnel 
1. Each State party shall ensure that all PMSCs registered or operating on its 
territory complies with fundamental international labour standards. 
2. Each State party shall ensure that personnel of PMSCs are professionally 
trained to respect relevant international human rights law and international 
humanitarian law. 
3. Each State party shall ensure that PMSC personnel are required to be 
professionally trained and vetted according to the applicable international 
standards, in particular regarding the use of specific equipment and firearms. 
Such training and vetting shall be conducted in accordance with the 
procedure defined by the legislation of the State party in whose territory the 
private military and/or security company is registered under the domestic law 
and under international standards on the use of force and firearms in the 
course of military or security activities. 
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4. Each State party shall ensure that personnel of PMSCs strictly adhere to 
relevant norms of international human rights law and international 
humanitarian law, including through prompt investigation, prosecution and 
punishment of violations of human  rights and humanitarian law. 
5. Each State party shall ensure that the personnel of PMSCs providing 
military and security services in the territory of a foreign country undertake to 
respect the sovereignty and laws of the country of operations, to refrain from 
any actions inconsistent with the principle not to interfere with the domestic 
affairs of the country of operations, to refrain from intervening in the political 
process or in the conflicts in its territory, and to take all necessary measures 
to avoid harm to the citizens, damage to the environmental and industrial 
infrastructure, and to objects of historical and cultural importance. 
Article 18 
Regulation of use of force and firearms 
1. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and 
other measures as may be necessary to establish rules on the use of force 
and firearms by the personnel of PMSCs, taking into account that employees 
may carry firearms in providing military and security services, including such 
principles described in this Convention and any other relevant principles of 
international law. 
2. States parties shall ensure that in providing military and security services, 
employees of PMSCs shall, as far as possible, apply non-violent means 
before resorting to the use of force and firearms. 
3. Whenever the use of force and firearms is unavoidable, PMSCs personnel 
shall: 
(a) Exercise restraint in such use and act in proportion to the seriousness of 
the offence; 
(b) Minimize damage and injury, and respect and preserve human life; 
(c) Ensure that assistance and medical aid are rendered to any injured or 
affected persons at the earliest possible moment; 
(d) Ensure that relatives or close friends of the injured or affected person are 
notified at the earliest possible moment. 
4. In providing military and security services, employees may use force or 
firearms only in the following circumstances: 
(a) To defend him/herself or other employees of the company against what 
he/she believes to be an imminent unlawful threat of death or serious body 
injury, in respect of the exercise of the essential right of self-defence; 
(b) To defend persons whom he/she is under a contract to protect against 
what he/she believes to be an imminent unlawful threat of death or serious 
bodily injury; 
(c) To resist what he/she reasonably believes to be an attempt to unlawfully 
abduct him/her, other employees of the company or a person whom he/she is 
under contract to protect; 
(d) To prevent or put a stop to the commission of a serious crime that would 
involve or involves a grave threat to life or of serious bodily injury. 
5. In the circumstances defined under article 18 (4), the personnel of PMSCs 
shall identify themselves as such and give a clear warning of their intent to 
use firearms, if the situation permits. 
6. In the case of PMSCs and their personnel providing military and security 
services under the agreement as a part of armed forces or military units of the 
State party, the use of force is regulated by the norms of its military and other 



143 
 

 
 

respective legislation and relevant international humanitarian law and 
international human rights law. 
7. Each State party shall ensure that all incidents involving the use of force 
and firearms by PMSCs are promptly reported to the competent State bodies 
and ensure appropriate investigation of the incident by competent authorities. 
Part IV 
State responsibility to impose criminal, civil and/or administrative 
sanctions on offenders and provide remedies to victims 
Article 19 
Criminal, civil and/or administrative offences in the sphere of private 
military and security services 
1. Each State party shall ensure that the acts of carrying out inherently State 
functions, as specified in article 9 of this Convention by PMSCs and their 
personnel are offences under its national law. 
2. Each State party shall ensure that the unlawful use of force and firearms, 
unlawful use of certain arms and illicit trafficking in arms by PMSCs and their 
personnel, pursuant to articles 8, 10, 11 and 18 of this Convention, are 
punished as criminal offences under its national law. 
3. Each State party shall ensure that all activities of PMSCs occurring without 
the required licence and authorization, including the export and import of 
military and security services, pursuant to articles 14 and 15 of this 
Convention, are offences under its national law. 
4. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and 
other measures as to ensure, in accordance with their obligations under 
international human rights law, international criminal law and international 
humanitarian law, that individual criminal responsibility is established and that 
PMSCs and their personnel are held accountable for any violations of the law, 
that no recourse is taken to immunity agreements, and that effective remedies 
are provided to victims. 
5. In relation to imposing penalties for offences established in this article, due 
consideration should be paid to offences committed against vulnerable 
groups. 
Article 20 
Liability of legal persons and entities 
1. Each State party shall adopt such measures as may be necessary, 
consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons and 
entities for the offences established in accordance with article 19 of this 
Convention. 
2. Subject to the legal principles of the State party, the liability of legal persons 
may be criminal, civil or administrative, or a combination of these. 
3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural 
persons who have actually committed the offences. 
4. Each State party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in 
accordance with this article are subject to effective, proportionate and 
dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including fines, economic 
sanctions, prohibitions of further employment, obligation to provide restitution 
and/or compensation to the victims. 
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Article 21 
Establishment of jurisdiction 
1. Each State party shall take such measures as may be necessary to 
establish its jurisdiction through its domestic law over the offences set out in 
article 19 when: 
(a) The offence is committed in the territory of that State; 
(b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or 
an aircraft registered under the laws of that State at the time the offence is 
committed; or 
(c) The offence is committed by a national of that State. 
2. A State party may also establish its jurisdiction over any of the offences set 
out in article 19 when: 
(a) The offence is committed against a national of that State; or 
(b) The offence is committed by a stateless person who has his or her 
habitual residence in the territory of that State. 
3. This Convention does not exclude any additional criminal jurisdiction 
exercised in accordance with national law. 
4. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each 
State party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the 
measures it has taken with respect to the establishment of jurisdiction under 
this article. Should any subsequent change take place, the State party 
concerned shall immediately notify the Secretary-General of the change. 
5. Each State party shall likewise take such measures as may be necessary 
to establish its jurisdiction over the offences set out in this article in cases 
where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite 
such person to any of the States parties which have established their 
jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2 of this article. 
6. Each State party which establishes jurisdiction under subparagraphs 1 (b) 
and paragraphs 2 or 4 of this article shall make the offences set out in this 
article punishable by the same penalties which would apply when they are 
committed in its own territory. 
7. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction 
established by a State party in accordance with its national law and its 
international obligations. 
Article 22 
Jurisdiction over other crimes 
1. Each State party shall take such measures as may be necessary to 
establish its jurisdiction over other crimes committed by the personnel of 
PMSCs in providing their services in the territory of another State party or 
State not party to this Convention. 
2. Any specific jurisdiction or legal matters related to the investigations of 
crimes committed by the personnel of PMSCs in providing their services in the 
territory of another State party or State not party to the present Convention, or 
agreements of extradition, may be regulated by an additional international 
agreement concluded between these States. 
 
Αrticle 23 
Obligations related to prosecution 
1. Each State party shall take such measures as are necessary to investigate, 
prosecute and punish violations of the present Convention, and to ensure 
effective remedies to victims. 
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2. Each State party, in the interests of justice, shall take such measures as 
necessary to ensure that no immunity agreement from prosecution for PMSCs 
and their personnel for violations of international human rights law and 
international humanitarian law is enforced. 
3. The State party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to 
have committed any offence referred to in article 19 is found shall in the cases 
contemplated in article 21, if it does not extradite him, submit the case to its 
competent authorities for the purpose of prosecution. 
4. These authorities shall take their decision in the same manner as in the 
case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State. In 
the cases referred to in article 21, paragraph 1 (c), the standards of evidence 
required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than 
those which apply in the cases referred to in article 21. 
5. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with 
any of the offences referred to in article 19 shall be guaranteed fair treatment 
at all stages of the proceedings. 
 
Article 24 
Extradition 
1. To the extent that the crimes set out in article 19 are not mentioned 
specifically in any extradition treaty existing between States parties, they shall 
be deemed to be included as extraditable offences in the treaty. States parties 
undertake to include such offences as extraditable offences in every 
extradition treaty to be subsequently concluded by them. 
2. When a State party which makes extradition conditional on the existence of 
a treaty receives a request for extradition from another State party with which 
it does not have an extradition treaty, the State party requesting extradition 
may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in 
respect of the offences. Extradition procedures should take into account but 
shall not be limited by any conditions or restrictions stipulated in the law of 
any State party. 
3. States parties which do not make extradition conditional on the existence of 
a treaty shall recognize the offences listed in article 19 as extraditable 
offences between themselves, taking into account but not limited by the law of 
any of the States parties. 
4. The provisions of all extradition treaties between States parties with regard 
to the offences set out in article 19 shall be deemed to be modified as 
between States parties to the extent that they are incompatible or inconsistent 
with this Convention. 
5. In the event of a conflict between the obligations of States parties under 
this Convention and other bilateral or multilateral conventions on extradition, 
this Convention shall prevail. 
 
Article 25 
Mutual legal assistance 
1. States parties shall afford one another the widest measure of mutual legal 
assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation 
to the offences covered by this Convention and shall reciprocally extend to 
one another similar assistance where the requesting State party has 
reasonable grounds to suspect that the victims, witnesses, proceeds, 
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instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested 
State party. 
2. States parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of this 
article in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal 
assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or 
arrangements, States parties shall afford one another assistance in 
accordance with their national law and international principles on friendly 
relations between States. 
Article 26 
Transfer of criminal proceedings 
States parties may transfer to one another proceedings for the prosecution of 
offences under this Convention in cases where such transfer is considered to 
be in the interests of the proper administration of justice. 
Article 27 
Notification of outcome of proceedings 
The State party where the alleged offender has been prosecuted under 
articles 21, 23 and 24 shall, in accordance with its national law or applicable 
procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the 
Committee on the Regulation, Oversight and Monitoring, who shall transmit 
the information to other States parties and as appropriate to other concerned 
States not party to the Convention. 
Article 28 
International fund for the rehabilitation of victims 
1. States parties shall consider establishing an international fund to be 
administered by the Secretary-General to provide reparation to victims of 
offences under this Convention and/or assist in their rehabilitation. 
2. The establishment of such a fund shall be without prejudice to the 
obligation of PMSCs and/or the individuals criminally liable to directly 
compensate victims of violations. 
 
Part V. 
International oversight and monitoring 
Article 29 
Committee on the Regulation, Oversight and Monitoring of PMSCs 
1. For the purpose of reviewing the application of the present Convention, 
there shall be established a Committee on the Regulation, Oversight and 
Monitoring of PMSCs (hereinafter referred to as the Committee). The 
Committee shall consist, at the time of entry 
into force of the present Convention, of [...] and, after the entry into force of 
the Convention for the [...] State party, of [...] experts of high moral standing, 
impartiality and recognized competence in the field covered by the 
Convention elected by States parties from among their nationals, who shall 
serve in their personal capacity, consideration being given to equitable 
geographical distribution and to the principal legal systems. 
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list 
of persons nominated by the States parties. Each State party may nominate 
one person from among its own nationals. 
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into 
force of this Convention. At least three months before the date of each 
election the Secretary- General of the United Nations shall address a letter to 
the States parties inviting them to submit their nominations within two months. 
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The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons 
thus nominated, indicating the States parties which have nominated them, 
and shall submit it to the States parties. 
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of 
States parties convened by the Secretary-General at United Nations 
Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the States parties shall 
constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be nominees 
who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes 
of the representatives of States parties present and voting. 
5. (a) The members of the Committee shall be elected for a term of four years. 
They shall be eligible for re-election once. However, the terms of [...] of the 
members elected at the first election shall expire at the end of two years; 
immediately after the first election the names of these [...] members shall be 
chosen by lot by the Chairperson of the Committee; 
(b) The election of the eight additional members of the Committee shall be 
held on the occasion of regular elections, in accordance with the relevant 
provisions of this article; 
(c) If a member dies or resigns or declares that for any other cause she or he 
can no longer perform her or his duties, the State party who nominated the 
member shall appoint another expert possessing the qualifications and 
meeting the requirements set out in the relevant provisions of this article, to 
serve for the remainder of the term, subject to the approval of the Committee. 
6. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 
7. The Secretary-General of the United Nations shall provide for the 
necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of 
the Committee under the present Convention, and shall convene its initial 
meeting. 
8. The Committee shall normally meet annually. The meetings of the 
Committee shall normally be held at the United Nations Headquarters. 
9. With the approval of the General Assembly of the United Nations, the 
members of the Committee established under the present Convention shall 
receive emoluments from the United Nations resources on such terms and 
conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of 
the Committee’s responsibilities. 
10. The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges 
and immunities of experts on mission to the United Nations as laid down in 
the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of 
the United Nations. 
Article 30 
International Register of PMSCs 
1. States parties request the Committee to establish and maintain an 
International 
Register of PMSCs operating on the international market, based on 
information provided by States parties. 
2. Each State party shall provide annually for the Register data on imports 
and exports of military and security services of PMSCs and standardized 
information on PMSCs registered in and licensed by the State party. 
Article 31 
Reports by States parties 
1. Each State party undertakes to submit to the Secretary-General of the 
United Nations, for consideration by the Committee, a report on the 
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legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted 
and which give effect to the provisions of this Convention: 
(a) Within [...] years after the entry into force of the Convention for the State 
party concerned; 
(b) Thereafter every [...] years and whenever the Committee so requests. The 
Committee may request further information from the States parties. 
2. The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of the 
reports. 
3. A State party which has submitted a comprehensive initial report to the 
Committee need not, in its subsequent reports, repeat information previously 
provided. When preparing a report to the Committee, States parties are 
invited to consider doing so in an open and transparent process. 
 
