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ΣΥΝΟΨΗ 

«Ώσπερ γάρ και τελειωθέν βέλτιστον των ζώων ο άνθρωπος εστίν, ούτω 
και χωρισθέν νόµου και δίκης χείριστον πάντων»  1«Ο άνθρωπος όσο ικανός 
είναι για το βέλτιστο, αλλά τόσο ικανός είναι και για το χείριστο» (ελεύθερη 
µετάφραση). Τα λόγια αυτά του µεγάλου φιλοσόφου της αρχαιότητας βρίσκουν 
απόλυτη εφαρµογή στο πολυδιάστατο κοινωνικο-ιστορικό φαινόµενο του 
«πολέµου» και των «συγκρούσεων». Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του 
φαινοµένου στόχευαν και εξακολουθούν να στοχεύουν στην οριοθέτηση  της 
συµπεριφοράς των εµπολέµων και στον περιορισµό των καταστροφικών 
αποτελεσµάτων των συγκρούσεων µέσω της δέσµευσης και του σεβασµού 
µιας σειράς «ηθικών κανόνων». 

Οι «ηθικοί κανόνες» καθώς και ένα σύνολο «∆ιεθνών Συµβάσεων και 
Συνθηκών» αποτελούν τη βάση του «∆ιεθνούς ∆ικαίου». Μέρη του «∆ιεθνούς 
∆ικαίου» αποτελούν το «∆ίκαιο του Πολέµου» και το σύγχρονο «Ανθρωπιστικό 
∆ίκαιο». Το Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο (∆Α) παρουσίασε µια πρωτόγνωρη 
αναπτυξιακή δυναµική τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου και τις πρώτες του 
αιώνα µας. Οι προκλήσεις που κλήθηκε να αντιµετωπίσει τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πρακτικό-καθηµερινό επίπεδο ήταν και παραµένουν πάρα πολλές. 
Στον αιώνα µας, ζητήµατα όπως η τροµοκρατία, η παράνοµη διακίνηση 
προσώπων, οι σφοδρές και ακραίες διεθνείς ή µη διεθνείς ένοπλες 
συρράξεις/συγκρούσεις2, σε διάφορα µέρη του πλανήτη (Αφρική, Μέση 
Ανατολή, Ασία κλπ), οι στρατιές των αµάχων προσφύγων, η χρησιµοποίηση 
άµαχων ως ασπίδων, οι αιχµάλωτοι (όχι κατά ανάγκη από συγκρούσεις 
τακτικών στρατευµάτων), έδωσαν αναρίθµητα ερεθίσµατα για την εξέλιξη και 
αναθεώρηση σε σηµαντικό βαθµό του Ανθρωπιστικού ∆ικαίου, του ∆ικαίου του 
Πολέµου, της προστασίας των Ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Η αύξηση των εσωτερικών συγκρούσεων στα κράτη τις τελευταίες 
δεκαετίες, και κατ’ επέκταση της διάπραξης µαζικών εγκληµάτων σε βάρος του 
πληθυσµού τους, ανέδειξε το πρόβληµα της αντιµετώπισης τους από τη διεθνή 
κοινότητα. Η παρούσα εργασία αφορά µια νέα έννοια στο χώρο του διεθνούς 
δικαίου. Αυτή της «Ευθύνης για Προστασία»3. 

Αρχικά γίνεται µία ιστορική αναδροµή, που εξηγεί τη µετάβαση από την 
αµφιλεγόµενη έννοια της «ανθρωπιστικής επέµβασης», η οποία κυριαρχούσε 
µέχρι το 2001 στις συζητήσεις για την αντιµετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, 
προς το νέο δόγµα. 

                                            
1 
 Αριστοτέλης «Πολιτικά» (Α, 1,1253Α, 28). 

2
 «∆ιεθνείς, και µη ∆ιεθνείς ένοπλες συγκρούσεις» 

https://el.wikipedia.org/wiki/Συµβάσεις_της_Γενεύης 

3
 «Ευθύνης για Προστασία» ή «Responsibility to Protect» ή εν συντοµία «R2P» ή «RtoP». 
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Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια, όπως αυτή πρωτοεµφανίστηκε στην 
Έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Επέµβαση και την Κρατική Κυριαρχία 
(ICISS)4, και εξετάζεται η εξέλιξη της µέσα από την πρακτική των οργάνων του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

Τέλος, εξετάζεται η περίπτωση της Λιβύης από την οποία εξάγονται 
συµπεράσµατα από την εφαρµογή στην πράξη του δόγµατος «R2P». Η Λιβύη 
αποτελεί µια περίπτωση κατά την οποία έγινε επίκληση του δόγµατος, 
προκειµένου να αναλάβουν δράση τα κράτη µέλη τόσο του ΟΗΕ όσο και του 
ΝΑΤΟ 

Σκοπός της εργασίας είναι να δοθεί µία ικανοποιητική περιγραφή του 
δόγµατος, όπως αυτό επικράτησε (αν θεωρηθεί ότι επικράτησε) και να 
ερευνηθεί το κατά πόσο τελικά άλλαξε τον τρόπο αντιµετώπισης 
ανθρωπιστικών κρίσεων από τη διεθνή κοινότητα ή θα µείνει στην ιστορία 
απλώς ως µία θεωρητική κατασκευή, κενή ουσίας. 

 

                                            
4
.Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Χιλιετίας 

το Σεπτέµβριο του 2000, την ίδρυση της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Επέµβαση και την 
Κρατική Κυριαρχία (ICISS). Ο βασικός σκοπός της ICISS είναι να οικοδοµήσει µια ευρύτερη 
κατανόηση του προβλήµατος της συµφιλίωσης, της παρέµβασης και της κυριαρχία και να 
προωθήσει την παγκόσµια πολιτική συναίνεση για το πώς θα µετακινηθεί από τις πολεµικές 
(στρατιωτικές) επιχειρήσεις οι οποίες οδηγούν συχνά σε παράλυση, προς τη δράση στο 
πλαίσιο του διεθνούς συστήµατος, κυρίως µέσω των Ηνωµένων Εθνών. ICISS θα φέρει µαζί 
την πολιτική δέσµευση, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, και την πνευµατική συµβολή 
συνεισφορά ενός ευρέως φάσµατος διεθνών εµπειρογνωµόνων, επιστηµόνων και 
εκπροσώπων των πολιτών της κοινωνίας. (14 ∆εκ 16, 20:00) 
«http://internationalcases.blogspot.gr/2013/12/responsibility-to-protect-m.html» 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευθύνη για Προστασία (RtoP) αναπτύχθηκε από κράτη, διεθνείς 
οργανισµούς (Ηνωµένα Έθνη (ΗΕ)), και νοµικούς του διεθνούς δικαίου. 
Αποτελεί ένα πρακτικό και θεωρητικό/εννοιολογικό εργαλείο. Με αυτό 
επιχειρείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των στρατιωτικών ή µη-
στρατιωτικών παρεµβάσεων, επεµβάσεων, αντιµετώπισης κλπ κρατών ή 
εθνών, που διαπράττουν ή κινδυνεύουν να διαπράξουν εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας. Επί της ουσίας η «RtoP» στηρίζεται στον επαναπροσδιορισµό 
της έννοιας «κυριαρχία του κράτους» από την παραδοσιακή «Westphalian 
Sovereignty»5. 

Η «Κυριαρχία» ως ευθύνη επιχειρείτε να ανακατευθυνθεί από την 
αποφυγή επέµβασης στα εσωτερικά ενός κράτους, στην ευθύνη των 
κυβερνώντων ή εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία ή έχουν την ισχύ να 
προστατεύσουν τις ζωές των πολιτών τους. Ως εκ τούτου η διεθνής κοινότητα 
αναλαµβάνει να, ή αλλιώς θα πρέπει να προστατεύσει και έχει την ευθύνη να το 
πράξει, για τους πολίτες ενός κράτους αντί της εγχώριας ηγεσίας όταν αυτή 
αδρανεί. Κεντρική ιδέα αυτού, περιλαµβάνει την πρόληψη, την αντίδραση και 
την ανοικοδόµηση για την επιβολή «RtoP». 

Το καθήκον που η ∆ιεθνής Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική 
Κυριαρχία (International Commission on Intervention and State Sovereignty 
(ICISS))6 και η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (United Nations 
General Assembly (UNGA)), µε την υποστήριξη του Γενικού Γραµµατέα (ΓΓ) 
έχουν αναλάβει αποτελεί σπουδαία πρόκληση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή εξέλιξη 
των καθιερωµένων διεθνών προτύπων είναι συχνά αµφιλεγόµενη και 
εννοιολογικά προβληµατική. Έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος και 
παρουσίασθηκαν µια σειρά εννοιολογικών, νοµικών και ηθικών ζητηµάτων µε 
στη λογική της «RtoP» και της «Ανθρωπιστικής Παρέµβασης». Για την 
κατανόηση αυτών των προκλήσεων η παρούσα εργασία διερευνά τις 
παραδοσιακές έννοιες της «κυριαρχίας» σε αντιδιαστολή µε την προσπάθεια 
επαναπροσδιορισµού της. Περιγράφει τα ζητήµατα και τις έννοιες µε ένα λογικό 
τρόπο προκειµένου να προωθηθεί µια βαθύτερη κατανόηση της λογικής της 
«ανθρωπιστικής παρέµβασης». 

Η ανάλυση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν πολλά λειτουργικά 
και ηθικά προβλήµατα µε την εν λόγο έννοια και την εφαρµογή της ή όχι. Τα 
µέσα µε τα οποία η ICISS και ορισµένα µέλη των ΗΕ προσπαθούν να 
επιτύχουν τους στόχους τους, βασίζονται σε ιδιαίτερες κοσµοθεωρίες που 
εφαρµόζονται µέσω ενός οργανισµού, όπως τα Ηνωµένα Έθνη που, στην 

                                            
5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Westphalian_sovereignty 

6
 https://en.wikipedia.org/wiki/International _Commission _ on _ Intervention _ and _ State _ 

Sovereignty 
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πράξη όµως, δεν βασίζεται απόλυτα-αποκλειστικά στην ισότητα των µελών 
του. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται µια προσπαθεί να αντιµετωπισθούν αυτά 
τα προβλήµατα και να καταλήξουµε σε πιθανές λύσεις. Ωστόσο, µπορεί να 
λεχθεί ότι τα θέµατα αυτά δεν µπορούν να επιλυθούν µε την ικανοποίηση όλων 
των κρατών µελών των Ηνωµένων Εθνών. 

Η «Αραβική Άνοιξη» για παράδειγµα, ήταν το έναυσµα για το λαό της 
Λιβύης να παλέψει για µια διαφορετική δηµοκρατία από αυτή που 
αντιπροσώπευε ο Συνταγµατάρχης Muammar Gaddafi . Στις 14 Φεβρουαρίου 
2011 ξέσπασε, αρχικά µε ειρηνικές διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις. Οι ειρηνικές 
αντιδράσεις του λαού πήραν σύντοµα τη µορφή ένοπλης σύγκρουσης. Αιτία 
ήταν η εκτεταµένη χρήση βίας από µέρους του καθεστώτος Muammar Gaddafi 
. Οι πολίτες επεδίωκαν τον εκδηµοκρατισµό της χώρας, µετατράπηκαν όµως σε 
αντάρτες και δηµιούργησαν προσωρινό πολιτικό συµβούλιο. Εν συνεχεία 
αναγνωρίστηκαν από τα µέλη της διεθνούς κοινότητας ως εµπόλεµοι. Το 
προσωρινό συµβούλιο ως επαναστατική κυβέρνηση που συνυπήρχε µε τη 
νόµιµη κυβέρνηση Muammar Gaddafi . 

Συνεπώς το έλλειµµα δηµοκρατίας σε µια ιδιαίτερη χώρα, µετατράπηκε 
σε µια αιµατηρή ένοπλη σύγκρουση και ανθρωπιστική κρίση, µε θύµατα κυρίως 
άµαχους. 

Πριν οποιαδήποτε µελέτη σχετικά µε την «RtoP» είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστούν ορισµένα θέµατα. Σκοπός της, δεν είναι η άµεση πρόληψη 
των µαζικών δολοφονιών, γενοκτονιών, ή εθνοκαθάρσεων, κ.λπ. Αυτά 
περιλαµβάνονται και κατοχυρώνονται ήδη σε διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις 
(Συµβάσεις της Γενεύης, Σύµβαση για την Πρόληψη και την Τιµωρία του 
Εγκλήµατος της Γενοκτονίας, το καταστατικό του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (∆Π∆) κλπ.). Η «RtoP» στοχεύει στην εφαρµογής της ως κανόνα 
στις διεθνείς σχέσεις, µε. αλλαγή της συµπεριφοράς των εθνών, κρατών, 
ηγετών κλπ (Αναφέρεται αλλού ως «συµµόρφωση-pull»). Τα πιθανά ζητήµατα 
που σχετίζονται µε την «RtoP» είναι ότι φέρνει µαζί της µια σειρά από 
παραδοχές και συµπεράσµατα σχετικά µε την παγκόσµια κοινωνία και το 
δυτικού τύπου πολιτισµό γενικότερα. 
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ΜΕΡΟΣ 1ο /  ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ 

Στον σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, η απειλή εναντίον ενός 
αποτελεί συχνά απειλή και εναντίον όλων. Μία µείζονα απειλή (τροµοκρατική 
επίθεση κλπ) οπουδήποτε στον ανεπτυγµένο κόσµο θα έχει κατά πάσα 
πιθανότητα σοβαρές επιπτώσεις και στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Κάθε ένας 
από τα εκατοµµύρια των ανθρώπων που µετακινούνται ετησίως µπορεί να γίνει 
ακούσιος ή και εκούσιος φορέας κάποιας θανατηφόρου µεταδοτικής ασθένειας. 
Επίσης, ο βαθµός ασφαλείας και προστασίας των κρατών λόγω της διάβρωσης 
της ισχύος των, εξασθενεί ενάντια σε υπερεθνικές απειλές όπως η τροµοκρατία 
και το οργανωµένο έγκληµα. Για κάθε Κράτος, η διεθνής συνεργασία είναι 
απαραίτητη ώστε αυτό να καταστεί ασφαλέστερο. 

Σύµφωνα µε απόψεις µελετητών των διεθνών σχέσεων υπάρχουν στην 
εποχή µας έξι οµάδες απειλών µε τις οποίες η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να 
ασχοληθεί : 

� Ο πόλεµος µεταξύ Κρατών. 

� Η εσωτερική βία, που περιλαµβάνει τους εµφύλιους πολέµους, τις 
µεγάλης κλίµακας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τις 
γενοκτονίες. 

� Η φτώχεια, οι µεταδοτικές ασθένειες και η περιβαλλοντική υποβάθµιση. 

� Τα πυρηνικά, ραδιολογικά, χηµικά και βιολογικά όπλα. 

� Η τροµοκρατία, και 

� Το υπερεθνικό οργανωµένο έγκληµα. 

Το θετικό είναι ότι ο ΟΗΕ καθώς και άλλοι συλλογικοί θεσµοί ασφάλειας 
(ΝΑΤΟ κλπ) φαίνονται να έχουν τη διάθεση και τη βούληση να αναλάβουν 
δράση. Την τελευταία 15ετία έχουν τερµατιστεί µε διαπραγµατεύσεις τόσοι 
εµφύλιοι πόλεµοι όσοι δεν είχαν τερµατισθεί τα προηγούµενα 200 χρόνια. Στην 
δεκαετία του 1960-70, υπήρχε η πίστη ότι ήταν θέµα χρόνου η κατοχή 
πυρηνικών όπλων από περισσότερα από 15 κράτη. Όµως η «Συνθήκη µη 
∆ιάδοσης των Πυρηνικών» απέτρεψε αυτό το ενδεχόµενο. Οι ενέργειες του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας σταµάτησαν την εξάπλωση ασθενειών όπως 
του «SARS» και άλλων. 

Τα επιτεύγµατα όµως αυτά µπορούν να αντιστραφούν. Ο κίνδυνος είναι 
υπαρκτός, αν δεν ληφθεί σύντοµα δράση µε σκοπό την ενίσχυση του ΟΗΕ. Σε 
αυτό το δρόµο βρίσκεται και η αποδοχή ενός νέου δόγµατος αυτού της 
«Ευθύνης για Προστασία». 

Η εξέλιξη της «Προστασίας» και «Παρέµβασης» έχει µακρά ιστορία που 
στο πέρασµα των αιώνων της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ωστόσο, για την 
«Ευθύνης για Προστασία», η ανάλυση της ανθρωπιστικής παρέµβασης έχει την 
αφετηρία στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949. Όπως γράφει Elizabeth G. 
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Ferris 7, «{Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο (β’ΠΠ), το ∆∆ για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα αναπτύχθηκε ως ακρογωνιαίος λίθος της νέας διεθνούς 
τάξης..». Οι εξελίξεις στην έννοια των «Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» που 
βγήκαν από τον Β’ΠΠ είναι πιο ενδιαφέρουσες. Συνοπτικά, ως «Ανθρωπιστική 
Παρέµβαση» ορίζεται η «απειλή ή χρήση βίας στο εσωτερικό ενός κράτους, 
από ένα άλλο κράτος ή οµάδα κρατών που αποσκοπούν στην πρόληψη ή 
καταστολή εκτεταµένων και σοβαρών παραβιάσεων των θεµελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των υπηκόων του κράτους µε ή χωρίς την άδεια του 
κράτους εντός του οποίου εφαρµόζεται δράση» "(Farer, Archibugi, Μπράουν, 
Crawford, Weiss και Wheeler. 2005, 212).  

Μερικά παραδείγµατα ανθρωπιστικών παρεµβάσεων µεταξύ 1949 και 
των αρχών της δεκαετίας του 1990, είναι η Ινδία στο Πακιστάν το 1971, το 
Βιετνάµ στην Καµπότζη το 1978, την Τανζανία στην Ουγκάντα το 1979. Αυτές 
οι παρεµβάσεις της εποχής του Ψυχρού Πολέµου ήταν γεµάτες µε 
ανθρωπιστική ρητορική αλλά ήταν «ψευδό-παρεµβάσειςς» Με άλλα λόγια, ήταν 
πολιτικά αµφιλεγόµενες και διεξήχθησαν µε έναν «ad hoc» τρόπο. Στη 
Μεταπολεµική περίοδος το κύριο διεθνές όργανο για την προσδιορισµό και την 
πραγµατοποίηση ανθρωπιστικών επεµβάσεων, είναι το Συµβούλιο Ασφαλείας 
(ΣΑ) των Ηνωµένων Εθνών (ΗΕ)  

Η «RtoP» ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990, µε ένα κύµα διεθνών 
ανθρωπιστικών παρεµβάσεων µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου. ∆υστυχώς 
η πορεία της πάγωσε σε κάποιο βαθµό από ΣΑ των ΗΕ λόγω συχνής χρήσης 
του βέτο. Σηµαντικές παρεµβάσεις ήταν στην Σοµαλία, το Κοσσυφοπέδιο και τη 
Ρουάντα, οι οποίες όµως δεν πέτυχαν απόλυτα τους σκοπούς τους. Ωστόσο, η 
σχετική αποτυχία αυτών των πράξεων δεν στάθηκε ικανή να σταµατήσει ή να 
αποτρέψει στη διαµόρφωση της «RtoP»8. 

Η «RtoP» ως έννοια, αν και έχει τις ρίζες της στην «Ανθρωπιστική 
Επέµβαση». Αυτή έρχεται βέβαια σε αντίθεση µε το άρθρο 2 § 7 του 
Καταστατικού Χάρτη (ΚΧ) του ΟΗΕ, που απαγορεύει ρητά από στα κράτη της 
διεθνούς κοινότητας «να επεµβαίνουν σε ζητήµατα που ανήκουν αποκλειστικά 
στην εσωτερική δικαιοδοσία τους». Η κατάφωρη όµως παραβίαση των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου9 εντός της εθνικής επικράτειας ενός κράτους 

                                            
7
 Elizabeth G. Ferris (born c. 1950) is a senior fellow in the Foreign Policy Studies Program at 

the Brookings Institution in Washington, D.C. and serves as the co-director of the Brookings-
LSE Project on Internal Displacement. In addition to her positions within the Brookings 
Institution, Ferris is an adjunct associate professor in Georgetown University’s School of 
Foreign Service. She is also a commissioner of the Women's Refugee Commission, a 
distinguished author and a lifelong humanitarian. 
8 

Όπως σηµειώνει ο Ekkehard Strauss, «η την RtoP αναπτύχθηκε ως απάντηση στην έλλειψη 

δράσης του Συµβουλίου Ασφαλείας σχετικά µε την κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο, όπου 
δηµιουργείθηκε µια γενικότερη συζήτηση σχετικά µε το χάσµα µεταξύ νοµιµότητας και 
νοµιµοποίησης »(2010). 
9
 Μετά τη συµπερίληψη της έννοιας της στα Συµπεράσµατα της Παγκόσµιας Συνόδου Κορυφής 

τα κριτήρια συγκεκριµενοποιήθηκαν σε «γενοκτονία, εγκλήµατα πολέµου, εθνοκάθαρση, 
εγκλήµατα  κατά της ανθρωπότητας». 
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καταδεικνύει την αδυναµία της διεθνούς κοινότητας να αντιδράσει 
αποτελεσµατικά. Η αναφορά στο ΚΧ των ΗΕ στο Κεφάλαιο VII ότι, εφόσον 
υφίσταται «απειλή ή διατάραξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» δύναται να 
επέµβουν τα κράτη µέλη παρέχει τη νοµική βάση της «RtoP». 

Η αναγνώριση και η θεσµοθέτηση διεθνώς των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, η πληθώρα των συµβατικών κειµένων και η υιοθέτηση του 
Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου προσδίδουν στις 
παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου και  ειδικά στα εγκλήµατα 
πολέµου και στα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας µια διεθνή διάσταση 10. 

1.1 Ιστορικό πλαίσιο 

Το ζήτηµα της Ανθρωπιστικής Επέµβασης και της νοµιµότητάς της κατά 
το ∆ιεθνές ∆ίκαιο (∆∆) επανέρχεται κατά καιρούς στο διεθνές προσκήνιο. Κατά 
την κλασική έννοια, ως «Ανθρωπιστική Επέµβαση» («intervention d’ humanité, 
humanitarian intervention») νοείται η επέµβαση από κράτος ή οµάδα κρατών 
στο έδαφος ξένου κράτους που συνοδεύεται ενδεχοµένως και µε την άσκηση 
βίας µε σκοπό την προστασία ατόµων από κατάφωρες παραβιάσεις των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων τους11. Το ζήτηµα της ύπαρξης ή µη, ενός 
δικαιώµατος επέµβασης πρέπει να εξεταστεί πρώτον σε σχέση µε δύο 
θεµελιώδεις αρχές του ∆∆, την αρχή της µη-επεµβάσεως στην εσωτερική 
δικαιοδοσία των κρατών και την αρχή της αποχής από τη χρήση βίας στις 
διεθνείς σχέσεις, και δεύτερον σε σχέση µε την αντίστοιχη πρακτική του ΣΑ του 
ΟΗΕ. 

1.1.1 Οι ανθρωπιστικές επεµβάσεις υπό το διεθνές δίκαιο 

1.1.1.1 Η αρχή της µη επεµβάσεως στην εσωτερική δικαιοδοσία 
των κρατών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Κ.Χ. του Ο.Η.Ε., «{καµία διάταξη 
αυτού του Χάρτη δεν θα δίνει στα Ηνωµένα Έθνη το δικαίωµα να επεµβαίνουν 
σε ζητήµατα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία 
οποιουδήποτε κράτους και δεν θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια 
θέµατα για ρύθµιση σύµφωνα µε τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όµως 
αυτή δεν πρέπει να εµποδίζει την εφαρµογή των εξαναγκαστικών µέτρων που 
προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7 (Ενέργειες σε Περίπτωση Απειλής εναντίον 

                                            
10

 Η πρώτη «συµφωνηµένη» από τη διεθνή κοινότητα εξαίρεση στην αρχή της µη επέµβασης 
αποτελεί η Σύµβαση για τη Γενοκτονία του 1948, Evans, G., “From the Humanitarian 
Intervention to the Responsibility to Protect”, Wisconsin International Law Journal, Vol. 24, 
No.3, σελ. 705. που τα υπόλοιπα κράτη της διεθνούς κοινότητας. επηρεάζονται άµεσα ή 
υφίστανται τις συνέπειες των παραβιάσεων. 
11

 Rougier A., [i]La Théorie de l’Intervention d’Humanité[/i], RGDIP, 1910, σελ. 472. 
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της Ειρήνης, ∆ιαταράξεως της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων)»12,13 . Στον 
Κ.Χ. του Ο.Η.Ε. δεν γίνεται καµία αναφορά σε δικαίωµα ανθρωπιστικής 
επεµβάσεως ως εξαίρεση από την αρχή της µη-επεµβάσεως στην εσωτερική 
δικαιοδοσία των κρατών. 

1.1.1.2 Η αρχή της αποχής από την χρήση βίας στις διεθνείς 
σχέσεις. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Κ.Χ. του Ο.Η.Ε., «{όλα τα Μέλη 
στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που 
εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας 
οποιουδήποτε κράτους είτε µε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυµβίβαστη προς 
τους Σκοπούς των Ηνωµένων Εθνών». 

Κατ’ εξαίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Κ.Χ. του Ο.Η.Ε., «καµία 
διάταξη αυτού του Χάρτη δεν θα εµποδίζει το φυσικό δικαίωµα της ατοµικής ή 
συλλογικής νόµιµης άµυνας, σε περίπτωση που ένα Μέλος των Ηνωµένων 
Εθνών δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγµή που το Συµβούλιο Ασφαλείας θα 
πάρει τα αναγκαία µέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια{.» 
και, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Κ.Χ. του Ο.Η.Ε., παρ. 1.: «Το Συµβούλιο 
Ασφαλείας θα χρησιµοποιεί, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, αυτές τις τοπικές 
συµφωνίες ή οργανώσεις για την εφαρµογή των εξαναγκαστικών µέτρων που 
θα λαµβάνονται µε εντολή του. Αλλά καµία εξαναγκαστική ενέργεια δεν θα 
αναλαµβάνεται σε εφαρµογή τοπικών συµφωνιών ή µε την εντολή τοπικών 
οργανώσεων, χωρίς την εξουσιοδότηση του Συµβουλίου Ασφαλείας. Εξαίρεση 
θα γίνεται για τα µέτρα εναντίον εχθρικού κράτους µε την έννοια που δίνεται σ’ 
αυτόν τον όρο στην παράγραφο 2 αυτού του Άρθρου {..», παρ. 2.: «{Ο όρος 
εχθρικό κράτος, που χρησιµοποιείται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου, 
αναφέρεται σε κάθε κράτος το οποίο, κατά τη διάρκεια του ∆εύτερου 
Παγκόσµιου Πολέµου, ήταν εχθρός οποιουδήποτε από τα κράτη που 
υπογράφουν αυτόν το Χάρτη». 

Συνεπώς, χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις µπορεί να γίνει, σύµφωνα µε 
τον Κ.Χ. του Ο.Η.Ε. µόνο σε περίπτωση νόµιµης άµυνας, ατοµικής ή 
συλλογικής (άρθρο 51) και συλλογικής δράσης κατόπιν αποφάσεως του ΣΑ στα 
πλαίσια των Κεφαλαίων VII και VIII (άρθρο 53). Κατά την περίοδο 1945-1990, 
το ΣΑ είχε εξουσιοδοτήσει Κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν ένοπλη βία µόνο 

                                            
12

 Το κείµενο του Κ.Χ. του Ο.Η.Ε. στην ελληνική γλώσσα διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο του 
Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωµένων Εθνών – UNRIC (http://www.unric.org/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=196 ). 
13

 Πρβλ. Παζαρτζή Φ., «Η Μονοµερής Ανθρωπιστική Επέµβαση και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο», ΤοΣ 
4/2001, υποσηµ. 10.: «Απόφαση ΓΣ ΟΗΕ 2625 (XXV) του 1970. Σύµφωνα µε αυτήν, “κανένα 
κράτος ή οµάδα κρατών δεν έχει το δικαίωµα να επέµβει, άµεσα ή έµµεσα, στα εσωτερικά ή 
εξωτερικά ζητήµατα άλλου κράτους. Κατά συνέπεια, όχι µόνον η ένοπλη επέµβαση, αλλά και 
κάθε µορφή επεµβάσεως ή κάθε απειλή, που στρέφεται κατά της προσωπικότητας ενός 
κράτους ή κατά των πολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών του στοιχείων, είναι αντίθετη προς 
το διεθνές δίκαιο”». 
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περίπτωση της Κορέας το 1950 και στην περίπτωση της Ροδεσίας το 1966, 
ενώ από το 1990 και έπειτα, το ΣΑ εξουσιοδότησε πολλές φορές οµάδες 
Κρατών να συστήσουν σε συνεργασία µεταξύ τους ή στο πλαίσιο διεθνών 
περιφερειακών οργανισµών πολυεθνικές στρατιωτικές δυνάµεις προκειµένου 
να παρέµβουν σε διεθνείς κρίσεις, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα, 
όπως είναι οι περιπτώσεις της κρίσης του Περσικού Κόλπου, της Σοµαλίας, της 
Νέας Γιουγκοσλαβίας, της Ρουάντας, της Αϊτής, της Βοσνίας, της Αλβανίας, της 
Σιέρρα Λεόνε, της ∆ηµοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής και του Ανατολικού 
Τιµόρ14 . 

Σε ό,τι αφορά δε στο ενδεχόµενο να επιτρέπεται από το ∆∆ η χρήση 
βίας από κράτη εκτός των διαδικασιών που ορίζει ο Κ.Χ. του Ο.Η.Ε. προς 
αντιµετώπιση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο έδαφος άλλων 
κρατών, το σχετικό ερώτηµα τέθηκε εντονότατα ιδίως στην περίπτωση της 
στρατιωτικής επέµβασης των νατοϊκών δυνάµεων στο έδαφος της 
Γιουγκοσλαβίας15 . Η στρατιωτική επιχείρηση στο Κόσοβο (24/3/1999 – 
10/6/1999)16 προκάλεσε κύµα αντιδράσεων και συζητήσεων για την ύπαρξη 
δυνατότητας µονοµερούς επεµβάσεως που συνοδεύεται από χρήση βίας 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και έθεσε την διεθνή κοινότητα µπροστά σε µία κρίση του ∆∆17. 
Το ∆.∆.Χ., στις προσωρινές διαταγές που εξέδωσε στις 2 Ιουνίου 1999, µε 
αφορµή την προσφυγή της Γιουγκοσλαβίας κατά δέκα νατοϊκών συµµάχων, 
απέρριψε την αίτηση της Γιουγκοσλαβίας για τη λήψη προσωρινών µέτρων 
αλλά ταυτόχρονα εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη χρήση βίας στο 
Κόσσοβο για τον λόγο ότι δηµιουργεί «σοβαρά προβλήµατα ∆∆»18. 

Σηµειώνεται δε ότι στον Κ.Χ. του Ο.Η.Ε. δεν γίνεται καµία αναφορά σε 
δικαίωµα ανθρωπιστικής επεµβάσεως ως εξαίρεση από τον κανόνα αποχής 
από την χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις. 

1.1.2 ∆ιεθνής Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική 
Κυριαρχία 

Η ∆ιεθνής Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική Κυριαρχία 
(∆ΣΕΣ/ International Commission on Intervention and State Sovereignty  
(ICISS)), είναι µια «ad hoc» επιτροπή η οποία συστάθηκε το 2001. Ιδρύθηκε 

                                            
14

 Βλ. Σισιλιάνο Λ. – Αλ., Η Στρατιωτική ∆ύναµη στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR), ΤοΣ4/2001. 
15

 Βλ. Delcourt B., [i]L’intervention de l’OTAN contre la Yougoslavie: vers la Reconnaissance 
d’un Nouveau Droit d’Ingérence?, σε Adam B., La guerre du Kosovo. Eclairages et 
Commentaires, Bruxelles, GRIP, 1999, σελ. 35-90. 
16

 Βλ. Kritsiotis D., [i]The Kosovo Crisis and NATO’s Application of Armed Forces against the 
Federal Republic of Yugoslavia,International and Comparative Law Quarterly, 2/2000, σελ. 
330-359. 
17

 Βλ. Valticos N., [i]Les Droits de l’Homme, le Droit international et l’Intervention Militaire en 
Yougoslavie,RGDIP, 2000/1, σελ. 5-17. 
18

 Case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium, Canada, France, 
Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, UK, USA), Request for the Indication of 
Provisional Measures, 
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από τον Gareth Evans και τον Mohamed Sahnoun υπό την εποπτεία της 
Καναδικής Κυβέρνησης, και αποτελούνταν από µέλη της Γενικής συνέλευσης 
του ΟΗΕ. Σκοπός της, ήταν να καταλήξει σε µια απάντηση αναφορικά µε το 
ερώτηµα του τότε Γ.Γ. του ΟΗΕ Kofi Annan:  

«Αν η Ανθρωπιστική Παρέµβαση είναι πραγµατικά µια µη αποδεκτή 
επίθεση στην κυριαρχία, πως θα µπορούσαµε να ανταποκριθούµε στην 
περίπτωση της  «Rwanda», της «Srebrenica», σε µεγάλες συστηµατικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων;». 