Article 32 
Consideration of reports 
1. Each report shall be considered by the Committee, which shall make such 
suggestions and general recommendations on the report as it may consider 
appropriate and shall forward these to the State party. The Committee may 
request further information from States parties relevant to the implementation 
of the present Convention. 
2. If a State party is significantly overdue in the submission of a report, the 
Committee may notify the State party concerned of the need to examine the 
implementation of the present Convention in that State party, on the basis of 
reliable information available to the Committee, if the relevant report is not 
submitted within three months following the notification. The Committee shall 
invite the State party concerned to participate in such examination. Should the 
State party respond by submitting the relevant report, the provisions of 
paragraph 1 of this article shall apply. 
3. The Secretary-General of the United Nations shall make available the 
reports to all States parties. 
4. States parties shall make their reports widely available to the public in their 
own countries and facilitate access to the observations and recommendations 
relating to these reports. 
5. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the 
specialized 
agencies, funds and programmes of the United Nations and other competent 
bodies, reports from States parties in order to address a request or indication 
of a need for technical advice or assistance contained therein, along with the 
Committee’s observations and recommendations, if any, on these requests or 
indications. 
 
Article 33 
Inquiry procedure 
1. If the Committee receives reliable information indicating grave or 
systematic violations of the provisions set forth in this Convention, the 
Committee shall invite the State where the offences have been reported to 
have occurred and/or the State of registration of the PMSC reportedly 
involved in such offences to cooperate in the examination of the information 
and to this end to submit observations with regard to the information 
concerned. 
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2. Taking into account any observations which may have been submitted by 
the State(s) concerned as well as any other relevant information available to 
it, the Committee may, if it decides that this is warranted, designate one or 
more of its members to make a confidential inquiry and to report to the 
Committee urgently. 
3. If an inquiry is made in accordance with paragraph 2, the Committee shall 
seek the cooperation of the States concerned. In agreement with the State(s) 
concerned, such an inquiry may include a visit in loco. 
4. After examining the findings of its member or members submitted in 
accordance with paragraph 2, the Committee shall transmit these findings to 
the State(s) concerned, together with any comments or suggestions which 
seem appropriate in view of the situation. 
5. All the proceedings of the Committee referred to in paragraphs 1 to 4 of this 
article shall be confidential, and at all stages of the proceedings the 
cooperation of the State(s) concerned shall be sought. After such proceedings 
have been completed with regard to an inquiry made in accordance with 
paragraph 2, the Committee may, after consultations with the State(s) 
concerned, decide to include a summary account of the results of the 
proceedings in its annual report to the General Assembly made in accordance 
with article 37. 
Article 34 
Complaints against parties 
1. A State party to this Convention may at any time declare under this article 
that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider 
communications to the effect that a State party claims that another State party 
is not fulfilling its obligations under this Convention. Such communications 
may be received and considered according to the procedures laid down in this 
article only if submitted by a State party which has made a declaration 
recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No 
communication shall be dealt with by the Committee under this article if it 
concerns a State party which has not made such a declaration. 
Communications received under this article shall be dealt with in accordance 
with the following procedure: 
(a) If a State party to this Convention considers that another State party is not 
giving effect to the provisions of this Convention, it may bring the matter to the 
attention of the Committee. The Committee shall then transmit the complaint 
to the party concerned. Within three months, the receiving party shall submit 
to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and 
the remedy, if any, that may have been taken by that party; 
(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both parties, either by 
bilateral negotiations or by any other procedure open to them, within six 
months after the receipt by the receiving party of the initial complaint, either 
State shall have the right to refer the matter again to the Committee by 
notifying the Committee and also the other party; 
(c) The Committee shall deal with a matter referred to it in accordance with 
paragraph 2 of this article after it has ascertained that all available domestic 
remedies have been invoked and exhausted in the case, in conformity with 
the generally recognized principles of international law. This shall not be the 
rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged. 
2. The Committee shall hold closed meetings when examining complaints 
under this article. 
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3. In any matter referred to it, the Committee may call upon the parties 
concerned to supply any other relevant information. 
4. When any matter arising out of this article is being considered by the 
Committee, the parties concerned shall be entitled to send a representative to 
take part in the proceedings of the Committee, without voting rights, while the 
matter is under consideration. 
Article 35 
Conciliation Commission 
1. (a) If a matter referred to the Committee in accordance with article 33 is not 
resolved to the satisfaction of the States parties concerned, the Committee 
may, with the prior consent of the States parties concerned, appoint an ad hoc 
Conciliation Commission (hereinafter referred to as the Commission) 
comprising five persons who may or may not be members of the Committee. 
The members of the Commission shall be appointed with the unanimous 
consent of the parties to the dispute, and its good offices shall be made 
available to the States concerned with a view to an amicable solution of the 
matter on the basis of respect for this Convention; 
(b) If the States parties to the dispute fail to reach agreement within three 
months on all or part of the composition of the Commission, the members of 
the Commission not agreed upon by the States parties to the dispute shall be 
elected by secret ballot by a two thirds majority vote of the Committee from 
among its own members. 
2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. 
They shall not be nationals of the States parties to the dispute or of a State 
not party to this Convention. 
3. The Commission shall elect its own Chairperson and adopt its own rules of 
procedure. 
4. The meetings of the Commission shall normally be held at United Nations 
Headquarters or at any other convenient place as determined by the 
Commission. 
5. The secretariat provided in accordance with article 34, paragraph 3, of this 
Convention shall also service the Commission whenever a dispute among 
States parties brings the Commission into being. 
6. The States parties to the dispute shall share equally all the expenses of the 
members of the Commission in accordance with estimates to be provided by 
the Secretary-General of the United Nations. 
7. The Secretary-General shall be empowered to pay the expenses of the 
members of the Commission, if necessary, before reimbursement by the 
States parties to the dispute in accordance with paragraph 6 of this article. 
8. The information obtained and collated by the Committee shall be made 
available to the Commission, and the Commission may call upon the States 
concerned to supply any other relevant information. 
Article 36 
Report of the Conciliation Commission 
1. When the Commission has fully considered the matter, it shall prepare and 
submit to the Chairperson of the Committee a report embodying its findings 
on all questions of fact relevant to the issue between the parties and 
containing such recommendations as it may think proper for the amicable 
solution of the dispute. 
2. The Chairperson of the Committee shall communicate the report of the 
Commission to each of the States parties to the dispute. These States shall, 
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within three months, inform the Chairperson of the Committee whether or not 
they accept the recommendations contained in the report of the Commission. 
3. After the period provided for in paragraph 2 of this article, the Chairperson 
of the Committee shall communicate the report of the Commission and the 
declarations of the States parties concerned to the other States parties to this 
Convention. 
Article 37 
Individual and group petitions 
1. A State party may at the time of ratification of this Convention or at any time 
afterwards declare that it recognizes the competence of the Committee to 
receive and consider communications from or on behalf of individuals subject 
to its jurisdiction claiming to be victims of a violation by this State party of 
provisions of this Convention. The Committee shall not admit any 
communication concerning a State party which has not made such a 
declaration. 
2. The Committee shall consider a communication inadmissible where: 
(a) The communication is anonymous; 

(b) The communication constitutes an abuse of the right of submission of such 
communications or is incompatible with the provisions of this Convention; 
(c) The same matter is being examined under another procedure of 
international investigation or settlement of the same nature; or where 
(d) All effective available domestic remedies have not been exhausted. This 
rule shall not apply where the application of the remedies is unreasonably 
prolonged. 
3. If the Committee considers that the communication meets the requirements 
set out in paragraph 2 of this article, it shall transmit the communication to the 
State party concerned, requesting it to provide observations and comments 
within a time limit set by the Committee. 
4. At any time after the receipt of a communication and before a determination 
on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State 
party concerned for its urgent consideration a request that the State party will 
take such interim measures as may be necessary to avoid possible 
irreparable damage to the victims of the alleged violation. Where the 
Committee exercises its discretion, this does not imply a determination on 
admissibility or on the merits of the communication. 
5. The Committee shall hold closed meetings when examining 
communications under the present article. It shall inform the author of a 
communication of the responses provided by the State party concerned. 
When the Committee decides to finalize the procedure, it shall communicate 
its views to the State party and to the author of the communication. 
 
Article 38 
Relationship of the Committee with other bodies 
In order to foster the effective implementation of the present Convention and 
to encourage international cooperation in the field covered by the present 
Convention: 
(a) The specialized agencies and other United Nations organs shall be 
entitled to be represented at the consideration of the implementation of such 
provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. 
The Committee may invite the specialized agencies and other competent 
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bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the 
implementation of the Convention in areas falling within the scope of their 
respective mandates. The Committee may invite specialized agencies and 
other United Nations organs to submit reports on the implementation of the 
Convention in areas falling within the scope of their activities; 
(b) The Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as appropriate, 
other relevant bodies instituted by international human rights treaties, with a 
view to ensuring the consistency of their respective reporting guidelines, 
suggestions and general recommendations, and avoiding duplication and 
overlap in the performance of their functions; 
(c) The Committee may refer urgent matters and legal questions to the 
General Assembly, Security Council or other United Nations bodies, and to 
their respective specialized committees, as appropriate, and may request the 
General Assembly or Security Council to request, pursuant to Article 96 of the 
United Nations Charter, advisory opinions from the International Court of 
Justice on any legal question. 
 
Article 39 
Report of the Committee 
The Committee shall report annually, through the Secretary-General, to the 
General Assembly of the United Nations on its activities and may make further 
suggestions and general recommendations based on the examination of the 
reports and information received from the States parties. Such suggestions 
and general recommendations shall be reported to the General Assembly, 
together with comments, if any, from States parties. 
 
Part VI. 
Final provisions 
 
Article 40 
Signature 
This Convention is open for signature by all Member States and by 
intergovernmental organizations at United Nations Headquarters in New York 
as of [...]. 
Article 41 
Consent to be bound 
1. The present Convention shall be subject to ratification or accession by 
signatory States and to formal confirmation by signatory intergovernmental 
organizations. It shall be open to accession by any State or intergovernmental 
organization which has not signed the Convention. 
2. PMSCs and their professional associations as well as other non-State 
actors can communicate their support to this Convention, by writing to the 
Secretary-General of the United Nations. 
Article 42 
Intergovernmental organizations 
1. Intergovernmental organizations shall declare, in their instruments of formal 
confirmation or accession, the extent of their competence with respect to 
matters governed by the present Convention. Subsequently, they shall inform 
the depositary of any substantial modification in the extent of their 
competence. 
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2. References to “States parties” in the present Convention shall apply to such 
organizations within the limits of their competence. 
3. Intergovernmental organizations, in matters within their competence, may 
exercise their right to vote in the Meeting of States Parties. 
Article 43 
Entry into force 
1. This Convention shall enter into force on the [...] day after the date of 
deposit to the United Nations Secretary-General of the [...] instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this 
paragraph, any instrument deposited by an intergovernmental organization 
shall not be counted as additional to those deposited by member States of 
such organization. 
2. For each State party or intergovernmental organization ratifying, accepting, 
approving or acceding to this Convention after the deposit of the [...] 
instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of deposit by such State or organization of the relevant 
instrument. 
Article 44 
Amendment 
1. After the expiry of three years from the entry into force of this Convention, a 
State party may propose an amendment which shall be filed with the 
Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate 
the proposed amendment to the States parties and to the Conference of the 
Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the 
proposal. The Conference of the Parties shall make every effort to achieve 
consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been 
exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a 
last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States 
parties present and voting at the meeting of the Conference of the Parties. 
2. Regional international organizations, in matters within their competence, 
shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal 
to the number of their member States that are parties to this Convention. 
Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States 
exercise their right to vote and vice versa. 
3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is 
subject to ratification, acceptance or approval by States parties. 
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall 
enter 
into force in respect of a State party 90 days after the date of the deposit with 
the Secretary- General of the United Nations of an instrument of ratification, 
acceptance or approval of such amendment. 
5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States 
parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States 
parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier 
amendments that they have ratified, accepted or approved. 
Article 45 
Denunciation 
A State party may denounce the present Convention at any time by written 
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Such 
denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the 
notification by the Secretary- General. 
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Article 46 
Reservations 
1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present 
Convention shall not be permitted. 
2. Reservations may be withdrawn at any time. 
Article 47 
Conference of States Parties and other parties to the Convention 
1. The States parties and other parties to the Convention shall meet regularly 
in a Conference of States Parties in order to consider any matter with regard 
to the implementation of the present Convention. 
2. No later than six months after the entry into force of the present Convention 
the Conference of the States Parties shall be convened by the Secretary-
General of the United Nations. The subsequent meetings shall be convened 
by the Secretary-General of the United Nations biennially or upon the decision 
of the Conference of States Parties. 
Article 48 
Depository 
The Secretary-General of the United Nations shall be the depository of this 
Convention. 
Article 49 
Languages 
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this 
Convention are equally authentic. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly 
authorized thereto by their respective Governments, have signed this 
Convention. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Διεθνής Κώδικας Συμπεριφοράς για τις Ιδιωτικές Εταιρίες Ασφαλείας 
 

A. PREAMBLE 
1. Private Security Companies and other Private Security Service Providers 
(collectively “PSCs”) play an important role in protecting state and non-state 
clients engaged in relief, recovery, and reconstruction efforts, commercial 
business operations, diplomacy and military activity. In providing these 
services, the activities of PSCs can have potentially positive and negative 
consequences for their clients, the local population in the area of operation, 
the general security environment, the enjoyment of human rights and the rule 
of law. 
2. The Montreux Document On Pertinent International Legal Obligations and 
Good Practices for States Related to Operations of Private Military and 
Security Companies During Armed Conflict recognizes that well-established 
rules of international law apply to States in their relations with private security 
service providers and provides for good practices relating to PSCs. The 
“Respect, Protect, Remedy” framework developed by the Special 
Representative of the United Nations (UN) Secretary- General on Business 
and Human Rights, and welcomed by the UN Human Rights Council, entails 
acting with due diligence to avoid infringing the rights of others. 
3. Building on these foundations, the Signatory Companies to this 
International Code of Conduct for Private Security Service Providers (the 
“Code”) endorse the principles of the Montreux Document and the 
aforementioned “Respect, Protect, Remedy” framework as they apply to 
PSCs. In so doing, the Signatory Companies commit to the responsible 
provision of Security Services so as to support the rule of law, respect the 
human rights of all persons, and protect the interests of their clients. 
4. The Signatory Companies affirm that they have a responsibility to respect 
the human rights of, and fulfill humanitarian responsibilities towards, all those 
affected by their business activities, including Personnel, Clients, suppliers, 
shareholders, and the population of the area in which services are provided. 
The Signatory Companies also recognize the importance of respecting the 
various cultures encountered in their work, as well as the individuals they 
come into contact with as a result of those activities. 
5. The purpose of this Code is to set forth a commonly-agreed set of 
principles for PSCs and to establish a foundation to translate those principles 
into related standards as well as governance and oversight mechanisms. 
6. Signatory Companies commit to the following, as set forth in this Code: 
a) to operate in accordance with this Code; 
b) to operate in accordance with applicable laws and regulations, and in 
accordance with relevant corporate standards of business conduct; 
c) to operate in a manner that recognizes and supports the rule of law; 
respects human rights, and protects the interests of their clients; 
d) to take steps to establish and maintain an effective internal governance 
framework in order to deter, monitor, report, and effectively address adverse 
impacts on human rights; 
e) to provide a means for responding to and resolving allegations of activity 
that violates any applicable national or international law or this Code; and 
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f) to cooperate in good faith with national and international authorities 
exercising proper jurisdiction, in particular with regard to national and 
international investigations of violations of national and international criminal 
law, of violations of international humanitarian law, or of human rights abuses. 
7. Those establishing this Code recognize that this Code acts as a founding 
instrument for a broader initiative to create better governance, compliance 
and accountability. Recognizing that further effort is necessary to implement 
effectively the principles of this Code, Signatory Companies accordingly 
commit to work with states, other Signatory Companies, Clients and other 
relevant stakeholders after initial endorsement of this Code to, within 18 
months: 
a) Establish objective and measurable standards for providing Security 
Services based upon this Code, with the objective of realizing common and 
internationally-recognized operational and business practice standards; and 
b) Establish external independent mechanisms for effective governance and 
oversight, which will include Certification of Signatory Companies’ compliance 
with the Code’s principles and the standards derived from the Code, 
beginning with adequate policies and procedures, Auditing and Monitoring of 
their work in the field, including Reporting, and execution of a mechanism to 
address alleged violations of the Code’s principles or the standards derived 
from the Code; and thereafter to consider the development of additional 
principles and standards for related services, such as training of external 
forces, the provision of maritime security services and the participation in 
operations related to detainees and other protected persons. 
8. Signature of this Code is the first step in a process towards full compliance. 
Signatory Companies need to:  
(1) establish and/or demonstrate internal processes to meet the requirements 
of the Code’s principles and the standards derived from the Code; and 
(2) once the governance and oversight mechanism is established, become 
certified by and submit to ongoing independent Auditing and verification by 
that mechanism. Signatory Companies undertake to be transparent regarding 
their progress towards implementing the Code’s principles and the standards 
derived from the Code. Companies will not claim they are certified under this 
Code until Certification has been granted by the governance and oversight 
mechanism as outlined below. 
B. DEFINITIONS 
These definitions are only intended to apply exclusively in the context of this 
Code. 
Auditing – a process through which independent auditors, accredited by the 
governance and oversight mechanism, conduct on-site audits, including in the 
field, on a periodic basis, gathering data to be reported to the governance and 
oversight mechanism which will in turn verify whether a Company is meeting 
requirements and if not, what remediation may be required. 
Certification – a process through which the governance and oversight 
mechanism will 
certify that a Company’s systems and policies meet the Code’s principles and 
the standards derived from the Code and that a Company is undergoing 
Monitoring, Auditing, and verification, including in the field, by the governance 
and oversight mechanism. Certification is one element of a larger effort 
needed to ensure the credibility of any Implementation and oversight initiative. 
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Client – an entity that hires, has formerly hired, or intends to hire a PSC to 
perform Security Services on its behalf, including, as appropriate, where such 
a PSC subcontracts with another Company. 
Company – any kind of business entity or form, such as a sole proprietorship, 
partnership, company (whether public or private), or corporation, and 
“Companies” shall be interpreted accordingly. 
Competent Authority – any state or intergovernmental organization which has 
jurisdiction over the activities and/or persons in question and “Competent 
Authorities” shall be interpreted accordingly. 
Complex Environments – any areas experiencing or recovering from unrest or 
instability, whether due to natural disasters or armed conflicts, where the rule 
of law has been substantially undermined, and in which the capacity of the 
state authority to handle the situation is diminished, limited, or non-existent. 
Implementation – the introduction of policy, governance and oversight 
mechanisms and training of Personnel and/or subcontractors by Signatory 
Companies, necessary to demonstrate compliance with the Code’s principles 
and the standards derived from this Code. 
Monitoring – a process for gathering data on whether Company Personnel, or 
subcontractors, are operating in compliance with the Code’s principles and 
standards derived from this Code. 
Personnel – persons working for a PSC, whether as employees or under a 
contract, including its staff, managers and directors. For the avoidance of 
doubt, persons are considered to be personnel if they are connected to a PSC 
through an employment contract (fixed term, permanent or open-ended) or a 
contract of assignment (whether renewable or not), or if they are independent 
contractors, or temporary workers and/or interns (whether paid or unpaid), 
regardless of the specific designation used by the Company concerned. 
Private Security Companies and Private Security Service Providers 
(collectively “PSCs”) 
– any Company (as defined in this Code) whose business activities include 
the provision of Security Services either on its own behalf or on behalf of 
another, irrespective of how such Company describes itself. 
Reporting – a process covered by necessary confidentiality and nondisclosure 
arrangements through which companies will submit to a governance and 
oversight mechanism a written assessment of their performance pursuant to a 
transparent set of criteria established by the mechanism. 
Security Services – guarding and protection of persons and objects, such as 
convoys, facilities, designated sites, property or other places (whether armed 
or unarmed), or any other activity for which the Personnel of Companies are 
required to carry or operate a weapon in the performance of their duties. 
Signatory Companies – are PSCs that have signed and agreed to operate in 
compliance with the Code’s principles and the standards derived from the 
Code and “Signatory Company” shall be interpreted accordingly. 
C. IMPLEMENTATION 
9. In recognition of the additional steps to be taken to support the 
Implementation of this Code – in particular the development of standards 
based on the Code (“standards”) and an independent governance and 
oversight mechanism (“the mechanism”) as outlined in the Preamble – 
Signatory Companies intend to, along with other interested stakeholders, 
convene regularly to review progress toward those steps. 
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10. Upon signature of the Code, Signatory Companies and other stakeholders 
will undertake to work with national standards bodies as appropriate to 
develop standards, with the intent that any national standards would 
eventually be harmonized in an international set of standards based on the 
Code. 
11. Upon signature of the Code, Signatory Companies and other stakeholders 
will appoint a multi-stakeholder steering committee of 6-9 members who will 
function as a “temporary board”. This steering committee will be responsible 
for developing and documenting the initial arrangements for the independent 
governance and oversight 
mechanism, including by-laws or a charter which will outline mandate and 
governing policies for the mechanism. The Steering Committee will endeavour 
to complete a work plan for constituting the mechanism before the end of 
March 2011, and further to develop the bylaws/charter by the end of July 2011 
and an operational plan before the end of November 2011. 
12. After the independent governance and oversight mechanism has been 
constituted (by the adoption of bylaws/charter), the governance and oversight 
mechanism shall accept responsibility for maintenance and administration of 
the Code, and shall determine whether and how it is appropriate for the 
mechanism and standards to be reflected in the text of the Code itself. 
D. GENERAL PROVISIONS 
13. This Code articulates principles applicable to the actions of Signatory 
Companies while performing Security Services in Complex Environments. 
14. This Code complements and does not replace the control exercised by 
Competent Authorities, and does not limit or alter applicable international law 
or relevant national law. The Code itself creates no legal obligations and no 
legal liabilities on the Signatory Companies, beyond those which already exist 
under national or international law. Nothing in this Code shall be interpreted 
as limiting or prejudicing in any way existing or developing rules of 
international law. 
15. This Code may be modified in accordance with procedures to be 
established by the governance and oversight mechanism. 
E. GENERAL COMMITMENTS 
16. Signatory Companies agree to operate in accordance with the principles 
contained in this Code. Signatory Companies will require that their Personnel, 
and all subcontractors or other parties carrying out Security Services under 
Signatory 
Company contracts, operate in accordance with the principles contained in 
this Code. 
17. Signatory Companies will implement appropriate policies and oversight 
with the intent that the actions of their Personnel comply at all times with the 
principles contained herein. 
18. Signatory Companies will make compliance with this Code an integral part 
of contractual agreements with Personnel and subcontractors or other parties 
carrying out Security Services under their contracts. 
19. Signatory Companies will adhere to this Code, even when the Code is not 
included in a contractual agreement with a Client. 
20. Signatory Companies will not knowingly enter into contracts where 
performance would directly and materially conflict with the principles of this 
Code, applicable national or international law, or applicable local, regional and 
international human rights law, and are not excused by any contractual 
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obligation from complying with this Code. To the maximum extent possible, 
Signatory Companies will interpret and perform contracts in a manner that is 
consistent with this Code. 
21. Signatory Companies will comply, and will require their Personnel to 
comply, with applicable law which may include international humanitarian law, 
and human rights law as imposed upon them by applicable national law, as 
well as all other applicable international and national law. Signatory 
Companies will exercise due diligence to ensure compliance with the law and 
with the principles contained in this Code, and will respect the human rights of 
persons they come into contact with, including, the rights to freedom of 
expression, association, and peaceful assembly and against arbitrary or 
unlawful interference with privacy or deprivation of property. 
22. Signatory Companies agree not to contract with, support or service any 
government, person, or entity in a manner that would be contrary to United 
Nations Security Council sanctions. Signatory Companies will not, and will 
require that their Personnel do not, participate in, encourage, or seek to 
benefit from any national or international crimes including but not limited to 
war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, enforced 
disappearance, forced or compulsory labour, hostage-taking, sexual or 
gender-based violence, human trafficking, the trafficking of weapons or drugs, 
child labour or extrajudicial, summary or arbitrary executions. 
23. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel do not, 
invoke contractual obligations, superior orders or exceptional circumstances 
such as an armed conflict or an imminent armed conflict, a threat to national 
or international security, internal political instability, or any other public 
emergency, as a justification for engaging in any of the conduct identified in 
paragraph 22 of this Code. 
24. Signatory Companies will report, and will require their Personnel to report, 
known or reasonable suspicion of the commission of any of the acts identified 
in paragraph 22 of this Code to the Client and one or more of the following: 
the Competent Authorities in the country where the act took place, the country 
of nationality of the victim, or the country of nationality of the perpetrator. 
25. Signatory Companies will take reasonable steps to ensure that the goods 
and services they provide are not used to violate human rights law or 
international humanitarian law, and such goods and services are not derived 
from such violations. 
26. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel do not, 
consistent with applicable national and international law, promise, offer, or 
give to any public official, directly or indirectly, anything of value for the public 
official himself or herself or another person or entity, in order that the public 
official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties if 
such inducement is illegal. Signatory Companies will not, and will require their 
Personnel do not, solicit or accept, directly or indirectly, anything of value in 
exchange for not complying with national and international law and/or 
standards, or with the principles contained within this Code. 
27. Signatory Companies are responsible for establishing a corporate culture 
that promotes awareness of and adherence by all Personnel to the principles 
of this Code. Signatory Companies will require their Personnel to comply with 
this Code, which will include providing sufficient training to ensure Personnel 
are capable of doing so. 
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F. SPECIFIC PRINCIPLES REGARDING THE CONDUCT OF PERSONNEL 
General Conduct 
28. Signatory Companies will, and will require their Personnel to, treat all 
persons humanely and with respect for their dignity and privacy and will report 
any breach of this Code. 
Rules for the Use of Force 
29. Signatory Companies will adopt Rules for the Use of Force consistent with 
applicable law and the minimum requirements contained in the section on Use 
of Force in this Code and agree those rules with the Client. 
Use of Force 
30. Signatory Companies will require their Personnel to take all reasonable 
steps to avoid the use of force. If force is used, it shall be in a manner 
consistent with applicable law. In no case shall the use of force exceed what 
is strictly necessary, and should be proportionate to the threat and appropriate 
to the situation. 
31. Signatory Companies will require that their Personnel not use firearms 
against persons except in self-defence or defence of others against the 
imminent threat of death or serious injury, or to prevent the perpetration of a 
particularly serious crime involving grave threat to life. 
32. To the extent that Personnel are formally authorized to assist in the 
exercise of a state's law enforcement authority, Signatory Companies will 
require that their use of force or weapons will comply with all national and 
international obligations applicable to regular law enforcement officials of that 
state and, as a minimum, with the standards expressed in the United Nations 
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials (1990). 
Detention 
33. Signatory Companies will only, and will require their Personnel will only, 
guard, transport, or question detainees if: (a) the Company has been 
specifically contracted to do so by a state; and (b) its Personnel are trained in 
the applicable national and international law. Signatory Companies will, and 
will require that their Personnel, treat all detained persons humanely and 
consistent with their status and protections under applicable human rights law 
or international humanitarian law, including in particular prohibitions on torture 
or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 
Apprehending Persons 
34. Signatory Companies will, and will require their Personnel to, not take or 
hold any persons except when apprehending persons to defend themselves 
or others against an imminent threat of violence, or following an attack or 
crime committed by such persons against Company Personnel, or against 
clients or property under their protection, pending the handover of such 
detained persons to the Competent Authority at the earliest opportunity. Any 
such apprehension must be consistent with applicable national or international 
law and be reported to the Client without delay. Signatory Companies will, and 
will require that their Personnel to, treat all apprehended persons humanely 
and consistent with their status and protections under applicable human rights 
law or international humanitarian law, including in particular prohibitions on 
torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 
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Prohibition of Torture or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment 
35. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel not, 
engage in torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. For the avoidance of doubt, torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, as referred to here, includes conduct by a 
private entity which would constitute torture or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment if committed by a public official. 
36. Contractual obligations, superior orders or exceptional circumstances 
such as an armed conflict or an imminent armed conflict, a threat to national 
or international security, internal political instability, or any other public 
emergency, can never be a justification for engaging in torture or other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment. 
37. Signatory Companies will, and will require that their Personnel, report any 
acts of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
known to them, or of which they have reasonable suspicion. Such reports will 
be made to the Client and one or more of the following: the competent 
authorities in the country where the acts took place, the country of nationality 
of the victim, or the country of nationality of the perpetrator. 
Sexual Exploitation and Abuse or Gender-Based Violence 
38. Signatory Companies will not benefit from, nor allow their Personnel to 
engage in or benefit from, sexual exploitation (including, for these purposes, 
prostitution) and abuse or gender-based violence or crimes, either within the 
Company or externally, including rape, sexual harassment, or any other form 
of sexual abuse or violence. 
Signatory Companies will, and will require their Personnel to, remain vigilant 