Η ερώτησε συνόψιζε τη θέση αυτών που έθεταν πάνω από την κρατική 
κυριαρχία τον κανόνα της ανθρωπιστικής παρέµβασης. 

Η σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτέλεσε ένα γεγονός-σταθµό για τη 
θεωρητική θεµελίωση και επεξεργασία της «RtoP». Για πρώτη φορά, 
αναγνωρίσθηκε η ευθύνη του κράτους να προστατεύει τους πολίτες του και 
εντός της επικράτειας του. Επίσης, κάνοντας χρήση του νέου όρου «RtoP» αντί 
της «ανθρωπιστικής επέµβασης» δόθηκε έµφαση περισσότερο στην έννοια της 
ευθύνης, σε πρώτο βαθµό των κρατών και στη συνέχεια του συνόλου της 
διεθνούς κοινότητας. παρά στην έννοια της στρατιωτικής επέµβασης19. 

Η κυριαρχία ενός κράτους επίσης υπό αµφισβητήθηκε, από την άποψη 
της νοµιµότητας. Εξαρτάται από την ευθύνη του κράτους έναντι των πολιτών 
του. Εάν δεν εκπληρώνεται αυτή η αρχή, τότε η σύµβαση µεταξύ της 
κυβέρνησης και των πολιτών της, είναι άκυρη, ως εκ τούτου η κυριαρχία δεν 
είναι νόµιµη. Η έκθεση20. της ICISS περιελάµβανε συστάσεις προς τη διεθνή 
κοινότητα σχετικά µε την αντιδιαστολή της «ανθρωπιστικής παρέµβασης» 
έναντι της «κρατικής κυριαρχίας». 

Προσεγγίσθηκε το ζήτηµα του µεγέθους-εύρους της θηριωδίας που  
απαιτείται για την «Ανθρωπιστική Παρέµβαση» χωρίς όµως να προσδιορισθεί 
µε οποιονδήποτε συγκεκριµένο ορισµό21. 

                                            
19

 Ο όρος διαθέτει µία περισσότερο «ολιστική» προσέγγιση, προσεγγίζοντας όχι απλά «το 
δικαίωµα στην επέµβαση» αλλά δίνοντας έµφαση στην έννοια της πρόληψης και της 
αποκατάστασης µίας κοινωνίας, Bellamy, Α., op. cit, σελ.43-45 
20

 https://web.archive.org/web/20070731161527/http://www.iciss-ciise.gc.ca/report2-en.asp. 
Archived from the original on July 31, 2007. Retrieved February 29, 2008. Missing or empty 
|title= (help) 
21

 «�Σε αµφότερες τις γενικές προϋποθέσεις που προσδιορίζονται - απώλεια της ζωής και της 
εθνοκάθαρσης - έχουµε περιγράψει ότι η εν λόγω δράση, χρειάζεται να είναι «µεγάλης 
κλίµακας», προκειµένου να δικαιολογηθεί η στρατιωτική επέµβαση. ∆εν γίνεται καµία 
προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί η έννοια της «µεγάλης κλίµακας». Οι απόψεις µπορεί να 
διαφέρουν σε ορισµένες οριακές περιπτώσεις (για παράδειγµα, όπου µια σειρά από 
περιστατικά µικρής κλίµακας µπορεί σωρευτικά να καταλήξουν σε µια θηριωδία µεγάλης 
κλίµακας). Στην πράξη δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφωνίες. Αυτό που έγινε σαφές, ωστόσο, 
είναι ότι η στρατιωτική δράση µπορεί να είναι νόµιµη ως απάντηση ή ένα προληπτικό µέτρο για 
σαφείς ενδείξεις πιθανών δολοφονιών µεγάλης κλίµακας. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα 
προληπτικής δράσης, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υιοθετήσει την ηθικά αστήρικτη θέση 
του να απαιτείται να περιµένει µέχρις ότου αρχίσει η γενοκτονία, προτού να είναι σε θέση να 
αναλάβει δράση για να το σταµατήσει.» 
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Η έννοια της επιλεκτικής άµυνας µπορεί να υποστηριχθεί από την 
εξωτερική πολιτική ενός µεµονωµένου κράτους, δεν υποστηρίζεται όµως από 
∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο (∆Α∆), ούτε τον ΚΧ των ΗΕ22. 

Η στρατιωτική επέµβαση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων «πιθανής 
µεγάλης κλίµακας δολοφονιών» εµφανίζεται προβληµατική. Ιδιαίτερα όταν η 
πρόθεση δεν ακολουθείτε κατευθείαν από ενέργεια.  

Η Επιτροπή ήθελε να κατευθύνει την προσοχή προς τις ανάγκες των 
ανθρώπων που πλήττονται από ανθρωπιστικές καταστροφές, αποφεύγοντας 
να θίξει το θέµα του σεβασµού της κυριαρχίας σε αντιδιαστολή µε την ηθική 
υποχρέωση της παρέµβασης. Επίσης τόνισε τη συνεργασία µε µη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ/Non Governmental Organization(NGO)), όπως η ∆ιεθνής 
Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (Red Cross), για την πρόληψη 
ανθρωπιστικών κρίσεων. 

Οι επικριτές της έκθεσης ICISS τονίζουν ότι η έκθεση αγνοεί τις 
κυβερνήσεις που έχουν αποδυναµωθεί από συγκρούσεις ή άλλες καταστροφές 
που είναι πιθανό να αυξήσουν τον κίνδυνο κρίσεων. Πολιτικά οι ανθρωπιστικές 
κρίσεις, όπως αυτές της Ρουάντα, συµβαίνουν όταν η κοινωνία των πολιτών 
δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά ή αν η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να 
αντιµετωπίσει καίρια ζητήµατα ασφάλειας23. 

Το 2003, δύο χρόνια µετά την κυκλοφορία της έκθεσης, τα µέτρα 
εξωτερικής πολιτικής που ελήφθησαν από την κυβέρνηση των Ηνωµένων 
Πολιτειών κατά του Ιράκ στη βάση της «νόµιµης αιτίας» για ανθρωπιστικής 
παρέµβαση. Σχετικά είχε αναφερθεί ο Πρόεδρος George W. Bush24. 

«{.Οι άνθρωποι των Ηνωµένων Πολιτειών και οι φίλοι και σύµµαχοι 
µας δεν θα αφαιθούν στο έλεος ενός εκτός νόµου καθεστώτος που απειλεί την 
ειρήνη µε τα όπλα µαζικής δολοφονίας. Θα αντιµετωπίσουµε την απειλή τώρα, 
µε το Στρατό µας, την Πολεµική Αεροπορία µας, το Ναυτικό, του Λιµενικό Σώµα 
και πεζοναύτες, έτσι ώστε να µην χρειάζεται να το αντιµετωπίσουµε αργότερα 
µε στρατιές των πυροσβεστών, αστυνοµίας και γιατρών στους δρόµους των 
πόλεών µας»25. 

1.1.3 Σύνοδος Κορυφής του 2005. 

                                            
22

 Macrae, J & Harmer, A (eds.) 2003, "Humanitarian Action and the 'Global War on Terror': A 
Review of Trends and Issues", HPG Report 14 
23

 Weiss, Thomas 2004, 'The Sunset of Humanitarian Intervention: The Responsibility to 
Protect in a Unipolar Era', Security Dialogue, vol. 35, iss. 2. 
24

 ο Πρόεδρος George W. Bush. είχε δηλώσει: «�.Οι άνθρωποι των Ηνωµένων Πολιτειών και 
οι φίλοι και σύµµαχοι µας δεν θα αφεθούν στο έλεος ενός εκτός νόµου καθεστώτος που απειλεί 
την ειρήνη µε τα όπλα µαζικής δολοφονίας. Θα αντιµετωπίσουµε την απειλή τώρα, µε το 
Στρατό µας, την Πολεµική Αεροπορία µας, το Ναυτικό, του Λιµενικό Σώµα και πεζοναύτες, έτσι 
ώστε να µην χρειάζεται να το αντιµετωπίσουµε αργότερα µε στρατιές των πυροσβεστών, 
αστυνοµίας και γιατρών στους δρόµους των πόλεών µας ». 
25

 President Bush Addresses the Nation (March 19, 2003) 
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Στην Οικουµενική Σύνοδο του 2005, η Γενική Συνέλευση, υιοθέτησε το 
δόγµα της «RtoP» µε κάποιες διαφοροποιήσεις από την αρχική εκδοχή του 
2001. Το Καταληκτικό Κείµενο της Συνόδου26, το οποίο αναφέρεται στην 
«RtoP» στις παραγράφους 13827 και 13928, περιόρισε το πεδίο εφαρµογής της 
στις τέσσερεις περιπτώσεις της γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης, των 
εγκληµάτων πολέµου και των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας. 

Το Κείµενο δίνει έµφαση στην συλλογική ευθύνη µέσω διπλωµατικών, 
ανθρωπιστικών και άλλων ειρηνικών µέσων και σε ό, τι αφορά στη συλλογική 
δράση µε χρήση ένοπλης βίας, οι αρχηγοί των κρατών δεσµεύτηκαν ότι τα 
κράτη είναι πρόθυµα να δράσουν εγκαίρως και κρίνοντας κατά περίσταση. 
Σηµαντική διαφορά µε τα προηγούµενα κείµενα είναι ότι δεν αναγνωρίζεται 
κάποια συγκεκριµένη ευθύνη του ΣΑ για ανάληψη δράσης, ούτε φυσικά γίνεται 
αναφορά σε δυνατότητα δράσης χωρίς εξουσιοδότηση από αυτό. Επίσης, 
εγκαταλείφθηκαν τελείως τα κριτήρια που είχαν προταθεί για τη λήψη µέτρων 
που περιλαµβάνουν τη χρήση βίας και προστέθηκε στη διατύπωση περί 
συλλογικής ανάληψης της ευθύνης, η ανάγκη πρόδηλης αποτυχίας (manifest 
failure) του κράτους να προστατέψει τον πληθυσµό του, σε αντίθεση µε τη 
µέχρι τότε απαιτούµενη απλή αποτυχία. 

1.1.4. Γενική Συνέλευση του 2009 – Οι τρεις (3) πυλώνες29. 

Το 2009 ο Μπάν Κι-Μούν συνέταξε την έκθεση «Εφαρµόζοντας την 
RtoP» µε σκοπό να αποσαφηνίσει την έννοια, και να προσδιορίσει τα δυνατά 
µέτρα υλοποίησης της και τους υπεύθυνους για τη λειτουργικότητα του 
δόγµατος. Ο ΓΓ, στηριζόµενος στις παραγράφους «138» και «139» του 

                                            
26

 Για το Καταληκτικό Κείµενο βλέπε: http://globalr2p.org/media/pdf/WSOD_2005.pdf 
27

 Αρθρο 138 : � «� Κάθε κράτος έχει την RtoP του πληθυσµού του από γενοκτονία, 
εγκλήµατα πολέµου, εθνοκάθαρση και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή η ευθύνη 
περιλαµβάνει την πρόληψη τέτοιων εγκληµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για την 
τιµώρηση τους µέσω κατάλληλων και αναγκαίων µέτρων.  ∆εχόµαστε την ευθύνη αυτή και θα 
δρούµε σύµφωνα µε αυτή. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει, καταλλήλως, να ενθαρρύνει και να 
βοηθάει τα Κράτη στην άσκηση αυτής τους της ευθύνης και να υποστηρίζει τα Η.Ε. στην 
εγκαθίδρυση δυνατότητας έγκαιρης προειδοποίησης»... 
28

 Αρθρο 139 : � «� Η διεθνής κοινότητα, µέσω των Η.Ε., φέρει επίσης την ευθύνη να 
χρησιµοποιεί κατάλληλα διπλωµατικά, ανθρωπιστικά και άλλα ειρηνικά µέσα, σε συµφωνία µε 
τα Κεφάλαια 6 και 8 του Χάρτη, για την προστασία πληθυσµών από γενοκτονία, εγκλήµατα 
πολέµου, εθνοκάθαρση και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, είµαστε 
έτοιµοι να αναλάβουµε συλλογική δράση, εγκαίρως και αποφασιστικά, µέσω του Συµβουλίου 
Ασφαλείας, σε συµφωνία µε το Χάρτη, συµπεριλαµβανοµένου του Κεφαλαίου 7, κατά 
περίσταση και σε συνεργασία µε σχετικούς περιφερειακούς οργανισµούς, εφόσον τα ειρηνικά 
µέτρα αποβούν ανεπαρκή και οι εθνικές   αρχές   αποτυγχάνουν   προδήλως   στην   
προστασία  του πληθυσµού τους από γενοκτονία, (�). Τονίζουµε την ανάγκη να συνεχίσει η 
Γενική Συνέλευση να εξετάζει την RtoP πληθυσµών από γενοκτονία, (�) και τις συνέπειες της, 
έχοντας υπόψη τις αρχές του Χάρτη και του διεθνούς δικαίου. Επίσης, αναγκαία και κατάλληλα, 
δεσµευόµαστε να βοηθούµε τα Κράτη, να χτίζουν τη δυνατότητα προστασίας του πληθυσµού 
τους από γενοκτονία, (�) και να βοηθούµε εκείνα που τελούν υπό πίεση,  πριν ξεσπάσουν 
κρίσεις και συγκρούσεις». 
29

 Για το κείµενο της Έκθεσης βλέπε: 
http://responsibilitytoprotect.org/SGRtoPEng%20%284%29.pdf 
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Καταληκτικού Κειµένου, πρότεινε την αντιµετώπιση της ευθύνης προστασίας 
ως ένα σύστηµα τριών πυλώνων: 

1ος Πυλώνας: Κάθε κράτος έχει την «RtoP» του πληθυσµού του από 
γενοκτονία, εθνοκάθαρση, εγκλήµατα πολέµου και εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας. 

2ος Πυλώνας: Η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη παροχής βοήθειας 
στα κράτη µε στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας τήρησης της υποχρέωσης 
τους εκ του πρώτου πυλώνα. Όσο για τα κράτη στα οποία ήδη έχει 
διαµορφωθεί µια τεταµένη κατάσταση, η διεθνής κοινότητα οφείλει να παρέχει 
βοήθεια για την αποφυγή εξέλιξης της σε κρίση. Αυτό µπορεί να γίνει µε 
τέσσερεις τρόπους: 

� Ενθάρρυνση των κρατών να τηρούν τις υποχρεώσεις τους από 
τον πρώτο πυλώνα. 

� Παροχή βοήθειας προς επίτευξη του στόχου αυτού. 

� Παροχή βοήθειας για το χτίσιµο της απαραίτητης υποδοµής για 
την παροχή προστασίας. 

� Παροχή βοήθειας σε κράτη µε τεταµένη κατάσταση πριν ξεσπάσει 
η κρίση. 

3ος Πυλώνας: Η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη ανάληψης δράσης 
εγκαίρως και κατά τρόπο αποφασιστικό για την παύση των τεσσάρων 
κατηγοριών εγκληµάτων, όταν ένα κράτος αποτυγχάνει παταγωδώς να 
προστατέψει το ίδιο τον πληθυσµό του. Η πρόταση του Γενικού Γραµµατέα 
περιλαµβάνει ειρηνικά µέτρα κατά το Κεφάλαιο 6 του Χάρτη και συνεργασία µε 
περιφερειακούς οργανισµούς κατά το Κεφάλαιο 8. Μόνο όταν τα ειρηνικά µέτρα 
αποτύχουν, προτείνει την καταφυγή σε δράση στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 7. 
Αναφέρεται και η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης να δράσει στο πλαίσιο 
της διαδικασίας «Ενωµένοι για την ειρήνη», εάν το ΣΑ αποτύχει στην 

υποχρέωση ανάληψης δράσης, λόγω ασυµφωνίας των πέντε µόνιµων µελών30. 

Στο κείµενο του αναγνώρισε τη δική του υποχρέωση να ειδοποιεί 
εγκαίρως και αποφασιστικά το ΣΑ31 και επανέλαβε την παλαιότερη παράκληση 
για περιορισµένη χρήση του δικαιώµατος αρνησικυρίας από τα µόνιµα µέλη32, 
ενόψει ανθρωπιστικών κρίσεων. Αυτό που τόνισε ο Γ.Γ. ήταν ότι οι κινήσεις των 
κρατών ή των περιφερειακών οργανισµών στο πλαίσιο των §§138 και 139 του 
Καταληκτικού Κειµένου και ιδιαίτερα ό, τι αφορά στη χρήση βίας, πρέπει πάντα 
να γίνονται σε συµφωνία µε το Χάρτη. Η έσχατη λύση εποµένως της ένοπλης 
επέµβασης προϋποθέτει εξουσιοδότηση από το Σ.Α. Παρόλα αυτά ο Γ.Γ. 
αναγνώρισε και τη δυνατότητα ανάληψης δράσης από τη Γ.Σ. στο πλαίσιο της 

                                            
30

 Έκθεση Γ.Γ. σελ.27 
31

 Έκθεση Γ.Γ. σελ.26 
32

 Έκθεση Γ.Γ. σελ.27 
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διαδικασίας «Ενωµένοι για την ειρήνη», δεν άφησε όµως κανένα περιθώριο για 
δράση από µία «συµµαχία προθύµων» σε περίπτωση αδράνειας και των δύο 
βασικών οργάνων του Οργανισµού. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η παρατήρηση του Γ.Γ. σχετικά µε τη σειρά των 
κινήσεων που πρέπει να ακολουθούνται ενόψει µίας εξελισσόµενης κρίσης. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συγκεκριµένες 
περιστάσεις υπό τις οποίες συµβαίνουν τα εγκλήµατα που εµπίπτουν στην 
«RtoP» και η προσοχή να επικεντρώνεται στην έγκαιρη δράση. 

1.1.5 Συµβούλιο Ασφαλείας 

Η πρακτική του ΣΑ σε σχέση µε τις ανθρωπιστικές επεµβάσεις έχει ως 
εξείς : 

Το ΣΑ εξέφρασε µε το υπ’ αρίθµ. 688/1991 ψήφισµά του την σοβαρή 
ανησυχία του για την καταπίεση του αστικού πληθυσµού σε πολλές περιοχές 
του Ιράκ, η οποία οδήγησε στην δηµιουργία ενός µαζικού ρεύµατος 
προσφύγων και σε παραβιάσεις συνόρων, µε αποτέλεσµα να απειληθεί η 
διεθνής ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και την βαθειά ενόχλησή του 
για το µέγεθος του ανθρώπινου πόνου, καλώντας αφενός µεν το Ιράκ να 
επιτρέψει την άµεση πρόσβαση διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλες 
τις περιοχές όπου υπήρχε ανάγκη παροχής βοήθειας αφετέρου δε τα κράτη και 
τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να συµβάλουν στις προσπάθειες παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας 33,34. Επί τη βάσει του ψηφίσµατος αυτού, οι δυτικές 
δυνάµεις επενέβησαν µε στρατιωτικά µέσα και δηµιούργησαν ανθρωπιστικούς 
θύλακες στο Β.Ιράκ. Το σχετικό ψήφισµα δεν παρείχε καµία εξουσιοδότηση για 
χρήση βίας ούτε πρόβλεψη για χρήση άλλων µέτρων προς εξασφάλιση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας ή δηµιουργία ανθρωπιστικών θυλάκων. Θεωρήθηκε 
όµως, ότι αποτελεί την βάση για την δηµιουργία κανόνα του διεθνούς δικαίου, 
κατά τον οποίο τα κράτη νοµιµοποιούνται σε χρήση βίας σε ανθρωπιστικές 
επεµβάσεις σε άλλα κράτη σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου35 (πχ Σοµαλία36, ), Ρουάντα37, Κόσσοβο38., 
Σουδάν39.. 

1.2 Κρατική Κυριαρχία 

Η «Κυριαρχία» είναι µια πανάρχαια έννοια. Όλα τα έθνη εξακολουθούν 
να την τηρούν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Μια από τις βασικές 

                                            
33

 Ψήφισµα Σ.Α. 688/1991: [βλέπε παράρτηµα «∆» 
34

 Πρβλ. το Ψήφισµα του Σ.Α. 1239/1999[βλέπε παράρτηµα «∆» 
35

 Βλ. ενδεικτικά Dupuy P.-M., Apres la Guerre du Golfe, RGDIP, 1991, σελ. 621-638. 
36

 Ψήφισµα του Σ.Α. 751/1992[βλέπε παράρτηµα «∆»i 
37

 Ψήφισµα του Σ.Α. 794/1992: και Ψήφισµα του Σ.Α. 929/1994[βλέπε παράρτηµα «∆» 
38

 Ψήφισµα του Σ.Α. 1244/1999[βλέπε παράρτηµα «Α» 
39

 Ψήφισµα του Σ.Α. 1769/2007[βλέπε παράρτηµα «Α» 
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προτάσεις του ICISS το 2001 είναι αυτή του επαναπροσδιορισµού της. Η 
έννοια αυτή συνεπάγεται τόσο ελευθερίες όσο και απαγορεύσεις. Οι 
εµπνευστές της έννοια της «RtoP» έχουν ως πρωταρχικό στόχο τους τον 
επαναπροσδιορισµό της40. 

Με βάση λοιπόν τα νέα δεδοµένα, η «κρατική κυριαρχία» δε παρέχει 
απλά και µόνο δικαιοδοσίες και δικαιώµατα προς τις κρατικές αρχές αλλά 
αντίθετα, συνεπάγεται και ανάλογες ευθύνες απέναντι στους πολίτες τους. 
Αποσαφηνίζονται και οριοθετούνται οι ευθύνες του κράτους έναντι των πολιτών 
του. Το κράτος εγγυάται και αναλαµβάνει την προστασία των θεµελιωδών 
ελευθεριών και δικαιωµάτων του συνόλου των πολιτών. Σύµφωνα µε τη νέα 
έννοια, η κρατική κυριαρχία είναι απόλυτα συνδεδεµένη και συνυφασµένη µε τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου41 Το ICISS και άλλοι φορείς, έχουν υποστηρίξει ότι 
πολλά έχουν αλλάξει από την ίδρυση των ΗΕ. Η επικρατούσα βιβλιογραφία για 
«RtoP» δείχνει ότι υπάρχουν περαιτέρω χαρακτηριστικά της κυριαρχίας από 
αυτό που περιλαµβάνονται στη παραδοσιακή Westphalian Sovereignty 42 Η 
«RtoP» και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει γίνει µέρος του 
ορισµού της κυριαρχίας. Ο ορισµός της εθνικής κυριαρχίας, όπως έχει επί του 
παρόντος είναι απαραίτητος για την λειτουργία της αρχής RtoP και τις 
δυνατότητες αποδοχής της ως κανόνα. Όπως περιέχεται στην έκθεση του 
ICISS το 2001 : {«Η υπεράσπιση της κρατικής κυριαρχίας, ακόµη και από 
τους ισχυρότερους υποστηρικτές της, δεν περιλαµβάνει καµία αξίωση 
απεριόριστης εξουσίας του κράτους να κάνει ό, τι θέλει επί των πολιτών του. Η 
Επιτροπή δεν άκουσε καµία τέτοια αξίωση σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων. Αναγνωρίζεται γενικώς ότι η κυριαρχία 
συνεπάγεται µια διπλή ευθύνη: εξωτερικά - να σέβονται την κυριαρχία των 
άλλων κρατών, και εσωτερικά, να σεβαστούν την αξιοπρέπεια και τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα όλων των ανθρώπων εντός της επικράτειας. Στις διεθνείς 
συµφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην πράξη των Ηνωµένων 
Εθνών{» και «{η κυριαρχία είναι πλέον κατανοητό ότι περικλείει αυτό τη 
διπλή ευθύνη».  

                                            
40

 Η νέα «ανάγνωση» της έννοιας της κρατικής κυριαρχίας πραγµατοποιείται υπό το πρίσµα όχι 
της απόλυτης και χωρίς περιορισµούς κυριαρχίας αλλά και των συνεπαγόµενων ευθυνών που 
υπέχουν οι κρατικές αρχές απέναντι στην προστασία των πολιτών τους, βλ. Abbas, T., M., “The 
Shifting Discourse of the “Responsibility to Protect”: Any Significance to the “Humanitarian 
Intervention” debate?”, 23.08.2012, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://www.e-
ir.info/2012/08/23/the-shifting- discourse-of-the-responsibility-to-protect/ (προσπελάστηκε στις 
07.09.2013) 
41

 Η Παγκόσµια Σύνοδος Κορυφής του 2005 αποτελεί την πρώτη φορά που τα κράτη της 
διεθνούς κοινότητας αποδέχθηκαν ότι «δε διέθεταν το δικαίωµα να πράττουν κατά το δοκούν 
εντός των εθνικών τους συνόρων», Hehir, A., “Responsibility to Protect: Sound and Fury 
Signifying Nothing?, International Relations”, Vol. 24, Issue 2, σελ 229 
42

 Ο Weiss ισχυρίζεται, «�Εκτός από τα συνήθη χαρακτηριστικά ενός κυρίαρχου κράτους που 
µαθαίνουν οι σπουδαστές στις διεθνείς σχέσεις και τα µαθήµατα του νόµου ( Σύµβαση 
Μοντεβιδέο 1934) - άνθρωποι, αρχή, έδαφος, και την ανεξαρτησία - Υπάρχει και µια άλλη: µια 
µικρή ποσότητα του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου »(Weiss et al 2011, 9..). 
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Η καθολική προσέγγιση αναφέρει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ή θα πρέπει 
να διαθέτουν τα ίδια βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα στο µέτρο που η έννοια 
έχει αναπτύχθηκαν στο ∆∆. Αυτό επιτρέπει τη λογική της πολυµερούς 
ανθρωπιστικής παρέµβασης να λειτουργήσει, αλλά απαιτεί επίσης ότι ο 
ισχυρισµός είναι πράγµατι αλήθηνός. 

Οι ανησυχίες ορισµένων αναπτυσσόµενων εθνών είναι ότι παρά την 
ενίσχυση της  κυριαρχίας, όπως η Επιτροπή ισχυρίζεται η «RtoP» υπονοµεύει 
την κυριαρχία, ανοίγοντας το πόρτα για ένα σχέδιο παρέµβασης στις 
αναπτυσσόµενες χώρες που δεν έχουν στρατιωτική ικανότητα να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους και οι οποίες µπορεί να έχουν τα συστήµατα 
αξιών και κυβερνήσεις διαφορετικές από τους παρεµβαίνοντες. Επιπλέον, 
ορισµένα έθνη ανησυχούν για το συγκριτικά περιορισµένο ρόλο τους στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στον επίσηµος οργανισµός για την «RtoP», το 
ΣΑ των ΗΕ. Αυτές οι αντιρήσεις συνοψίζονται εν µέρει από Αλγερινό πρόεδρο 
Abdelazia Buteflika43: Οι χώρες των βλέπουν την «RtoP» ως ένα εργαλείο που 
αποδυναµώνει την κυριαρχία. Επίσης, αναδεικνύεται ένα άλλο σηµαντικό 
ζήτηµα σε σχέση µε το ρόλο του ΣΑ, η απόλυτη εξουσία, όταν ζητούν την 
έγκριση για την παρέµβαση. Οι µεγάλες δυνάµεις είναι ουσιαστικά 
απρόσβλητες, ενώ δεσµεύονται οι µικρότερες. Επιπλέον, τα καταναγκαστικά 
µέτρα ή ακόµα και απλώς ο προσδιορισµός των παραβιάσεις ενάντια σε κάθε 
µόνιµο µέλος του ΣΑ των ΗΕ θα είναι, µε µια λέξη, αδύνατη. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η ευθύνη να προστατεύουν µόνο ισχύει και για τα έθνη που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον εαυτό τους από εξωτερική παρέµβαση. 
Μόνο η παραδοσιακή έννοια της κυριαρχίας ενδεχοµένως να προστατεύει τα 
µικρά κράτη από αυτό το είδος της παρέµβασης. Από νοµική άποψη, αυτό 
σηµαίνει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει «δίκαιος» τρόπος για να εφαρµοσθούν οι 
έννοιες της «RtoP» και πραγµατοποιούν παρεµβάσεις που να εξακολουθούν 
να σέβονται την κυριαρχία.  

Στο ΣΑ κεντρικό ζήτηµα είναι : 

«{Ποιος ή τι σώµα ή έθνος έχει την εξουσία και νοµιµότητα για να 
επιτρέψει την παρέµβαση που βασίζεται στις αρχές «RtoP»;». 

Η βιβλιογραφίας σχετικά µε «RtoP» θεωρεί ως ο µόνο νόµιµο φορέας 
για την επιβολή της, το ΣΑ των ΗΕ (Bellamy 2005, Weiss 2004, ICISS 2001). 
Το 2001 η ICISS αναφέρει ότι το ΣΑ είναι το πιο «κατάλληλο» όργανο για την 
έγκριση. Ο ΟΗΕ δεν είναι µόνο ο ελεγκτής, αλλά και το κύριο σώµα 
νοµιµοποιητικών νέων διεθνών κανόνων. Έχει καταστεί το κύριο νόµιµο όργανο 
λήψης αποφάσεων για το ∆∆, ακόµη και αν αυτό δεν ήταν ποτέ η αρχική 
πρόθεση του Χάρτη (Alvarez 2009). Από αυτό µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

                                            
43

 «�∆εν αρνούµαστε ότι τα Ηνωµένα Έθνη έχουν το δικαίωµα και το καθήκον να βοηθήσουν 
την ανθρωπότητα που υποφέρει, αλλά παραµένουµε εξαιρετικά ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε 
υπονόµευση της κυριαρχίας µας, όχι µόνο λόγω του ότι η κυριαρχία είναι η τελευταία µας 
άµυνα έναντι στους κανόνες ενός άνισου κόσµου, αλλά επειδή εµείς δεν συµµετέχουµε στην 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας. (Weiss 2004)». 
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τα ΗΕ και το ΣΑ θεωρούνται ότι είναι η νόµιµες οργανώσεις/θεσµοί µέσω των 
οποίων επιβάλλεται «RtoP». 

Παρά τα επιχειρήµατα για τη νοµιµότητα του ΣΑ και την προφανή γενική 
αποδοχή της απάντησης του ΣΑ για το ζήτηµα αρχής, υπάρχει ένας αριθµός 
ερευνητών και των νοµικών µελετητών που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει 
ένας τρόπος για να παρακαµφθεί το ΣΑ στην περίπτωση όπου υπάρχει 
αδιέξοδο από τη χρήση του βέτο από κάποιο από τα Πέντε Μόνιµα µέλη. Η 
µελέτη του Κοσσυφοπεδίου στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζει αυτή τη δυσκολία. 

Η χρήση του βέτο δεν είναι µόνο ένα πρακτικό εµπόδιο, αλλά µια 
πολιτική. Από πολλούς θεωρείται αυθαίρετη χρήση του βέτο, ή απειλή της 
χρήσης του, και πιθανόν να είναι το κύριο εµπόδιο για την αποτελεσµατική 
διεθνή δράση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχεία και αποφασιστική δράση 
για να σταµατήσει ή να αποτραπεί µια σηµαντική ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει 
ένα σηµαντικό ποσό της επιστηµονικής βιβλιογραφίας σχετικά µε την 
διάφορους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να ενισχυθεί η νοµιµότητα του ΣΑ. 
Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της βιβλιογραφία αφορά τη µεταρρύθµιση του ΣΑ, 
είτε µε διεύρυνση (Hoffman και Ariyoruk 2005), µε µεταρρύθµιση ή κατάργηση 
του βέτο (Weiss 2003, Fassbender 2003), ή κάποιο άλλου είδους ενδιάµεσης 
µεταρρύθµισης.(Martini 2009).  

Το βέτο δεν αποτελεί µόνο πρόβληµα στο ΣΑ. Η ικανότητα των ισχυρών 
κρατών να χειραγωγήσουν το ποιος µπορεί να συµµετέχει στο θεσµικό όργανο, 
η επιλεκτική καταδίκη των κρατών «παρίες», ή άνιση πρόσβαση ή συµµετοχή 
σε θεσµοθετηµένη επίλυση διαφορών, δηµιουργεί αµφιβολίες. 

Τα λιγότερο ισχυρά έθνη κινδυνεύουν περισσότερο να παραβιασθεί η 
κυριαρχία τους από εφαρµογή της «RtoP». Αυτό µε τη σειρά του δηµιουργεί 
προβλήµατα για τη νοµιµότητα της «RtoP» και του ίδιου του Συµβουλίου. 
Αντίθετα, τα «ισχυρά» κράτη είναι πολύ πιο πιθανό να αποφύγουν να 
χαρακτηριστούν δράστες εγκληµάτων της «RtoP». Επίσης, πώς µπορεί ένα 
σώµα να είναι νόµιµο, όταν το ίδιο δεν δεσµεύεται µε τον ίδιο τρόπο από τους 
κανόνες που επιβάλλει; Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, «RtoP» βασίζεται σε 
συγκεκριµένες ηθικές απόψεις. Ως εκ τούτου, η αποδοχή του δικαιώµατος βέτο 
των Μονίµων Μελών του ΣΑ είναι σηµαντική για την κατανόηση της RtoP. 
Όσον αφορά την παρέµβαση στη Λιβύη, η Κίνα, η οποία διακήρυξε ότι είναι 
«Πάντα κατά της χρήσης βίας», όπως και η Ρωσία, και δήλωσαν ότι αυτό θα 
µπορούσε «δυνητικά να ανοίξει την πόρτα σε µεγάλης κλίµακας στρατιωτική 
επέµβαση. 