for all instances of sexual or gender-based violence and, where discovered, 
report such instances to competent authorities. 
Human Trafficking 
39. Signatory Companies will not, and will require their Personnel not to, 
engage in trafficking in persons. Signatory Companies will, and will require 
their Personnel to, remain vigilant for all instances of trafficking in persons 
and, where discovered, report such instances to Competent Authorities. For 
the purposes of this Code, human trafficking is the recruitment, harbouring, 
transportation, provision, or obtaining of a person for (1) a commercial sex act 
induced by force, fraud, or coercion, or in which the person induced to 
perform such an act has not attained 18 years of age; or (2) labour or 
services, through the use of force, fraud, or coercion for the purpose of 
subjection to involuntary servitude, debt bondage, or slavery. 
Prohibition of Slavery and Forced Labour 
40. Signatory Companies will not use slavery, forced or compulsory labour, or 
be complicit in any other entity’s use of such labour. 
Prohibition on the Worst Forms of Child Labour 
41. Signatory Companies will respect the rights of children (anyone under the 
age of 18) to be protected from the worst forms of child labour, including: 
a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and 
trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory 
labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in 
provision of armed services; 
b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of 
pornography or for pornographic performances; 
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c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for 
the production and trafficking of drugs; 
d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is 
likely to harm the health, safety or morals of children. 
Signatory Companies will, and will require their Personnel to, report any 
instances of the activities referenced above that they know of, or have 
reasonable suspicion of, to Competent Authorities. 
Discrimination 
42. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel do not, 
discriminate on grounds of race, colour, sex, religion, social origin, social 
status, indigenous status, disability, or sexual orientation when hiring 
Personnel and will select Personnel on the basis of the inherent requirements 
of the contract. 
Identification and Registering 
43. Signatory Companies, to the extent consistent with reasonable security 
requirements and the safety of civilians, their Personnel and Clients, will: 
a) require all Personnel to be individually identifiable whenever they are 
carrying out activities in discharge of their contractual responsibilities; 
b) ensure that their vehicles are registered and licensed with the relevant 
national authorities whenever they are carrying out activities in discharge of 
their contractual responsibilities; and 
c) will ensure that all hazardous materials are registered and licensed with the 
relevant national authorities. 
G. SPECIFIC COMMITMENTS REGARDING MANAGEMENT AND 
GOVERNANCE 
Incorporation of the Code into Company Policies 
44. Signatory Companies will incorporate this Code into Company policies 
and internal control and compliance systems and integrate it into all relevant 
elements of their operations. 
Selection and Vetting of Personnel 
45. Signatory Companies will exercise due diligence in the selection of 
Personnel, including verifiable vetting and ongoing performance review of 
their Personnel. Signatory Companies will only hire individuals with the 
requisite qualifications as defined by the applicable contract, applicable 
national law and industry standards, and the principles contained in this Code. 
46. Signatory Companies will not hire individuals under the age of 18 years to 
carry out Security Services. 
47. Signatory Companies will assess and ensure the continued ability of 
Personnel to perform their duties in accordance with the principles of this 
Code and will regularly evaluate Personnel to ensure that they meet 
appropriate physical and mental fitness standards to perform their contracted 
duties. 
48. Signatory Companies will establish and maintain internal policies and 
procedures to determine the suitability of applicants, or Personnel, to carry 
weapons as part of their duties. At a minimum, this will include checks that 
they have not: 
a) been convicted of a crime that would indicate that the individual lacks the 
character and fitness to perform security services pursuant to the principles of 
this Code; 
b) been dishonourably discharged; 
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c) had other employment or engagement contracts terminated for 
documented 
violations of one or more of the principles contained in this Code; or 
d) had a history of other conduct that, according to an objectively reasonable 
standard, brings into question their fitness to carry a weapon. 
For the purposes of this paragraph, disqualifying crimes may include, but are 
not limited to, battery, murder, arson, fraud, rape, sexual abuse, organized 
crime, bribery, corruption, perjury, torture, kidnapping, drug trafficking or 
trafficking in persons. This provision shall not override any law restricting 
whether a crime may be considered in evaluating an applicant. Nothing in this 
section would prohibit a Company from utilizing more stringent criteria. 
49. Signatory Companies will require all applicants to authorize access to 
prior employment records and available Government records as a condition 
for employment or engagement. This includes records relating to posts held 
with the military, police or public or Private Security Providers. Moreover, 
Signatory Companies will, consistent with applicable national law, require all 
Personnel to agree to participate in internal investigations and disciplinary 
procedures as well as in any public investigations conducted by competent 
authorities, except where prohibited by law. 
Selection and Vetting of Subcontractors 
50. Signatory Companies will exercise due diligence in the selection, vetting 
and ongoing performance review of all subcontractors performing Security 
Services. 
51. In accordance with principle 13 of this Code, Signatory Companies will 
require that their Personnel and all subcontractors and other parties carrying 
out Security Services under the contract, operate in accordance with the 
principles contained in this Code and the standards derived from the Code. If 
a Company contracts with an individual or any other group or entity to perform 
Security Services, and that individual or group is not able to fulfil the selection, 
vetting and training principles contained in this Code and the standards 
derived from the Code, the contracting Company will take reasonable and 
appropriate steps to ensure that all selection, vetting and training of 
subcontractor’s Personnel is conducted in accordance with the principles 
contained in this Code and the standards derived from the Code. 
Company Policies and Personnel Contracts 
52. Signatory Companies will ensure that their policies on the nature and 
scope of services they provide, on hiring of Personnel and other relevant 
Personnel reference materials such as Personnel contracts include 
appropriate incorporation of this Code and relevant and applicable labour 
laws. Contract terms and conditions will be clearly communicated and 
available in a written form to all Personnel in a format and language that is 
accessible to them. 
53. Signatory Companies will keep employment and service records and 
reports on all past and present personnel for a period of 7 (seven) years. 
Signatory Companies will require all Personnel to authorize the access to, and 
retention of, employment records and available Government records, except 
where prohibited by law. Such records will be made available to any 
compliance mechanism established pursuant to this Code or Competent 
Authority on request, except where prohibited by law. 
54. Signatory Companies will only hold passports, other travel documents, or 
other identification documents of their Personnel for the shortest period of 
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time reasonable for administrative processing or other legitimate purposes. 
This paragraph does not prevent a Company from co-operating with law 
enforcement authorities in the event that a member of their Personnel is under 
investigation. 
Training of Personnel 
55. Signatory Companies will ensure that all Personnel performing Security 
Services receive initial and recurrent professional training and are also fully 
aware of this Code and all applicable international and relevant national laws, 
including those pertaining to international human rights, international 
humanitarian law, international criminal law and other relevant criminal law. 
Signatory Companies will maintain records adequate to demonstrate 
attendance and results from all professional training sessions, including from 
practical exercises. 
Management of Weapons 
56. Signatory Companies will acquire and maintain authorizations for the 
possession and use of any weapons and ammunition required by applicable 
law. 
57. Signatory Companies will neither, and will require that their Personnel do 
not, possess nor use weapons or ammunition which are illegal under any 
applicable law. Signatory Companies will not, and will require that their 
Personnel not, engage in any illegal weapons transfers and will conduct any 
weapons transactions in accordance with applicable laws and UN Security 
Council requirements, including sanctions. 
Weapons and ammunition will not be altered in any way that contravenes 
applicable national or international law. 
58. Signatory Company policies or procedures for management of weapons 
and ammunitions should include: 
a) secure storage; 
b) controls over their issue; 
c) records regarding to whom and when weapons are issued; 
d) identification and accounting of all ammunition; and 
e) verifiable and proper disposal. 
Weapons Training 
59. Signatory Companies will require that: 
a) Personnel who are to carry weapons will be granted authorization to do so 
only on completion or verification of appropriate training with regard to the 
type and model of weapon they will carry. Personnel will not operate with a 
weapon until they have successfully completed weapon-specific training. 
b) Personnel carrying weapons must receive regular, verifiable and recurrent 
training specific to the weapons they carry and rules for the use of force. 
c) Personnel carrying weapons must receive appropriate training in regard to 
rules on the use of force. This training may be based on a variety of relevant 
standards, but should be based at a minimum on the principles contained in 
this Code and the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by 
Law Enforcement Officials (1990), and national laws or regulations in effect in 
the area duties will be performed. 
Management of Materiel of War 
60. Signatory Companies will, and will require that their Personnel to, acquire 
and maintain all authorizations for the possession and use of any materiel of 
war, e.g. hazardous materials and munitions, as required by applicable law. 
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61. Signatory Companies will neither, and will require that their Personnel will 
neither, possess nor use any materiel of war, e.g. hazardous materials and 
munitions, which are illegal under any applicable law. Signatory Companies 
will not, and will require that their Personnel not engage in any illegal material 
transfers and will conduct any materiel of war transactions in accordance with 
applicable laws and UN Security Council requirements, including sanctions. 
62. Signatory Company policies or procedures for management of materiel of 
war, e.g. hazardous materials and munitions, should include: 
a) secure storage; 
b) controls over their issue; 
c) records regarding to whom and when materials are issued; and 
d) proper disposal procedures. 
Incident Reporting 
63. Signatory Companies will prepare an incident report documenting any 
incident involving its Personnel that involves the use of any weapon, which 
includes the firing of weapons under any circumstance (except authorized 
training), any escalation of force, damage to equipment or injury to persons, 
attacks, criminal acts, traffic accidents, incidents involving other security 
forces, or such reporting as otherwise required by the Client, and will conduct 
an internal inquiry in order to determine the following: 
a) time and location of the incident; 
b) identity and nationality of any persons involved including their addresses 
and other contact details; 
c) injuries/damage sustained; 
d) circumstances leading up to the incident; and 
e) any measures taken by the Signatory Company in response to it. 
Upon completion of the inquiry, the Signatory Company will produce in writing 
an incident report including the above information, copies of which will be 
provided to the 
Client and, to the extent required by law, to the Competent Authorities. 
Safe and Healthy Working Environment 
64. Signatory Companies will strive to provide a safe and healthy working 
environment, recognizing the possible inherent dangers and limitations 
presented by the local environment. Signatory Companies will ensure that 
reasonable precautions are taken to protect relevant staff in high-risk or life-
threatening operations. These will include: 
a) assessing risks of injury to Personnel as well as the risks to the local 
population generated by the activities of Signatory Companies and/or 
Personnel; 
b) providing hostile environment training; 
c) providing adequate protective equipment, appropriate weapons and 
ammunition, and medical support; and 
d) adopting policies which support a safe and healthy working environment 
within the Company, such as policies which address psychological health, 
deter work-place violence, misconduct, alcohol and drug abuse, sexual 
harassment and other improper behaviour. 
Harassment 
65. Signatory Companies will not tolerate harassment and abuse of co-
workers by their Personnel. 
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Grievance Procedures 
66. Signatory Companies will establish grievance procedures to address 
claims alleging failure by the Company to respect the principles contained in 
this Code brought by Personnel or by third parties. 
67. Signatory Companies will: 
a) establish procedures for their Personnel and for third parties to report 
allegations of improper and/or illegal conduct to designated Personnel, 
including such acts or omissions that would violate the principles contained in 
this Code. Procedures must be fair, accessible and offer effective remedies, 
including recommendations for the prevention of recurrence. They shall also 
facilitate reporting by persons with reason to believe that improper or illegal 
conduct, or a violation of this Code, has occurred or is about to occur, of such 
conduct, to designated individuals within a Company and, where appropriate, 
to competent authorities; 
b) publish details of their grievance mechanism on a publically accessible 
website; 
c) investigate allegations promptly, impartially and with due consideration to 
confidentiality; 
d) keep records about any such allegations, findings or disciplinary measures. 
Except where prohibited or protected by applicable law, such records should 
be made available to a Competent Authority on request; 
e) cooperate with official investigations, and not participate in or tolerate from 
their Personnel, the impeding of witnesses, testimony or investigations; 
f) take appropriate disciplinary action, which could include termination of 
employment in case of a finding of such violations or unlawful behaviour; and 
g) ensure that their Personnel who report wrongdoings in good faith are 
provided protection against any retaliation for making such reports, such as 
shielding them from unwarranted or otherwise inappropriate disciplinary 
measures, and that matters raised are examined and acted upon without 
undue delay. 
68. No provision in this Code should be interpreted as replacing any 
contractual requirements or specific Company policies or procedures for 
reporting wrongdoing. 
Meeting Liabilities 
69. Signatory Companies will ensure that they have sufficient financial 
capacity in place at all times to meet reasonably anticipated commercial 
liabilities for damages to any person in respect of personal injury, death or 
damage to property. Sufficient financial capacity may be met by customer 
commitments, adequate insurance coverage, (such as by employer’s liability 
and public liability coverage appropriately sized for the scale and scope of 
operations of the Signatory Company) or self insurance/retention. Where it is 
not possible to obtain suitable insurance cover, the Signatory Company will 
make alternative arrangements to ensure that it is able to meet such liabilities. 
H. REVIEW 
70. The Swiss Government will maintain a public list of Signatory Companies 
and convene an initial review conference with a view to reviewing the Code 
after governance and oversight mechanisms (as referenced in the Preamble 
and Section 
C “Implementation” to this Code) are developed. 
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PREFACE 
This document is the product of an initiative launched cooperatively by the 
Government of Switzerland and the International Committee of the Red 
Cross. It was developed with the participation of governmental experts from 
Afghanistan, Angola, Australia, Austria, Canada, China, France, Germany, 
Iraq, Poland, Sierra Leone, South Africa, Sweden, Switzerland, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine, and the United States 
of America in meetings convened in January and November 2006, November 
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2007, and April and September 2008. Representatives of civil society and of 
the private military and security industry were consulted. 
The following understandings guided the development of this document: 
1. That certain well-established rules of international law apply to States in 
their relations with private military and security companies (PMSCs) and their 
operation during armed conflict, in particular under international humanitarian 
law and human rights law; 
2. That this document recalls existing legal obligations of States and PMSCs 
and their personnel (Part One), and provides States with good practices to 
promote compliance with international humanitarian law and human rights law 
during armed conflict (Part Two); 
3. That this document is not a legally binding instrument and does not affect 
existing obligations of States under customary international law or under 
international agreements to which they are parties, in particular their 
obligations under the Charter of the United Nations (especially its articles 2(4) 
and 51); 
4. That this document should therefore not be interpreted as limiting, 
prejudicing or enhancing in any manner existing obligations under 
international law, or as creating or developing new obligations under 
international law; 
5. That existing obligations and good practices may also be instructive for 
post-conflict situations and for other, comparable situations; however, that 
international humanitarian law is applicable only during armed conflict; 
6. That cooperation, information sharing and assistance between States, 
commensurate with each State’s capacities, is desirable in order to achieve 
full respect for international humanitarian law and human rights law; as is 
cooperative implementation with the private military and security industry and 
other relevant actors; 
7. That this document should not be construed as endorsing the use of 
PMSCs in any particular circumstance but seeks to recall legal obligations 
and to recommend good practices if the decision has been made to contract 
PMSCs; 
8. That while this document is addressed to States, the good practices may 
be of value for other entities such as international organisations, NGOs and 
companies that contract PMSCs, as well as for PMSCs themselves; 
9. That for the purposes of this document: 
a) “PMSCs” are private business entities that provide military and/or security 
services, irrespective of how they describe themselves. Military and security 
services include, in particular, armed guarding and protection of persons and 
objects, such as convoys, buildings and other places; maintenance 
andoperation of weapons systems; prisoner detention; and advice to or 
training of local forces and security personnel. 
b) “Personnel of a PMSC” are persons employed by, through direct hire or 
under a contract with, a PMSC, including its employees and managers. 
c) “Contracting States” are States that directly contract for the services of 
PMSCs, including, as appropriate, where such a PMSC subcontracts with 
another PMSC. 
d) “Territorial States” are States on whose territory PMSCs operate. 
e) “Home States” are States of nationality of a PMSC, i.e. where a PMSC is 
registered or incorporated; if the State where the PMSC is incorporated is not 
the one where it has its principal place of management, then the State where 
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the PMSC has its principal place of management is the “Home State”. The 
participating States commend this document to the attention of other States, 
international organisations, NGOs, the private military and security industry 
and other relevant actors, which are invited to adopt those good practices that 
they consider appropriate for their operations. The participating States invite 
other States and international organisations to communicate their support for 
this document to the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland. 
The participating States also declare their readiness to review and, if 
necessary, to revise this document in order to take into account new 
developments. 
PART ONE 
 