Η Γενική Συνέλευση στο «In Larger Freedom» (2005) αναφέρει,: «{το 
έργο δεν είναι να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις στο ΣΑ ως πηγή της εξουσίας, 
αλλά αυτό να λειτουργήσει καλύτερα». 
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1.3 Ανθρωπιστική Παρέµβαση 

Η Ανθρωπιστική Παρέµβαση είχε παρουσιάσει ιδιαίτερες προκλήσεις για 
τα ΗΕ, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ στις διάφορες συγκρούσεις που οδήγησαν στη 
διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και συνεχίζουν να απειλούν την ειρήνη και 
τη σταθερότητα στην Βόρεια Αφρική αλλά και στα Βαλκάνια. 

Η Ανθρωπιστική παρέµβαση συνεπάγεται τη χρήση βίας για την 
αντιµετώπιση µιας κρίσης και η χρήση της στηρίζεται πάντοτε σε ορισµένες 
γενικές αρχές που προβλέπονται από το υφιστάµενο ∆∆. Η δέσµευση των 
κρατικών φορέων ή οργανισµών σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής παρέµβασης, 
εµπεριέχει εγγενείς εντάσεις µεταξύ του σκοπού της παρέµβασης και του 
πλαισίου εκτέλεσης της. Όπως κατέδειξαν στο παρελθόν οι εσωτερικές 
συγκρούσεις στη Γιουγκοσλαβία, οι εντάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές, αν ο 
σκοπός της παρέµβασης ανταγωνίζεται παράγοντες όπως η εθνική κυριαρχία 
και τα διεθνώς αναγνωρισµένα σύνορα, ανεξάρτητα αν εσκεµµένα ή όχι, η 
παρέµβαση θα είναι αµερόληπτη ή εάν θα ωφελεί µια συγκεκριµένη πλευρά σε 
µια συγκεκριµένη σύγκρουση, ή αν θα έχει βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες συνέπειες, κλπ.  

Ο ορισµός και η χρήση της έννοιας της ανθρωπιστικής παρέµβασης, 
φαίνεται να βασίζεται σε κατά περίπτωση εξέταση διαφόρων παραγόντων, 
καταστάσεων, συµφερόντων και δεν βασίζεται σε αυστηρά νοµικές ερµηνείες 
του ∆∆. Η έννοια αυτή είναι ολοένα και περισσότερο βασισµένη στις νοµικές 
ερµηνείες σχετικά µε την ευρύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και οδηγεί στην αναπόφευκτη διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας σε καταστάσεις 
όπου και όποτε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
συµβαίνουν. 

Για παράδειγµα, οι αµερικανικής έµπνευσης και εκτελεσµένες από το 
ΝΑΤΟ, «Ανθρωπιστικές Παρεµβάσεις», στον εµφύλιο πόλεµο της Βοσνίας που 
οδήγησαν στις συµφωνίες του Dayton του 1995, και στο Κοσσυφοπέδιο το 
1999, δεν εµποδίστηκαν, αποτράπηκαν από έννοιες όπως, η γιουγκοσλαβική 
εθνική κυριαρχία, τα διεθνώς αναγνωρισµένα σύνορα, και η εδαφική 
ακεραιότητα. Αυτές στόχευαν σε προσωρινή ή οριστική επίλυση των ενόπλων 
συγκρούσεων µε τη χρήση κυρίως στρατιωτικών µέσων όταν η κατάσταση έχει 
πάρει καταστροφικές διαστάσεις. Η αποδεκτή νοµική βάση για τις 
ανθρωπιστικές παρεµβάσεις συνεχίζει να βρίσκεται σε διαφωνία, ιδίως στην 
περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, όπου ο βοµβαρδισµός του ΝΑΤΟ44 εναντίον 
της Γιουγκοσλαβίας δεν στηρίχθηκε στην αυστηρή ερµηνεία του διεθνούς 
δικαίου. Σύµφωνα µε τον Χάρτη του ΟΗΕ, ο βοµβαρδισµός του ΝΑΤΟ δεν 

                                            
44

 Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Ουάσινγκτον το 1999, συµφωνήθηκε για πρώτη φορά το ΝΑΤΟ 

να αναλάβει επιχειρησιακές αποστολές εκτός των ορίων του άρθρου 5 του Βορειοατλαντικού 

Συµφώνου, που ρητά προβλέπει τη χρήση βίας µόνο για άµυνα σε εξωτερική επίθεση εναντίον 

ενός µέλους του ΝΑΤΟ 
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βασίζονταν, στις αρχές της αυτοάµυνας εναντίον άµεσης επίθεσης, ή σε 
σχετικό ψήφισµα του ΣΑ που αποσκοπούσε στη διασφάλιση της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας.. 

Είναι προφανές ότι ο ορισµός για το µέγεθος της προστασίας των 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η απόφαση για µια ανθρωπιστική 
παρέµβαση αποτελούν τις περισσότερες φορές υποκειµενική απόφαση. Η 
τακτική, της κατά περίπτωση υποκειµενικής εξέτασης µιας κρίσης, αλλά και της 
υποκειµενικής απόφασης για επέµβαση, σε µια εξελισσόµενη κρίση(Λιβύη), 
γίνεται πολύ ποιο εύκολα αποδεκτή στις µέρες µας. Όπως είναι γνωστό, όλοι 
γνώριζαν ότι το καθεστώς Muammar Gaddafi ήταν δικτατορικό και όλοι το 
στήριζαν. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας 
και των υπολοίπων κρατιδίων του κόλπου και θα έχει ενδιαφέρον αν θα 
υπάρξει ποτέ κάποια σκέψη για «ανθρωπιστικές επεµβάσεις» εκεί.  

Ο υποκειµενικός ορισµός και η εφαρµογή των ηθικών αρχών ακόµη και 
σε δικαιολογηµένες ανθρωπιστικές επεµβάσεις δεν είναι χωρίς κινδύνους, 
καθώς αυτή η προσέγγιση δεν οδηγεί αναγκαστικά στην διατύπωση και 
εφαρµογή συνεπών πολιτικών. Οι ανθρωπιστικές επεµβάσεις πρέπει να 
επικεντρώνεται στα βαθύτερα αίτια των διαφόρων κρίσεων. 

Στην περίπτωση της Λιβύης, η επέµβαση εµπεριέχει αρκετούς 
κινδύνους, καθώς µπορούσαν να διευρυνθούν σηµαντικά οι συγκρούσεις 
µεταξύ των διαφόρων φυλών της Λιβύης µε αρνητικά αποτελέσµατα, να 
αυξηθούν τα αντιαµερικανικά και αντιευρωπαϊκά αισθήµατα του Λιβυκού, και 
όχι µόνο, λαού, µε αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των τροµακτικών 
ενεργειών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μπορεί να αυξηθεί δραµατικά ό αριθµός των 
µεταναστών προς τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Επιπλέον, η χρήση της ηθικής για την αιτιολόγηση των ανθρωπιστικών 
επεµβάσεων κάνει δυσδιάκριτα τα όρια του τι µπορεί να δικαιολογηθεί µε βάση 
την συγκεκριµένη και οµοιόµορφη εφαρµογή του ∆∆ και τι µπορεί να καταλήξει 
σε αδικαιολόγητη µονοµερή ή πολυµερή παρέµβαση στις «εσωτερικές 
υποθέσεις» ενός κυρίαρχου έθνους-κράτους. 

Με λίγα λόγια, η εφαρµογή της ηθικής µπορεί να είναι και συχνά είναι µια 
πολιτική σκοπιµότητα στην αιτιολόγηση των ανθρωπιστικών παρεµβάσεων. 

1.4 Μετάβαση από την «Ανθρωπιστική Παρέµβαση» στην 

«Ευθύνη για Προστασία» 

Ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας όταν 
έρχεται αντιµέτωπη µε καταστάσεις κατάφορης και ακραίας παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων εντός των κρατών, όπου το εν λόγω κράτος 
ισχυρίζεται ασυλία από την παρέµβαση η οποία βασίζεται στην «εθνική 
κυριαρχία»; 
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Πότε, είναι σωστό τα κράτη να λάβουν κατασταλτικά µέτρα, ιδίως 
στρατιωτική δράση, εναντίον ενός άλλου κράτους µε σκοπό την προστασία των 
ατόµων που κινδυνεύουν µέσα σε αυτό; 

Τα ζητήµατα αυτά, δεν έχουν επιλυθεί ακόµα, παρά την ανησυχία στη 
µετά-9/11 εποχή για αναδυόµενες απειλές όπως: η παγκόσµια τροµοκρατία, 
ισλαµιστικός εξτρεµισµός, ενεργειακή ασφάλεια, διάδοση των πυρηνικών 
όπλων, και αναζωπύρωση εθνικισµού. Αυτές οι απειλές βρίσκονται στο 
επίκεντρο των διεθνών σχέσεων. Στην πράξη συνεχίζουν να έρχονται και να 
µας στοιχειώσουν (πχ η κατάσταση στο Νταρφούρ, όπου κατά τη διάρκεια των 
τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους, πάνω από δύο εκατοµµύρια έχουν εκτοπιστεί, και πέντε χιλιάδες 
περισσότεροι πεθαίνουν κάθε µήνα από τον πόλεµο -σχετικών ασθενειών και 
του υποσιτισµού, καθώς και από τις συνεχιζόµενη ολοκληρωτική βία. και όπου 
οι διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες ήταν προφανώς ανεπαρκέστατες, οι 
πολιτικές συνοµιλίες για τη διευθέτηση έχει παραδέρνουν, ανθρωπιστική 
βοήθεια είναι διστακτική, και η γενική κατάσταση είναι και πάλι επιδεινώνεται45). 

Αυτό που έχουµε δει τα τελευταία πέντε χρόνια είναι η άµεση εµφάνιση, 
σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο, ενός νέου διεθνούς κανόνα (new international 
norm), ο οποίος µπορεί τελικά να καταστεί κανόνας του διεθνούς εθιµικού 
δικαίου µε πραγµατικά ηθική διάσταση, και ιδιαίτερα καινοτόµος. Η εξέλιξη 
µακριά από τον όρο της «Ανθρωπιστικής Παρέµβασης», η οποία ήταν 
περισσότερο διχαστική παρά συνεκτική, και προς την κατεύθυνση αυτής της 
νέας έννοιας «της ευθύνης για την προστασία» υπήρξε ένα συναρπαστικό 
κοµµάτι της πνευµατικής διανόησης από µόνη της. 

1.4.1 Η γένεση της «RtoP». 

Αντιλαµβανόµενοι σε ποιο σηµείο έχουµε φτάσει, αλλά µε αρκετό ακόµα 
δρόµο µπροστά µας, το ιδανικό µέρος για να ξεκινήσουµε είναι ο ΚΧ των ΗΕ.. 
Ο ΚΧ έθετε εκτός νόµου οποιαδήποτε χρήση βίας, εκτός µόνο της περίπτωσης 
της αυτοάµυνας σε επίθεση46 , και µε την έγκριση του ΣΑ. 

Σχετικά ωστόσο µε το θέµα, της εξωτερικής δύναµης που εφαρµόζεται 
σε απάντηση µιας εσωτερικής καταστροφής, επεσήµανε µε µια σαφή δήλωση 
την αρχή της µη επέµβασης στο άρθρο 2 (7)47. 

                                            
45

 Βλέπε «INT’L CRISIS GROUP, TO SAVE DARFUR, AFRICA REPORT» 105,1-
4,n.9(2006),διαθέσιµη στην ιστοσελίδα : 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/105_to_save_darfur.pdf. 
46

 U.N. Charter art. 51. 
47

 άρθρο 2 (7): «�Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόντα Χάρτη εγκρίνει, τα Ηνωµένα 
Έθνη να επεµβαίνουν σε ζητήµατα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία 
οποιουδήποτε κράτους.».( “Nothing contained in the present Charter shall authorize the United 
Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any 
state.”) 
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Η τάση να διαβάζετε ο ΚΧ όσο πιο περιορισµένα γίνεται, ενισχύθηκε όχι 
µόνο από τον Ψυχρό Πόλεµο, αλλά και από τη µεγάλη αύξηση του αριθµού 
των µελών των ΗΕ κατά τη διάρκεια της εποχής της από-αποικιοποίησης. Τα 
νέα µέλη, υπερήφανα για την ταυτότητά τους και µε συνείδηση σε πολλές 
περιπτώσεις της αστάθειας τους, είδαν τον κανόνα της µη παρέµβαση ως µια 
από τις λίγες άµυνες τους ενάντια στις απειλές και πιέσεις από πιο ισχυρούς 
διεθνείς φορείς που επιδίωκαν να προωθήσουν τα δικά τους οικονοµικά και 
πολιτικά συµφέροντα. Αυτό ήταν εξαιρετικά ανασταλτικό την ανάπτυξη κάθε 
αίσθηση υποχρέωσης να ανταποκριθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο σε 
καταστάσεις καταστροφικών εσωτερικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. 

Μια µεγάλη εξαίρεση από την αρχή της µη επέµβασης ήταν η Σύµβαση 
για τη Γενοκτονία των 1948,48. 

Τίποτα περισσότερο δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια του Ψυχρού Πολέµου 
για να δώσει πρακτική ισχύ και αποτελεσµατικότητα στα απλά λόγια της ίδιας 
της Σύµβασης Γενοκτονίας, ακόµη και σε περιπτώσεις όπου τα νοµικά 
επιχειρήµατα για την έλλειψη αποδεδειγµένης πρόθεσης, δεν ήταν το 
ζητούµενο.  

Κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου προέκυψαν και άλλες σχετικές 
πράξεις, όπως η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων49 και 
το 1966 συµβάσεις για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, καθώς και την 
οικονοµικά, κοινωνικά, και πολιτιστικά δικαιώµατα50  

Στη δεκαετία του 1990, και το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, και τη νέα 
εποχή της φαινοµενικής συνεργασίας µεταξύ των πρώην εµπολέµων, φάνηκε 
να υπάρχει µια νέα ελπίδα για ένα νέο ενεργό και αποτελεσµατικό διεθνές 
σύστηµα ασφαλείας. Η διεθνής υπεράσπιση του Κουβέιτ κατά την εισβολή του 
Ιράκ το 1991 ήταν ένα κλασικό παράδειγµα της λειτουργίας του διεθνούς 
συστήµατος όπως επρόκειτο να απαντά σε πράξεις διακρατικής επιθετικότητας. 
Αλλά η ευφορία για ένα τέτοιο σύστηµα, δεν κράτησε πολύ. 

Ακόµα και όταν οι καταστάσεις απαιτούσαν κάποιου είδους απάντησης 
της διεθνούς κοινότητας, και αυτή αντέδρασε µέσω του ΟΗΕ, πολύ συχνά ήταν 
ακανόνιστη, ελλιπής, ή αντιπαραγωγική. Έτσι είχαµε την πανωλεθρία στην 
παρέµβαση στη Σοµαλία(Somalia) το 1993, την αξιοθρήνητα ανεπαρκή 

                                            
48

 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, G.A. Res. 
260A(III), U.N. GAOR, 3d Sess., 179th plen. mtg., U.N. Doc. A/810 (1948), entered into force 
Jan. 12, 1951, διαθέσιµο σε http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm. 
49

 Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Ο.Α. Res. 217Α, σε 71, U.N. 
GAOR, 3d Sess., 1ο PLEN. MTG., U.N. Doc A / 810 (12 του ∆εκεµβρίου, 1948). 
50

 International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR 
Supp. (No. 16) at 52, 7th Sess., U.N. Doc. A/6316 (1966), entered into force Mar. 23, 1976, 
available at http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm; International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, G.A. Res. 2200A, 21 U.N. GOAR Supp. (No. 16) at 49, 7th Sess., 
U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force Jan. 3, 1976, διαθέσιµο σε 
http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. 
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αντίδραση στη γενοκτονία στη Ρουάντα(Rwanda) το 1994, και την  επίσης 
αξιοθρήνητη αποτυχία να αποτραπεί η δολοφονική εθνοκάθαρση στα 
Βαλκάνια, ιδίως στη Σρεµπρένιτσα(Srebrenica), το 1995.  Το 1999  η διεθνής 
κοινότητα παρενέβη στο Κοσσυφοπέδιο όπως θα έπρεπε αλλά χωρίς την 
έγκριση του ΣΑ( η απόφαση του ΣΑ απειλείτο από το βέτο της Ρωσίας). 

Όλα αυτά δηµιούργησαν πολύ έντονη συζήτηση σχετικά µε το τι καλείται 
«Ανθρωπιστική Παρέµβαση»51 Από τη µία πλευρά, υπήρχαν εκείνοι που 
υποστήριζαν σθεναρά για «το δικαίωµα να παρέµβει» («droit d’ingérence»)52 
Από την άλλη πλευρά, εξίσου ισχυρά επιχειρήµατα υπήρχαν σχετικά µε την 
υπεροχή και συνεχή αναγνώριση της έννοιας της «εθνικής κυριαρχίας» 
(«national sovereignty»), η οποία θεωρείται ως ένας πλήρης αναστολέας σε 
οποιαδήποτε καταναγκαστική παρέµβαση.  

Αυτό οδήγησε το Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν να κάνει µια 
ταραγµένη έκκληση του προς τη Γενική Συνέλευση το 2000, αναδεικνύοντας το 
θέµα στην κορυφή της δηµοσιότητας, το οποίο συνεχίζει να έχει απήχηση 
ακόµα και σήµερα: «{ εαν η ανθρωπιστική παρέµβαση είναι, πράγµατι, µια 
απαράδεκτη επίθεση στην κυριαρχία, πώς θα έπρεπε να αντιδράσουµε σε µια 
Ρουάντα, σε µια Σρεµπρένιτσα-σε κατάφορες, µαζικές και συστηµατικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων;»53 Η προσωπική θέση του 
Γενικού Γραµµατέα Κόφι Ανάν σε αυτό το πρόβληµα ήταν ότι σε αυτές τις 
περιπτώσεις η εθνική κυριαρχίας θα έπρεπε να ζυγιστεί ισόρροπα µε αυτή της 
ατοµικής κυριαρχίας («national sovereignty» VS «individual sovereignty»).54 
Αλλά αυτή τη διατύπωση, στην πραγµατικότητα, δεν έκανε τίποτα  περισσότερο 
από το να επαναδιατυπώσει το βασικό δίληµµα: Πότε ακριβώς η αξίωση 
«ατοµικής κυριαρχίας» («individual sovereignty») αναλαµβάνει την υπεροχή της 
έναντι της «κρατικής κυριαρχίας» («national sovereignty»); 

Αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα της παρέµβασης του ΝΑΤΟ το 1999 η 
οποία δεν είχε εγκριθεί από το ΣΑ, η έκθεση περιέγραψε την επέµβαση ως 
«αναπόφευκτη», επειδή «οι διπλωµατικές επιλογές είχαν εξαντληθεί, και οι δύο 
πλευρές είχαν εµπλακεί σε µια σύγκρουση, η οποία απειλούσε µε µια 
ανθρωπιστική καταστροφή.»55 Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι: 
«{.η παρέµβαση ήταν νοµιµοποιηµένη, αλλά όχι νόµιµη («{the intervention 
was legitimate, but not legal(!)»). Αναγνώρισε την ανάγκη «να κλείσει το χάσµα 

                                            
51

 Αυτή η ορολογία εξακολουθεί χρησιµοποιείτε από ανθρωπιστικές οργανώσεις αρωγής, 
ξεκινώντας µε τον Ερυθρό Σταυρό, που δεν αποδέχονται την ιδέα της αντιπαράθεσης ή του 
προσδιορισµού της έννοιας του ανθρωπισµού µε εκείνςη της στρατιωτικής δύναµης σε καµία 
περίπτωση. 
52

 Βλέπε, π.χ., Μπερνάρ Κουσνέρ, θεµελιώνουν δικαίωµα να παρέµβει ενάντια στον πόλεµο, 
την καταπίεση, Los Angeles Times, 18 Οκτώβρη 1999, στο Β7. 
53

 Ο Γενικός Γραµµατέας, Έκθεση «Millennium» του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, 
εµείς οι άνθρωποι: Ο Ρόλος των Ηνωµένων Εθνών στον 21ο αιώνα, στα 48, UN Doc A / 54/20 
(2000), που διατίθεται στη διεύθυνση http : //www.un.org/millennium/sg/report/ch3.pdf. 
54

 Βλέπε Κόφι Ανάν, 2 έννοιες της κυριαρχίας, Οικονοµολόγος, 18η Σεπτεµβρίου 1999, σε 49. 
55

.INDEP. INT'L COMM'N ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ, η έκθεση ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ: 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, διεθνή αντίδραση, ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ (2000). 
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µεταξύ νοµιµότητας και νοµιµοποίησης» και συνέστησε στη Γενική Συνέλευση 
να εγκρίνει ένα «πλαίσιο αρχών για ανθρωπιστική παρέµβαση που θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να καθοδηγήσει τις µελλοντικές αντιδράσεις 
σε επικείµενες ανθρωπιστικές καταστροφές»56 

Το έργο στην ∆ιεθνή Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική 
Κυριαρχία (∆ΣΕΣ/ International Commission on Intervention and State 
Sovereignty  (ICISS)). Υπό την προεδρία του Αλγερινού διπλωµάτη Mohamed 
Sahnoun. Η έκθεσή της, µε τίτλο «The Responsibility to Protect», προς τον ΓΓ 
των ΗΕ στο τέλος του 2001

57

 έθεσε τέσσερις (4) κύριες βάσεις, συνεισφέροντας 
στη διεθνή πολιτική συζήτηση. 

Η πρώτη ήταν να εφευρεθεί ένας νέος τρόπος για την «ανθρωπιστική 
παρέµβαση». Επιδίωξε να µετατρέψει τη συζήτηση σχετικά µε το «δικαίωµα να 
παρέµβει» και να την επαναδιατυπώσει ως επιχείρηµα για µια «ευθύνη»58, να 
προστατεύσει τους ανθρώπους από σοβαρούς κινδύνους59.  Ελπίδα και της 
Επιτροπής µέχρι σήµερα, και σε γενικές γραµµές αυτό που η εµπειρία έχει 
δείξει είναι ότι οι περιχαρακωµένοι αντίπαλοι έχουν βρει νέο έδαφος στο οποίο 
θα συµµετάσχουν πιο εποικοδοµητικά. Όπως ακριβώς και οι σχέσεις µεταξύ 
αυτών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και των περιβαλλοντολόγων 
βελτιώθηκε µετά την «Επιτροπής Brundtland» εισήγαγε την έννοια της 
«Αειφόρου Ανάπτυξης»60 

Η δεύτερη συνεισφορά της Επιτροπής, ήταν να επιµείνει σε έναν νέο 
τρόπο για την κυριαρχία. Ρητά στο Χάρτη των ΗΕ τονίζεται ο σεβασµός που 
οφείλεται στην «κρατική κυριαρχία» µε την παραδοσιακή έννοια (traditional 
Westphalian sense), αλλά πρακτικά η πραγµατική κατάσταση έχει εξελιχθεί 
µέσα στις έξι δεκαετίες από την υπογραφή του Χάρτη των ΗΕ, µε έµφαση στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και, πιο πρόσφατα, στην ανθρώπινη ασφάλεια61. Η 
κυριαρχία πλέον συνεπάγεται ευθύνες, καθώς και δικαιώµατα: το να είναι 
κυρίαρχο ένα κράτος σηµαίνει να είναι υπεύθυνο για τους ίδιους τους πολίτες 
του και στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα62  Το σηµείο εκκίνησης είναι ότι κάθε 

                                            
56

.σε 10. 
57

 INT'L COMM'N για την επέµβαση και την κρατική κυριαρχία, την RtoP (2001), που διατίθεται 
στη http://www.iciss.ca/report-en.asp ( τελευταία επίσκεψη 25 Νοέµβρη, 2006). 
58

  Id. ¶ 2.4. 
59

 Επίκεντρο είναι οι ανάγκες όχι αυτών που επεµβαίνουν, αλλά από τη µεριά των αιτούντων 
την παρέµβαση, και πιο σωστά, από εκείνους που χρειάζονται υποστήριξη Αυτή η νέα 
αντιµετώπιση και διατύπωση του θέµατος ήταν σαφώς πολύ πιο χρήσιµη για να µειώσει τις 
εντάσεις, να βοηθήσει στους δρώντες να αλλάξουν τις γραµµές τους και να σκεφτούν εκ νέου 
για το ποια είναι τα πραγµατικά ζητήµατα. Id. ch. 2. 
60

 World Comm'n για Env't & Dev. [WCED], Το κοινό µας µέλλον, ch. 2, U.N. έγγρ. Ένας / 
42/427 (Αυγ 4, 1987). Η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη είναι επίσης 
γνωστή ως η Επιτροπή Brundtland, το όνοµά του από τον πρόεδρό της, Γκρο Χάρλεµ 
Μπρούντλαντ. Η επιτροπή συγκλήθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη ως απάντηση στην 1983 της 
Γενικής Συνέλευσης το ψήφισµα A / 38/1961 και εκπόνησε την έκθεση, κοινό µας µέλλον, το 
1987. Id. 
61

 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, ¶ 2.7. 
62

 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, ¶ 2.27. 
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κράτος έχει την κύρια «RtoP» εσωτερικά63. Αλλά όπου το κράτος αποτυγχάνει, 
τότε υπάρχει µια δευτερεύουσα «RtoP» από τη διεθνή κοινότητα, κατά κύριο 
λόγο µέσω του ΟΗΕ 

Η τρίτη συµβολή ήταν να καταστεί σαφές ότι η «RtoP» είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από την παρέµβαση και, ειδικότερα, την στρατιωτική επέµβαση. 
Εκτείνεται σε µια ολόκληρη σειρά υποχρεώσεων: 

Η ευθύνη για την πρόληψη: να αντιµετωπίσει τόσο τα βασικά αίτια, όσο 
και τις άµεσες αιτίες των εσωτερικών συγκρούσεων καθώς και άλλες τεχνητές 
κρίσεις οι οποίες θέτουν τον πληθυσµό σε κίνδυνο..64 

Η ευθύνη να αντιδράσουν: να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις 
επιτακτικών αναγκών των ανθρώπων µε τα κατάλληλα µέτρα, τα οποία µπορεί 
να περιλαµβάνουν µέτρα καταναγκασµού, όπως κυρώσεις, διεθνή ποινική 
δίωξη, και, σε ακραίες περιπτώσεις, ακόµη και στρατιωτική επέµβαση65 και 

Η ευθύνη για την ανοικοδόµηση:, ιδιαίτερα µετά από µια στρατιωτική 
επέµβαση, να παρέχει πλήρη βοήθεια για την ανάκτηση, την ανοικοδόµηση και 
τη συµφιλίωση. Για την αντιµετώπιση των αιτίων της βλάβης η παρέµβαση έχει 
σχεδιαστεί για να σταµατήσει ή να αποτρέψει.66 

Από τις τρεις αυτές διαστάσεις για την RtoP, η Επιτροπή έκανε πολύ 
σαφή την άποψή της ότι η πρόληψη είναι η πιο σηµαντική67 Όµως, το ζήτηµα 
της στρατιωτικής δράσης παραµένει, ως το πιο σηµαντικό και αµφιλεγόµενο 
θέµα στην όλη συζήτηση. Ό, τι άλλο περιλαµβάνει, η RtoP προϋποθέτει πάνω 
απ 'όλα την ευθύνη να αντιδράσει, όπου είναι αναγκαίο, καταναγκαστικά, και σε 
ακραίες περιπτώσεις, και µε στρατιωτικό εξαναγκασµό, σε καταστάσεις 
επιτακτικής ανάγκης για την προστασία των ανθρώπων. 

Η τέταρτη συµβολή ήταν να καταλήξει σε κατευθυντήριες γραµµές για το 
πότε η στρατιωτική δράση είναι κατάλληλη εξέλιξη τόσο για τη νοµιµότητα όσο 
και για τη νοµιµοποίησή της, µε τους όρους της έκθεσης της επιτροπής για το 
Κοσσυφοπέδιο (Independent International Commission on Kosovo)68. Η 
αποτελεσµατικότητα του παγκόσµιου συλλογικού συστήµατος ασφάλειας, 
όπως και µε οποιοδήποτε άλλα έννοµη τάξη, εξαρτάται τελικά όχι µόνο σχετικά 
µε τη νοµιµότητα των αποφάσεων, αλλά και για την κοινή αντίληψη τους για τη 
νοµιµότητα. 

Όσον αφορά τη νοµιµότητα, αναγνωρίσθηκαν πέντε κριτήρια τα οποία 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και να εφαρµόζονται από το Συµβούλιο 
Ασφαλείας, καθώς και από τον κόσµο γενικότερα, ώστε να ελέγχετε η 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16,. ¶ 2.8. 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, ch. 3. 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, ch. 4. 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, ch. 5. 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, ¶ 7.15. 
68

 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, σε κεφ. XII-XIII. 
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εγκυρότητα της κάθε περίπτωσης για την οποία έχουµε, µια καταναγκαστική 
ανθρωπιστική παρέµβαση. Αυτά είναι τα εξής: 

(1) ∆ίκαιη Αιτία (Just Cause): Υπάρχει «σοβαρή και ανεπανόρθωτη 
ζηµία που συµβαίνει σε ανθρώπους, ή επίκειται πιθανότατα να συµβει, ένα από 
τα ακόλουθα είδη: 

Μεγάλης κλίµακας απώλειες ζωών, µε πρόθεση γενοκτονίας ή όχι, το 
οποίο είναι το προϊόν είτε ηθεληµένης κρατικής δράσης ή κρατική αµέλεια, 
ανικανότητα να δράσει, ή µια κατάσταση αποτυχηµένου κράτους ή Μεγάλης 
κλίµακας εθνοκάθαρση, είτε πραγµατοποιούνται µε τη δολοφονία, αναγκαστική 
εκδίωξη, τροµοκρατικές πράξεις, ή βιασµό. »69 

Το όριο για στρατιωτική επέµβαση εδώ έχει οριστεί σκόπιµα υψηλό και 
σφιχτό και αποκλείει πολλά είδη παράλογη συµπεριφορά (π.χ., φυλάκιση και τα 
βασανιστήρια των πολιτικών αντιπάλων ή ανατροπή µιας δηµοκρατικά 
εκλεγµένης κυβέρνησης) που θα δικαιολογούσε σίγουρα άλλες µορφές 
καταναγκασµού (π.χ., στοχοθετηµένες κυρώσεων). 

(2) Σωστή Πρόθεση (Right Intention:): Είναι ο πρωταρχικός σκοπός 
της προτεινόµενης στρατιωτικής δράσης για να σταµατήσει ή να αποτρέψει τον 
ανθρώπινο πόνο,  και ό, τι άλλα κίνητρα µπορεί να είναι σε εξέλιξη 70; 

(3) Τελευταία Επιλογή (Last Resort): Κάθε µη στρατιωτική επιλογή για 
την πρόληψη ή την ειρηνική επίλυση της κρίσης έχει διερευνηθεί, και υπάρχουν 
βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι µικρότερα/ηπιότερα µέτρα δεν θα πετύχουν 71. 
κξΑυτή η κατευθυντήρια γραµµή δεν είχε την πρόθεση να σηµαίνει ότι κάθε µη 
στρατιωτική επιλογή πρέπει κυριολεκτικά να έχει δοκιµαστεί και να έχει 
αποτύχει. ∆εδοµένου ότι συχνά απλά δεν υπάρχει χρόνος για αυτή τη 
διαδικασία είναι απαραίτητο είναι να υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις, αυτά τα άλλα µέτρα δεν θα λειτουργήσουν. 

(4) Αναλογικά Μέσα (Proportional Means): Είναι το µέγεθος, η 
διάρκεια και η ένταση της σχεδιαζόµενης στρατιωτικής δράσης να είναι η 
ελάχιστη αναγκαία για την εξασφάλιση του καθορισµένου στόχου προστασίας 
των ανθρωπίνων 72; 

(5) Λογικές Προοπτικές (Reasonable Prospects:): Να υπάρχει µια 
λογική πιθανότητα η στρατιωτική δράση να είναι επιτυχής στην αντιµετώπιση 
της εν λόγω απειλής, και οι συνέπειες της δράσης δεν είναι πιθανό να είναι 
χειρότερες από τις συνέπειες της αδράνειας 73; 

Αυτή η τελευταία δοκιµή πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτό αποκλείει 
ουσιαστικά τη στρατιωτική δράση εναντίον σε κάθε ένα από τα πέντε µόνιµα 

                                            
69

 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16,. σε XII. 
70

 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16, 
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73
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µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, (π.χ., εναντίον της Ρωσίας µε την Τσετσενία 
ή κατά της Κίνας λόγο των γεγονότων στο Xinjiang), ακόµη και αν όλες οι 
προϋποθέσεις για την παρέµβαση πληρούνταν. Το ίδιο ισχύει και για άλλες 
µεγάλες δυνάµεις. Όλα αυτά θέτουν το γνωστό ζήτηµα των διπλών µέτρων και 
σταθµών, για το οποίο µπορεί να δοθεί η µοναδική απάντηση: «η 
πραγµατικότητα ότι οι παρεµβάσεις µπορεί να µην είναι σε θέση να συµβούν σε 
κάθε περίπτωση, {, δεν είναι λόγος για να µην συµβαίνουν σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση». 

Η ύπαρξη συµφωνηµένων κριτηρίων θα µεγιστοποιήσει την δυνατότητα 
επίτευξης της συναίνεσης του Συµβουλίου, για το αν είναι σκόπιµο ή όχι να 
πάνε στον πόλεµο, θα µεγιστοποιήσει τη διεθνή υποστήριξη, και θα 
ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα µεµονωµένων κρατών µελών να το 
παρακάµπτουν ή να το αγνοούν74 

Παρέµεινε όµως το πρόβληµα της νοµιµότητας (legality). Τι θα συµβεί 
αν, λαµβάνοντας υπόψη τα πέντε κριτήρια νοµιµότητας, σε µια πολύ ξεκάθαρη 
περίπτωση όπου θα µπορούσε να γίνει για καταναγκαστική παρέµβαση, το ΣΑ, 
απλά δεν ψηφίσει για να εγκρίνει αυτό; Αυτό ήταν ακριβώς το ζήτηµα που 
έπρεπε να αντιµετωπιστεί στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, όταν όλα τα στοιχεία 
µιας τροµακτικής νέας εθνοκάθαρσης ήταν εµφανή, αλλά η Ρωσία κατέστησε 
σαφές ότι θα ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική παρέµβαση. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα πραγµατικό δίληµµα που τίθεται: 
ποια από τα δύο κακά είναι το χειρότερο: η ζηµιά στη διεθνή τάξη, αν 
παρακαµφθεί το ΣΑ ή η ζηµιά στους ανθρώπους, για όσο το ΣΑ βρίσκεται σε 
αναµονή. Η απάντηση της Επιτροπής σε αυτό το δίληµµα δεν ήταν να 
προσπαθήσει να καθιερώσει κάποια εναλλακτική βάση για τη νοµιµότητα των 
παρεµβάσεων σε αυτές καταστάσεις75  

Έχουµε επιλέξει ένα σαφές πολιτικό µήνυµα: εάν ένα µεµονοµένο 
κράτος ή µια «ad hoc» συµµαχία, εµφανιστεί, το οποίο τηρεί πλήρως και 
σέβεται όλα τα κριτήρια νοµιµότητας, και φαίνεται στην παγκόσµια κοινή γνώµη 
να το έχει πράτει επιτυχώς, παρεµβαίνει µε επιτυχία, τότε αυτό είναι πιθανό να 
έχει διαρκώς σοβαρές συνέπειες για το κύρος και την αξιοπιστία του ίδιου του 
ΟΗΕ76. Αυτό είναι ουσιαστικά ό, τι συνέβη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την 
επέµβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, όταν τα Ηνωµένα Έθνη δεν 
µπόρεσαν επέµβουν και οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ τα αγνόησαν. 

1.4.2 Η Εξέλιξη του δόγµατος «RtoP». 

Άλλο πράγµα είναι η ανάπτυξη µιας ιδέας αυτού του είδους, ενός 
συνόλου αρχών και εντελώς άλλο ένας φορέας χάραξης πολιτικής να λάβει 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16,. ¶ 8.4. 
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 INT’L COMM’N ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, 16,. ¶ 6.4. 
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οποιαδήποτε απόφαση µε βάση αυτή. Το πιο ενδιαφέρον πράγµα της έκθεσης 
για την «RtoP» είναι ο τρόπος µε τον οποίο το κεντρικό θέµα της συνέχισε να 
κερδίσει διεθνώς έδαφος. Η ιδέα για την «RtoP» αγκαλιάστηκε µε ενθουσιασµό 
από τον Γ.Γ. Ανάν, ο οποίος αναγνώρισε, ότι είχε µάλλον τη δυνατότητα να 
γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ «κυριαρχίας» και «παρέµβασης» καλύτερα και να 
βρει µια µορφή συναίνεσης γύρω από την ιδέα της εξισορρόπησης κρατικής 
κυριαρχίας και ατοµικής κυριαρχία. 

Η αρχή υιοθετήθηκε στο δόγµα της νεοεµφανιζόµενης «Αφρικανικής 
Ένωσης». Και µέσα στα επόµενα δύο µε τρία χρόνια, απόκτησε την αποδοχή 
της ακαδηµαϊκής κοινότητας και διεθνών νοµικών. Ένας αριθµός από τους 
προαναφερθέντες ήταν διατεθειµένος να δεχθεί, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο 
βαθµό, την εκτίµηση της Επιτροπής όσον αφορά την RtoP της ως αναδυόµενο 
διεθνές πρότυπο που θα µπορούσε, σε εύθετο χρόνο, να γίνει αποδεκτή και ως 
διεθνές «εθιµικό δίκαιο». Επιστέγασµα και τελική πράξη αναγνώρισης της και 
αποδοχής της, αποτελεί τώρα η χρήση σχεδόν καθολικά της συντοµογραφίας 
«R2P» ή «RtoP» ως ακρωνύµιο του νέου δόγµατος. 

Στο διεθνές δίκαιο, το οποίο εξελίσσεται τόσο µέσα από την πράξη και 
σχολιασµό, όσο και µέσω της επίσηµης οδού των συνθηκών, συµφωνιών και 
συµβάσεων, η υιοθέτηση και αποδοχή τέτοιων ιδεών είναι σε κάποιο βαθµό 
αυτοεκπληρούµενη. Αν η έννοια «RtoP» γίνει κύριο πλαίσιο αναφοράς, εντός 
του οποίου θα αξιολογούνται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
θα ανταποκρίνεται η διεθνής κοινότητα στο µέλλον, η αποδοχή της θα έπρεπε 
να γίνει πολύ πιο ορατή και καθολική. 

Μια µεγάλη προσπάθεια έχει γίνει για να διατηρηθεί αυτή η δυναµική, και 
πολλά µεγάλα ορόσηµα έχουν πλέον επιτευχθεί.  

Πρώτον, η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για τις Απειλές, Προκλήσεις και την 
Αλλαγή («High-level Panel on Threats, Challenges and Change» ), µε την 
έκθεσή της : «Ένας ασφαλέστερος κόσµος: Η Ευθύνη µας»77. Η επιτροπή, 
αποδέχτηκε ότι τα κριτήρια της νοµιµότητας θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για οποιαδήποτε προσφυγή σε στρατιωτική δράση. Η µόνη διαφορά ήταν 
ότι η επιτροπή πρότεινε ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει να εφαρµόζονται από το 
ΣΑ, όταν εξετάζει το ενδεχόµενο να χρησιµοποιήσει στρατιωτική δύναµη σε 

                                            
77

 Ο Γενικός Γραµµατέας, Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για τις Απειλές, Προκλήσεις 
και την Αλλαγή, «Ένας ασφαλέστερος κόσµος: Ευθύνη µας», ¶ 203, παραδόθηκε στη Γενική 
Συνέλευση, U.N. έγγρ. Α / 59/565 (2 ∆εκέµβρη του 2004), που διατίθεται στη διεύθυνση http: 
//www.un.org.secureworld/report2.pdf. («..We endorse the emerging norm that there is a 
collective international responsibility to protect, exercisable by the Security Council authorizing 
military intervention as a last resort, in the event of genocide or other large-scale killing, ethnic 
cleansing or serious violations   of   international   humanitarian   law   which    sovereign 
Governments have proved powerless or unwilling to prevent. «�Εγκρίνουµε τον αναδυόµενο 
κανόνα ότι υπάρχει συλλογική διεθνής RtoP, ασκούµενη από το Συµβούλιο Ασφαλείας που 
επιτρέπει στρατιωτική επέµβαση ως έσχατη λύση, σε περίπτωση γενοκτονίας ή άλλων µεγάλης 
κλίµακας δολοφονιών, την εθνοκαθάρσεων ή σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου όπου οι κυρίαρχες κυβερνήσεις έχουν αποδειχθεί ανίκανες ή 
απρόθυµες να προλάβουν). 
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οιοδήποτε πλαίσιο, όχι µόνο σε εσωτερικές καταστάσεις ανθρωπιστικής 
παρέµβασης. 

Το δεύτερο ορόσηµο ήταν η υιοθέτηση αυτών των συστάσεων από τον 
ίδιο τον ΓΓ78. Οι προτάσεις του για τη µεταρρύθµιση που δηµοσιεύθηκαν τον 
Μάρτιο του 2005 ως «Μεγαλύτερη ελευθερία: ανάπτυξη, ασφάλεια και 
ανθρώπινα δικαιώµατα για όλους» («In Larger Freedom: Towards 

Development, Security and Human Rights for All»), αποτέλεσαν βασικό 

έγγραφο εργασίας για την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής είχε προγραµµατιστεί 
στο πλαίσιο της εξηκοστού επετείου του ΟΗΕ79.  

Το τρίτο ορόσηµο που επιτεύχθηκε, ήταν η οµόφωνη υιοθέτηση της 
αρχής της «ευθύνης για την προστασία» από τη Γενική Συνέλευση, όπως και 
από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής80 Τα αποτελέσµατα της Συνόδου 
Κορυφής συνολικά ήταν, από τη σκοπιά της µεταρρύθµισης του ΟΗΕ, βαθιά 
απογοητευτικά, ιδιαίτερα αν ειδωθούν σε σχέση µε το εύρος των προτάσεων 
του Γενικού Γραµµατέα81. Η συµπερίληψη της «RtoP», σε αυτό το πλαίσιο, 
ήταν ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα και ένα από τα λίγα πραγµατικά 
επιτεύγµατα της συνόδου (µαζί µε τη δηµιουργία της Επιτροπής Οικοδόµησης 
της Ειρήνης («Peacebuilding Commission») και της συµφωνίας που θα 
αντικαταστήσει την δυσλειτουργική της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα («Commission on Human Rights») µε ένα νέο Συµβούλιο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων («Human Rights Council»)). 

Σχεδόν όλες οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το τελικό έγγραφο82 της 
συνόδου κορυφής έλαβαν χώρα στο πολύ δύσκολο περιβάλλον του 
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 Ο Γ.Γ. σε επανάληψη, των όσον διατύπωσε η Οµάδα Υψηλού επιπέδου, είπε: «� είµαι 
πλήρως ενήµερος για τις λεπτοµέρειες του θέµατος, Συµφωνώ απόλυτα µε την προσέγγιση 
αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει να αγκαλιάσουµε την RtoP, και, όταν είναι αναγκαίο, πρέπει να 
δράσουµε για αυτή. » 
79

 Ο Γενικός Γραµµατέας, Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα, Μεγαλύτερη ελευθερία: ανάπτυξη, 
ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώµατα για όλους, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, 
U.N. έγγρ. Α / 59/2005 (21 Μαρ 2005) [εφεξής Μεγαλύτερη ελευθερία], η οποία διατίθεται σε 
http://www.un.org/ largerfreedom / contents.htm. 
80

 Ο.Α. Res. 60/1, U.N. έγγρ. A / RES / 60/1 (24 του Οκτώβρη του 2005). 
81

 Μεγαλύτερη ελευθερία, ανωτέρω σηµείωση 39. 
82

 Το κείµενο του εγγράφου της Συνόδου Κορυφής συµπεριελάµβανε αυτά ακόλουθα κρίσιµα 
χωρία: «�Κάθε µεµονωµένο κράτος έχει την ευθύνη να προστατεύει τον πληθυσµό του από τη 
γενοκτονία, εγκλήµατα πολέµου, εθνοκάθαρση και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Η 
ευθύνη αυτή συνεπάγεται την πρόληψη τέτοιων εγκληµάτων, συµπεριλαµβανοµένης και της 
υποκίνησης τους, µέσω των κατάλληλων και αναγκαίων µέσων. Αποδεχόµαστε αυτή την 
ευθύνη και θα ενεργήσουµε σύµφωνα µε αυτή�» («�Each individual State has the 
responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes 
against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their 
incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will 
act in accordance with it �.»),  «�Η διεθνής κοινότητα, µέσω των Ηνωµένων Εθνών, έχει 
επίσης την ευθύνη να χρησιµοποιήσει τα κατάλληλα διπλωµατικά, ανθρωπιστικά και άλλα 
ειρηνικά µέσα, σύµφωνα µε τα κεφάλαια VI και VIII του Χάρτη, για να βοηθήσουν στην 
προστασία των πληθυσµών από γενοκτονία, εγκλήµατα πολέµου, εθνοκάθαρση και εγκλήµατα 
κατά της ανθρωπότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, είµαστε έτοιµοι να αναλάβουµε συλλογική δράση, 
έγκαιρα και αποφασιστικά, µέσω του Συµβουλίου Ασφαλείας, σύµφωνα µε τον Χάρτη, 
συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου VII, για κάθε περίπτωση χωριστά και σε συνεργασία µε 
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διπλωµατικού σώµατος των Ηνωµένων Εθνών και όχι σε πολιτικό επίπεδο στις 
πρωτεύουσες των εθνών  ∆όθηκε αγώνας σχεδόν ως την τελευταία στιγµή από 
µια µικρή οµάδα αναπτυσσόµενων χωρών συνδέονται µε τη Ρωσία, οι οποίες 
ουσιαστικά αρνούνταν να παραχωρήσουν κάθε είδους περιορισµό σχετικά µε 
την πλήρη και ανεµπόδιστη άσκηση της κρατικής κυριαρχίας, όσο ανεύθυνη και 
αν µπορεί να είναι αυτή η άσκηση. 

Αυτό που έφερε αποτέλεσµα µάλλον, ήταν η επίµονη υπεράσπιση από 
χώρες της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας υπό την ηγεσία από της Νότιας 
Αφρικής, η σαφής αποδοχή των αρχών της περιορισµένης εθνικής κυριαρχίας 
από βασικές χώρες της Λατινικής Αµερικής, και η πολύ αποτελεσµατική 
προσωπική διπλωµατία τελευταίας στιγµής ηγετών µε µεγάλων 
αµφιταλαντευόµενων χωρών, όπως ο πρωθυπουργός του Καναδά Paul Martin. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις «µάχες» που δόθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η 
οµόφωνη έγκριση από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, στο ίδιο παγκόσµιο 
φόρουµ, ήταν ένα σηµαντικό επίτευγµα. Από κάθε άποψη, είναι µια εξαιρετικά 
ενθαρρυντική εξέλιξη. Μέσα σε µόλις πέντε έτη η RtoP από µια ιδέα µιας 
επιτροπής εξελίχθηκε σε έναν ευρέως αποδεκτό διεθνή κανόνα. Θα µπορούσε 
να ειπωθεί ότι δηµιουργήθηκε µια διαδικασία-πλαίσιο για µια πολύ πιο 
αποτελεσµατική απάντηση της διεθνούς κοινότητα σε ακραίες καταστάσεις από 
ό, τι έχει καταφέρει στο παρελθόν. 

Η αναγνώριση της ευθύνης για την προστασία των ως αρχής είναι η µια 
όψη. Η πρακτική εφαρµογή της όµως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. 
Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα που µένει να ξεπεραστούν σε αυτό το θέµα, και 
θα τα περιγράψουµε εν συντοµία στη συνέχεια. 

1.4.3 Εφαρµογή της «RtoP». 

1.4.3.1 Το Πρόβληµα του Συµβουλίου Ασφαλείας (BUY-IN) 

Ένα ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης είναι χρήσιµο για την αναγνώριση 
σχετικών αρχών, αλλά το ΣΑ είναι το όργανο που έχει µεγαλύτερη σηµασία 
όταν πρόκειται για την εκτελεστική δράση.  

                                                                                                                               
τις σχετικές περιφερειακές οργανώσεις και όπου κρίνεται  σκόπιµο, εάν τα ειρηνικά µέσα 
αποδειχτούν να είναι ανεπαρκή και οι εθνικές αρχές αδυνατούν πρόδηλα να προστατεύσουν 
τους πληθυσµούς τους από γενοκτονία, εγκλήµατα πολέµου, εθνοκάθαρση και εγκλήµατα κατά 
της ανθρωπότητας.82(«�The international community, through the United Nations, also has 
the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in 
accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from 
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are 
prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security 
Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in 
cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be 
inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from 
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.�») 
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Η συζήτηση σχετικά µε το ψήφισµα που αφορά την προστασία των 
αµάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, η οποία ενσωµατώνεται σ’ αυτή τη 
διακήρυξη, έχει το τεθεί υπό αµφισβήτηση, δεδοµένου ότι εισήχθη από την 
Προεδρία του Ηνωµένου Βασιλείου τον ∆εκέµβριο του 2005, η Ρωσία και η 
Κίνα όµως υποστηρίζουν, µε τη συνηθισµένη σοβαρότητά τους, ότι το όλο θέµα 
θα πρέπει πρώτα να αντιµετωπιστεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια από τη Γενική 
Συνέλευση. 83 

Το πρόβληµα του ΣΑ έχει επιδεινωθεί από την απροθυµία των σχεδόν 
όλων, να δεχτούν το σύνολο των κριτηρίων για τη νοµιµοποίησης της χρήσης 
στρατιωτικής βίας. Στο ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε ακολούθησε στο ΣΑ στη συνέχεια, παραλείπει οποιαδήποτε 
αναφορά σε αυτές τις αρχές, είτε σε ένα συγκεκριµένο ή γενικό πλαίσιο της 
«RtoP». 

Αν και τα πέντε κριτήρια νοµιµότητας, κατάφεραν να επιβιώσουν, 
προσέκρουσαν στο τελευταίο εµπόδιο. Στην πραγµατικότητα, βρέθηκαν σε ένα 
κλοιό, µεταξύ, αφενός, της εχθρότητα των Ηνωµένων Πολιτειών, οι οποίες δεν 
ήθελαν τυχόν κατευθυντήριες γραµµές που θα εκδίδονταν να περιορίσουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο το ίδιο το ΣΑ, δηλ. της πλήρους ελευθερίας του να κάνει 
κρίσεις για κάθε περίπτωση χωριστά, και από την άλλη, στην εχθρότητα ενός 
αριθµού των αναπτυσσόµενων χωρών, οι οποίες υποστήριξαν, µε πάθος, ότι 
το να έχουν ένα σύνολο αρχών που υποτίθεται ότι περιορίζει τη χρήση βίας σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά κάποιο τρόπο θα  
ενθάρρυνε τη χρήση της. 

1.4.3.2 Το Πρόβληµα των Ψεύτικων Φίλων (FALSE FRIENDS) 

Μεγαλύτερος αναστολέας για την αποδοχή της «RtoP» είναι η κακή 
χρήση της στο πλαίσιο του πολέµου στο Ιράκ. Η λογική για στρατιωτική 
επέµβαση στο Ιράκ βασίστηκε: στο ζήτηµα της υποτιθέµενης κατοχής όπλων 
µαζικής καταστροφής, ή τουλάχιστον ικανότητας να τα κατασκευάσει, και 
συµπληρώθηκε από τη λιγότερο πειστική άποψη οτι ο Σαντάµ Χουσεΐν ήταν 
δίπλα και σε συνεργασία µε διεθνείς τροµοκράτες.  

Το σκεπτικό για καταναγκαστική ανθρωπιστική παρέµβαση δεν είναι 
τιµωρία για αµαρτίες του παρελθόντος, αλλά για να αποτρέψουν, εδώ και τώρα, 
απειλές για µεγάλο αριθµό ανθρώπων που συµβαίνουν πραγµατικά ή επίκειται 
να συµβούν. ∆εν είναι για να επιτρέψει σ’ ένα καθεστώς µε ένα αιµατηρό 
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 ∆εδοµένου ότι αυτό γράφτηκε από το Συµβούλιο Ασφαλείας που έχει υιοθετήσει την RtoP της 
αρχής µε το ψήφισµα 1674, και στη συνέχεια ενσωµάτωσε µε αναφορά στο ψήφισµα 1706 για 
το Νταρφούρ. ∆είτε S.C. Res. 1674, U.N. έγγρ. S / RES / 1674 (24 του Απρίλη 2006)? S.C. 
Res. 1706, U.N. έγγρ. S / RES / 1706 (31, Αύγ, 2006). Αλλά αποτελεσµατική λειτουργική 
εφαρµογή της αρχής εξακολουθεί να παραµένει σε κάποια απόσταση. 
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παρελθόν να δεχθεί επίθεση από τους άλλους σε µια στιγµή της επιλογής 
τους84. 

Το πρόβληµα των «false friends» επιδεινώνεται όταν υποστηρικτές της 
«RtoP» βασιζόµενοι στις αρχές της, αποφασίσουν να την χρησιµοποιήσουν ως 
εφαλτήριο για άλλες µορφές τυχοδιωκτισµών. Η Anne-Marie Slaughter και ο 
Lee Feinstein έκαναν την αρχή µε ένα άρθρο το 2004, όπου προσπάθησαν να 
χτίσουν πάνω στα θεµέλια της «RtoP» ένα νέο οικοδόµηµα, το οποίο 
ονοµάζεται «Καθήκον για την Πρόληψη» («Duty to Prevent») 85 Η έννοια αυτή 
τη στιγµή τείνει να πάρει ζωή, µε την συζήτηση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του 
Ιράν, (αν µη τι άλλο στη  στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του 2006 
επαναδιατύπωθηκε από τη διοίκηση η αποφασιστικότητα της «εάν είναι 
απαραίτητο, να ενεργούν προληπτικά, κατά την άσκηση του εγγενούς 
δικαιώµατός µας για αυτοάµυνα» 86 

Όταν κάποιος προσπαθεί να χτίσει προσεκτικά µια διεθνή συναίνεση 
εκεί που δεν υπήρχε στο παρελθόν, για κάτι το οποίο σε πραγµατικό χρόνο θα 
κινητοποιείται  για την πρόληψη γενοκτονιών και άλλων εγκληµάτων ιδιαίτερης 
αγριότητας, δεν είναι µια προς βοήθεια να διατυπωθεί η θέση ότι τα 
προληπτικά χτυπήµατα εναντίον κρατών που υποθετικά διαθέτουν πυρηνικά 
όπλα είναι ένα φυσικό επακόλουθο της «RtoP». 

1.4.3.3 Το Πρόβληµα της Ικανότητας (CAPACITY). 

Αυτό είναι το επιπλέον πραγµατικό και σοβαρό πρόβληµα, που τίθεται 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της χρήσης στρατιωτικής βίας. Ακόµη και µε πλήρη 
συµφωνία, σχετικά µε τη νοµιµότητα και τη νοµιµοποίηση της στρατιωτικής 
επέµβασης και την καλύτερη θέληση στον κόσµο για την ανάπτυξη 
στρατιωτικής δύναµης, µπορεί απλά να µην υπάρχει η ικανότητα να το 
πράξουν ή τουλάχιστον η ικανότητα να αναπτύξουν τις απαιτούµενες δύναµεις 
για την αποστολή. 

Τα προβλήµατα εδώ είναι πολύ γνωστά και κοινά σε όλους. Οι χώρες µε 
φαινοµενικά τεράστιες δυνατότητες, τόσο από άποψη ανθρώπινου δυναµικού 
όσο και από άποψη µέσων και εξοπλισµού, είναι συχνά απασχοληµένες µε 
συγκρούσεις και αναπτύξεις αλλού ή δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισµό είδος 
ή σύνθεση των στρατευµάτων για να εκτελέσουν γρήγορα και ευέλικτα τις 
όποιες εργασίες απαιτούνται. Σε όλη την Ευρώπη, ιδίως, στη µια χώρα µετά 
την άλλη, ο αριθµός των στρατευµάτων που µπορούν λειτουργικά 

                                            
84

 Ken Roth, πόλεµος στο Ιράκ: ∆εν Ανθρωπιστικής ∆ράσης, το Human Rights Watch World 
Report, 2004: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 13, 22 (2004), που 
διατίθεται στη http://www.hrw.org/wr2k4/download/ wr2k4.pdf. 
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 Lee Feinstein & Anne-Marie Slaughter, καθήκον να προστατεύει, 83 ΞΕΝΕΣ AFF. 136, 137 
(2004). 
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 Ο Λευκός Οίκος, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 18 (2006), που διατίθεται στη http://www.whitehouse.gov/nsc (ακολουθούν «Εθνική 
Στρατηγική Ασφαλείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής το 2006" υπερ-σύνδεση? Τότε 
ακολουθήσει "το πλήρες έγγραφο PDF" (τελευταία επισκέφθηκε 25 Νοεµβρίου 2006). 
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αναπτυχθούν σε µια δεδοµένη στιγµή είναι ένα πολύ µικρό ποσοστό των εν 
ενεργεία ανδρών και των γυναικών των ενόπλων δυνάµεων. Αλλού στον 
κόσµο, µπορεί να µην υπάρχει εµφανής έλλειψη στρατευµάτων να 
µεταφερθούν, αλλά υπάρχουν θέµατα εκπαίδευσης, ικανότητας διοίκησης, 
ελέγχου και επικοινωνιών, δυνατότητας µεταφοράς, και γενικά υλικοτεχνικής 
υποστήριξης. Και για κάθε προτεινόµενη πολυεθνική ανάπτυξη, θα υπάρχουν 
θέµατα σχεδιασµού, ελέγχου της αποστολής, καθώς και στο πεδίο 
εντολών/διαταγών ποιος-που-γιατί είναι υπεύθυνος και πως θα υπάρξει 
διαλειτουργικότητα. 

1.4.3.4 Το Πρόβληµα της Πολιτικής Βούλησης (POLITICAL WILL) 

Ακόµη και αν υπάρχει η ικανότητα αντίδρασης µε τον τρόπο που 
απαιτείται, είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση. Αυτό δεν ισχύει µόνο για την 
πιο ακραία µορφή καταναγκαστικής αντίδρασης (χρήση στρατιωτικής βίας). Η 
ανάγκη. για πολιτική βούληση υπάρχει, ακόµη και για τη χρήση εντελώς µη-
καταναγκαστικών προληπτικών δράσεων, οι οποίες  µπορεί, ωστόσο, να 
περιλαµβάνουν τη δέσµευση ακριβών πόρων για να εφαρµοσθούν 
αποτελεσµατικά (εφαρµογή των κυρώσεων, άσκηση διώξεων υπόπτων 
εγκληµάτων θηριωδίας ενώπιον ∆ιεθνών Ποινικών ∆ικαστηρίων, κλπ).. 

Το πρόβληµα της εύρεσης της αναγκαίας πολιτικής βούλησης να κάνει 
κάτι δύσκολο ή ακριβό ή πολιτικώς ευαίσθητο είναι απλά ένα δεδοµένο στις 
δηµόσιες υποθέσεις. Η εµφανής απουσία τέτοιας βούλησης δεν θα πρέπει να 
είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, αλλά αντίθετα θα πρέπει να είναι ένα 
κίνητρο για κινητοποίηση. 

Το ICISS έκρινε ότι η ενεργοποίηση της πολιτικής βούλησης είναι θέµα 
των θεσµικών οργάνων αλλά όχι µόνο αυτών. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
κάθε δυνατό µέσο, από τις κάµερες του CNN µέχρι τη δύναµη του "Γενικού 
Γραµµατέα [του ΟΗΕ] σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Χάρτη των Ηνωµένων 
Εθνών για να «{φέρει στη προσοχή του Συµβουλίου Ασφαλείας οποιοδήποτε 
θέµα που κατά τη γνώµη του µπορεί να απειλήσει τη διατήρηση της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας»87 Είναι επίσης ένα θέµα ότι έξυπνα, ενεργητικά και 
καλά επιχειρήµατα, ίσως να µην είναι επαρκής προϋπόθεση, αλλά είναι πάντα 
απαραίτητα για να ληφθεί µια δύσκολη πολιτική απόφαση και δράση. 

Τα επιχειρήµατα αυτά µπορεί να είναι : 

� Κοµµατικά επιχειρήµατα (party interest) σχεδιασµένα από µια 
κυβέρνηση για να εδραιωθεί µια ισχυρή εγχώρια βάση (πχ πάντα υπήρχε ένα 

σηµαντικό στοιχείο προς το συµφέρον της κυβέρνησης Μπους στο Σουδάν) 

� Επιχειρήµατα εθνικού συµφέροντος (national interest) (πολύ πιο 

εύκολο να κάνουν τώρα σε σχέση µε την «φιλονικίες σε µακρινές χώρες µεταξύ 
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 INT'L COMM'N για την επέµβαση και την κρατική κυριαρχία, ανωτέρω υποσηµείωση 16, ¶ 
3.14. 
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των ανθρώπων από τους οποίους δεν γνωρίζουµε τίποτα», από την άποψη του 

Τσάµπερλεν, λόγω του ό, τι γνωρίζουµε τώρα σχετικά µε την ικανότητα των 

αποτυχηµένων κρατών, σε αυτόν τον παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, να είναι µια 

πηγή όλεθρο για τους άλλους) 

� Οικονοµικά επιχειρήµατα (financial arguments) (από την άποψη 

της αξίας των εκατοµµυρίων δολαρίων της προληπτικής δράσης σήµερα έναντι 

µιας αξίας δισεκατοµµυρίων δολαρίων της στρατιωτικής επέµβασης αργότερα).  

Και αν όλα τα άλλα αποτύχουν. 

� Μπορούν ακόµη να είναι και ηθικά επιχειρήµατα (moral 

arguments) (οι πολιτικοί θέλουν πάντα να θεωρείται ότι ενεργούν µε βάση τα 

υψηλότερα ηθικά κίνητρα) 88 

Υπάρχουν, πολλά για να ενεργοποιηθεί και να υλοποιηθεί η αρχή της 
ευθύνης για την προστασία. Στα προβλήµατα που παραµένουν, έχει γίνει 
πρόοδος σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου του ρυθµού µε 
τον οποίο αλλάζουν τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της αλλαγής 
συµπεριφοράς. Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε καλό δρόµο προς την 
οικοδόµηση µιας διεθνούς έννοµης τάξης, παρ 'όλες τις προκλήσεις που 
εξακολουθούν να είναι αντίθετες. Αυτό σηµαίνει ότι, δεν είναι µόνο λάθος το να 
οδηγούµαστε σε πόλεµο, δεν θα έπρεπε, αλλά και το ό,τι µπορεί µερικές φορές 
να είναι το ακόµη µεγαλύτερο λάθος να πάµε σε πόλεµο για την προστασία των 
συνανθρώπων µας από την καταστροφή, όταν θα έπρεπε. 
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 Gareth Evans, Πρόεδρος, Int'l Crisis Group, εναρκτήρια οµιλία στην τηλεόραση της επιρροής 
σε ένα Σεµινάριο Κρίση Η κατάσταση στο Ελσίνκι, Φινλανδία: Πρόληψη των συγκρούσεων και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (9 Μαΐου 2006), διαθέσιµο στη διεύθυνση http: 
//www.crisisgroup.org/home/index 
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ΜΕΡΟΣ 2ο / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΟΓΜΑΤΟΣ «ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΤΟ 2011 

Οι χώρες της Μεσογείου διαχρονικά, για διαφορετικούς κάθε φορά 
λόγους είχαν ιδιαίτερη στρατηγική αξία. Αυτό και οι ανταγωνισµοί, φυλετικοί και 
θρησκευτικοί, ο ανταγωνισµός συµφερόντων των υπερδυνάµεων, τα 
ενεργειακά αποθέµατα και οι φυσικοί πόροι της περιοχής κατέστησαν την 
περιοχή εξαιρετικά ασταθή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθούν πέραν 
των όποιων ιδεαλιστικών λόγων και κάποιοι άλλοι, πιο «πρακτικοί», που 
συντέλεσαν στην παρέµβαση.  

Στην κορυφή του καταλόγου εγγράφεται το θέµα του πετρελαίου. 

Πριν την απόφαση να χρησιµοποιηθεί βία για την προστασία άµαχου 
πληθυσµού της Λιβύης από τις ένοπλες επιθέσεις από το καθεστώς της 
Λιβύης, θα έπρεπε να λάβουµε υπόψη τα εξής : 

Ο πολιτικός στόχος ήταν αλλαγή καθεστώτος. Στον απόηχο των 
επιτυχηµένων κινηµάτων κατά των καθεστώτων σε Τυνησία και Αίγυπτο, οι 
περισσότερες από τις κυβερνήσεις που ενεπλάκησαν καθώς και παρατηρητές 
έβλεπαν ως θέµα χρόνου την αποµάκρυνση από την εξουσία του 
Συνταγµατάρχη Μουαµάρ αλ-Muammar Muammar Gaddafi . Η ίδια η αλλαγή 
του καθεστώτος δεν πληροί κανένα κριτήριο της «RtoP» συνελώς, ο σκοπός 
της χρήσης βίας δεν θα µπορούσε να είναι άλλος από την ανθρωπιστική 
επέµβαση.  

Ένας άλλος στόχος ήταν να καταδείξει την αλληλεγγύη εντός της 
συµµαχίας του ΝΑΤΟ. Σίγουρα δεν είναι ένα κριτήριο «RtoP», αλλά αποτελεί 
πίεση για τα µέλη της συµµαχίας να ενταχθούν στην συµµαχία. Η Γερµανία έχει 
επικριθεί έντονα για την έλλειψη αλληλεγγύης, επειδή απείχε από την 
ψηφοφορία του ΣΑ. 