PERTINENT INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATIONS RELATING TO 
PRIVATE 
MILITARY AND SECURITY COMPANIES 
 
INTRODUCTION 
 
The following statements aim to recall certain existing international legal 
obligations of States regarding private military and security companies. The 
statements are drawn from various international humanitarian and human 
rights agreements and customary international law. This document, and the 
statements herein, do not create legal obligations. Each State is responsible 
for complying with the obligations it has undertaken pursuant to international 
agreements to which it is a party, subject to any reservations, understandings 
and declarations made, and to customary international law. 
A. CONTRACTING STATES 
1. Contracting States retain their obligations under international law, even if 
they contract PMSCs to perform certain activities. If they are occupying 
powers, they have an obligation to take all measures in their power to restore, 
and ensure, as far as possible, public order and safety, i.e. exercise vigilance 
in preventing violations of international humanitarian law and human rights 
law. 
2. Contracting States have an obligation not to contract PMSCs to carry out 
activities that international humanitarian law explicitly assigns to a State agent 
or authority, such as exercising the power of the responsible officer over 
prisoner of war camps or places of internment of civilians in accordance with 
the Geneva Conventions. 
3. Contracting States have an obligation, within their power, to ensure respect 
for international humanitarian law by PMSCs they contract, in particular to: 
a) ensure that PMSCs that they contract and their personnel are aware of 
their obligations and trained accordingly; 
b) not encourage or assist in, and take appropriate measures to prevent, any 
violations of international humanitarian law by personnel of PMSCs; 
c) take measures to suppress violations of international humanitarian law 
committed by the personnel of PMSCs through appropriate means, such as 
military regulations, administrative orders and other regulatory measures as 
well as administrative, disciplinary or judicial sanctions, as appropriate. 
4. Contracting States are responsible to implement their obligations under 
international human rights law, including by adopting such legislative and 
other measures as may be necessary to give effect to these obligations. To 
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this end they have the obligation, in specific circumstances, to take 
appropriate measures to prevent, investigate and provide effective remedies 
for relevant misconduct of PMSCs and their personnel. 
5. Contracting States have an obligation to enact any legislation necessary to 
provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be 
committed, grave breaches of the Geneva Conventions and, where 
applicable, Additional Protocol I, and have an obligation to search for persons 
alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave 
breaches and bring such persons, regardless of 
their nationality, before their own courts. They may also, if they prefer, and in 
accordance with the provisions of their own legislation, hand such persons 
over for trial to another State concerned, provided such State has made out a 
prima facie case, or to an international criminal tribunal. 
6. Contracting States also have an obligation to investigate and, as required 
by international law, or otherwise as appropriate, prosecute, extradite or 
surrender persons suspected of having committed other crimes under 
international law, such as torture or hostage taking, in accordance with their 
obligations under international law. Such prosecutions are to be carried out in 
accordance with international law providing for fair trial, mindful that sanctions 
be commensurate with the gravity of the crime. 
7. Although entering into contractual relations does not in itself engage the 
responsibility of Contracting States, the latter are responsible for violations of 
international humanitarian law, human rights law, or other rules of 
international law committed by PMSCs or their personnel where such 
violations are attributable to the Contracting State, consistent with customary 
international law, in particular if they are: 
a) incorporated by the State into its regular armed forces in accordance with 
its domestic legislation; 
b) members of organised armed forces, groups or units under a command 
responsible to the State; 
c) empowered to exercise elements of governmental authority if they are 
acting in that capacity (i.e. are formally authorised by law or regulation to carry 
out functions normally conducted by organs of the State); or 
d) in fact acting on the instructions of the State (i.e. the State has specifically 
instructed the private actor’s conduct) or under its direction or control (i.e. 
actual exercise of effective control by the State over a private actor’s 
conduct). 
8. Contracting States have an obligation to provide reparations for violations 
of international humanitarian law and human rights law caused by wrongful 
conduct of the personnel of PMSCs when such conduct is attributable to the 
Contracting States in accordance with the customary international law of State 
responsibility. 
B. TERRITORIAL STATES 
9. Territorial States have an obligation, within their power, to ensure respect 
for international humanitarian law by PMSCs operating on their territory, in 
particular to: 
a) disseminate, as widely as possible, the text of the Geneva Conventions 
and other relevant norms of international humanitarian law among PMSCs 
and their personnel; 
b) not encourage or assist in, and take appropriate measures to prevent, any 
violations of international humanitarian law by personnel of PMSCs; 
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c) take measures to suppress violations of international humanitarian law 
committed by the personnel of PMSCs through appropriate means such as 
military regulations, administrative orders and other regulatory measures as 
well as administrative, disciplinary or judicial sanctions, as appropriate. 
10. Territorial States are responsible to implement their obligations under 
international human rights law, including by adopting such legislative and 
other measures as may be necessary to give effect to these obligations. To 
this end they have the obligation, in specific circumstances, to take 
appropriate measures to prevent, investigate and provide effective remedies 
for relevant misconduct of PMSCs and their personnel. 
11. Territorial States have an obligation to enact any legislation necessary to 
provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be 
committed, grave breaches of the Geneva Conventions and, where 
applicable, Additional Protocol I, and have an obligation to search for persons 
alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave 
breaches and bring such persons, regardless of 
their nationality, before their own courts. They may also, if they prefer, and in 
accordance with the provisions of their own legislation, hand such persons 
over for trial to another State concerned, provided such State has made out a 
prima facie case, or to an international criminal tribunal. 
12. Territorial States also have an obligation to investigate and, as required by 
international law, or otherwise as appropriate, prosecute, extradite or 
surrender persons suspected of having committed other crimes under 
international law, such as torture or hostage taking, in accordance with their 
obligations under international law. Such prosecutions are to be carried out in 
accordance with international law providing for fair trial, mindful that sanctions 
be commensurate with the gravity of the crime. 
13. In situations of occupation, the obligations of Territorial States are limited 
to areas in which they are able to exercise effective control. 
C. HOME STATES 
14. Home States have an obligation, within their power, to ensure respect for 
international humanitarian law by PMSCs of their nationality, in particular to: 
a) disseminate, as widely as possible, the text of the Geneva Conventions 
and other relevant norms of international humanitarian law among PMSCs 
and their personnel; 
b) not encourage or assist in, and take appropriate measures to prevent, any 
violations of international humanitarian law by personnel of PMSCs; 
c) take measures to suppress violations of international humanitarian law 
committed by the personnel of PMSCs through appropriate means such as 
administrative or other regulatory measures as well as administrative, 
disciplinary or judicial sanctions, as appropriate. 
15. Home States are responsible to implement their obligations under 
international human rights law, including by adopting such legislative and 
other measures as may be necessary to give effect to these obligations. To 
this end they have the obligation, in specific circumstances, to take 
appropriate measures to prevent, investigate and provide effective remedies 
for relevant misconduct of PMSCs and their personnel. 
16. Home States have an obligation to enact any legislation necessary to 
provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be 
committed, grave breaches of the Geneva Conventions and, where 
applicable, Additional Protocol I, and have an obligation to search for persons 
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alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave 
breaches and bring such persons, regardless of their nationality, before their 
own courts. They may also, if they prefer, and in accordance with the 
provisions of their own legislation, hand such persons over for trial to another 
State concerned, provided such State has made out a prima facie case, or to 
an international criminal tribunal. 
17. Home States also have an obligation to investigate and, as required by 
international law, or otherwise as appropriate, prosecute, extradite or 
surrender persons suspected of having committed other crimes under 
international law, such as torture or hostage taking, in accordance with their 
obligations under international law. Such prosecutions are to be carried out in 
accordance with international law providing for fair trial, mindful that sanctions 
be commensurate with the gravity of the crime. 
D. ALL OTHER STATES 
18. All other States have an obligation, within their power, to ensure respect 
for international humanitarian law. They have an obligation to refrain from 
encouraging or assisting in violations of international humanitarian law by any 
party to an armed conflict. 
19. All other States are responsible to implement their obligations under 
international human rights law, including by adopting such legislative and 
other measures as may be necessary to give effect to these obligations. 
20. All other States have an obligation to enact any legislation necessary to 
provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be 
committed, grave breaches of the Geneva Conventions and, where 
applicable, Additional Protocol I, and have an obligation to search for persons 
alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave 
breaches and bring such persons, regardless of their nationality, before their 
own courts. They may also, if they prefer, and in accordance with the 
provisions of their own legislation, hand such persons over for trial to another 
State concerned, provided such State has made out a prima facie case, or to 
an international criminal tribunal. 
21. All other States also have an obligation to investigate and, as required by 
international law, or otherwise as appropriate, prosecute, extradite or 
surrender persons suspected of having committed other crimes under 
international law, such as torture or hostage taking, in accordance with their 
obligations under international law. Such prosecutions are to be carried out in 
accordance with international law providing for fair trial, mindful that sanctions 
be commensurate with the gravity of the crime. 
E. PMSCS AND THEIR PERSONNEL 
22. PMSCs are obliged to comply with international humanitarian law or 
human rights law imposed upon them by applicable national law, as well as 
other applicable national law such as criminal law, tax law, immigration law, 
labour law, and specific regulations on private military or security services. 
23. The personnel of PMSCs are obliged to respect the relevant national law, 
in particular the national criminal law, of the State in which they operate, and, 
as far as applicable, the law of the States of their nationality. 
24. The status of the personnel of PMSCs is determined by international 
humanitarian law, on a case by case basis, in particular according to the 
nature and circumstances of the functions in which they are involved. 
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25. If they are civilians under international humanitarian law, the personnel of 
PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they 
directly participate in hostilities. 
26. The personnel of PMSCs: 
a) are obliged, regardless of their status, to comply with applicable 
international humanitarian law; 
b) are protected as civilians under international humanitarian law, unless they 
are incorporated into the regular armed forces of a State or are members of 
organized armed forces, groups or units under a command responsible to the 
State; or otherwise lose their protection as determined by international 
humanitarian law; 
c) are entitled to prisoner of war status in international armed conflict if they 
are persons accompanying the armed forces meeting the requirements of 
article 4A(4) of the Third Geneva Convention; 
d) to the extent they exercise governmental authority, have to comply with the 
State’s obligations under international human rights law; 
e) are subject to prosecution if they commit conduct recognised as crimes 
under applicable national or international law. 
F. SUPERIOR RESPONSIBILITY 
27. Superiors of PMSC personnel, such as 
a) governmental officials, whether they are military commanders or civilian 
superiors, or 
b) directors or managers of PMSCs, 
may be liable for crimes under international law committed by PMSC 