Στο πλαίσιο της έννοιας της ασφάλειας, η µόνη αιτία, θα ήταν η 
προστασία των αµάχων από συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Για το Στέιτ Ντιπάρτµεντ των ΗΠΑ, οι ανθρωπιστικοί λόγοι ήταν  
καθοριστικός παράγοντας. 

Η απόφαση για µια στρατιωτική επέµβαση χαρακτηρίστηκε από 
αντιφατικά κριτήρια, έσχατη ανάγκη και αναλογικότητα. Σε αυτό το σηµείο, 
υπήρξε µια συµφωνία µεταξύ των µεγάλων κρατών ότι έπρεπε να 
υποστηριχθούν µε στρατιωτικά µέσα οι λιβυκές δυνάµεις της αντιπολίτευσης. 

Το ψήφισµα 1973 του ΣΑ επιτρέπει στα συµµετέχοντα κράτη «να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ... για την προστασία των αµάχων και των 
κατοικηµένων περιοχών που βρίσκονται υπό την απειλή της επίθεσης» Το 
ψήφισµα ήταν σύµφωνο µε τα κριτήρια «RtoP» µε µόνα όµως κριτήρια τη 
δίκαιη αιτία και τη σωστή πρόθεση. 
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Οι γεωπολιτικές εκτιµήσεις µπορούν να αγνοηθούν. Η Λιβύη είναι µια 
µικρή χώρα σε σχέση/αντίθεση µε την Αίγυπτο. Συνεπώς, δεν έχει την ίδια 
γεωπολιτική Αξία. Το 2% των παγκόσµιων αποθεµάτων πετρελαίου θα 
µπορούσε εύκολα να αντικατασταθεί από άλλες πηγές. Αν υπήρχαν 
«γεωπολιτικά» ή «ζωτικά συµφέροντα», αυτά θα ήταν σε έντονη αντίθεση µε 
την «RtoP». 

Η έκθεση «RtoP». αναφέρει ότι: «τη δίκαιη πρόθεση είναι καλύτερα 
εξασφαλισµένη µε πολυµερείς δραστηριότητες, και υποστηρίζεται σαφώς από 
τις περιφερειακές γνώµη και αφορούν τα θύµατα» Υπάρχει µια εντολή του ΣΑ 
που έχει τέθηκε σε εφαρµογή από ένα συνασπισµό των µελών του ΝΑΤΟ. Το 
ψήφισµα είχε εγκριθεί και από τον Αραβικό Σύνδεσµο. Εν ολίγοις, θα µπορούσε 
ειπωθεί ότι η Λιβυκή υπόθεση θα µπορούσε να θεωρηθεί ως περίπτωση 
«RtoP», διότι το ψήφισµα 1973 αναφέρει ότι η  Λιβύη αποτελεί «απειλή για τη 
διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».  

Ο πολιτικός στόχος της αλλαγής του καθεστώτος και η περιορισµένη 
εντολή του Συµβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των αµάχων δεν είναι 
απαραίτητα σύµφωνες. Επίσης, η δυνατότητα επίτευξης ανθρωπιστικών 
στόχων µε στρατιωτικά µέσα παραµένει αµφισβητήσιµη (οι διαφορές µεταξύ 
του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, καθώς και µεταξύ Γαλλίας και 
Γερµανίας, το αποδεικνύουν). 

2.1. Ιστορικό 

Ο συνταγµατάρχης Muammar Muammar Gaddafi ανέβηκε στην εξουσία 
το 1969, και παρέµενε για 42 χρόνια. Η έκθεση «Human Development Report» 
αναδείκνυε τη Λιβύη ως τη 2η πιο ανεπτυγµένη χώρα της Αφρικής µετά τις 
«Seychelles»89. Στις αρχές του 2011, µια σειρά διαδηλώσεων εξαπλώθηκε στις 

αραβικές χώρες µε αιτήµατα περισσότερων δικαιωµάτων, δηµοκρατίας, και 
οικονοµικής ανάπτυξης, (µετά από την αυτοπυρπόλυση ενός νέου από την 
Τυνησία, του «Mohammad Bouazizi»90). Η ένταση στην περιφέρεια της Μέσης 

Ανατολής, οδήγησε σε «τεκτονικές αλλαγές» το γεωστρατηγικό τοπίο. Το κύµα 
των διαδηλώσεων έφτασε στη Λιβύη το Φεβρουάριο του ίδιου έτους 
προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Muammar Gaddafi . Η διεθνής κοινότητα 
ως σύνολο αλλά και πολλές χώρες σε κλήθηκαν να διαχειρισθούν αυτή τη 
µείζονα υπόθεση. 

Στις 16 Φεβρουαρίου διαδηλωτές αντίθετοι στο καθεστώς εισήλθαν στην 
Βεγγάζη(Benghazi), τη 2η µεγαλύτερη πόλη της Λιβύης, και σχεδόν αµέσως 
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 UNDP, Human Development Report 2011, 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf, και Human Rights Watch, ―Truth 
and Justice Can‘t Wait: Human Rights Developments in Libya Amid Institutional Obstacles,ǁ 
December 2009, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya1209web.pdf. 
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 Ian Black, ―Where the Arab spring will end is anyone's guess,ǁ Guardian, June 17, 2011, 
http://www.theguardian.com/world/2011/jun/17/arab-spring-end-anyone-guess. 
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εξαπλώθηκε το κύµα διαδηλώσεων και σε άλλες µεγάλες πόλεις της 

Λιβύης.91128 

Ακολούθησε η πτώση των «Ben Ali» στην Τυνησία  and «Hosni 
Mubarak» στην Αίγυπτο, ενώ ο Muammar Gaddafi προσπάθησε να εκτονώσει 
την ένταση υποσχόµενος µεταρρυθµίσεις και εκδηµοκρατισµό. Οι διαδηλωτές 
δεν αποδέχτηκαν τους όρους του, και αυτό προκάλεσε τη βίαιη αντίδρασή 
του.92. Μέχρι τα τέλη του µήνα, εκατοντάδες είχαν σκοτωθεί από τις δυνάµεις 

ασφαλείας και τις αεροπορικές επιδροµές. Η UNHCR ανέφερε γύρω στις 
100,000 πρόσφυγες. 

Το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο (National Transitional Council / NTC) 
ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου και ενεργούσε ως κυβέρνηση στο ανατολικό 1/3 
της χώρας, όπου το καθεστώς Muammar Gaddafi είχε χάσει τον έλεγχο Στο 
συµβούλιο συµµετείχε και ένας αριθµός αξιωµατούχων του προηγούµενου 
καθεστώτος που άλλαξαν στρατόπεδο εγκαταλείποντας τον. Το ΣΑ υιοθέτησε 
οµόφωνα το ψήφισµα 1970 (Resolution 1970), µε το οποίο επιβλήθηκαν 
περιορισµοί στη Λιβύη και έγινε παραποµπή στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 
(∆Π∆/International Criminal Court) για τη διερεύνηση του ενδεχοµένου 
διάπραξης εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας Μεταξύ άλλων επιβλήθηκε 
εµπάργκο όπλων αλλά και πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων 
αξιωµατούχων του καθεστώτος. Με το ίδιο ψήφισµα, καλούνταν η πολιτική 
ηγεσία της Λιβύης να καταβάλει προσπάθειες προκειµένου να τερµατιστεί 
άµεσα η βία στη χώρα. 

Το ψήφισµα 1970 αποτελούσε και προειδοποίηση για τον Muammar 
Gaddafi, ο οποίος όχι µόνο το αγνόησε παντελώς αλλά έσπευσε να καταστείλει 
τη µετασχηµατισθείσα από απλές διαδηλώσεις σταδιακά σε εξέγερση του. Με 
την επέκταση και την εντατικοποίηση της καταστολής φαίνεται τελικά ότι 
πραγµατοποίησε την απειλή του για «χωρίς έλεος» συντριβή όσων 
επαναστάτησαν και την πόρτα-πόρτα εκκαθάριση της χώρας του από «τους 
γεµάτους ναρκωτικά πράκτορες του εχθρού». Με τη συντριπτική ισχύ και τη 
βοήθεια ξένων µισθοφόρων που δρούσαν κυρίως εντός των αστικών περιοχών 
(στις περισσότερες των περιπτώσεων ως ακροβολιστές που έβαλλαν 
αδιακρίτως κατά των αµάχων), επέτυχε σε µεγάλο βαθµό την ανακατάληψη και 
τον έλεγχο των περισσότερων πόλεων που είχαν περάσει στον έλεγχο των 
επαναστατών. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, και κυρίως τον κίνδυνο να καταληφθεί 
το προπύργιο των επαναστατών στη Βεγγάζη, όπου εγκαταστάθηκε η έδρα της 
ήδη αναγνωρισθείσας από τη Γαλλία την 11η Μαρτίου 2011, Εθνικής 
Μεταβατικής Κυβέρνησης της Λιβύης, το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδρίασε εκ νέου µετά 
από αίτηση του Αραβικού Συνδέσµου και εξέδωσε την 17η Μαρτίου 2011 το 
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υπ'. αριθµ. 1973 ψήφισµα του. Σύµφωνα µε αυτό (Κεφ. VII / Chapter VII), 
επιβλήθηκε µια ζώνη απαγόρευσης  πτήσεων (imposing a no-fly zone) πάνω 
από τη Λιβύη. Επιπλέον επέτρεπε την ανάληψη όλων των αναγκαίων µέτρων 
για να εξασφαλιστεί η προστασία του πληθυσµού της  Λιβύης93 και παρείχε τη 

νοµική βάση. Από τη ψηφοφορία απείχαν η Κίνα, η Ρωσική Οµοσπονδία, η 
Γερµανία, η Ινδία και η Βραζιλία (οι 3 τελευταίες διεκδικούν θέση µόνιµου 
µέλους) ενώ οι 3 Αφρικανικές χώρες, Γκαµπόν, Νιγηρία και Νότια Αφρική (µέλη 
της Αφρικανικής Ένωσης), µη µόνιµα µέλη, ψήφισαν υπέρ.  

Στις 19 Μαρτίου Ο συνασπισµός των κρατών µε ηγέτιδες χώρες τις 
Γαλλία (France), ΗΠΑ (USA) και Ηνωµένο Βασίλειο (UK) άρχισαν αεροπορικές 
προσβολές σε στρατιωτικούς στόχους στη Λιβύη οι οποίοι προσέγγιζαν τη 
Βεγγάζη.94  

Αυτό που ακολούθησε ήταν µήνες µαχών στη παραθαλάσσια ζώνη της 
χώρας µε την προώθηση των επαναστατικών δυνάµεων. Η πόλη της 
«Misrata» πολιορκήθηκε επί µήνες95. Στα δυτικά, οι επαναστατικές δυνάµεις 
είχαν µικρή πρόοδο, ενώ µεγαλύτερη ήταν αυτή στα ανατολικά της χώρας96 

παρά τις επιδροµές του ΝΑΤΟ οι οποίες εξουδετέρωσαν το 30-40% των 

Λιβυκών επίγειων δυνάµεων97.138  

Τον Αύγουστο οι επαναστάτες έφτασαν στην Τρίπολη καταλαµβάνοντας 
διάφορα σηµεία της πόλης98. Από τότε οι συγκρούσεις επικεντρώθηκαν στις 

µεγάλες πόλεις της χώρας (Sabha, Bani Walid και Sirte).  Η Sirte καταλήφθηκε 
στις 20 Οκτωβρίου, ενώ ο Muammar Gaddafi βρέθηκε και συνελήφθη στην 
πόλη. Η εκτέλεσή του, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο έγκληµα πολέµου.99

 

Η Λιβύη διατυπώθηκε από το National Transitional Council ότι 
απελευθερώθηκε από τον Οκτώβριο100, παρ’ όλο που οι µάχες συνεχίζονταν σε 

πολλές περιοχές της χώρας (Bani, Walid, and Sirte).  

Το NATO τερµάτισε την επιχείρηση µετά τη υιοθέτηση του ψηφίσµατος 
2016 (Resolution 2016) µε το οποίο τερµατίζονταν η εξουσιοδότηση για την 
επέµβαση,101 παρά τις εκκλήσεις της νέας Λιβυκής κυβέρνησης για παράταση 

των επιχειρήσεων µέχρι το τέλος του έτους. 
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Σήµερα η Λιβύη απέχει πολύ από το να θεωρηθεί µια σταθερή και 
ασφαλής χώρα. Επιθέσεις σε πολιτικούς, στρατιωτικούς, διπλωµατικούς 
πολίτες είναι ιδιαίτερα συχνές (θάνατος του πρέσβη των ΗΠΑ το 2012)102. Παρ’ 

όλα αυτά έγιναν εκλογές στη Λιβύη, και έχει αναδειχθεί ένα κοινοβούλιο που 
δουλεύει για την αναστήλωση της χώρας103. 

2.2 ∆ιεθνής Νοµιµοποίηση 

Μελετώντας τα κύρια σηµεία των ψηφισµάτων (Res. 1970, 1973, 2016) : 

� Ψήφισµα 1970  Επιβολή Κυρώσεων / Παραποµπή στο 
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο (∆Π∆), 

� Ψήφισµα 1973  Εξουσιοδότηση για επιβολή «Ζώνης 
Απαγόρευσης Πτήσεων. 

� Ψήφισµα 2016  Άρση Εξουσιοδότησης – Τερµατισµός 
Επέµβασης. 

{. συµπεραίνεται οτι η όλη διατύπωση αφορά την προστασία του 
πληθυσµού από επιθέσεις προερχόµενες από την κυβέρνηση της χώρας. 
Επιπροσθέτως υπάρχει η ειδική µνεία ότι η κατάσταση στη Λιβύη αποτελεί 
«απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» γεγονός που δίνει τη νοµική βάση 
για χρήση στρατιωτικής ισχύος σύµφωνα µε το κεφάλαιο VII του Καταστατικού 
Χάρτη του ΟΗΕ.  

Το ψήφισµα εξουσιοδοτεί τα µέλη του οργανισµού είτε ατοµικά είτε σε 
εθνικό επίπεδο, είτε µέσω των περιφερειακών οργανισµών ασφαλείας, είτε 
ακόµα και µέσω άλλων διευθετήσεων, για τη λήψη όλων των αναγκαίων 
µέτρων, για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται υπό την απειλή των 
Λιβυκών κυβερνητικών δυνάµεων. 

Η Ζώνη Απαγόρευσης Πτήσεων (ΖΑΠ) και το εµπάργκο όπλων είναι οι 
δυο βασικοί πυλώνες για την υλοποίηση των προαναφερθέντων. Ο 
αποκλεισµός της ξένης κατοχής και ότι είναι µια επιχείρηση µε σαφή όρια είναι 
άλλα δυο άξια µνείας στοιχεία, ενώ στο ψήφισµα τονίζεται ο σηµαντικός ρόλος 
του Αραβικού Συνδέσµου. Με τη συγκεκριµένη διατύπωση εµφανίζεται ότι η 
αντίδραση στη λιβυκή κρίση δεν είναι απλώς µια δυτική ενέργεια των ∆υτικών» 
όπως ισχυρίσθηκε ο Muammar Muammar Gaddafi.  

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η παύση των εχθροπραξιών και η ανακωχή 
δεν προϋπέθετε κατά ανάγκη την «αποµάκρυνση Muammar Gaddafi». 
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2.3 Εφαρµογή της «Ευθύνης Προστασίας» 

2.3.1 ∆ίκαιος Λόγος (Just Cause) 

Οι διαδηλωτές αντιµετωπίσθηκαν µε εξαιρετικά βίαιο τρόπο από τις 
κυβερνητικές δυνάµεις από την αρχή. Η «Human Rights Watch» ανέφερε 
τουλάχιστον  233 θύµατα µέσα στις 5 πρώτες ηµέρες από την δράση των 
δυνάµεων ασφαλείας104. Υπήρχαν αναφορές για αεροπορικές επιδροµές και 

άλλες µη αποδεκτές επιχειρήσεις εναντίων πολιτών που µεταδίδονταν σχεδόν 
σε πραγµατικό χρόνο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μετά τη έναρξη της 
επέµβασης η επιτροπή ICRC, ανέφερε την ανακάλυψη οµαδικών τάφων 
εκτελεσθέντων διαδηλωτών105. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν τη βαρβαρότητα του καθεστώτος. Το ∆Π∆ 
(ICC) κατηγόρησε τον Muammar Gaddafi, το γιό του Saif Al-Islam και τον 
επικεφαλή πληροφοριών Abdullah Senussi για τα εγκλήµατα που 
διαπράχθηκαν. 

Ο Saif Al-Islam, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελµα οι Λίβυοι, θα 
πολεµούσαν µέχρι τον τελευταίο άνδρα ή γυναίκα, και ότι αν η Λιβύη κυλούσε  
σε έναν εµφύλιο πόλεµο αυτός θα είχε χιλιάδες νεκρούς106. Ο Muammar 

Gaddafi από τη µεριά του δήλωνε για τους επαναστάτες ότι καθοδηγούνταν 
από  «τους γεµάτους ναρκωτικά πράκτορες του εχθρού», και τους απείλησε  µε 
θανατική ποινή. Επιπρόσθετα έλεγε ότι θα πέθαινε σαν «µάρτυρας», ενώ ήταν 
ήδη γνωστή η βιαιότητα του καθεστώτος (σε µια εξέγερση στις φυλακές του  
του He added he would not step down and that he would die a «Abu Salim» 
τερµατίστηκε µε 1,200 νεκρούς κρατουµένους107. 

Όταν οι επαναστάτες άρχισαν να υποχωρούν ήταν βέβαιο ότι ο 
Muammar Gaddafi δεν θα έδειχνε κανένα έλεος και όχι µόνο προς τους 
επαναστάτες αλλά και προς τις οικογένειές του, αλλά και σε κάθε πολίτη που 
θεωρούσε ότι τους είχε βοηθήσει.. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο 
ανατολικό τµήµα της Λιβύη ήταν εκτός ελέγχου, και στην «Cyrenaica» δεν 
υπήρχαν δυνάµεις προσκείµενες στο καθεστώς του, ήταν βέβαιο ότι οι διώξεις 
θα έφταναν πολύ πέρα από τη «Benghazi». 

Η προώθηση των δυνάµεων του Muammar Gaddafi δεν άφηναν πολλά 
χρονικά περιθώρια για καθυστερήσεις για έρευνες και αναφορές ιδιαίτερα και µε 
τη απουσία δηµοσιογράφων και ΜΚΟ.  
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Το Res.1973 που εξουσιοδότησε τη χρήση κάθε πρόσφορου µέσου για 
την προστασία του πληθυσµού υιοθετήθηκε στις 17 Μαρτίου. Οι πρώτες 
αεροπορικές επιδροµές εναντίων των δυνάµεων του Muammar Gaddafi 
άρχισαν στις  19 Μαρτίου, ενώ οι µάχες είχαν φτάσει στα προάστια της 
«Benghazi». 

2.3.2 Νόµιµη Εξουσία (Right Authority) 

Αρχικά µε το ψήφισµα 1970 το ΣΑ οµόφωνα καταδίκασε τις βιαιότητες 
από µέρους των κυβερνητικών δυνάµεων, επέβαλε περιορισµούς στην 
κυβέρνηση της Λιβύης, και παρέπεµπε την υπόθεση στο ∆Π∆ για περεταίρω 
έρευνες. Η απόφαση για επέµβαση λήφθηκε µε το ψήφισµα 1973 (UNSC 
Resolution 1973) από το ΣΑ, στις 17 Μαρτίου. Ψήφισαν 10 µέλη υπέρ και 
υπήρχαν 5 αποχές (2 µόνιµα µέλη : η Ρωσία και η  Κίνα και επιπλέον η 
Βραζιλία, η Γερµανία και η Ινδία).  Το ψήφισµα ανέφερε το «∆ικαίωµα για 
Προστασία» επέβαλε Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη Λιβύη και 
χρησιµοποιούσε τον όρο «χρήση κάθε αναγκαίου µέσου» ({«all means 
necessary»�). 108. 

Η Ρωσία είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην επέµβαση πιστή στη αρχή 
της «µη επέµβασης», και αν είχε έγκαιρα αντιληφθεί την επικείµενη έκταση της 
επέµβασης θα έθετε «VETO» 109. 

Στη συνέχεια Ρωσία110  και Κίνα111 ζήτησαν την αποµάκρυνση του 

Muammar Gaddafi112., και άρχισαν επαφές µε τη µεταβατική κυβέρνηση 

(National Transitional Council).. 

2.3.3 ∆ίκαιη Πρόθεση (Right Intention) 

Είναι εµφανές ότι η διεθνής επέµβαση δεν άρχισε νωρίς, και είναι γενικά 
αποδεκτό ότι και ανθρωπιστικοί λόγοι την επέβαλαν. 

Κάποιοι άλλοι λόγοι που έχουν διατυπωθεί αφορούν την αποµάκρυνση 
ενός ανεπιθύµητου ηγέτη και µιας βίαιης κυβέρνησης από τις δυνάµεις της 
∆ύσης. Αυτό βέβαια δεν ευσταθεί διότι µέχρι και λίγο προ της επέµβαση Η 
Λιβύη βρισκόταν σε φάση επαναπροσέγγισης µε τις ∆υτικές δυνάµεις. Το 2003 
ο Muammar Gaddafi αποφάσισε να διακόψει το πρόγραµµα κατασκευής όλων 
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µαζικής καταστροφής113. Muammar Gaddafi Είχε αποφασίσει να αποζηµιώσει 
τις οικογένειες των θυµάτων της τραγωδίας του «Lockerbie».114 Είχε 

αυξανόµενα καλές σχέσεις µε δυτικούς ηγέτες, (συµπεριλαµβανοµένων των, 
Γάλλου προέδρου Sarkozy και Ιταλού πρωθυπουργού Berlusconi). 

Η άποψη ότι ήταν στρατηγικός σχεδιασµός των ΗΠΑ η «Αραβική 
Άνοιξη» και η αποµάκρυνση του Muammar Gaddafi µε την επέµβαση είναι 
αβάσιµη. Η «Αραβική Άνοιξη» βρήκε τους πάντες σχεδόν απροετοίµαστους. ( 
καθεστώτα θεωρούµενα φιλικά προς τις ΗΠΑ όπως της Αιγύπτου, Μπαχρέϊν, 
Υεµένης βρέθηκαν υπό πίεση, µε τις ΗΠΑ να επαναπροσδιορίζουν την πολιτική 
τους απέναντί τους). 

Μια δεύτερη σκέψη όσο αφορά την επέµβαση είναι ότι αυτή έγινε για τον 
έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεµάτων της Λιβύης. Ο ισχυρισµός αυτός δεν 
ευσταθεί διότι ήδη το Λιβυκό πετρέλαιο έρρεε προς τις χώρες της ∆ύσης. 
∆υτικές εταιρίες είχαν συνεργασίες µε τη πετρελαϊκή βιοµηχανία της Λιβύης. 
Στην πραγµατικότητα η αναταραχή στη Λιβύη µάλλον επέδρασε αρνητικά στην 
υπόθεση «Λιβυκό Πετρέλαιο» περιορίζοντας την παραγωγή και διάθεση 
αυτού115.  

Οι πετρελαϊκές εταιρίες παρέµειναν σε Λιβυκά χέρια, και οι χώρες της 
δύσης δεν απέκτησαν κανενός είδους έλεγχο επί των αποθεµάτων της Λιβύης. 
Συνεπώς και αυτό το επιχείρηµα µάλλον είναι αβάσιµο. 

Οι ανθρωπιστικές επεµβάσεις συνασπισµών κρατών καθιστούν 
δυσδιάκριτες τις πραγµατικές προθέσεις των µεµονωµένων κρατών. Η 
επέµβαση εδώ άρχισε αρχικά από τις ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο και 
Καναδά, και εξελίχθηκε σε επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Οι σύµµαχοι είχαν τη 
υποστήριξη και άλλων χωρών όπως του ΚΑΤΑΡ (Qatar). 

Παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ σταδιακά άλλαξε την αποστολή 
του από καθαρά ανθρωπιστική (προστασία αµάχων) σε συνεισφορά στην 
αποδόµηση του καθεστώτος είναι ένα σοβαρό θέµα από την ηθική άποψη της 
επέµβασης. 

Επιπρόσθετα, το πρόβληµα µε τη επέµβαση στη Λιβύη είναι ότι οι 
ΝΑΤΟϊκες δυνάµεις παρέµειναν µάλλον περισσότερο απ' όσο έπρεπε απλά για 
να προστατεύσουν τον τοπικό πληθυσµό, συµµετείχαν στην αποµάκρυνση του 
Muammar Gaddafi. 
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Αυτά ίσως καταστήσουν στο µέλλον περισσότερο δύσκολη την αποδοχή 
και εξουσιοδότηση αποστολών στα πλαίσια της «RtoP»116. 

2.3.4 Τελευταία Επιλογή (Last Resort) 

Για να εξετάσουµε αυτό το κριτήριο θα πρέπει να δούµε αν η επέµβαση 
έγινε αφού εξαντλήθηκε κάθε άλλο µέσο για να σταµατήσουν οι ακρότητες. 
Αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο να εξετασθεί. Στην περίπτωση της Λιβύης, ο 
Muammar Muammar Gaddafi δεν επεδίωξε να έρθει σε κάποια συνεννόηση ή 
διάλογο πριν την έναρξη της επέµβασης. 

Αν και είχε συγκροτήσει µια επιτροπή µεταρρυθµίσεων προ της 
επέµβασης αυτή συγκροτήθηκε αφού είχαν ήδη κατασταλεί µε αιµατηρό τρόπο 
τις πρώτες διαδηλώσεις. 117. Αµέσως µετά στράφηκε εναντίων των 

διαµαρτυροµένων, απειλώντας τους να τους εξαφανίσει ή να πεθάνει στην 
διαδικασία. 

Η αντίδρασή του ήταν µεγάλη απειλή όχι γιατί θα σκοτώνονταν 
άνθρωποι σε µάχες αλλά άµαχοι που δεν είχαν σχέση µε τις µάχες. 

Τελικά ο Συνταγµατάρχης  Muammar Gaddafi rο οποίος κυβερνούσε τη 
Λιβύη για 42 χρόνια, αν ήθελε να κάνει µεταρρυθµίσεις θα τις είχε κάνει όλα 
αυτά τα χρόνια που κυβερνούσε. Αντιθέτως  κυβερνούσε µε σκληρό τρόπο µε 
αποτέλεσµα η Λιβύη να κατατάσσεται πλέον ανελεύθερες χώρες του κόσµου. 

2.3.5 Αναλογικότητα (Proportional Means) 

Είναι δύσκολο να ειπωθεί ότι η επέµβαση δεν ήταν σε αναλογία µε την 
απειλή. Η επέµβαση πραγµατοποιήθηκε χωρίς επίγεια στρατεύµατα, χωρίς 
κατοχή, ακόµα και αν αυτό περιλαµβανόταν στην εξουσιοδότηση(Resolution 
1973)118. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η προσβολές από απόσταση ήταν µια µορφή 

άνισου αγώνα,  αλλά η αεροπορικές προσβολές δεν απαγορεύονταν. 

Η επιχείρηση τερµατίσθηκε τον Οκτώβριο, αφού είχε σκοτωθεί ο 
Muammar Gaddafi  και είχε «απελευθερωθεί» η χώρα. Το ΣΑ µε το ψήφισµα 
2016 στις 27 Οκτωβρίου τερµάτισε την εξουσιοδότηση στο ΝΑΤΟ για την 
επέµβαση. Το ΝΑΤΟ σταµάτησε τις επιχειρήσεις στις 31 του µηνός, παρά τις 
εκκλήσεις των Λίβυων να συνεχιστούν µέχρι το τέλος του έτους.. 

Αλλά το ερώτηµα παραµένει αν το ΝΑΤΟ θα µπορούσε να είχε 
ολοκληρώσει την επέµβαση νωρίτερα. ,καθώς ήταν πλέον προφανές ότι ο  
Muammar Gaddafi  δεν είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει επί µακρόν τις 
χερσαίες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων οι δυνάµεις των 
επαναστατών καταλάµβαναν και ρν συνεχεία έχαναν πολλές σηµαντικές 
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πόλεις. Στην παρούσα όµως φάση του πολέµου ο  Muammar Gaddafi είχε 
φτάσει στο όριό του και δεν είχε άλλες δυνατότητες. Συνεπώς οι δυνάµεις του 
ήταν θέµα χρόνου να νικηθούν και στο έδαφος, οπότε δεν υπήρχε η ανάγκη 
συνέχισης των αεροπορικών επιδροµών.  

Η παράταση των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στη Λιβύη συνεπώς υπό αυτή 
την οπτική δεν είναι απόλυτα συµβατή µε το κριτήριο της αναλογικότητας. Παρ’ 
όλα αυτά το ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι συνέχισε τις επιχειρήσεις καθαρά για 
ανθρωπιστικούς λόγους. ∆εν παρείχε όµως στη HRW τις απαραίτητες 
αποδείξεις/διευκρινήσεις119. για τους ισχυρισµούς του. Επιπρόσθετα µετά το 

πέρας των συγκρούσεων αναφέρθηκαν και ακρότητες από µέρους των 
επαναστατών µε θύµατα υποστηρικτές του Muammar Gaddafi .Αυτά τα 
εγκλήµατα δεν µπορεί «cannot ex post factο»  κρίνουν τη νοµιµότητα αυτής 
καθ’ εαυτής της επέµβασης.  

Μπορούν όµως να αποτελέσουν προβληµατισµούς για επόµενες-
µελλοντικές επιχειρήσεις. 

2.3.6 Λογική Προοπτική (Reasonable Prospects) 

Ο συνασπισµός των κρατών που άρχισε τις επιδροµές αποτελούνταν 
από ισχυρές δυνάµεις των ΗΠΑ, Γαλλίας, Ηνωµένου Βασιλείου και Καναδά, οι 
οποίες στην πορεία ενισχύθηκαν µε πρόσθετες δυνάµεις κρατών εκτός ΝΑΤΟ, 
όπως από το Κατάρ. 

Οι αντίπαλες δυνάµεις των Λίβυων ήταν ανεπαρκώς εξοπλισµένες. 
Επιπρόσθετα υπήρχαν φήµες ότι εσκεµµένα ο Muammar Gaddafi παραµέλησε 
τις ένοπλες δυνάµεις του, για να µην είναι σε θέση να δράσουν εναντίων του, 
κρατώντας µόνο ένα µέρος καλά εκπαιδευµένων και εξοπλισµένων δυνάµεων 
για την προστασία του120. Επιπρόσθετα, ορισµένες «φυλές» στάθηκαν 

παραδοσιακά στο πλευρό του (πχ Werfala στη Νότια Λιβύη), και σε αυτές τις 
δυνάµεις υπήρχαν και µισθοφόροι από Αφρικανικές χώρες καθώς και 
Ευρωπαίοι 121. 

Οι επαναστατικές οµάδες ήταν ένα ανοµοιόµορφο σύνολο. Κάθε οµάδα 
είχε τις δικές της αρχές, σύµφωνα µε τη φυλή, την πόλη ακόµα και τη συνοικία 
προέλευσής της. Αρχικά ήταν στο ανατολικό τρίτο της χώρας και σταδιακά 
επεκτάθηκαν και προς τα δυτικά. Οι δυνάµεις των επαναστατών δέχτηκαν 
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βοήθεια σε όπλα, πυροµαχικά τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από ΄χωρες εκτός 
ΝΑΤΟ. 

Ήταν προφανές ότι οι αεροπορικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ απέτρεψαν 
σε µεγάλο βαθµό την πτώση της «Benghazi» στις δυνάµεις του Muammar 
Gaddafi. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν κατά 
µήκος της παραθαλάσσιας οδού, γύρω από τη «Misrata» και τα βουνά στα 
δυτικά.Τον Αύγουστο υπήρξε µια διακοπή των επιχειρήσεων µε την πτώση της 
«Tripoli», και τους επόµενους δυο µήνες οι µάχες συνεχίστηκαν γύρω από τις 
πόλεις «Bani», «Walid» και την περιοχή της «Sirte». 

Η επέµβαση είχε πολύ καλές προοπτικές από την αρχή κυρίως λόγο της 
ισχύος των κρατών του συνασπισµού. Όµως η σύγκρουση δεν παρέµεινε στο 
εσωτερικό της Λιβύης. Οι δυνάµεις των καλά εξοπλισµένων και εκπαιδευµένων 
«Tuareg», πιστών στο καθεστώς του Muammar Gaddafi,  µτάε τη δυσµενή 
εξέλιξη των επιχειρήσεων πέρασαν στα εδάφη των γειτονικών «Niger» και 
«Mali». Εκεί σε µεγάλο βαθµό αποσταθεροποίησαν τα κράτη στις αρχές του 
2012122. 

Μαχητές των «Tuareg» καθώς και οµάδες Ισλαµιστών 
αποσταθεροποίησαν το «Mali», θέτοντας σε αµφισβήτηση και αναταραχή 
µεγάλο µέρος της έκτασης του κράτους θέτοντας θέµα αυτονόµησης της 
περιοχής του «Azawad».Η απειλή για όλη την περιοχή ήταν µεγάλη και µόνο 
µετά από την επέµβαση δυνάµεων των ΗΕ το 2012 αποτράπηκαν περισσότερα 
προβλήµατα. Το ΝΑΤΟ καθώς και τα ΗΕ θα έπρεπε να είχαν κάποιο σχέδιο για 
την αποτροπή αυτής της εξέλιξης από την αρχή. 

2.3.7 Ανάληψη ∆ράσης κατά της Λιβύης 

Με τις αεροπορικές επιχειρήσεις γαλλικών µαχητικών ξεκίνησε η 
επέµβαση της πολυεθνικής δύναµης η οποία σύµφωνα µε την απόφαση του 
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να απαγορεύσει τις πτήσεις πάνω 
από τη Λιβύη και να αποτρέψει την περαιτέρω αιµατοχυσία αµάχων. 

Οι πρώτες εκτιµήσεις για την επέµβαση µετά τα ψηφίσµατα του ΣΑ 
άφησαν να διαφανεί ότι τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων θα υποστήριζαν 
αρχικά οι Ευρωπαίοι και οι µεσανατολικές δυνάµεις, σε µια προσπάθεια να 
φανεί ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν συµµετείχαν ιδιαίτερα ενεργά στην 
επέµβαση σε ένα ξένο κράτος, το οποίο µάλιστα κατέχει «ιδιαίτερη» θέση στο 
ενεργειακό µωσαϊκό. Παρ' όλα αυτά, αξιωµατούχοι της Αµερικανικής 
αεροπορίας (USAF) δεν απέκλεισαν το ενδεχόµενο της  συµµετοχή τους. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από ανοικτές πηγές, Γαλλικά µαχητικά 
πέταξαν πάνω από τη Βεγγάζη και άλλες µεγάλες πόλεις, και έπληξαν 
στρατιωτικά οχήµατα που συµµετείχαν σε επιχειρήσεις ανακατάληψης πόλεων 

                                            
122

 Thomas Fessy, ―Gaddafi‘s Influence in Mali‘s Coup,ǁ BBC, March 22, 2012, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17481114. 
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από τις δυνάµεις του Muammar Gaddafi . Παράλληλα Αµερικανικές πηγές 
ανέφεραν ότι είχαν προγραµµατισθεί το πρωί ναυτικές επιχειρήσεις των 
αµερικανικών δυνάµεων οι οποίες µε πυραύλους «Cuise» τύπου «Tomahawk» 
θα έπλητταν στόχους της Λιβυκής αεράµυνας. 

2.4 ∆ιεθνείς Περιβάλλον  

Η επέµβαση της πολυεθνικής δύναµης καταδεικνύει, για µία ακόµα 
φορά, ότι η διεθνής κοινότητα έχει τη δυνατότητα να επεµβαίνει συνεργατικά 
στις περιπτώσεις που απαιτούν στρατιωτική ισχύ για την προστασία 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου (στη συγκεκριµένη περίπτωση, το 
δικαίωµα στη ζωή των αµάχων). 

Ωστόσο, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και κυρίως η 
επιλεκτικότητα των επεµβάσεων καταδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
είναι στην πραγµατικότητα πολύ χαµηλά στην ατζέντα των µεγάλων δυνάµεων 
και δεν αποτελούν κριτήριο για τη συνολική αξιολόγηση της πολιτικής τους. 
Αρκεί κανείς να αναλογιστεί τη διεθνή αντίδραση σε άλλες περιπτώσεις 
κατάφωρης παραβίασης δικαιωµάτων όπου οι ισχυρότερες δυνάµεις έµειναν 
απαθείς και µε τη συµπεριφορά τους ενίσχυσαν τον επιτιθέµενο ή τον δυνάστη. 

∆ιότι ναι µεν είναι λίγοι οι ηγέτες του σήµερα που είναι τόσο απεχθείς 
όσο ο Muammar Muammar Gaddafi , αλλά είναι πολλοί οι πολίτες που 
σφαγιάστηκαν από κρατικές δυνάµεις όταν όρθωσαν το ανάστηµά τους και 
περιφρούρησαν τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους. Και µιλάµε για τις τελευταίες 
δεκαετίες, όχι στον Ψυχρό Πόλεµο ή και παλαιότερα. 

Όχι, µπορεί όµως να υπολογίζει στα συµφέροντα και στους συµµάχους. 
∆ιότι µπορεί η επέµβαση στη Λιβύη να είναι µια κλασική περίπτωση επέµβασης 
στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους (µια αρχή που φαίνεται ότι στις 
περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω έγινε σεβαστή), αλλά είναι 
ταυτόχρονα µια πρώτη και σωστή αντίδραση στην τροµερή αστάθεια που 
χαρακτηρίζει τα καθεστώτα της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.. 

Η επιλεκτικότητα της επέµβασης είναι, µε βάση τα παραπάνω, 
αναπόφευκτη και έχει υποκειµενικά ελατήρια. Αυτό θα πρέπει να βάλει σε 
σκέψεις όλους εµάς που ασχολούµαστε µε τον χώρο της άµυνας και της 
εξωτερικής πολιτικής: 

Πόσο γρήγορα, µε ποια κίνητρα και µε τι αποτελεσµατικότητα µπορεί να 
λειτουργήσει η διεθνής κοινότητα σε περιπτώσεις που απαιτείται επέµβαση; Σε 
αυτή την περίπτωση καθυστέρησε πολύ και ίσως αυτό αποβεί σε βάρος της. 
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2.4.1 Η Θέση των κρατών/µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας123 

2.4.1.1   ΚΙΝΑ 

Η στάση της Κίνας, απεναντίας, ήταν περισσότερο ξεκάθαρη κλίνοντας 
προς το πλευρό του Muammar Gaddafi. Αποτελούσε, µία από τις χώρες -
συµπεριλαµβανοµένου της Ρωσίας, της Ινδίας και της Βραζιλίας- η οποία 
απείχε από τη ψηφοφορία της απόφασης 1973 εξαιτίας της αντίθεσης της στην 
επέµβαση της διεθνούς κοινότητας στη Λιβύη. 

∆εδοµένου -από την πλευρά της Κίνας- των οικονοµικών δεσµών της µε 
τη Λιβύη καθώς και του µεγάλου όγκου των κινεζικών επενδύσεων της στη 
Λιβύη124255, µπορούµε να διαπιστώσουµε την ύπαρξη στενής σχέσης της 
Κίνας µε το καθεστώς Muammar Gaddafi125. 

Ένα βασική θέση της  Κίνας είναι η αρχή της «µη επέµβασης στις 
εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους». 

 Ως εκ τούτου, η Κίνα ήταν διστακτική σε κάθε µέτρο που επιτρέπει τη 
χρήση βίας εναντίον ενός κυρίαρχου έθνους. Επίσης αν και είχε κάποιες 
οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις µε το καθεστώς συνταγµατάρχη Muammar 
Gaddafi , ψήφισε για το ψήφισµα 1970 αλλά απείχε από το ψήφισµα 1973, που 
εξουσιοδότησε κυρώσεις και στρατιωτική δράση. 

Αν και η Κίνα είχε µια φιλικές σχέσεις µε το καθεστώς Muammar Gaddafi 
δεν έχει κάποιο άµεσο συµφέρον από την προστασία της κυβέρνησης της 
Λιβύης. Όταν ξεκίνησε η λιβυκή σύγκρουση, η Κίνα είχε περίπου $ 18 
δισεκατοµµύρια οικονοµικές συναλλαγές και πάνω από 35.000 πολίτες της 
ζούσαν σε λιβύη126. Ωστόσο, οι σχέσεις της Κίνας µε την κυβέρνηση της Λιβύης 
ήταν τεταµένες λόγω της προσέγγισης του Muammar Gaddafi µε την Ταϊβάν 
και κάποια στιγµή λόγω αντίθετων οικονοµικών συµφερόντων στην Αφρική. 

Λιβύη φιλοξένησε ο πρόεδρος της Ταϊβάν το 2006 παρά τις έντονες 
διαµαρτυρίες από το Πεκίνο. Επέτρεψε επίσης την Ταϊβάν να ανοίξει ένα 
εµπορικό γραφείο στην Τρίπολη το 2008, παρά τη σηµαντική κινεζική 
αντίδρασηn127.  Ενώ οι εξαγωγές της Λιβυκού αργού προς την Κίνα 
υπερδιπλασιάστηκαν 2008-2011, η Λιβύη είχε  µπλοκάρει την πώληση µιας 

                                            
123

 http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=5183 (επίσκεψη στην 
ιστοσελίδα στις 1 ∆ΕΚ 2016, 22:00) 

124 Al-Jazeera, China’s Interests in Gaddafi, 14.04.2011, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/04/201141195046788263.html(προσπελάστηκε 
στις 22.08.2013) 

125 Συγκεκριµένα, µε µία κοινή διακήρυξη του Ρώσου Προέδρου Medvedev και του Κινέζου 

Προέδρου Hu Jintao, Ρωσία και Κίνα έδωσαν έµφαση για µία ακόµη φορά στην ανάγκη για 
πολιτική λύση στη λιβυκή κρίση καθώς και ότι τα κράτη δεν πρέπει να επεκτείνουν κατά το 
δοκούν µία απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας, βλ. Forbes, Russia and China Team Up 
Against NATO Libya Campaign, 17.06.2011, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/06/17/russia-and-china 
126 38 These citizens were evacuated by March 5, 2011; Xuetong, 2011 
127 39 Spegele, 2011 
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µικρής καναδικής εταιρείας πετρελαίου, της «Verenex Energy Inc»., στην 
κρατική China National Petroleum Corp. 

Η Λίβυα υπουργός εξωτερικών αποκάλεσε επίσης την κατάσταση ως 
«µια κινεζική εισβολή στην ήπειρο», συγκρίνοντας τις δράσεις της µε την 
αποικιοποίηση128 

Αυτές τις πολιτικές διαφορές και απειλές για τα οικονοµικά συµφέροντα 
της Κίνας εξηγούν γιατί η Κίνα δεν πρόσφερε ισχυρότερη υποστήριξη να 
Muammar Muammar Gaddafi , ήταν ένας οιονεί αναξιόπιστος σύµµαχος  

∆ύο άλλοι βασικοί λόγοι για τους οποίους η Κίνα ενέκρινε κυρώσεις και 
δεν άσκησε βέτο στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ήταν το ενδιαφέρον της 
Κίνας για τη διεθνή εικόνα της σχετικά µε το πώς το ψήφισµα 1973 θα 
εφαρµοστεί. Η  Κίνα είδε τον κίνδυνο να αποµονωθεί από τους 
σηµαντικότερους διεθνείς φορείς και περιφερειακές οργανώσεις. Το Ψήφισµα 
1970 ήταν οµόφωνο και την αποχή από την υποστήριξη ψηφίσµατος 1973 
τίθεται ψηφοφορία της Κίνας στην ίδια πλευρά µε τις Ρωσία, Ινδία, Γερµανία και 
Βραζιλία129. 

Επιπλέον, η υποστήριξη τόσο της «Αφρικανικής Ένωσης» και του 
«Συνδέσµου Αραβικών Κρατών» ήταν ευνόητο να επηρεάσει την Κίνα µε 
δεδοµένη την καλλιέργεια οικονοµικών και πολιτικών δεσµών µε την Αφρική και 
τη Μέση Ανατολή.130 

∆απανώντας διεθνές πολιτικό κεφάλαιο για έναν αποµονωµένο και 
αναξιόπιστο σύµµαχο δεν συντονίζονταν µε τα µεγαλύτερα κινεζικά 
συµφέροντα στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονοµικών σχέσεών της µε τις 
εν λόγω περιφέρειες. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Κίνας στα Ηνωµένα Έθνη 
δήλωσε ρητά ότι η χώρα του δεν θα µπλοκάρει τη δράση «λαµβάνοντας υπόψη 
τις επιθυµίες του Αραβικού Συνδέσµου και της Αφρικανικής Ένωσης.»131  

Επίσης, δεν ήταν σαφές ότι περνώντας το ψήφισµα 1973, θα οδηγήσε 
αναγκαστικά σε µεγάλο ΝΑΤΟϊκή βοµβιστική εκστρατεία. Οι τρεις πρώτες 
ρήτρες έκκληση ήταν η κατάπαυση του πυρός, µια ειρηνική λύση, και η 
ανεµπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια132. 

Η Κίνα µπορεί να ήταν πιο θετική σε περιορισµένες δράσεις που 
ενδυνάµωναν µια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, τη διακοπή των επιχειρήσεων 
του Muammar Gaddafi προς τη Βεγγάζη, και την υπεράσπιση των πολίτες, 
αφήνοντας τις διεθνής κυρώσεις και τοπικές πιέσεις να µετακινήσουν και τις 
δύο πλευρές προς µια κατάπαυση του πυρός. Η κινεζική αντιπρόσωπος στον 
ΟΗΕ,  

                                            
128 Ibid. 
 
129 Ponnudurai, 2011 
130 Hehir, 2013 
131 Security Council, 17 March 2011 
132 Ibid. 
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Ο Κινέζος εκπρόσωπος στα ΗΕ Li Baodong, τόνισε ότι η ειρηνική λύση 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιδιώκεται και δήλωσε ότι οι 
ερωτήσεις/απορίες της αντιπροσωπείας του σχετικά µε το ψήφισµα 1973 δεν 
είχαν απαντηθεί133. 

Κίνα άρχισε την κριτική των στρατιωτικών επιδροµών του ΝΑΤΟ σχεδόν 
αµέσως µόλις άρχισαν οι βοµβαρδισµοί. Αυτή η αντίληψη θα µπορούσε να 
επηρέασε τη θέση της σχετικά Syria στη συνέχεια.134 

2.4.1.2 ΡΩΣΙΑ 

Η στάση της Ρωσίας απέναντι στην εµφύλια σύρραξη της Λιβύης ήταν 
για πολλούς αναλυτές αρκετά αντιφατική εξαιτίας µεν της αντίθεσης της προς 
την επιχείρηση επέµβασης του ΝΑΤΟ στο λιβυκό έδαφος, από την άλλη στη µη 
άσκησης του δικαιώµατος της αρνησικυρίας ως µόνιµου µέλους στο Σ Α. 

Συγκεκριµένα, η διπλωµατία που ακολούθησε στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου Ασφαλείας υπήρξε διφορούµενη µε αποτέλεσµα να µη λάβει 
ξεκάθαρη θέση στη ψηφοφορία για την υιοθέτηση της απόφασης 1973 και να 
απέχει από αυτήν διευκολύνοντας ουσιαστικά την υιοθέτηση της. Αντίθετα, 
ενέκρινε την απόφαση 1970, σύµφωνα µε την οποία επεβλήθησαν κυρώσεις 
κατά του Muammar Gaddafi. Η ρωσική στάση αιφνιδίασε πολλούς αναλυτές και 
θεωρητικούς οι οποίοι ανέµεναν την άσκηση βέτο σε µία απόφαση η οποία 
«παραδοσιακά» ανήκει στα –ισχυριζόµενα από τη ρωσική πλευρά- 
προσχήµατα «δυτικού τύπου» για άµεση και στρατιωτική επέµβαση στο 
εσωτερικού άλλου κράτους. 

Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των βοµβαρδισµών του 
ΝΑΤΟ, η Ρωσία καταδίκασε την εν λόγω επιχείρηση135 εξαιτίας της διενέργειας 
επιθέσεων κατά µη στρατιωτικών στόχων µε αποτέλεσµα τη σηµαντική 
απώλεια ανθρώπινων ζωών από την πλευρά των αµάχων136 Αυτή η δήλωση 
διαφοροποίησε τη ρωσική στάση 

Η Ρωσία ήταν παρόµοια δύσπιστη όσον αφορά τις παρεµβάσεις 
καθοδηγούµενες από τη ∆ύση, ιδιαίτερα σε µια χώρα µε την οποία είχε φιλικές 
σχέσεις, οικονοµικούς και πολιτικούς δεσµούς µε προοπτικές περαιτέρω 
βελτίωσης. 

                                            
133 Ibid. 
134 Evans, 2011 
135

 Ivanov, E., “Russia’s response to the Libyan crisis: a paradigm shift?, Russia beyond the 
Headlines”, 25.03.2011, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://rbth.ru/articles/2011/03/25/russias_response_to_the_libyan_crisis_a_foreign_policy_para
digm_ shif_12617.html (προσπελάστηκε στις 22.08.2013) 
136

  Ο Ρώσος Πρόεδρος Medvedev προέβη σε δήλωση σύµφωνα µε την οποία κατηγόρησε το 
καθεστώς Gaddafi ότι έχει διαπράξει εγκλήµατα κατά του ίδιου του λαού και συνέδεσε την 
«επαχθή του συµπεριφορά» µε τη στάση της Ρωσίας στο πλαίσιο του Συµβούλιο Ασφαλείας, 
βλ. President of  Russia,  Statement  of  Dmitry  Medvedev  on  the  situation  in  Libya,  
21.03.2011,  διαθέσιµη      στην αναφορικά µε την εφαρµογή της “Realpolitik” και ανέδειξε την 
προσέγγιση της πολιτικής µε βάση τις πανανθρώπινες αξίες. 



49 

 

Το ψήφισµα 1970 του Συµβουλίου Ασφαλείας κόστισε τις στρατιωτικές 
συµβάσεις και η αποχή της σχετικά µε το ψήφισµα 1973 του Συµβουλίου 
Ασφαλείας άνοιξε το δρόµο για την εκστρατεία του ΝΑΤΟ που τελικά βοήθησε 
στην ανατροπή του Muammar Gaddafi . Όπως και η Κίνα, έτσι και η Ρωσία 
επέτρεψε αυτά τα ψηφίσµατα για να ξεπεράσει από µεγαλύτερα προβλήµατα 
στις σχέσης της µε τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. 

Η Ρωσία και τη Λιβύη απολάµβανε µια σχετικά στενή σχέση που 
χρονολογείται από την Σοβιετική Ένωση. Τα τελευταία χρόνια πριν από την 
κρίση, η οικονοµική συνεργασία και οι πωλήσεις όπλων συνεχίζονταν κανονικά. 
Το 2008, η Ρωσία διέγραψε 4,5 δις $ στο Λιβυκό χρέος σε αντάλλαγµα ρωσικές 
εταιρείες να λαµβάνουν µεγάλα συµβόλαια137. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Βλαντιµίρ Πούτιν πραγµατοποίησε την πρώτη 
επίσηµη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στη Λιβύη, όπου υπέγραψε  «έναν 
µεγάλο αριθµό συµφωνιών» µε Λιβύη, την οποία ονόµασε « µια φιλική χώρα ... 
µε την οποία µπορούµε να εργαστούµε από κοινού για την επίλυση των 
προβληµάτων. »138 

Το 2010, οι συµβάσεις όπλων µε τη Λιβύη ήταν  αξίας $ 10 δις που 
αποτελείται 12% των Ρώσων εξαγωγών139.όπλων Παρ 'όλα αυτά, ο Muammar 
Gaddafiήταν απλά ένας εκ των πολλών εταίρων, αλλά όχι ένας αρκετά 
σηµαντικός ώστε να δικαιολογεί η Ρωσία να θέςει σε κίνδυνο τις σχέσεις µε 
άλλα κράτη. 

Όπως η Κίνα, έτσι και η Ρωσία είχε επηρεαστεί από την θέση της 
«Αφρικανικής Ένωσης» και του «Συνδέσµου Αραβικών Κρατών (LAS)», οι 
οποίες υποστήριζαν τα µέτρα του ΣΑ UNSC.  

Ο Αραβικός Σύνδεσµος ιδίως «απαίτησε δράση από το Συµβούλιο 
Ασφαλείας».140 Παρ 'όλα αυτά, η Ρωσία είχε σηµαντικές επιφυλάξεις σχετικά µε 
το ψήφισµα 1973. Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν (Vitaly Churkin) 
έθεσε ερωτήµατα σχετικά ως προς το πώς θα εφαρµοστεί η επέµβαση, και ότι 
η άµεση κατάπαυση του πυρός ήταν ο καλύτερος τρόπος για επίλυση του 
προβλήµατος141. Ρωσία ρητά «εξήγησε την αποχή της ως µια έκφραση 
στήριξης για στην αίτηση LAS.»142 Αν η Ρωσία συνειδητοποιούσε ότι η 
εφαρµογή του ψηφίσµατος θα οδηγούσε σε µαζικούς ΝΑΤΟϊκούς 
βοµβαρδισµούς και ανατροπή Muammar addafi , χωρίς αµφιβολία θα είχε 
ασκήσει βέτο στο  Ψήφισµα 1973. 

2.4.1.3 ΓΑΛΛΙΑ 
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Η Γαλλία βλέποντας τη σταδιακή απώλεια της πολιτικής και οικονοµικής 
ισχύος της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τη Γερµανία, και 
παράλληλα σε παγκόσµιο επίπεδο τη σταδιακή µείωση της συνολικής της 
επιρροής ανέλαβε την πρωτοβουλία στην επέµβαση. Η Γαλλία ήταν η πιο 
ενθουσιώδης χώρα όσον αφορά την παρέµβαση και η πρώτη που ξεκίνησε 
αεροπορικές επιδροµές. 

Σηµαντικός παράγοντας της συµπεριφοράς της Γαλλίας ήταν και η 
«εσωτερική κατανάλωση», καθόσον το σύνολο σχεδόν των πολιτών της 
έβλεπαν αρνητικά την παρεχόµενη υποστήριξη προς τον πρώην πρόεδρο της 
Τυνησίας Ben Ali.  Με τις πρωτοβουλίες143  της ;έδειξε στις χώρες της Βόρειας 
Αφρικής ότι είναι ακόµα παρούσα και η πλέον ισχυρή στρατιωτική δύναµη στην 
Ευρώπη. 

Ήταν επίσης η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Εθνική Μεταβατική 
Κυβέρνηση (NTC)144. Λιβύης ενώ και οι ανθρωπιστικές της ανησυχίες έπαιξαν 
κάποιο ρόλο. Για τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης στην παρέµβαση ως 
κίνητρο λειτούργησε και η πεποίθηση ότι η ανάληψη αποφασιστικής δράσης 
ήταν προς το εθνικό συµφέρον όσον αφορά την ασφάλεια, την οικονοµία, και το 
κύρος της. 

Η Γαλλία καταδίκασε τη βία από την κυβέρνηση του Muammar 
Gaddafiνωρίς και συχνά. Ο Πρόεδρος Nikola Sarkozy τη χαρακτήριζε 
«βάναυση, αιµατηρή και αποκρουστική»145. 

Ο Muammar Muammar Gaddafi , µε επαναλαµβανόµενη υποστήριξή του 
προς την τροµοκρατία, ήταν «το ιδανικό κακοποιός»146. 

Όταν ένα κράτος παίρνει αρχικές δράσεις καταδικάζοντας τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την κυβέρνηση-στόχου, 
γίνεται όλο και πιο πιθανό να παρέµβει, διότι «καίει γέφυρες µε την 
κυβέρνησης-στόχο»147. Αν Muammar Gaddafiείχε επικρατήσει, η µελλοντική 
οικονοµική συνεργασία τους θα είναι λιγότερο πιθανή και η προοπτική να 
στραφεί προς την τροµοκρατία και πάλι θα ήταν πολύ εύλογη, ιδιαίτερα µετά το 
ψήφισµα 1970. Ως εκ τούτου, από τη στιγµή που η Γαλλία άρχισε να παίρνει 
µέτρα εναντίον του Muammar Muammar Gaddafi , για την οικονοµία και την 
ασφάλεια της θα ήταν καλύτερα εάν στη Λιβύη σχηµατίζονταν µια νέα 
κυβέρνηση φιλική στη Γαλλία. 

Η προσφυγική κρίση που προκλήθηκε από την αναταραχή στη Λιβύη 
θεωρήθηκε ότι συνιστά άµεση απειλή για τη Γαλλία. Γάλλοι αξιωµατούχοι, 
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου Sarkozy, επανειληµµένα εξέφρασαν την 

                                            
143 http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=5183 (επίσκεψη στην 
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ανησυχία ότι η  «µαζική φυγή» των αλλοδαπών στη Λιβύη και των Λίβυων 
προς την Αίγυπτο, την Τυνησία, και τελικά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θέτει 
«έναν πραγµατικό κίνδυνο για την Ευρώπη».148 Όσο συνεχίζονταν η, η 
κατάσταση των προσφύγων θα αυξάνονταν µόνο, ωστόσο, αυτό δεν ήταν το 
πρωτεύον κίνητρο για την παρέµβαση. Πράγµατι, εάν την ασφάλεια των 
συνόρων ήταν ο µοναδικός λόγος της κυβέρνησης Sarkozy, θα µπορούσε να 
έχει αντ’ αυτού επικεντρωθεί στην ασφάλεια των συνόρων ή ακόµα και να 
«συνεργαστεί» µε τον Muammar Gaddafiγια να συντρίψει την αντιπολίτευση.149 

Τέλος, η Γαλλία πίστευαν ότι το κύρος της ήταν σε κίνδυνο και θα 
µπορούσε να βελτιωθεί. Ένας σύµβουλος του Sarkozy δήλωσε στους 
«Financial Times» ότι ο Πρόεδρος είχε επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από τις 
εκθέσεις ότι στη Βεγγάζη «γαλλικές» σηµαίες ήταν παντού ... αν επέτρεπε ένα 
λουτρό αίµατος εκεί, το αίµα θα λέκιαζε τη γαλλική σηµαία»150  

Πολλοί είδαν ότι η γαλλική επιρροή στην περιοχή είχε αποδυναµωθεί 
όταν απέτυχε να παρέµβει στην Τυνησία ή την Αίγυπτο από την πλευρά των 
διαδηλωτών. Ένα άρθρο στους «New York Times» αιτιολόγησε ‘ότι «{ο 
Sarkozy είδε τη Λιβύη ως µια ευκαιρία να ανακτήσει η Γαλλία το κύρος της στη 
Βόρεια Αφρική, µια περιοχή την οποία από καιρό θεωρούσε σηµαντική για την 
οικονοµία και την ασφάλεια της»151 

Η Γαλλία πιστεύεται επίσης ότι  µια χαµηλού κόστους αεροπορική 
παρέµβαση θα µπορούσε να είναι αποτελεσµατική στην υποβοήθηση της 
αντιπολίτευσης και την πτώση του Muammar Muammar Gaddafi152. Γαλλία 
κινήθηκε προς την παρέµβαση, όταν εξασφάλισε την υποστήριξη από τη 
Βρετανία, τον Σύνδεσµο των Αραβικών κρατών, την Αφρικανική Ένωση, τις 
Ηνωµένες Πολιτείες και τα Ηνωµένα Έθνη. 

2.4.1.4 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Το Ηνωµενο Βασιλειο153 µε γνώµονα πάντοτε τα ενεργειακά του 
συµφέροντα αλλά και τη δική του αύξηση επιρροής, στάθηκε δίπλα στις 
γαλλικές πρωτοβουλίες και ηγήθηκε από την αρχή των ενεργειών για την 
υλοποίηση των αποφάσεων του ΣΑ, χωρίς όµως να είναι στον ίδιο βαθµό 
επιθετικό µε τη Γαλλία. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκστρατεία για την 
παρέµβαση και τις επακόλουθες στρατιωτικές ενέργειες. Όταν τέθηκε το ζήτηµα 
για την παρέµβαση, η βρετανική κυβέρνηση ενέτεινε τη ρητορική της, µε τον 
πρωθυπουργό Κάµερον να δηλώνει ότι υπήρχε αποδεδειγµένα ανάγκη, για 
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περιφερειακή υποστήριξη και απειλή για τα βρετανικά συµφέροντα154.  Τα 
κίνητρα του, περιελάµβαναν την παραβίαση από τον Muammar Gaddafiτης 
«RtoP», και τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένων των 
απειλών που έθεταν οι πρόσφυγες και η τροµοκρατία. 

Οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι του Ηνωµένου Βασιλείου (UK) 
επανειληµµένα είχαν καταδικάσει τη χρήση βίας από τον Muammar 
Gaddafiεναντίον αµάχων. Ωστόσο, το Ηνωµένο Βασίλειο αντιτάχθηκε αρχικά 
στις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Muammar Muammar Gaddafi , αλλάζοντας τη 
στάση του, όταν κατέστη σαφές ότι ο Muammar Gaddafiείχε να αντιµετωπίσει 
µια σηµαντική πρόκληση για την εξουσία του155. Αυτό µπορεί εν µέρει να 
οφείλεται στην αυξηµένη συνεργασία µε τον Muammar Gaddafiαπό το 1999, 
κυρίως από την πλευρά των Βρετανοί πληροφοριών156. 

Μόλις η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου άρχισε ενεργά να µιλά 
εναντίον του Muammar Muammar Gaddafi , άρχισε να φοβάται ότι ο Muammar 
Gaddafiθα επιστρέψει στην υποστήριξη της τροµοκρατίας, ιδιαίτερα αν 
κατάφερνε να σύνθλιψη την αντιπολίτευση. Οµοίως µε τη Γαλλία, και η 
Βρετανία µοιράζονταν τις ίδιες ανησυχίες για τους πρόσφυγες και τις απειλές 
από τη Λιβύη του Muammar Muammar Gaddafi , αν διατηρούνταν στην 
εξουσία. Ο πρωθυπουργός Κάµερον δήλωσε στις 14 Μαρτίου 2011, ότι «η 
αδράνεια θα οδηγήσει τη Λιβύη να γίνει ένα αποτυχηµένο κράτος παρίας που 
απειλεί να πληµµυρίσει η Βρετανία µε τους πρόσφυγες και τους οποίους 
απειλεί µε τρόµο.»157 Η διεθνής υποστήριξη διαβεβαίωσε τη Βρετανία καθώς 
κινήθηκε για την αντιµετώπιση αντιληπτή απειλές για την ασφάλειά της. 

2.4.1.5   ΗΠΑ  

Αποτέλεσαν έναν από τους βασικότερους διεθνείς δρώντες µε 
πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της λιβυκής εµφύλιας σύρραξης κυρίως 
λόγω της µέγιστης συνεισφοράς τους στην επέµβαση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη. 

Καθώς οι επιθέσεις κατά των Λίβυων πολιτών πολλαπλασιάζονταν µε 
σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια και την ελευθερία τους, οι ΗΠΑ υπήρξαν 
από τα κράτη που υποστήριζαν σθεναρά την άσκηση πίεσης στο καθεστώς του 
Muammar Gaddafi158. Όσο οι επιθέσεις, όµως, συνεχίζονταν µε αµείωτο ρυθµό, 
οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στην υποστήριξη της επιβολής της Ζώνης 
Απαγόρευσης Πτήσεων καθώς και του αποκλεισµού εκ θαλάσσης του λιβυκού 
εδάφους. 
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Το βασικό χαρακτηριστικό της διπλωµατίας των ΗΠΑ υπήρξε η 
πολυσυλλεκτικότητα της δράσης του159. Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ τόνισαν σε 
µεγάλο βαθµό τον περιορισµένο ρόλο της επέµβασης τους160 χωρίς ουσιαστικά 
να επεµβαίνουν άµεσα και στρατιωτικά στην εδαφική επικράτεια της Λιβύης. Η 
επιβολή της Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων στόχευε αποκλειστικά στην άσκηση 
πίεσης προς το καθεστώς, ώστε να τερµατίσει τη βία και τις επιθέσεις του προς 
τους πολίτες. Εντούτοις, η επιχείρηση του ΝΑΤΟ είχε ως αποτέλεσµα 
σηµαντικές παράπλευρες απώλειες δυσανάλογες του επιχειρησιακού της 
στόχου, µε αποτέλεσµα να υπερβεί του αρχικού του στόχου161  και να ασκηθεί 
δριµεία κριτική. 

Η πολιτική των ΗΠΑ162 µπορεί να χαρακτηρισθεί περισσότερο ως 
υποστηρικτική και λιγότερο πολιτική πρώτης γραµµής. Οι ΗΠΑ είχαν 
συµφέροντα στη συγκεκριµένη περιοχή αλλά όχι τόσο ζωτικά, για να ηγηθούν 
σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο. 

Παρ’ όλα αυτά υποστήριξαν πολιτικά το σύνολο των πρωτοβουλιών. 