personnel under their effective authority and control, as a result of their failure 
to properly exercise control over them, in accordance with the rules of 
international law. Superior responsibility is not engaged solely by virtue of a 
contract. 
PART TWO 
GOOD PRACTICES RELATING TO PRIVATE MILITARY AND SECURITY 
COMPANIES 
INTRODUCTION 
This Part contains a description of good practices that aims to provide 
guidance and assistance to States in ensuring respect for international 
humanitarian law and human rights law and otherwise promoting responsible 
conduct in their relationships with PMSCs operating in areas of armed conflict. 
They may also provide useful guidance for States in their relationships with 
PMSCs operating outside of areas of armed conflict. The good practices do 
not have legally binding effect and are not meant to be exhaustive. It is 
understood that a State may not have the capacity to implement all the good 
practices, and that no State has the legal obligation to implement any 
particular good practice, whether that State is a Contracting State, a Territorial 
State, or a Home State. States are invited to consider these good practices in 
defining their relationships with PMSCs, recognising that a particular good 
practice may not be appropriate in all circumstances and emphasising that 
this Part is not meant to imply that States should necessarily follow all these 
practices as a whole. 
The good practices are intended, inter alia, to assist States to implement their 
obligations under international humanitarian law and human rights law. 
However, in considering regulation, States may also need to take into account 
obligations they have under other branches of international law, including as 
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members of international organizations such as the United Nations, and under 
international law relating to trade and government procurement. They may 
also need to take into account bilateral agreements between Contracting 
States and Territorial States. Moreover, States are encouraged to fully 
implement relevant provisions of international instruments to which they are 
Parties, including anti-corruption, anti-organised crime and firearms 
conventions. Furthermore, any of these good practices will need to be 
adapted in practice to the specific situation and the State’s legal system and 
capacity. 
A. GOOD PRACTICES FOR CONTRACTING STATES 
States contemplating to contract PMSCs should evaluate whether their 
legislation, as well as procurement and contracting practices, are adequate for 
contracting PMSCs. This is particularly relevant where Contracting States use 
the services of a PMSC in a State where law enforcement or regulatory 
capacities are compromised. In many instances, the good practices for 
Contracting States may also indicate good practices for other clients of 
PMSCs, such as international organisations, NGOs and companies. In this 
sense, good practices for Contracting States include the following: 
I. Determination of services 
1. To determine which services may or may not be contracted out to PMSCs; 
in determining which services may not be contracted out, Contracting States 
take into account factors such as whether a particular service could cause 
PMSC personnel to become involved in direct participation in hostilities. 
II. Procedure for the selection and contracting of PMSCs 
2. To assess the capacity of the PMSC to carry out its activities in conformity 
with relevant national law, international humanitarian law and international 
human rights law, taking into account the inherent risk associated with the 
services to be performed, for instance by: 
a) acquiring information relating to the principal services the PMSC has 
provided in the past; 
b) obtaining references from clients for whom the PMSC has previously 
provided similar services to those the Contracting State is seeking to acquire; 
c) acquiring information relating to the PMSC’s ownership structure and 
conducting background checks on the PMSC and its superior personnel, 
taking into account relations with subcontractors, subsidiary corporations and 
ventures. 
3. To provide adequate resources and draw on relevant expertise for selecting 
and contracting PMSCs. 
4. To ensure transparency and supervision in the selection and contracting of 
PMSCs. Relevant mechanisms may include: 
a) public disclosure of PMSC contracting regulations, practices and 
processes; 
b) public disclosure of general information about specific contracts, if 
necessary redacted to address national security, privacy and commercial 
confidentiality requirements; 
c) publication of an overview of incident reports or complaints, and sanctions 
taken where misconduct has been proven; if necessary redacted to address 
national security, privacy and commercial confidentiality requirements; 
d) oversight by parliamentary bodies, including through annual reports or 
notification of particular contracts to such bodies. 
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III. Criteria for the selection of PMSCs 
5. To adopt criteria that include quality indicators relevant to ensuring respect 
for relevant national law, international humanitarian law and human rights law, 
as set out in good practices 6 to 13. Contracting States should consider 
ensuring that lowest price not be the only criterion for the selection of PMSCs. 
6. To take into account, within available means, the past conduct of the PMSC 
and its personnel, which includes ensuring that the PMSC has: 
a) no reliably attested record of involvement in serious crime (including 
organised crime, violent crime, sexual offences, violations of international 
humanitarian law, bribery and corruption) and, insofar as the PMSC or its 
personnel had engaged in past unlawful conduct, has appropriately remedied 
such conduct, including by effectively cooperating with official authorities, 
taking disciplinary measures against those involved, and, where appropriate 
and consistent with findings of wrongdoing, providing individuals injured by 
their conduct with appropriate reparation; 
b) conducted comprehensive inquiries within applicable law regarding the 
extent to which any of its personnel, particularly those who are required to 
carry weapons as part of their duties, have a reliably attested record of not 
having been involved in serious crime or have not been dishonourably 
discharged from armed or security forces; 
c) not previously been rejected from a contract due to misconduct of the 
PMSC or its personnel. 
7. To take into account the financial and economic capacity of the PMSC, 
including for liabilities that it may incur. 
8. To take into account whether it and its personnel possess or are in the 
process of obtaining requisite registrations, licenses or authorisations. 
9. To take into account whether it maintains accurate and up to date 
personnel and property records, in particular, with regard to weapons and 
ammunition, available for inspection on demand by the Contracting State and 
other appropriate authorities. 
10. To take into account that the PMSC’s personnel are sufficiently trained, 
both prior to any deployment and on an ongoing basis, to respect relevant 
national law, international humanitarian law and human rights law; and to 
establish goals to facilitate uniformity and standardisation of training 
requirements. Training could include general and task- and context-specific 
topics, preparing personnel for performance under the specific contract and in 
the specific environment, such as: 
a) rules on the use of force and firearms; 
b) international humanitarian law and human rights law; 
c) religious, gender, and cultural issues, and respect for the local population; 
d) handling complaints by the civilian population, in particular by transmitting 
them to the appropriate authority; 
e) measures against bribery, corruption, and other crimes. 
Contracting States consider continuously reassessing the level of training by, 
for example, requiring regular reporting on the part of PMSCs. 
11. To take into account whether the PMSC: 
a) acquires its equipment, in particular its weapons, lawfully; 
b) uses equipment, in particular weapons, that is not prohibited by 
international law; 
c) has complied with contractual provisions concerning return and/or 
disposition of weapons and ammunition. 
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12. To take into account the PMSC’s internal organisation and regulations, 
such as: 
a) the existence and implementation of policies relating to international 
humanitarian law and human rights law, especially on the use of force and 
firearms, as well as policies against bribery, corruption, and other crimes; 
b) the existence of monitoring and supervisory as well as internal 
accountability mechanisms, such as: 
i. internal investigation and disciplinary arrangements in case of allegations of 
wrong-doing by its personnel;  
ii. mechanisms enabling persons affected by the conduct of the personnel of 
the PMSC to lodge a complaint, including both third party complaint 
mechanisms and whistle-blower protection arrangements; and 
iii. regular performance reporting, specific incident reporting, and reporting on 
demand to the Contracting State and under certain circumstances other 
appropriate authorities; 
iv. requiring PMSC personnel and its subcontracted personnel to report any 
misconduct to the PMSC’s management or a competent authority. 
13. To consider the respect of the PMSC for the welfare of its personnel, as 
protected by labour law and other relevant national law. Relevant factors may 
include: 
a) providing personnel a copy of any contract to which they are party in a 
language they understand; 
b) providing personnel with adequate pay and remuneration arrangements 
commensurate to their responsibilities and working conditions; 
c) adopting operational safety and health policies; 
d) ensuring personnel unrestricted access to their own travel documents; and 
e) preventing unlawful discrimination in employment. 
IV. Terms of contract with PMSCs 
14. To include contractual clauses and performance requirements that ensure 
respect for relevant national law, international humanitarian law and human 
rights law by the contracted PMSC. Such clauses, reflecting and 
implementing the quality indicators referred to above as selection criteria, may 
include: 
a) past conduct (good practice 6); 
b) financial and economic capacity (good practice 7); 
c) possession of required registration, licenses or authorisations (good 
practice 8); 
d) personnel and property records (good practice 9); 
e) training (good practice 10); 
f) lawful acquisition and use of equipment, in particular weapons (good 
practice 11); 
g) internal organisation and regulation and accountability (good practice 12); 
h) welfare of personnel (good practice 13); 
Contractual clauses may also provide for the Contracting State’s ability to 
terminate the contract for failure to comply with contractual provisions. They 
may also specify the weapons required for contract performance, that PMSCs 
obtain appropriate visas or other authorizations from the Territorial State, and 
that appropriate reparation be provided to those harmed by the misconduct of 
PMSCs and their personnel. 
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15. To require by contract that the conduct of any subcontracted PMSC is in 
conformity with relevant national law, international humanitarian law and 
international human rights law, including by: 
a) establishing the criteria and qualifications for the selection and ongoing 
employment of subcontracted PMSCs and personnel;  
b) requiring the PMSC to demonstrate that subcontractors comply with 
equivalent requirements as the PMSC initially contracted by the Contracting 
State; 
c) ensuring that the PMSC is liable, as appropriate and within applicable law, 
for the conduct of its subcontractors. 
16. To require, if consistent with force protection requirements and safety of 
the assigned mission, that the personnel of the PMSC be personally 
identifiable whenever they are carrying out activities in discharge of their 
responsibilities under a contract. Identification should: 
a) be visible from a distance where mission and context allow, or consist of a 
non-transferable identification card that is shown upon demand; 
b) allow for a clear distinction between a PMSC’s personnel and the public 
authorities in the State where the PMSC operates. 
The same should apply to all means of transport used by PMSCs. 
17. To consider pricing and duration of a specific contract as a way to 
promote relevant international humanitarian law and human rights law. 
Relevant mechanisms may include: 
a) securities or bonds for contractual performance; 
b) financial rewards or penalties and incentives; 
c) opportunities to compete for additional contracts. 
18. To require, in consultation with the Territorial State, respect of relevant 
regulations and rules of conduct by PMSCs and their personnel, including 
rules on the use of force and firearms, such as: 
a) using force and firearms only when necessary in self-defence or defence of 
third persons; 
b) immediate reporting to and cooperation with competent authorities, 
including the appropriate contracting official, in the case of use of force and 
firearms. 
V. Monitoring compliance and ensuring accountability 
19. To provide for criminal jurisdiction in their national legislation over crimes 
under international law and their national law committed by PMSCs and their 
personnel and, in addition, to consider establishing: 
a) corporate criminal responsibility for crimes committed by the PMSC, 
consistent with the Contracting State’s national legal system; 
b) criminal jurisdiction over serious crimes committed by PMSC personnel 
abroad. 
20. To provide for non-criminal accountability mechanisms for improper or 
unlawful conduct of PMSCs and their personnel, including: 
a) contractual sanctions commensurate to the conduct, including : 
i. immediate or graduated termination of the contract; 
ii. financial penalties; 
iii. removal from consideration for future contracts, possibly for a set time 

period; 

iv. removal of individual wrongdoers from the performance of the contract; 
b) referral of the matter to competent investigative authorities; 
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c) providing for civil liability, as appropriate. 
21. To provide for, in addition to the measures in good practices 19 and 20, 
appropriate administrative and other monitoring mechanisms to ensure the 
proper execution of the contract and the accountability of contracted PMSCs 
and their personnel for their improper and unlawful conduct; in particular to: 
a) ensure that those mechanisms are adequately resourced and have 
independent audit and investigation capacity; 
b) provide Contracting State government personnel on-site with the capacity 
and authority to oversee proper execution of the contract by the PMSC and 
the PMSC’s subcontractors; 
c) train relevant government personnel, such as military personnel, for 
foreseeable interactions with PMSC personnel; 
d) collect information concerning PMSCs and personnel contracted and 
deployed, and on violations and investigations concerning their alleged 
improper and unlawful conduct; 
e) establish control arrangements, allowing it to veto or remove particular 
PMSC personnel during contractual performance; 
f) engage PMSCs, Territorial States, Home States, trade associations, civil 
society and other relevant actors to foster information sharing and develop 
such mechanisms. 
22. When negotiating agreements with Territorial States which contain rules 
affecting the legal status of and jurisdiction over PMSCs and their personnel: 
a) to consider the impact of the agreements on the compliance with national 
laws and regulations; 
b) to address the issue of jurisdiction and immunities to ascertain proper 
coverage and appropriate civil, criminal, and administrative remedies for 
misconduct, in order to ensure accountability of PMSCs and their personnel. 
23. To cooperate with investigating or regulatory authorities of Territorial and 
Home States, as appropriate, in matters of common concern regarding 
PMSCs. 
B. GOOD PRACTICES FOR TERRITORIAL STATES 
The following good practices aim to provide guidance to Territorial States for 
governing the supply of military and security services by PMSCs and their 
personnel on their territory. Territorial States should evaluate whether their 
domestic legal framework is adequate to ensure that the conduct of PMSCs 
and their personnel is in conformity with relevant national law, international 
humanitarian law and human rights law or whether it needs to establish 
further arrangements to regulate the activities of PMSCs. Acknowledging the 
particular challenges faced by Territorial States in armed conflict, Territorial 
States may accept information provided by the Contracting State concerning 
the ability of a PMSC to carry out its activities in conformity with international 
humanitarian law, human rights law and relevant good practices. In this 
sense, good practices for Territorial States include the following: 
I. Determination of services 
24. To determine which services may or may not be carried out on their 
territory by PMSCs or their personnel; in determining which services may not 
be carried out, Territorial States take into account factors such as whether a 
particular service could cause PMSC personnel to become involved in direct 
participation in hostilities. 
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II. Authorisation to provide military and security services 
25. To require PMSCs to obtain an authorisation to provide military and 
security services in their territory (“authorisation”), including by requiring: 
a) PMSCs to obtain an operating license valid for a limited and renewable 
period (“corporate operating license”), or for specific services (“specific 
operating license”), taking into account the fulfilment of the quality criteria set 
out in good practices 31 to 38; and/or; 
b) individuals to register or obtain a license in order to carry out military or 
security services for PMSCs. 
III. Procedure with regard to authorisations 
26. To designate a central authority competent for granting authorisations. 
27. To allocate adequate resources and trained personnel to handle 
authorisations properly and timely. 
28. To assess, in determining whether to grant an authorisation, the capacity 
of the PMSC to carry out its activities in conformity with relevant national law, 
international humanitarian law and international human rights law, taking into 
account the inherent risk associated with the services to be performed, for 
instance by: 
a) acquiring information relating to the principal services the PMSC has 
provided in the past; 
b) obtaining references from clients for whom the PMSC has previously 
provided similar services or clients in the Territorial State; 
c) acquiring information relating to the PMSC’s ownership structure and 
conduct background checks on the PMSC and its personnel, taking into 
account relations with subcontractors, subsidiary corporations and ventures, 
or obtain information from the Contracting State on these matters. 
29. To ensure transparency with regard to authorisations. Relevant 
mechanisms may include: 
a) public disclosure of authorisation regulations and procedures; 
b) public disclosure of general information on granted authorisations, including 
on the identity of authorised PMSCs and their number of personnel, if 
necessary redacted to address national security, privacy and commercial 
confidentiality requirements; 
c) publication of an overview of incident reports or complaints, and sanctions 
taken where misconduct has been proven; if necessary redacted to address 
national security, privacy and commercial confidentiality requirements; 
d) oversight by parliamentary bodies, including through annual reports or 
notification of particular contracts to such bodies; 
e) publishing and adhering to fair and non-discriminatory fee schedules for 
authorisations. 
IV. Criteria for granting an authorisation 
30. To ensure that PMSCs fulfil certain quality criteria relevant for the respect 
of relevant national law, international humanitarian law and human rights law 
by the PMSC and its personnel, including those set out below. 
31. To require that the conduct of PMSCs and of any PMSC subcontracted is 
in conformity with relevant national law, international humanitarian law and 
international human rights law, which includes ensuring that: 
a) the PMSC notifies any subcontracting of military and security services to 
the authorisation authority; 
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b) the PMSC can demonstrate that its subcontractors comply with equivalent 
requirements as the PMSC which initially obtained an authorisation by the 
Territorial State; 
c) the subcontractor is in possession of an authorisation; 
d) the PMSC initially granted authorisation is liable, as appropriate and within 
applicable law, for the conduct of its subcontractors. 
32. To take into account, within available means, the past conduct of the 
PMSC and its personnel, which includes ensuring that the PMSC has: 
a) no reliably attested record of involvement in serious crime (including 
organised crime, violent crime, sexual offences, violations of international 
humanitarian law, bribery and corruption) and, insofar as the PMSC or its 
personnel had engaged in past unlawful conduct, has appropriately dealt with 
such conduct, including by effectively cooperating with official authorities, 
taking disciplinary measures against those involved, and where appropriate 
and consistent with findings of wrongdoing, providing individuals injured by 
their conduct with appropriate reparation; 
b) conducted comprehensive inquiries within applicable law regarding the 
extent to which any of its personnel, particularly those who are required to 
carry weapons as part of their duties, have a reliably attested record of not 
having been involved in serious crime or have not been dishonourably 
discharged from armed or security forces; 
c) not previously had an operating license revoked for misconduct of the 
PMSC or its personnel. 
33. To take into account the financial and economic capacity of the PMSC, 
including for liabilities that it may incur. 
34. To take into account whether the PMSC maintains accurate and up to 
date personnel and property records, in particular, with regard to weapons 
and ammunition, available for inspection on demand by the Territorial State 
and other authorities. 
35. To take into account that the PMSC’s personnel are sufficiently trained, 
both prior to any deployment and on an ongoing basis, to respect relevant 
national law, international humanitarian law and human rights law; and to 
establish goals to facilitate uniformity and standardisation of training 
requirements. Training could include general and task- and context-specific 
topics, preparing personnel for performance under the specific contract and in 
the specific environment, such as: 
a) rules on the use of force and weapons; 
b) international humanitarian law and human rights law; 
c) religious, gender, and cultural issues, and respect for the local population; 
d) complaints handling; 
e) measures against bribery, corruption, and other crimes. 
Territorial States consider continuously reassessing the level of training by, for 
example, requiring regular reporting on the part of PMSCs. 
36. Not to grant an authorisation to a PMSC whose weapons are acquired 
unlawfully or whose use is prohibited by international law. 
37. To take into account the PMSC’s internal organisation and regulations, 
such as: 
a) the existence and implementation of policies relating to international 
humanitarian law and human rights law, especially on the use of force and 
firearms, as well as policies against bribery and corruption; 
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b) the existence of monitoring and supervisory measures as well as internal 
accountability mechanisms, such as: 
i. internal investigation and disciplinary arrangements in case of allegations of 
wrong-doing by its personnel; 
ii. mechanisms enabling persons affected by the conduct of the personnel of 
the PMSC to lodge a complaint, including both third party complaints 
mechanisms and whistle-blower protection arrangements; 
iii. regular reporting on the performance of the assignment and/or specific 
incident reporting; 
iv. requiring PMSC personnel and its subcontracted personnel to report any 
misconduct to the PMSC’s management or a competent authority. 
38. To consider the respect of the PMSC for the welfare of its personnel. 
39. To take into account, in considering whether to grant a license or to 
register an individual, good practices 32 (past conduct) and 35 (training). 
V. Terms of authorisation 
40. To include clauses to ensure that the conduct of the PMSC and its 
personnel is continuously in conformity with relevant national law, 
international humanitarian law and international human rights law. The 
authorisation includes, where appropriate, clauses requiring the PMSC and its 
personnel to implement the quality criteria referred to above as criteria for 
granting general and/or specific operating licenses and relating to: 
a) past conduct (good practice 32); 
b) financial and economic capacity (good practice 33); 
c) personnel and property records (good practice 34); 
d) training (good practice 35); 
e) lawful acquisitions (good practice 36); 
f) internal organisation and regulation and accountability (good practice 37); 
g) welfare of personnel (good practice 38); 
41. To require the PMSC to post a bond that would be forfeited in case of 
misconduct or non-compliance with the authorisation, provided that the PMSC 
has a fair opportunity to rebut allegations and address problems. 
42. To determine, when granting a specific operating license, a maximum 
number of PMSC personnel and equipment understood to be necessary to 
provide the services. 
VI. Rules on the provision of services by PMSCs and their personnel 
43. To have in place appropriate rules on the use of force and firearms by 
PMSCs and their personnel, such as: 
a) using force and firearms only when necessary in self-defence or defence of 
third persons; 
b) immediately reporting to and cooperation with competent authorities in the 
case of use of force and firearms. 
44. To have in place appropriate rules on the possession of weapons by 
PMSCs and their personnel, such as: 
a) limiting the types and quantity of weapons and ammunition that a PMSC 
may import, possess or acquire; 
b) requiring the registration of weapons, including their serial number and 
calibre, and ammunition, with a competent authority; 
c) requiring PMSC personnel to obtain an authorisation to carry weapons that 
is shown upon demand; 
d) limiting the number of employees allowed to carry weapons in a specific 
context or area; 
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e) requiring the storage of weapons and ammunition in a secure and safe 
facility when personnel are off duty; 
f) requiring that PMSC personnel carry authorised weapons only while on 