Κινήθηκαν εναντίων του Muammar Gaddafi, από ανθρωπιστικούς 
λόγους, λόγω της µακροχρόνιας αντιπαράθεσής τους, και της 
αποφασιστικότητας των συµµάχων τους. Πρώτα απ 'όλα, οι ΗΠΑ τα τελευταία 
χρόνια έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τη διακοπή των µαζικών 
αγριοτήτων και την «RtoP». Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις µε την κυβέρνηση 
του Muammar Gaddafi  είχαν βελτιωθεί από το 2003, οι δύο χώρες δεν ήταν µε 
κανένα τρόπο φιλικές. Τέλος, η ώθηση από τους συµµάχους τους, και τους 
περιφερειακούς οργανισµούς, έδωσε στις ΗΠΑ την εµπιστοσύνη για να 
υποστηρίξουν την πολυεθνική παρέµβαση. Η πολιτική των ΗΠΑ έχει σταθερά 
µετατοπισθεί προς τη «RtoP» πιο σοβαρά, θεωρώντας την διεθνές πρότυπο. Η 
«RtoP» εντάχθηκε στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ (US National 
Security Strategy)163. το Μάιο του 2010.  
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Στις 4 Αυγούστου 2011, µε Προεδρική οδηγία οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι 
«Πρόληψη µαζικές θηριωδίες και γενοκτονία είναι ένα βασικό εθνικό συµφέρον 
της ασφάλειας και ένας πυρήνας ηθικής ευθύνης των Ηνωµένων Πολιτειών» 
και ανέθεσε την δηµιουργία ενός Συµβουλίου Πρόληψης Αγριοτήτων 
(«Atrocities Prevention Board») 164. Η Susan Rais, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον 
ΟΗΕ κατά το χρόνο της λιβυκής σύγκρουσης, και Samantha Power, (βοηθός 
του Obama στο Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας), ήταν ένθερµοι υποστηρικτές της 
«RtoP», συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για την παρέµβαση για την 
πρόληψη και να σταµάτηµα των θηριωδιών. Η διαφωνία στην αγριότητα της 
καταστολής Muammar Gaddafi κέρδισε γρήγορα την προσοχή αυτών και 
άλλων πολιτικών υπευθύνων. 

Η σχέση των ΗΠΑ µε τον Muammar Gaddafi υπήρξε ταραχώδης και 
αµφιλεγόµενη. Μετά από διάφορες προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης, της 
υποστήριξης των τροµοκρατικών οµάδων και την αναζήτηση όπλων µαζικής 
καταστροφής, η Λιβύη είχε τοποθετηθεί στον κατάλογο των κρατών που 
συνεργάζονται µε τροµοκράτες ήδη από. Οι ΗΠΑ είχαν απελάσει όλους τους 
διπλωµάτες της Λιβύης το 1981 και είχαν καταρρίψει  δύο Λιβυκά µαχητικά 
αεροσκάφη, τα οποία είχαν επιτεθεί σε αεροσκάφη των ΗΠΑ πάνω από τη 
Μεσόγειο Sea165.  

Η Λιβύη, επίσης, ήταν τουλάχιστον εν µέρει υπεύθυνη για την βοµβιστική 
επίθεση σε ντίσκο του Βερολίνου το 1986, τη βοµβιστική επίθεση στην πτήση 
103 της Pan Am Flight  στο 1988 Λόκερµπι, και σε ένα γαλλικού επιβατικό 
αεροσκάφος πάνω από τον Νίγηρα το 1989, συλλογικά µε αποτέλεσµα σε 
εκατοντάδες θανάτους166. Λιβύη ήταν υπόκειντο σε µια σειρά κυρώσεων τόσο 
των ΗΠΑ όσο και του ΟΗΕ επί σειρά ετών. Οι σχέσεις άρχισαν να ξεπαγώνουν 
το 1999, όταν η Λιβύη παρέδωσε δύο πολίτες για να δικαστεί στη Χάγη για την 
επίθεση στο αεροσκάφος της  Pan Am 167.  

Οι σχέσεις βελτιώθηκαν περαιτέρω όταν η Λιβύη συµφώνησε να 
αποζηµιώσει τα θύµατα των διαφόρων βοµβιστικών επιθέσεων, και 
αποδέχθηκε την ευθύνη της για τη βοµβιστική επίθεση της Pan Am, και 
µαταίωσε το πρόγραµµα κατασκευής ή απόκτησης όπλων µαζικής 
καταστροφής το 2003. Αυτά τα βήµατα, µεταξύ άλλων, έφεραν τη Λιβύη «να 
επιστρέψει στη διεθνή φορές» και οι ΗΠΑ επανέλαβαν τις διπλωµατικές σχέσεις 
και να αφαίρεσαν τη Λιβύη από τον κατάλογο των κρατών που συνεργάζονται 
µε τροµοκράτες το 2006168. Παρ 'όλα αυτά, ο σκεπτικισµός του παρελθόντος 

                                            
164 The White House, 2011 

165 “Chronology of Libya’s Disarmament,” 2014 

166  Kaplan, 2007 

167  Ως ανωτέρω 172. 

168 “Libya compensates terror victims,” 2008 
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και ο ανταγωνισµός µεταξύ των Αµερικανών και Muammar Gaddafi σήµαινε ότι 
ήταν σε καµία περίπτωση δεν ήταν φίλοι. Η αµερικανική κυβέρνηση παρέµεινε 
έντονα δύσπιστη στις δεσµεύσεις του Muammar Gaddafi να παραιτηθεί από 
την τροµοκρατία και τα όπλα µαζικής καταστροφής, και ο ίδιος δεν έδειξε καµία 
κίνηση προς τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή της δηµοκρατίας169. 

Η περιφερειακή υποστήριξη από την Αφρικανική Ένωση και τον 
Αραβικός Σύνδεσµος έχει ήδη αναφερθεί καθώς και η έντονη επιθυµία της 
Γαλλίας και της Βρετανίας για επέµβαση170 βοήθησε να πεισθούν οι Ηνωµένες 
Πολιτείες να υποστηρίξουν τα ψηφίσµατα 1970 και 1973 και να συµµετάσχουν 
στην στρατιωτική αποστολή. 

2.4.2 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη κρίση της 
Λιβύης. Μέσω των οργάνων της επέδειξε συνέπεια και υπευθυνότητα 
δηµοσιοποιώντας διακηρύξεις καταγγελτικού περιεχοµένου για τις παραβιάσεις 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου171 και ασκώντας διπλωµατία για την 
αποσόβηση της κρίσης και την πολιτική της διευθέτηση172. 

Επιπρόσθετα, επέβαλλε κυρώσεις και µέτρα τα οποία στόχευαν να  
καταστείλουν το καθεστώς της Λιβύης µε γενικότερο σκοπό τον τερµατισµό των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων  δικαιωµάτων. Συνέβαλλε εµπράκτως 
διανέµοντας ανθρωπιστική βοήθεια και κεφάλαια για την κάλυψη των άµεσων 
αναγκών . 

2.4.2.1 ∆ιπλωµατία της ΕΕ απέναντι στη Λιβύη 

Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ επέβαλαν κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα 
εναντίον του καθεστώτος του Muammar Gaddafi, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο και 
η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέµατα Εξωτερικών Σχέσεων και Πολιτικής 
Ασφάλειας εξέφρασαν µε αποφάσεις, δηλώσεις και δελτία τύπου την 

                                            
169 Kaplan, 2007 
170 Detailed in the next two subsections 

171 ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Joint Resolution on Syria, (2012/2788(RSP)), 12.09.2012, 

διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0425+0+DOC+XML+V0//EN , ΕΕ, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, European Parliament Resolution on Situation on Syria refugees in neighboring 
countries, (2013/2611 (RSP)), 20.05.2013, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013- 
0199&language=EN (προσπελάστηκε στις 05.08.2016) 

172 ΕΕ, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, 

Towards a Comprehensive EU Approach to the Syrian Crisis, Βρυξέλλες, 24.06.2013, 
διαθέσιµο στην  ιστοσελίδα  

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/130624_1_comm_native_join_201
3_22_communication_fr om_commission_to_inst_en_v10_p1_7332751.pdf  
(προσπελάστηκε στις 05.08.2016)  
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αποδοκιµασία τους για τις πράξεις βίας και τις επιθέσεις κατά του άµαχου 
πληθυσµού στη Λιβύη. 

Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για 
τη συστηµατική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
αποτρόπαιων πράξεων βίας. Στην απόφαση της 10ης Μαρτίου 2011 για τη 
Λιβύη173, καταδίκασε την χωρίς προηγούµενο τη βία από το καθεστώς  
Muammar Gaddafi, και τον κάλεσε να παραιτηθεί. Εκτός αυτού, το 
Ευρωκοινοβούλιο επιδοκίµασε τα µέτρα και τις κυρώσεις του ΣΑ (απόφαση 
1970) 174. Στις 28 Σεπτεµβρίου 2011175, χαιρέτισε την πτώση του καθεστώτος 
Muammar Gaddafi και εξέφρασε την στήριξή του στο Προσωρινό Εθνικό 
Συµβούλιο ως νόµιµου εκπροσώπου της Λιβύης. Επιπλέον έδωσε έµφαση µε 
αυτή του την απόφαση στην παραποµπή των υπευθύνων για τις παραβιάσεις 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τη διάπραξη εγκληµάτων πολέµου και 
εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο. 

Η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη λιβυκή κρίση, υπήρξε 
πολύτιµη176. Μέσω της διασύνδεσής της µε διεθνείς δρώντες όπως η Ύπατη 
Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες, η ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και 
της Ερυθράς Ηµισελήνου, η ΕΕ κατάφερε να ανταποκριθεί άµεσα και 
αποτελεσµατικά. 

2.4.2.2 Κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Λιβύης 

Οι κυρώσεις που επέβαλλε στη Λιβύη εµπεριείχαν εµπάργκο όπλων και 
πάγωµα λογαριασµών και περιουσιακών στοιχείων κρατικών τραπεζικών 
οργανισµών αλλά και κρατικών αξιωµατούχων. Οι οικονοµικές κυρώσεις προς 
τη Λιβύη βασίστηκαν σε αποφάσεις του ΣΑ177. 
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 ΕΕ, Ευρωκοινοβούλιο, Απόφαση της 10ης Μαρτίου 2011 για τη Λιβύη, Στρασβούργο, 
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 ΕΕ, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέµατα Εξωτερικών Σχέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας, 
Α 116/11, 19.03.2011,Statement of EU High Representative Catherine Ashton on Libya, 
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(προσπελάστηκε στις 07.08.2013) 
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διαθέσιµη στην ιστοσελίδα http://www.globalprogressiveforum.org/european-parliament-
resolution-15- september-2011-situation-libya (προσπελάστηκε στις 06.08.2013) 
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 Βλ. ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανθρωπιστική ∆ράση και Πολιτική Προστασία, Λιβυκή 
Κρίση, Γεγονότα και Αριθµοί, 11.01.2012, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 
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Η πρώτη της ΕΕ178 αναφορικά µε την επιβολή κυρώσεων, ήρθε σε 
συνέχεια και σε πλήρη συµµόρφωση της απόφασης 1970, (εµπάργκο όπλων, 
οικονοµικοτεχνικής συνδροµής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και 
απαγόρευση εξοπλισµού που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για εσωτερική 
καταστολή του λιβυκού πληθυσµού, και υιοθετήθηκε ένας Κανονισµός179 από 
το Συµβούλιο Υπουργών σύµφωνα µε τον οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι 
κυρώσεις  και τα µέτρα που ισχύουν κατά του καθεστώτος του Muammar 
Gaddafi.). 

Κατόπιν της απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας 1973, το Συµβούλιο 
Υπουργών τροποποιεί την απόφαση 2011/137 και υιοθετεί την 
2011/178/CFSP180, στο πλαίσιο της οποίας υιοθετούνται µέτρα απαγόρευσης 
υπέρπτησης αεροσκαφών υπό τη δικαιοδοσία των κρατών µελών της ΕΕ στον 
εθνικό εναέριο χώρο της Λιβύης181. Εξαιρέσεις αποτελούν τα αεροσκάφη τα 
οποία εκτελούν πτήσεις για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Κατόπιν της στρατιωτικής επέµβασης της διεθνούς κοινότητας µέσω του  
ΝΑΤΟ στη Λιβύη, υιοθετήθηκε άλλη µία απόφαση182 στο Συµβούλιο 
Υπουργών η οποία εξαίρεσε από το εµπάργκο όπλων. Η εν λόγω απόφαση 
προβλέπει εξαιρέσεις και στο πάγωµα των λογαριασµών και περιουσιακών 
στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης  καθώς και άλλων κρατικών 
τραπεζικών οργανισµών183 που  αφορούν την κάλυψη ανθρωπιστικών 
αναγκών, παροχή ηλεκτρισµού, νερού και καυσίµων καθώς και χρηµατοδότηση 
που προορίζεται για την ανοικοδόµηση της βασικής υποδοµής. 

2.4.2.3 Αποτελεσµατικότητα της Πολιτικής της ΕΕ στη Λιβύη 

Εν προκειµένω, κάθε µέτρο που είχε ληφθεί από την ΕΕ είχε τελείως 
διαφορετική επίδραση. Άλλα υπήρξαν ζηµιογόνα για το καθεστώς µε 
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αποτέλεσµα να ασκήσουν πίεση, και άλλα, είχαν περιορισµένη επίδραση σε 
αυτά. Ορισµένα µέτρα και πολιτικές είχαν εντελώς συµβολικό χαρακτήρα 
(δηλώσεις της Υπάτου Εκπροσώπου για θέµατα Εξωτερικών Σχέσεων και 
Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά µε την κατακραυγή της «ευρωπαϊκής κοινής 
γνώµης», οι επιβληθέντες όµως εµπορικοί περιορισµοί κλπ184). 

Η διακοπή της χρηµατοδότησης, το πάγωµα των καταθέσεων, των 
λογαριασµών και των  περιουσιακών στοιχείων της Κρατικής Τράπεζας της 
Λιβύης δεν αποτέλεσε ιδιαίτερα ισχυρό όπλο άσκησης πίεσης προς το 
καθεστώς Muammar Gaddafi, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Ο Λίβυος ηγέτης 
φέρεται να είχε συσσωρεύσει µε τα χρόνια και υπό την κατοχή του µεγάλο 
οικονοµικό απόθεµα185 µε το οποίο είχε τη δυνατότητα να εξαγοράσει 
υποστήριξη από φιλικά προς αυτόν κράτη όπως το Τσαντ, η Βενεζουέλα και η 
Λευκορωσία. Εντούτοις, οι οικονοµικές κυρώσεις, µολονότι δεν είχαν 
καταλυτική επίδραση, άσκησαν πίεση προς το αυταρχικό καθεστώς και σε 
συνδυασµό µε την επιβολή της Ζώνης Απαγόρευσης των Πτήσεων και το 
εµπάργκο των όπλων κατάφεραν να ανατρέψουν τον Λίβυο ηγέτη. 

Επιπρόσθετα εντός της ΕΕ υπήρχαν και αντιρρήσεις.  

Η Γερµανια ήθελε να περιορίσει τις Βρετανικές και γαλλικές φιλοδοξιες 
και γι' αυτο απείχε στην ψηφοφορία στο ΣΑ αναφορικά µε το ψήφισµα 1973.. 

Η Ιταλία, ανταγωνιστική της Γαλλίας, έχοντας στενές επιχειρηµατικές 
σχέσεις µε τη Λιβύη, αλλά και λόγω των δεσµών της οικογένειας Muammar 
Gaddafiµε πολλά µελη του Ιταλικού πολιτικού κόσµου, ήταν διστακτική και είχε 
σοβαρές επιφυλάξεις, και δεν επιθυµούσε να ενεργήσει σε δεύτερο ρόλο υπό 
τη Γαλλία. 

2.4.3 Αραβικός Σύνδεσµος 

Ο Αραβικός Σύνδεσµος, ένας από τους βασικούς δρώντες στον αραβικό 
κόσµο, αποτελεί  ένα  σηµαντικό  περιφερειακό  οργανισµό  που  περιλαµβάνει  
22 αραβικά κράτη στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή186 Ιδρύθηκε το 
1945 και αποσκοπεί στην εµβάθυνση της συνεργασίας των µελών του στους 
τοµείς της οικονοµίας, του πολιτισµού και της άµυνας. 

∆ιαδραµάτισε κρίσιµο και εν πολλοίς καθοριστικό ρόλο κυρίως πολιτικού 
µεσολαβητή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, φάνηκε να 
υποστηρίζει το «στρατόπεδο» των δυνάµεων εναντίον των αυταρχικών 
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καθεστώτων των κρατών της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της Συρίας, µε σκοπό 
να µειώσει τις πιθανότητες εµφάνισης παρόµοιων διαδηλώσεων στα υπόλοιπα 
µέλη του περιφερειακού οργανισµού187 Στη Λιβύη ενεπλάκη ενεργά, 
λαµβάνοντας σηµαντικές πρωτοβουλίες. Πρωταρχικός σκοπός αποτέλεσε η 
άσκηση πίεσης µε σκοπό τον τερµατισµό των πράξεων βίας. 

2.4.3.1 Ενέργιες του Αραβικού Συνδέσµου στην Λιβυκή κρίση 

Στη  λιβυκή κρίση, εφόσον κάλεσε  τη διεθνή κοινότητα και συγκεκριµένα 
τον ΟΗΕ να επέµβει στη Λιβύη στρατιωτικά και να επιβάλλει τη Ζώνη 
Απαγόρευσης Πτήσεων. 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2011, ανέστειλε την ιδιότητα του µέλους της 
Λιβύης από τον οργανισµό καθώς και τη συµµετοχή του στις συνδιασκέψεις   
και στις συνόδους του οργανισµού. Ο Amr Moussa, Γενικός Γραµµατέας του ΑΣ 
δήλωσε188 ότι «{.καλεί τη λιβυκή κυβέρνηση για τον άµεσο τερµατισµό της 
βίας. Υποστήριξε την έναρξη του εθνικού διαλόγου καθώς και τον σεβασµό των 
θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων του ανθρώπου». Ο ΑΣ επανέφερε 
τον Λιβύη ως µέλος στον οργανισµό στον Αύγουστο του 2011189, παραδίδοντας 
την έδρα στο Εθνικό Προσωρινό Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας το µε αυτό τον 
τρόπο ως το νόµιµο εκπρόσωπο της χώρας. 

Ο Αραβικός Σύνδεσµος προέβη σε µία ασυνήθιστη κίνηση αναφορικά τη  
λιβυκή κρίση, καλόντας για τη δυτική επέµβαση σε αραβικό έδαφος. Η 
συγκεκριµένη πρόσκληση προς τη ∆ύση να αναλάβει δράση άσκησε πίεση στη 
Ρωσία και στην Κίνα να αποδεχθούν και να προχωρήσουν στην εξουσιοδότηση 
του ΣΑ. Στο κείµενο των Συµπερασµάτων της Συνόδου του Συµβουλίου 
Υπουργών του Αραβικού Συνδέσµου190 παρουσιάστηκε η επικίνδυνη 
κατάσταση στη Λιβύη καθώς τα εγκλήµατα και οι παραβιάσεις που έχουν 
διαπραχθεί εναντίον του πληθυσµού191. 

To Συµβούλιο Υπουργών του ΑΣ192 κάλεσε το ΣΑ να  αναλάβει τις 
ευθύνες του προς την ανθρωπιστική κρίση στη Λιβύη, να πάρει τα απαραίτητα 
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µέτρα για την άµεση επιβολή της Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων καθώς και 
να δηµιουργήσει ασφαλείς θύλακες για την προστασία του λιβυκού πληθυσµού. 
Καλεσε επίσης όλους τους διεθνείς δρώντες, τους διεθνείς οργανισµούς να 
προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. 

2.4.3.2 Αποτελεσµατικότητα των Μέτρων/Πολιτικών/Κυρώσεων 
στη Λιβύη 

Οι πολιτικές, τα µέτρα και οι κυρώσεις του ΑΣ χαρακτηρίζονται σε 
γενικές γραµµές από αρκετά µεγάλη αποτελεσµατικότητα και συνέπεια. Ο ΑΣ 
ενήργησε δραστικά. 

Καταρχήν, µπορούµε να επισηµάνουµε ότι η δράση του ΑΣ, υπήρξε 
ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο ΟΗΕ και η διεθνής 
κοινότητα ενεργοποιήθηκε και δραστηριοποιήθηκε πιο εντατικά.. Επίσης, ο ΑΣ 
κάλεσε τον ΟΗΕ να παρέµβει άµεσα και να επιβάλλει τη Ζώνη Απαγόρευση 
Πτήσεων, µε αποτέλεσµα ο ΟΗΕ να παρέµβει τελικά στη Λιβύη έχοντας την 
υποστήριξη και τη συνδροµή του ΑΣ. 

Αναφορικά µε τις κυρώσεις που έχουν ληφθεί ανά περίπτωση, 
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Στη Λιβύη η αναστολή της ιδιότητας του 
µέλους και της συµµετοχής στις συνόδους και στα όργανα του ΑΣ είχε 
περισσότερο αποτελέσµατα συµβολικού χαρακτήρα, µείωσης του γοήτρου του 
καθώς και κατακραυγής της διεθνούς κοινής γνώµης. Από την άλλη πλευρά, οι 
κυρώσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του ΑΣ και αφορούν τη συριακή 
κυβέρνηση, αποτέλεσαν –για πολλούς- κίνηση  χωρίς  προηγούµενο193 από 
τον  οργανισµό.  

Ένα µεγάλο ζήτηµα παραµένει η οµοιοµορφία και η συνέπεια στην 
εφαρµογή των κυρώσεων από τα κράτη µέλη του ΑΣ. Συγκεκριµένα, κάποια 
αραβικά κράτη έχουν εφαρµόσει µέρος των κυρώσεων. Την ίδια στιγµή 
παραµένουν ακόµα µεγάλα κενά καθώς δεν είναι σαφές µέχρι ποιο σηµείο 
ακριβώς τα κράτη µέλη του ΑΣ εφαρµόζουν τις κυρώσεις194. Επίσης, ο 
περιφερειακός οργανισµός µεταχειρίστηκε ιδιαιτέρως ευνοϊκά τις δυνάµεις της 
αντιπολίτευσης. Στη Λιβύη παρέδωσε στην αντιπολίτευση την έδρα του 
κράτους.. 

2.4.4 Οργανισµός Ισλαµικής ∆ιάσκεψης 

O Οργανισµός Ισλαµικής ∆ιάσκεψης αποτελεί έναν από τους 
µεγαλύτερους διακυβερνητικούς οργανισµούς διεθνώς, ο οποίος διαθέτει 57 
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κράτη µέλη διασκορπισµένα σε τέσσερις ηπείρους. Αποτελεί τη συλλογική 
έκφραση του µουσουλµανικού κόσµου διασφαλίζοντας τα συµφέροντα του 
παγκοσµίως. 

2.4.4.1 ∆ιπλωµατική Αντίδραση έναντι της Λιβύης 

Ενόψει των επιθέσεων κατά του άµαχου πληθυσµού στη Λιβύη, ο 
Οργανισµός Ισλαµικής ∆ιάσκεψης εξέδωσε ανακοινώσεις στις 23 Φεβρουαρίου 
2011195 και στις 8 Μαρτίου196, µε τις οποίες καταδίκαζε την υπερβολική χρήση 
βίας της λιβυκής κυβέρνησης κατά του άµαχου πληθυσµού. 

Στις 19 Μαρτίου, συγκλήθηκε µία Έκτακτη Σύνοδος197, Τα κράτη µέλη 
καταδίκασαν τις πράξεις βίας και τις επιθέσεις κατά του άµαχου πληθυσµού, 
ενώ εξέφρασαν παράλληλα τη δέσµευση τους να τηρούν την αρχή της κρατικής 
κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Λιβύης, όντας αντίθετοι σε κάθε είδους 
στρατιωτική επέµβαση. Από την άλλη πλευρά όµως, εγκρίθηκε η απόφαση 
1973 του ΣΑ. 

2.4.4.2 Αποτελεσµατικότητα της ∆ράσης στη Λιβύη  

Ο Οργανισµός Ισλαµικής ∆ιάσκεψης κράτησε µία συνεπής στάση έναντι 
των αποτρόπαιων πράξεων µε την έκφραση της καταδίκης. Η σύγκληση των 
Εκτάκτων Συνόδων συντέλεσε στην συζήτηση και εκτίµηση της  ανθρωπιστικής 
κρίσης καθώς και στη διαµόρφωση της στάσης του οργανισµού. 

Με αυτό τον τρόπο, ο συγκεκριµένος οργανισµός άσκησε επιπλέον 
πίεση, ενώ συµπαρατάχθηκε µε τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισµούς και τη 
στάση τους (ΣΑ). 

2.4.5 Αφρικανική Ένωση. 

Η Αφρικανική Ένωση αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό περιφερειακό 
οργανισµό εντός της αφρικανικής ηπείρου, καθώς η ίδρυση της αποτέλεσεί ένα 
γεγονός µεγάλης σηµασίας για τη θεσµική εξέλιξη της συγκεκριµένης ηπείρου. 
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Στις 9.9.1999, οι αρχηγοί κρατών και οι κυβερνήσεις του Οργανισµού 
Αφρικανικής Ενότητας εξέδωσαν τη ∆ιακήρυξη της Σύρτης198 εγκαθιδρύοντας 
την Αφρικανική Ένωση, σύµφωνα µε την οποία καλείται η επιτάχυνση της 
ολοκλήρωσης της αφρικανικής ηπείρου, η επίλυση των βασικών οικονοµικών 
και κοινωνικών προβληµάτων των κρατών µελών και η κατοχύρωση της θέσης 
τους στη διεθνή οικονοµία. 

Η δράση της ΑΕ και οι διπλωµατικές της πρωτοβουλίες για την ειρήνη 
έχουν υποτιµηθεί από τους περισσότερους δυτικούς θεωρητικούς και από τα 
δυτικά ΜΜΕ. Συγκεκριµένα, έχει υποστηριχθεί199 ότι εάν µπορούσε να 
εκτιµηθεί, όπως θα έπρεπε, θα ήταν δυνατό η διπλωµατία της ΑΕ σε 
συνδυασµό µε την πίεση του ΝΑΤΟ να έχει αποφύγει κάποια από τα 
προβλήµατα που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια και µετά την αλλαγή του 
καθεστώτος στη Λιβύη. 

2.4.5.1 Η ∆ράση της ΑΕ στην Περίπτωση της Λιβύης 

Στις 23 Φεβρουαρίου του 2011, το Συµβούλιο Ειρήνης  και Ασφάλειας 
εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις στη Λιβύη, καταδικάζοντας 
ρητά τη –χωρίς διακρίσεις και υπερβολική- χρήση βίας κατά των πολιτών. 

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της 265ης  συνόδου σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου του 
2011, το Συµβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας κατέληξε σε ένα «οδικό χάρτη» 
αναφορικά µε την κρίση στη Λιβύη200. Προέβλεπε:  

Πρώτον,  τον άµεσο τερµατισµό των εχθροπραξιών.  

∆εύτερον, αναφερόταν στην ύπαρξη συνεργασίας µε τις λιβυκές αρχές 
για τη διευκόλυνση της έγκαιρης παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Τρίτον, προβλεπόταν η προστασία των ξένων υπηκόων, 
συµπεριλαµβανοµένου αυτών που ανήκουν στους Αφρικανούς µετανάστες 
εργαζόµενους.  

Τέλος, ο «οδικός χάρτης» περιλάµβανε την ύπαρξη εθνικού διαλόγου 
µεταξύ των εµπόλεµων µερών στη Λιβύη καθώς και η µετάβαση σε µία 
συναινετική κυβέρνηση.  
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Το Συµβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας εγκαθίδρυσε µία υψηλού επιπέδου 
ad-hoc επιτροπή µε σκοπό να παρακολουθεί την υλοποίηση του οδικού χάρτη. 
Παρόλο που δεν αναφερόταν ξεκάθαρα η παραίτηση του Muammar Gaddafi, ο 
«οδικός χάρτης» είχε σχεδιαστεί ακριβώς για τη µετάβαση σε µία προσωρινή 
κυβέρνηση. 

Μία εβδοµάδα αργότερα υιοθετήθηκε η απόφαση 1973, σύµφωνα µε την 
οποία αναφέρεται ρητά η απόφαση της ΑΕ «να στείλει την ad    hoc Επιτροπή 
στη Λιβύη µε σκοπό τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου για την υλοποίηση των 
απαραίτητων  πολιτικών µεταρρυθµίσεων και την εύρεση πολιτικής λύσης»201. 

Μία «δύσκολη στιγµή» για τη συνεργασία ΑΕ και ΝΑΤΟ υπήρξε η 
διαφωνία και η δυσαρέσκεια της ΑΕ εξαιτίας ενός τελεσίγραφου κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης της Ad hoc Επιτροπής στις 19 Μαρτίου 2011 στο 
Noakchoutt. Η κυβέρνηση της Μαυριτανίας προσφέρθηκε να παραδώσει ένα 
αεροπλάνο µε προορισµό την Τρίπολη την επόµενη ηµέρα, αλλά η επόµενη 
ηµέρα αποτελούσε την ηµέρα που τίθετο σε έναρξη η απαγόρευση των 
πτήσεων πάνω από τον  λιβυκό εναέριο χώρο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, τα 
µέλη της Επιτροπής έλαβαν ένα τελεσίγραφο από τα µέλη των ΗΕ και 
ειδικότερα των ΗΠΑ δηλώνοντας ότι εάν επιθυµούν να προχωρήσουν στην 
επικείµενη επίσκεψη τους στη Λιβύη, δεν µπορούσαν οι ίδιοι να εγγυηθούν την 
ασφάλεια τους. 

Εντέλει, η αποστολή της ΑΕ καταφέρνει να αποκοµίσει την άδεια από τα 
ΗΕ και πραγµατοποιεί την πτήση προς την Τρίπολη, συναντώντας τον 
Muammar Gaddafi την επόµενη ηµέρα. Μετά από αλληλοκατηγορίες των δύο 
πλευρών, τα µέλη της Επιτροπής υποστήριξαν ότι η λιβυκή κυβέρνηση θα 
πρέπει να συνεργαστεί µε την αντιπολίτευση ώστε να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες του λιβυκού λαού και ότι τα µέλη της Επιτροπής δεν χρειάζονται 
την άδεια του για να παραµείνουν στο λιβυκό εδαφικό χώρο. Εντέλει, ο 
Muammar Gaddafi αποδέχεται τον «οδικό χάρτη» της ΑΕ, ενώ την  ίδια στιγµή 
ο επικεφαλής του Προσωρινού Εθνικού Συµβουλίου τον απορρίπτει επειδή δεν 
συµπεριλάµβανε την παράδοση της εξουσίας από τον Muammar Gaddafi. 

O «οδικός χάρτης», πέρα από την απόρριψη του από την 
αντιπολίτευση, αντιµετώπιζε πολλά προβλήµατα. Πρώτον, ο τρόπος 
παραίτησης του Muammar Gaddafi δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ, δηλαδή δεν 
διευκρινίστηκε εάν θα έπρεπε να αναχωρήσει από  τη χώρα ή θα παρέµενε στο 
εσωτερικό της περιφρουρηµένος από στρατιωτική δύναµη. Ένα άλλο µεγάλο 
πρόβληµα υπήρξε στην παροχή άοπλων παρατηρητών από τα κράτη µέλη της 
ΑΕ, εφόσον τα κράτη µέλη δεν έδειξαν την αναγκαία προθυµία να θέσουν υπό 
τη διάθεση του περιφερειακού οργανισµού δικές τους στρατιωτικές δυνάµεις. 
Τρίτον, η αφρικανική ήπειρος εµφανίστηκε διαιρεµένη πολιτικά σε σχέση µε το 
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λιβυκό πρόβληµα202. Τέλος και µεγάλης σηµασίας αποτελεί, η αντίθεση του 
ΝΑΤΟ προς τον «οδικό χάρτη», η οποία ουσιαστικά παρεµπόδισε πολιτικά και 
οικονοµικά203 τη διπλωµατική αποστολή του περιφερειακού οργανισµού σε 
σχέση µε τη Λιβύη. 

Εντέλει, κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής τον Μάιο, η 
ΑΕ κάλεσε τα δύο εµπόλεµα µέρη για τον άµεσο τερµατισµό των 
εχθροπραξιών, για τοποθέτηση άοπλων παρατηρητών καθώς και για τη 
δηµιουργία µιας Συµφωνίας Πλαισίου για Πολιτική Λύση. Τις επόµενες ηµέρες, 
στάλθηκε ο Πρόεδρος Zuma στην Τρίπολη µε σκοπό να παρουσιάσει αυτές τις 
προτάσεις εστιάζοντας σε µία  κατάπαυση πυρός εποπτευόµενη από την ΑΕ, 
ΟΗΕ και τον Αραβικό Σύνδεσµο. Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση µε τον Muammar 
Gaddafi υπήρξε αρκετά απογοητευτική: επανέλαβε τη δέσµευση του να µην 
αποτελέσει µέρος της «διαπραγµατευτικής διαδικασίας», αλλά επέµενε επίσης 
ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την χώρα. 

Οι επόµενες εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες µε τη λιβυκή αντιπολίτευση να 
εισβάλει στην Τρίπολη κερδίζοντας ουσιαστικά το στρατιωτικό πλεονέκτηµα. Η 
Νιγηρία και η Αιθιοπία αναγνωρίζουν από την πλευρά τους το Προσωρινό 
Εθνικό Συµβούλιο ενώ καλούν την ίδια στιγµή να ενεργήσει κατά αυτό τον 
τρόπο και η ΑΕ. Έτσι, τον Σεπτέµβριο του 2011, στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος 
της ΑΕ ανήγγειλε την αναγνώριση του Προσωρινού Εθνικού Συµβουλίου ως τη 
νόµιµη, αντιπροσωπευτική και µεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης. Ανακοίνωσε 
επίσης την ίδρυση ενός Γραφείου ∆ιαµεσολάβησης στην Τρίπολη µε σκοπό τη 
σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα και την επίτευξη της εθνικής 
συµφιλίωσης. 