duty; 

g) controlling the further possession and use of weapons and ammunition 
after an assignment is completed, including return to point of origin or other 
proper disposition of weapons and ammunition. 
45. To require, if consistent with force protection requirements and safety of 
the assigned mission, that the personnel of the PMSC be personally 
identifiable whenever they are carrying out activities in discharge of their 
responsibilities under a contract. Identification should: 
a) be visible from a distance where mission and context allow, or consist of a 
non-transferable identification card that is shown upon demand; 
b) allow for a clear distinction between a PMSC’s personnel and the public 
authorities in the State where the PMSC operates. 
The same should apply to all means of transportation used by PMSCs. 
VII. Monitoring compliance and ensuring accountability 
46. To monitor compliance with the terms of the authorisation, in particular: 
a) establish or designate an adequately resourced monitoring authority; 
b) ensure that the civilian population is informed about the rules of conduct by 
which PMSC have to abide and available complaint mechanisms; 
c) requesting local authorities to report on misconduct by PMSCs or their 
personnel; 
d) investigate reports of wrongdoing. 
47. To provide a fair opportunity for PMSCs to respond to allegations that they 
have operated without or in violation of an authorisation. 
48. To impose administrative measures, if it is determined that a PMSC has 
operated without or in violation of an authorisation; such measures may 
include: 
a) revocation or suspension of the authorisation or putting the PMSC on 
notice of either of these steps in case remedial measures are not taken within 
a set period of time; 
b) removing specific PMSC personnel under the penalty of revoking or 
suspending the authorisation; 
c) prohibition to re-apply for an authorisation in the future or for a set period of 
time; 
d) forfeiture of bonds or securities; 
e) financial penalties. 
49. To provide for criminal jurisdiction in their national legislation over crimes 
under international law and their national law committed by PMSCs and their 
personnel and, in addition, to consider establishing corporate criminal 
responsibility for crimes committed by the PMSC, consistent with the 
Territorial State’s national legal system. 
50. To provide for non-criminal accountability mechanisms for improper and 
unlawful conduct of PMSC and its personnel, including: 
a) providing for civil liability; 

b) otherwise requiring PMSCs, or their clients, to provide reparation to those 
harmed by the misconduct of PMSCs and their personnel. 
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51. When negotiating agreements with Contracting States which contain rules 
affecting the legal status of and jurisdiction over PMSCs and their personnel: 
a) to consider the impact of the agreements on the compliance with national 
laws and regulations; 
b) to address the issue of jurisdiction and immunities to ascertain proper 
coverage and appropriate civil, criminal, and administrative remedies for 
misconduct, in order to ensure accountability of PMSCs and their personnel. 
52. To cooperate with investigating and regulatory authorities of Contracting 
and Home States in matters of common concern regarding PMSCs. 
C. GOOD PRACTICES FOR HOME STATES 
The following good practices aim to provide guidance to Home States for 
governing the supply of military and security services by PMSCs and their 
personnel abroad (“export”). It is recognised that other good practices for 
regulation - such as regulation of standards through trade associations and 
through international cooperation - will also provide guidance for regulating 
PMSCs, but have not been elaborated here. 
In this understanding, Home States should evaluate whether their domestic 
legal framework, be it central or federal, is adequately conducive to respect 
for relevant international humanitarian law and human rights law by PMSCs 
and their personnel, or whether, given the size and nature of their national 
private military and security industry, additional measures should be adopted 
to encourage such respect and to regulate the activities of PMSCs. When 
considering the scope and nature of any licensing or regulatory regime, Home 
States should take particular notice of regulatory regimes by relevant 
Contracting and Territorial States, in order to minimize the potential for 
duplicative or overlapping regimes and to focus efforts on areas of specific 
concern for Home States. In this sense, good practices for Home States 
include the following: 
I. Determination of services 
53. To determine which services of PMSCs may or may not be exported; in 
determining which services may not be exported, Home States take into 
account factors such as whether a particular service could cause PMSC 
personnel to become involved in direct participation in hostilities. 
II. Establishment of an authorisation system 
54. To consider establishing an authorisation system for the provision of 
military and security services abroad through appropriate means, such as 
requiring an operating license valid for a limited and renewable period 
(“corporate operating license”), for specific services (“specific operating 
license”), or through other forms of authorisation (“export authorisation”). If 
such a system of authorisation is established, the good practices 57 to 67 set 
out the procedure, quality criteria and terms that may be included in such a 
system. 
55. To have in place appropriate rules on the accountability, export, and 
return of weapons and ammunition by PMSCs. 
56. To harmonise their authorisation system and decisions with those of other 
States and taking into account regional approaches relating to authorisation 
systems. 
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III. Procedure with regard to authorisations 
57. To assess the capacity of the PMSC to carry out its activities in respect of 
relevant national law, international humanitarian law and international human 
rights law, taking into account the inherent risk associated with the services to 
be performed, for instance by: 
a) acquiring information relating to the principal services the PMSC has 
provided in the past; 
b) obtaining references from clients for whom the PMSC has previously 
provided similar services or clients in the Territorial State; 
c) acquiring information relating to the PMSC’s ownership structure and 
conduct background checks on the PMSC and its personnel, taking into 
account relations with subcontractors, subsidiary corporations and ventures. 
58. To allocate adequate resources and trained personnel to handle properly 
and timely authorisations. 
59. To ensure transparency with regard to the authorisation procedure. 
Relevant mechanisms may include: 
a) public disclosure of authorisation regulations and procedures; 
b) public disclosure of general information on specific authorisations, if 
necessary redacted to address national security, privacy and commercial 
confidentiality requirements; 
c) oversight by parliamentary bodies, including through annual reports or 
notification of particular contracts to such bodies; 
d) publishing and adhering to fair and non-discriminatory fee schedules. 
IV. Criteria for granting an authorisation 
60. To take into account the past conduct of the PMSC and its personnel, 
which include ensuring that the PMSC has: 
a) no reliably attested record of involvement in serious crime (including 
organised crime, violent crime, sexual offences, violations of international 
humanitarian law, bribery and corruption) and, insofar as the PMSC or its 
personnel had engaged in past unlawful conduct, has appropriately dealt with 
such conduct, including by effectively cooperating with official authorities, 
taking disciplinary measures against those involved, and where appropriate 
and consistent with findings of wrongdoing, providing individuals injured by 
their conduct with appropriate reparation; 
b) conducted comprehensive inquiries within applicable law regarding the 
extent to which its personnel, particularly those who are required to carry 
weapons as part of their duties, have a reliably attested record of not having 
been involved in serious crime or have not been dishonorably discharged 
from armed or security forces; 
c) not previously had an authorisation revoked for misconduct of the PMSC or 
its personnel. 
61. To take into account the financial and economic capacity of the PMSC, 
including for liabilities that it may incur. 
62. To take into account whether the PMSC maintains accurate and up to 
date personnel and property records, in particular, with regard to weapons 
and ammunition, available for inspection on demand by competent authorities. 
63. To take into account that the PMSC’s personnel are sufficiently trained, 
both prior to any deployment and on an ongoing basis, to respect relevant 
national law, international humanitarian law and human rights law; and to 
establish goals to facilitate uniformity and standardisation of training 
requirements. Training could include general and task- and context-specific 
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topics, preparing personnel for performance under the specific contract and in 
the specific environment, such as: 
a) rules on the use of force and firearms; 
b) international humanitarian law and human rights law; 
c) religious, gender, and cultural issues, and respect for the local population; 
d) complaints handling; 
e) measures against bribery, corruption and other crimes. 
Home States consider continuously reassessing the level of training by, for 
example, requiring regular reporting on the part of PMSCs. 
64. To take into account whether the PMSC’s equipment, in particular its 
weapons, is acquired lawfully and its use is not prohibited by international law. 
65. To take into account the PMSC’s internal organisation and regulations, 
such as: 
a) the existence and implementation of policies relating to international 
humanitarian law and human rights law; 
b) the existence of monitoring and supervisory as well as internal 
accountability mechanisms, such as: 
i. internal investigation and disciplinary arrangements in case of allegations of 
wrong-doing by its personnel; 
ii. mechanisms enabling persons affected by the conduct of the personnel of 
the PMSC to lodge a complaint, including both third party complaints 
mechanisms and whistle-blower protection arrangements. 
66. To consider the respect of the PMSC for the welfare of its personnel as 
protected by labour law and other 
relevant national law. 

V. Terms of authorisation granted to PMSCs 
67. To include clauses to ensure that the conduct of the PMSC and its 
personnel respect relevant national law, international humanitarian law and 
international human rights law. Such clauses, reflecting and implementing the 
quality criteria referred to above as criteria for granting authorisations, may 
include: 
a) past conduct (good practice 60); 
b) financial and economic capacity (good practice 61); 
c) personnel and property records (good practice 62); 
d) training (good practice 62); 
e) lawful acquisitions (good practice 64); 
f) internal organisation and regulation and accountability (good practice 65); 
g) welfare of personnel (good practice 66). 
VI. Monitoring compliance and ensuring accountability 
68. To monitor compliance with the terms of the authorization, in particular by 
establishing close links between its authorities granting authorizations and its 
representatives abroad and/or with the authorities of the Contracting or 
Territorial State. 
69. To impose sanctions for PMSCs operating without or in violation of an 
authorization, such as: 
a) revocation or suspension of the authorization or putting the PMSC on 
notice of either of these steps in case remedial measures are not taken within 
a set period of time; 
b) prohibition to re-apply for an authorization in the future or for a set period of 
time; 
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c) civil and criminal fines and penalties. 
70. To support Territorial States in their efforts to establish effective 
monitoring over PMSCs. 
71. To provide for criminal jurisdiction in their national legislation over crimes 
under international law and their national law committed by PMSCs and their 
personnel and, in addition, consider establishing: 
a) corporate criminal responsibility for crimes committed by the PMSC, 
consistent with the Home State’s national legal system; 
b) criminal jurisdiction over serious crimes committed by PMSC personnel 
abroad. 
72. To provide for non-criminal accountability mechanisms for improper and 
unlawful conduct of PMSCs and their personnel, including: 
a) providing for civil liability; 
b) otherwise requiring PMSCs to provide reparation to those harmed by the 
misconduct of PMSCs and their personnel. 
73. To cooperate with investigating or regulatory authorities.  
 

 