2.4.5.2 Αποτελεσµατικότητα Πολιτικής και ∆ιπλωµατίας έναντι της 
Λιβύης 

Η πολιτική της ΑΕ µέσω του «οδικού χάρτη» αναφορικά µε τη 
διαπραγµατευόµενη µετάβαση στη µετά Muammar Gaddafi εποχή δεν είχε τα 
απαραίτητα εχέγγυα επιτυχίας. 

Η εσωτερική πολιτική δυναµική στη Λιβύη όπως εξάλλου σε κάθε 
εµφύλια σύρραξη κατέστησε την εφαρµογή του «οδικού χάρτη» σχεδόν 
ανέφικτη. Εκτός αυτού, οι διαφωνίες στο εσωτερικό του περιφερειακού 
οργανισµού κατέδειξαν –όπως αναλύθηκε παραπάνω- τη δυσκολία 
διαµόρφωσης µίας ενιαίας στάσης. Εν τέλει, η µη υποστήριξη του «οδικού 
χάρτη» από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ υπήρξε το καθοριστικό γεγονός αποτυχία του. 
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 Κράτη όπως η Ζιµπάµπουε, η Νότια Αφρική και το Τσαντ δεν υπήρξαν αρνητικά διακείµενα   
προς τον Gaddafi ενώ άλλα αντίθετα, όπως η Αιθιοπία και η Νιγηρία ήταν ένθερµοι 
υποστηρικτές της αποχώρησης του Gaddafi από την εξουσία της Λιβύης. 
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 Η ΕΕ προσφέρει χρηµατοδότηση στην ΑΕ αναφορικά µε τη προληπτική δράση έναντι των 
συρράξεων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Στη προκειµένη περίπτωση η χρηµατοδότηση 
καθυστέρησε αρκετές εβδοµάδες, βλ. ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανάπτυξη και Συνεργασία, 
Europeaid, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-
cooperation/peace/index_en.htm  (προσπελάστηκε στις 18.08.2016) 
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Συµπεραίνοντας, εξαιτίας όλων των παραπάνω λόγων, η ΑΕ δεν 
κατάφερε να πείσει τη Λιβύη, την Αφρική αλλά και την υπόλοιπη διεθνή 
κοινότητα ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο συνοµιλητή. Οι λόγοι έγκειται κυρίως στο 
γεγονός ότι η αφρικανική ήπειρος δε διαθέτει µία ενοποιηµένη θέση απέναντι 
στα διεθνή και περιφερειακά δρώµενα ούτε τα απαραίτητα οικονοµικά, 
στρατιωτικά και διπλωµατικά µέσα απαραίτητα για την υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών της. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να 
επιζητήσουν τη συνδροµή της ΑΕ σε σχέση κυρίως µε την µετέπειτα 
ανοικοδόµηση του λιβυκού κράτους αλλά και την εθνική συµφιλίωση. 

2.4.6   Ελλάδα 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ορισµένοι αναλυτές του αγγλοσαξονικού 
κατεστηµένου για πολλά χρόνια είχαν την τάση να µειώνουν τη στρατηγική της 
αξία. Τα τελευταία γεγονότα όµως στην γειτονιά µας µε αποκορύφωµα την 
κρίση στην Λιβύη αποδεικνύουν ότι η χώρα µας έχει όντως ισχυρό 
γεωστρατηγικό « χαρτί » µέσα στην προαναφερθείσα γενικότερη αστάθεια της 
νότιας Μεσόγειου και κάλλιστα µπορεί να το χρησιµοποιήσει προς όφελος των 
εθνικών της συµφερόντων. Αυτό σηµαίνει, χωρίς περίσσια φιλολογία, ότι η 
χώρα µας έπρεπε να ήταν από την αρχή της κρίσης παρούσα στις 
διαλαµβανόµενες εξελίξεις, όπως και πραγµατικά έπραξε, για να µπορεί 
πρωτίστως να τις επηρεάσει, και κατόπιν να υπηρετήσει τα εθνικά της 
συµφέροντα. Η απουσία της συνεπικουρουµένη από οποιοδήποτε 
καιροσκοπισµό στην παρούσα συγκύρια, µόνο αρνητικές επιπτώσεις θα 
µπορούσε να έχει. Η οποία παρουσία και συµµέτοχη µας, η οποία δεν σηµαίνει 
απαραίτητα και βαθειά στρατιωτική εµπλοκή, είναι και ηθικά νοµιµοποιηµένη 
(µετά τις µαζικές σφαγές άµαχων από το καθεστώς Muammar Gaddafi) αλλά 
κυρίως νοµικά καλυµµένη από το ψήφισµα υπ' αριθµ. 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ, το 
οποίο µάλιστα προσήλθε ύστερα από πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσµου. 

2.4.7   Τουρκία 

Αξιοσηµείωτη είναι η τουρκική προσέγγιση και ο τρόπος αντιµετώπισης 
της κρίσης. Τονίζεται ότι καταρχήν η Τουρκία δεν επιθυµούσε µε κανένα τρόπο 
την ανάληψη ηγετικού ρόλου από τη Γάλλια και προσπάθησε να κάνει τα 
αδύνατα δυνατά για να τον υποβαθµίσει. Άλλωστε η µη πρόσκληση της στην 
σύνοδο του Παρισιού της 19ης Μάρτιου θεωρείται υποβάθµιση η και ακόµα ως 
προσβολή για τη χώρα. Μετά την αρχική θέση του πρωθυπουργού Ερντογαν 
ότι «δεν έχουµε καµιά δουλειά στη Λιβύη και η όποια επέµβαση θα είναι 
αντιπαραγωγική», αλλά και τις καιροσκοπικές αντιδράσεις της στη λήψη 
απόφασης στο ΝΑΤΟ σχετικά µε την ανάληψη της ευθύνης διεξαγωγής της 
όλης επιχείρησης, φαίνεται ότι η Τουρκία τελικά αποφάσισε να σταµατήσει να 
υποκρύπτει τις φιλοδοξίες της και άρχισε να επιδιώκει ένα πιο αυτόνοµο και 
διαφορετικό ρολό. Για τον λόγο αυτό απέστειλε στην περιοχή για την εφαρµογή 
του εµπάργκο όπλων αναλογικά µεγάλη ναυτική δύναµη (τέσσερις φρεγάτες, 
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ένα υποβρύχιο και ένα βοηθητικό πλοίο), αποβλέποντας σε επίδειξη-απόδειξη 
του ρόλου της ως περιφερειακής ναυτικής υπερδύναµης. 

Πάντως παρά τις προσπάθειες της Τουρκιάς, αυτή δεν αποκόµισε µέχρι 
τώρα κάποια οφέλη στην προώθηση των συµφερόντων της, ενώ η Ελλάδα 
παραµένει στο προσκήνιο και είναι, έστω µε περιορισµένες δυνατότητες, ένας 
έντιµος και αποδεκτός «παίκτης». 
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ΜΕΡΟΣ 3ο / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο µετά τον Ψυχρό Πόλεµο περιβάλλον βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε το 
δίληµµα, του κατά πόσον ο σεβασµός της κυριαρχίας των κρατών και των 
διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων τους, µπορεί να οδηγήσει στην εξόντωση 
των εθνοτικών ή θρησκευτικών µειονοτήτων σε τυχόν εσωτερικές συγκρούσεις, 
ή και µε τη χρήση βίας ενός κυβερνόντος ολοκληρωτικού καθεστώτος, εναντίον 
του λαού του αλλά και των γειτονικών κρατών. (κατάσταση που αντιµετώπισαν 
οι ευρωπαϊκές χώρες στη δεκαετία του 1930 µε την άνοδο της ναζιστικής 
Γερµανίας)  

Είναι πλέον βέβαιο, ότι µόνο η συνεπής εφαρµογή των αρχών του 
διεθνούς δικαίου, όπως αυτές έχουν ενσωµατωθεί στο Χάρτη των ΗΕ µπορεί 
να αποτελέσει κατάλληλο οδηγό στη διαµόρφωση των αναγκαίων αντιδράσεων 
σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς η εφαρµογή του διεθνούς δικαίου ξεπερνά 
συχνά τα εθνικά, τα θρησκευτικά και τα πολιτισµικά σύνορα.  

∆εν µπορούµε όµως να πούµε µε ευκολία, το ίδιο όσον αφορά την 
εφαρµογή της ηθικής στις διεθνείς σχέσεις και τη συµπεριφορά των επιµέρους 
κρατών. Για παράδειγµα, θα είναι ευκολότερο για τις ΗΠΑ και την Ισλαµική 
∆ηµοκρατία του Ιράν να συνεργαστούν για την επίλυση των διαφορών τους, 
µέσω της εφαρµογής του διεθνούς δικαίου και όχι µε την προσπάθεια 
γεφύρωσης των αποκλινόντων  εθνικών απόψεων περί ηθικής.  

Ανεξάρτητα από την έκβαση της «ανθρωπιστικής επέµβασης» στη 
Λιβύη, οι ανθρωπιστικές παρεµβάσεις θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν  εγγενή 
προβλήµατα, λόγω του τρόπου λήψεως των αποφάσεων του ΟΗΕ και των 
γεωστρατηγικών συµφερόντων των διαφόρων µεγάλων δυνάµεων στις 
περιοχές των ανθρωπιστικών κρίσεων. Ενώ η κατάσταση εξελίσσεται σε 
στρατηγικό και πολιτικό πιθανότατα αδιέξοδο και οι αρχικώς αναµειχθείσες 
δυνάµεις αναλογίζονται τις τεράστιες προσπάθειες και το ανάλογο κόστος που 
θα χρειασθούν για µία καθεστωτική αλλαγή και πολιτική ανασυγκρότηση της, 
αναφύουν οι «παλιές» κλασσικές προτεινόµενες λύσεις οι οποίες κατά καιρούς 
επιβλήθηκαν από τις «πάλαι πότε» αποικιοκρατικές δυνάµεις, όπως τα περί 
«διαχωρισµού» σε δύο ή και περισσότερα διαφορετικά κράτη. Η εµπειρία της 
"Πράσινης Γραµµής" στην Κύπρο και του ακόµα αµφίβολου νοµικού 
καθεστώτος της ύπαρξης του Κοσσυφοπεδίου, κλπ., αποδεικνύουν ότι οι 
βεβιασµένες και βραχυπρόθεσµες λύσεις στρατιωτικών ανθρωπιστικών 
επεµβάσεων εγκυµονούν µακρόχρονους κινδύνους ενόπλων συγκρούσεων και 
περιφερειακής αποσταθεροποίησης.  

Η απόφαση της χώρας µας για αναβαθµισµένη συµµετοχή θα έπρεπε να 
είχε εξετασθεί προσεκτικά και να συνοδευτεί στις διάφορες συζητήσεις κορυφής 
µε τα αιτούµενα ανταλλάγµατα (π.χ. καθορισµός ΑΟΖ µε τυχόν νέο καθεστώς 
Λιβύης, ΑΟΖ Καστελόριζου, Κυπριακό κλπ), χωρίς ενδοιασµούς / δισταγµούς 
καθώς η σηµαντική γεωστρατηγική θέση της χώρας µας και µε την Κρήτη σε 
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δεσπόζουσα θέση την καθιστούν πολύ σηµαντικό παράγοντα στην ΝΑ 
Μεσόγειο.  

Η ύπαρξης απειλής για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, η διαπίστωση 
της οποίας αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την λήψη µέτρων – 
συµπεριλαµβανοµένης και της εξουσιοδότησης για λήψη στρατιωτικών µέτρων 
– µε βάση το κεφάλαιο VII του Χάρτη, ερµηνεύεται από το ΣΑ συν τω χρόνω 
κατά τρόπο ώστε το εννοιολογικό της περιεχόµενο να διευρύνεται ολοένα και 
περισσότερο, προς την κατεύθυνση της νοµιµοποίησης των ανθρωπιστικών 
επεµβάσεων. Όλα τα σχετικά ψηφίσµατα, ακολουθούν κατά βάση την εξής 
αξιωµατική συλλογιστική: «{η κατάσταση που δηµιουργείται στο εσωτερικό 
ενός Κράτους από την συνεχιζόµενη, έντονη, εκτεταµένη και µαζική παραβίαση 
θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε συγκεκριµένες 
πληθυσµιακές οµάδες (ανθρωπιστική κρίση) αποτελεί µε τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, οπότε το ΣΑ νοµιµοποιείται 
να ενεργήσει επί τη βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη, παρέχοντας 
εξουσιοδότηση για λήψη στρατιωτικών µέτρων». 

Αντίστροφα, µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί κανένα ψήφισµα του ΣΑ, µε 
το οποίο να λαµβάνεται απόφαση για ανθρωπιστική επέµβαση, χωρίς την 
επίκληση απειλής για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 

Με τα δεδοµένα αυτά, και λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη σταθερής 
πρακτικής και γενικευµένης πεποίθησης δικαίου από την πλευρά των κρατών, 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι αφενός µεν δεν υφίσταται ακόµα κανόνας 
του εθιµικού διεθνούς δικαίου ο οποίος να επιτρέπει τις ανθρωπιστικές 
επεµβάσεις, αφετέρου δε η πρακτική του ΣΑ να αποφασίζει την 
πραγµατοποίηση ανθρωπιστικών επεµβάσεων, µε προσχηµατική επίκληση 
απειλής της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αντίκειται ευθέως στο αντικείµενο 
και τον σκοπό του Κεφαλαίου VII του Κ.Χ. του Ο.Η.Ε. και, ως εκ τούτου, είναι, 
από άποψη δηµοσίου διεθνούς δικαίου, πέρα ως πέρα παράνοµη. 

Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν προσφέρει µε επιτυχία βοήθεια σε χώρες που 
είχαν εµπλακεί σε σύγκρουση ώστε αυτές να συνάψουν και να διατηρήσουν την 
ειρήνη. Η στήριξη όµως της διεθνούς κοινότητας συχνά δεν επαρκεί για να 
στηρίξει τις εθνικές προσπάθειες για «οικοδόµηση της ειρήνης» και τη 
διατήρησή της για µία παρατεταµένη χρονική περίοδο204.  

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, ο ΟΗΕ χρειάζεται να 
βελτιώσει το έργο των ήδη υπαρχόντων θεσµικών του οργάνων. Αυτό σηµαίνει 
αφενός την αναζωογόνηση του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης και του 
Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι σε 
θέση να επιτελέσουν το ρόλο για τον οποίο προορίζονται, και αφ’ ετέρου την 
αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

                                            
204

 Για περισσότερες πληροφορίες: www.un.org/peace/peacebuilding και www.unpbf.org 
(επίσκεψη στην ιστοσελίδα στις 1/12/2016, 22:45) 
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Σε συνέχεια της έκθεσης της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για τις Απειλές, 
τις Προκλήσεις και τις Αλλαγές, τα κράτη- µέλη του ΟΗΕ συµφώνησαν στην 
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής του 2005 να δηµιουργήσουν ένα νέο 
διακυβερνητικό όργανο, την Επιτροπή Οικοδόµησης της Ειρήνης 
(Peacebuilding Commission - PBC), η οποία θα εστιάζει την προσοχή της στις 
χώρες στις οποίες έχει µόλις τερµατιστεί µια σύγκρουση. Η Επιτροπή 
Οικοδόµησης της Ειρήνης µε 31 µέλη, επιδιώκει την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων και την παροχή συµβουλών για την υιοθέτηση 
ολοκληρωµένων  στρατηγικών για τη µετά-συγκρουσιακή οικοδόµηση της 
ειρήνης. Με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή Οικοδόµησης της Ειρήνης µελετά 
όσα έχουµε διδαχθεί ενώ συµβάλλει στην εξασφάλιση της απαραίτητης 
χρηµατοδότησης για δραστηριότητες πρώιµης ανάκαµψης.  

Το Γραφείο Στήριξης της Οικοδόµησης της Ειρήνης (Peacebuilding 
Support Office-PBSO) αποτελεί τµήµα της Γραµµατείας του ΟΗΕ και υποβοηθά 
το έργο της Επιτροπής Οικοδόµησης της Ειρήνης. Το Γραφείο Στήριξης της 
Οικοδόµησης της Ειρήνης, επιβλέπει επίσης εκ µέρους του Γενικού Γραµµατέα 
το Ταµείο Οικοδόµησης της Ειρήνης και λειτουργεί ως το κέντρο συντονισµού 
των δραστηριοτήτων Οικοδόµησης της Ειρήνης στο εσωτερικό του συστήµατος 
του ΟΗΕ. Στόχος του είναι να συντονίζει τα διάφορα τµήµατα, ταµεία και 
προγράµµατα που ασχολούνται µε την οικοδόµηση της ειρήνης ώστε να 
συµβάλουν σε µια πιο συνεκτική προσέγγιση από τον ΟΗΕ των 
δραστηριοτήτων οικοδόµησης της ειρήνης στις χώρες όπου µόλις τερµατίστηκε 
µια σύγκρουση. 

Το Ταµείο Οικοδόµησης της Ειρήνης (Peacebuilding Fund- PBF) είναι 
ένα Ταµείο Υπέρ Τρίτου στο οποίο συµβάλουν πολλοί δωρητές µε αρχικό 
στόχο τη συγκέντρωση του ποσού των 250 εκατοµµυρίων δολαρίων. Το Ταµείο 
λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάµεσα στη σύγκρουση και την ανάκαµψη κατά την 
περίοδο που δεν υπάρχουν ακόµη άλλοι διαθέσιµοι πόροι χρηµατοδότησης. Το 
Ταµείο Οικοδόµησης της Ειρήνης στηρίζει πρωτοβουλίες όπως οι ακόλουθες: 
την εφαρµογή συµφωνιών ειρήνης, τις προσπάθειες οικοδόµησης και 
ενίσχυσης των δυνατοτήτων των χωρών που βγήκαν από µια σύγκρουση, 
προωθώντας την συνύπαρξη και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, την 
δηµιουργία ή επαναδηµιουργία των απαραίτητων διοικητικών  υπηρεσιών 
παράλληλα µε την ανάπτυξη σχετικών ανθρώπινων και τεχνικών δυνατοτήτων 
και κρίσιµων παρεµβάσεων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση των απειλών 
για τη διαδικασία οικοδόµησης της ειρήνης.  

Σηµαίνει επίσης την βελτίωση της αξιοπιστίας και της 
αποτελεσµατικότητας του Συµβουλίου Ασφαλείας µε µια καλύτερη σύνθεση 
που να αντανακλά τη σηµερινή πραγµατικότητα. Η Έκθεση παρέχει τόσο τις 
αρχές για την µεταρρύθµιση αυτή, όσο και δύο µοντέλα για την επίτευξή της: Η 
µία είναι η πρόταση για την θεσµοθέτηση νέων θέσεων µόνιµων µελών στο 
Συµβούλιο χωρίς το δικαίωµα αρνησικυρίας, ενώ η δεύτερη πρόταση 
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εµπεριέχει την εισαγωγή νέων θέσεων που θα ανανεώνονται ανά τετραετία. Οι 
όποιες µεταρρυθµίσεις προτείνεται να επανεξεταστούν το 2020. 

Για να αντιµετωπίσουµε τις συνεχώς εξελισσόµενες προκλήσεις του 
µέλλοντος, θα χρειαστούµε επίσης νέους θεσµούς. Στην Έκθεση προτείνεται η 
δηµιουργία µιας Ειρηνευτικής Επιτροπής – ενός νέου µηχανισµού εντός του 
ΟΗΕ, µε αναφορές στο Συµβούλιο Ασφαλείας και το Οικονοµικό και Κοινωνικό 
Συµβούλιο, τους δωρητές και τις εθνικές αρχές. Σε στενή συνεργασία µε τους 
περιφερειακούς οργανισµούς και τους διεθνείς οικονοµικούς θεσµούς, η 
Επιτροπή αυτή θα είναι σε θέση να συµπληρώνει ένα ζωτικής σηµασίας κενό 
παρέχοντας την απαραίτητη προσοχή στις χώρες που εξέρχονται από µια 
πολεµική σύγκρουση. Πέρα από τον ΟΗΕ, ένα φόρουµ που θα φέρει στο ίδιο 
τραπέζι τους ηγέτες των 20 µεγαλυτέρων οικονοµιών του κόσµου, 
ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών, θα βοηθούσε προς την 
κατεύθυνση µιας πιο συνεκτικής διαχείρισης των διεθνών οικονοµικών, 
νοµισµατικών, εµπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών. 

Ζωτικής σηµασίας είναι επίσης και η βελτίωση της συνεργασίας του 
ΟΗΕ µε τους περιφερειακούς οργανισµούς, και για την περαιτέρω οικοδόµηση 
της οποίας η Έκθεση καθορίζει µια σειρά από αρχές από τις οποίες θα πρέπει 
αυτή να διέπεται. Η Έκθεση συστήνει την ενίσχυση του ρόλου του Γενικού 
Γραµµατέα, ενός ρόλου κρίσιµου για την ειρήνη και την ασφάλεια. Για να είναι ο 
ρόλος αυτός περισσότερο αποτελεσµατικός, θα πρέπει να παρασχεθεί στο 
Γενικό Γραµµατέα µεγαλύτερο εύρος κινήσεων στη διαχείριση της Γραµµατείας, 
µε ταυτόχρονη ανάληψη των ευθυνών που αναλογούν. Ο Γενικός Γραµµατέας 
χρειάζεται επίσης καλύτερη υποστήριξη στον διαµεσολαβητικό του ρόλο, 
καθώς και νέες δυνατότητες ανάπτυξης µιας αποτελεσµατικής ειρηνευτικής 
στρατηγικής. Προς το παρόν έχει στη διάθεσή του έναν Αναπληρωτή Γενικό 
Γραµµατέα. Η προσθήκη ενός δεύτερου Αναπληρωτή, υπεύθυνου για θέµατα 
ειρήνης και ασφάλειας, θα του παρείχε τη δυνατότητα να διασφαλίσει την 
εποπτεία τόσο των κοινωνικών, οικονοµικών και αναπτυξιακών λειτουργιών 
του ΟΗΕ, όσο και αυτήν των πολλών λειτουργιών που άπτονται θεµάτων 
ειρήνης και ασφάλειας. 

Η Έκθεση αποτέλεσε την αρχή και όχι το τέλος µιας διαδικασίας. Το έτος 
2005 ήταν κρίσιµη ευκαιρία για τα Κράτη - Μέλη να συζητήσουν 
εποικοδοµητικά τις υποδείξεις που περιέχονταν σε αυτή.  Όµως η δηµιουργία 
ενός ασφαλέστερου κόσµου θα χρειαστεί πολύ περισσότερα από µια έκθεση ή 
µια σύνοδο. Θα απαιτηθούν πόροι ανάλογοι µε την κλίµακα των προκλήσεων 
που µας περιµένουν. ∆εσµεύσεις που θα είναι µακροχρόνιες και διατηρήσιµες. 
Και, περισσότερο από όλα, θα απαιτηθούν ηγετικές ικανότητες – τόσο µέσα στα 
ίδια τα Κράτη, όσο και µεταξύ τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : Ψηφίσµατα ΟΗΕ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» : Συντοµογραφίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : Ψηφίσµατα ΟΗΕ205. 

1. Ψήφισµα 1970 (2011)  

Υιοθετήθηκε από Συµβούλιο Ασφαλείας στην  6491 συνεδρίαση στις 26 
Φεβρουαρίου 2011.Αφορά τη επιβολή κυρώσεων στη Λιβύη.  

2. Ψήφισµα 1973 (2011) 

Υιοθετήθηκε από Συµβούλιο Ασφαλείας στην  6498 συνεδρίαση στις 17 
Μαρτίου 2011. Αφορά την εξουσιοδότηση για την έναρξη των επιχειρήσεων. 

3. Ψήφισµα 2009 (2011)   

Υιοθετήθηκε από Συµβούλιο Ασφαλείας στην  6620 συνεδρίαση στις 16 
Σεπτεµβρίουr 2011. Αφορά την άρση της εξουσιοδότησης για την εκτέλεση των 
επιχειρήσεων, και ουσιαστικά τερµατίζει την στρατιωτική επέµβαση 

4. Ψήφισµα Σ.Α. 688/1991: 

«The Security Council, { Gravely concerned by the repression of the 
Iraqi civilian population in many parts of Iraq, including most recently in 
Kurdish-populated areas, which led to a massive flow of refugees towards and 
across international frontiers and to cross-border incursions which threaten 
international peace and security in the region, Deeply disturbed by the 
magnitude of the human suffering involved, { 1. Condemns the repression of 
the Iraqi civilian population in many parts of Iraq, including most recently in 
Kurdish-populated areas, the consequences of which threaten international 
peace and security in the region; 2. Demands that Iraq, as a contribution to 
removing the threat to international peace and security in the region, 
immediately end this repression, and in the same context expresses the hope 
that an open dialogue will take place to ensure that the human and political 
rights of all Iraqi citizens are respected; 3. Insists that Iraq allow immediate 
access by international humanitarian organizations to all those in need of 
assistance in all parts of Iraq and make available all necessary facilities for their 
operations; ...». (Όλα τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας διατίθενται 
στον διαδικτυακό του τόπο, http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions.html). 

5. Ψήφισµα του Σ.Α. 1239/1999 

{ « { The Security Council, ... Bearing in mind the provisions of the 
Charter of the United Nations and guided by the Universal Declaration of 
Human Rights, the international covenants and conventions on human rights, 
the Conventions and Protocol relating to the Status of Refugees, the Geneva 
Conventions of 1949 and the Additional Protocols thereto of 1977, as well as 
other instruments of international humanitarian law, Expressing grave concern 
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at the humanitarian catastrophe in and around Kosovo, Federal Republic of 
Yugoslavia, as a result of the continuing crisis, Deeply concerned by the 
enormous influx of Kosovo refugees into Albania, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and other countries, as well as by the 
increasing numbers of displaced persons within Kosovo, the Republic of 
Montenegro and other parts of the Federal Republic of Yugoslavia, Stressing 
the importance of effective coordination of humanitarian relief activities 
undertaken by States, the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) and international organizations in alleviating the plight and suffering 
of refugees and internally displaced persons, ...» 

6. Ψήφισµα του Σ.Α. 751/1992 

« { The Security Council, { Deeply disturbed by the magnitude of the 
human suffering caused by the conflict and concerned that the continuation of 
the situation in Somalia constitutes a threat to international peace and security). 
Σε επόµενο ψήφισµά του για το ίδιο ζήτηµα, το ΣΑ διαπίστωσε ότι το µέγεθος 
της ανθρώπινης τραγωδίας που προκαλείται από την σύγκρουση στην 
Σοµαλία, το οποίο επιδεινώθηκε περαιτέρω εξαιτίας των εµποδίων που 
δηµιουργήθηκαν στην διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτελεί απειλή 
για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, εκφράζοντας την σοβαρή ανησυχία του για 
την χειροτέρευση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή και 
υπογραµµίζοντας την επείγουσα ανάγκη για διανοµή της ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε ολόκληρη την χώρα. 

7. Ψήφισµα του Σ.Α. 794/1992: 

« { Recognizing the unique character of the present situation in 
Somalia and mindful of its deteriorating, complex and extraordinary nature, 
requiring an immediate and exceptional response, Determining that the 
magnitude of the human tragedy caused by the conflict in Somalia, further 
exacerbated by the obstacles being created to the distribution of humanitarian 
assistance, constitutes a threat to international peace and security, Gravely 
alarmed by the deterioration of the humanitarian situation in Somalia and 
underlining the urgent need for the quick delivery of humanitarian assistance in 
the whole country, ... Expressing grave alarm at continuing reports of 
widespread violations of international humanitarian law occurring in Somalia, 
including reports of violence and threats of violence against personnel 
participating lawfully in impartial humanitarian relief activities: deliberate attacks 
on non-combatants, relief consignments and vehicles, and medical and relief 
facilities; and impeding the delivery of food and medical supplies essential for 
the survival of the civilian population, Dismayed by the continuation of 
conditions that impede the delivery of humanitarian supplies to destinations 
within Somalia, and in particular reports of looting of relief supplies destined for 
starving people, attacks on aircraft and ships bringing in humanitarian relief 
supplies, and attacks on the Pakistani UNOSOM contingent in Mogadishu, { 
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5. Strongly condemns all violations of international humanitarian law occurring 
in Somalia, including in particular the deliberate impeding of the delivery of food 
and medical supplies essential for the survival of the civilian population, and 
affirms that those who commit or order the commission of such acts will be held 
individually responsible in respect of such acts { ». 

8. Ψήφισµα του Σ.Α. 929/1994 

«..The Security Council, { Deeply concerned by the continuation of 
systematic and widespread killings of the civilian population in Rwanda, 
Recognizing that the current situation in Rwanda constitutes a unique case 
which demands an urgent response by the international community, 
Determining that the magnitude of the humanitarian crisis in Rwanda 
constitutes a threat to peace and security in the region,{ 2. Welcomes also the 
offer by Member States (S/1994/734) to cooperate with the Secretary-General 
in order to achieve the objectives of the United Nations in Rwanda through the 
establishment of a temporary operation under national command and control 
aimed at contributing, in an impartial way, to the security and protection of 
displaced persons, refugees and civilians at risk in Rwanda, on the 
understanding that the costs of implementing the offer will be borne by the 
Member States concerned; 3. Acting under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations, authorizes the Member States cooperating with the Secretary-
General to conduct the operation referred to in paragraph 2 above using all 
necessary means to achieve the humanitarian objectives set out in 
subparagraphs 4 (a) and (b) of resolution 925 (1994); » 

9. Ψήφισµα του Σ.Α. 1244/1999 

«{The Security Council, Bearing in mind the purposes and principles of 
the Charter of the United Nations, and the primary responsibility of the Security 
Council for the maintenance of international peace and security, ... Determined 
to resolve the grave humanitarian situation in Kosovo, Federal Republic of 
Yugoslavia, and to provide for the safe and free return of all refugees and 
displaced persons to their homes, Condemning all acts of violence against the 
Kosovo population as well as all terrorist acts by any party, ... Reaffirming the 
right of all refugees and displaced persons to return to their homes in safety, ... 
Determining that the situation in the region continues to constitute a threat to 
international peace and security, Determined to ensure the safety and security 
of international personnel and the implementation by all concerned of their 
responsibilities under the present resolution, and acting for these purposes 
under Chapter VII of the Charter of the United Nations, ... ». 

10. Ψήφισµα του Σ.Α. 1769/2007 

« { The Security Council, { Noting with strong concern on-going 
attacks on the civilian population and humanitarian workers and continued and 
widespread sexual violence, including as outlined in the Report of the 
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Secretary-General and the Chairperson of the African Union Commission on 
the Hybrid Operation in Darfur and the report of the Secretary-General of 23 
February 2007, emphasising the need to bring to justice the perpetrators of 
such crimes and urging the Government of Sudan to do so, and reiterating in 
this regard its condemnation of all violations of human rights and international 
humanitarian law in Darfur, Reiterating its deep concern for the security of 
humanitarian aid workers and their access to populations in need, condemning 
those parties to the conflict who have failed to ensure the full, safe and 
unhindered access of relief personnel to all those in need in Darfur as well as 
the delivery of humanitarian assistance, in particular to internally displaced 
persons and refugees, and recognising that, with many citizens in Darfur 
having been displaced, humanitarian efforts remain a priority until a sustained 
cease-fire and inclusive political process are achieved, ... Reaffirming its 
concern that the ongoing violence in Darfur might further negatively affect the 
rest of Sudan as well as the region, stressing that regional security aspects 
must be addressed to achieve long-term peace in Darfur, and calling on the 
Governments of Sudan and Chad to abide by their obligations under the Tripoli 
Agreement of 8 February 2006 and subsequent bilateral agreements, 
Determining that the situation in Darfur, Sudan continues to constitute a threat 
to international peace and security, { ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» : Συντοµογραφίες 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΑΣ   Αραβικός Σύνδεσµος 

Β’ΠΠ  ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος 

ΓΓ  Γενικός Γραµµατέας 

ΓΣ  Γενική Συνέλευση 

∆Α  ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου  

∆Α∆  ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο 

∆.∆.Χ.  ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης 

ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΣ∆   Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών 

ΗΕ  Ηνωµένα Έθνη 

ΗΠΑ  Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής  

Κ.Χ.:   Καταστατικός Χάρτης 

ΜΚΟ   Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

ΜΜΕ   Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης  

ΟΗΕ  Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών  

ΣΑ ή Σ.Α. Συµβούλιο Ασφαλείας 

 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ 

AL  Arab League 

DPKO  Department of Peacekeeping Operations 

ECHO  European Commission's Humanitarian Aid Office 

ENPI   European Neighbourhood and Partnership Instrument 

FSA  Free Syrian Army 

GA  General Assembly 

GCC  Gulf Corporation Council 

ICΙSS   International Commission on Intervention and State Sovereignty 
IDP  Internally Displaced Persons 

LCCs   Local Coordination Committees 
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NΑΤΟ  Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn 

NGO  Non-Governmental Organization 

OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (United 
Nations) 

RGDIP Revue Gιnιrale de Droit International Public (νοµικό περιοδικό) 

RBDI   Revue Belge de Droit International (νοµικό περιοδικό) 

SNC  Syria’s National Council 

UN  United Nations 

UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda 

UNRIC United Nations Regional Information Centre 

UNSMIS United Nations Supervision Mission in Syria 

US  United Nations 
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