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Η χρήση ένοπλης βίας στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο 

 

Εισαγωγικά 

Μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το διεθνές δίκαιο δεν απαγόρευε τη 

χρήση της ένοπλης βίας. Η κήρυξη πολέμου μάλιστα θεωρείτο έκφραση της κρατικής 

κυριαρχίας. Είναι γεγονός ότι η Κοινωνία των Εθνών δεν μπόρεσε να λειτουργήσει 

με μεγάλη επιτυχία σε όλους τους τομείς. Μπόρεσε όμως να μας δείξει τον δρόμο για 

τη δημιουργία ενός βελτιωμένου μέσου, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργα-

νισμός αυτός ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος από τον προηγούμενο έχει σαν 

πρωταρχικό στόχο του την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, μέσα από την 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών.  

 

Η απαγόρευση χρήσης βίας σύμφωνα με τον Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών 

Μέσα στο πλαίσιο του σκοπού και των επιδιώξεων του Οργανισμού Ηνωμέ-

νων Εθνών, ο Καταστατικός Χάρτης του απαιτεί απ’ όλα τα έθνη να επιλύουν τις διε-

θνείς τους διαφορές μόνο με τα διαθέσιμα ειρηνικά μέσα και να απόσχουν από ενέρ-

γειες που συνιστούν απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πο-

λιτικής ανεξαρτησίας άλλων εθνών. Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 παράγραφος 3, του 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ότι1: 

« Όλα τα μέλη [δηλαδή οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών], να διακανονίζουν τις διεθνείς 

διαφωνίες τους με ειρηνικά μέσα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η 

διεθνής ειρήνη, η ασφάλεια, και η δικαιοσύνη».  

Επίσης και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι: 

                                                 
1 Το κείμενο όλων των άρθρων έχει διασκευαστεί «ελεύθερα» στην δημοτική. 
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«Όλα τα μέλη στις διεθνείς σχέσεις τους να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας 

κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, 

ή από ενέργειες που με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς 

των Ηνωμένων Εθνών».  

Ο συνδυασμός αυτών των δύο διατάξεων καθιερώνει μια θεμελιώδη αρχή του σύγ-

χρονου διεθνούς δικαίου. Τα έθνη δεν θα χρησιμοποιούν ποτέ τη βία ή την απειλή 

χρήσης βίας για να επιβάλουν τη θέλησή τους σε άλλα έθνη ή για να επιλύσουν 

τις διεθνείς διαφορές τους. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (Ν.Α.Τ.Ο.). Στο 

Προοίμιο της, τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν «την πίστη τους στους σκοπούς 

και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» μαζί με την επιθυμία τους «για ειρη-

νική συμβίωση με όλους τους λαούς και με όλες τις Κυβερνήσεις». Ακόμα περισσότερο 

στο 1ο άρθρο επαναλαμβάνουν την υποχρέωση τους να διακανονίζουν τις διεθνείς 

διαφορές με ειρηνικά μέσα και να απέχουν από την χρήση και την απειλή χρήσης βί-

ας. Αναμφίβολα οι αναφορές αυτές αν δεν είχαν τεθεί για έμφαση θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν περιττές για δύο λόγους: Πρώτον γιατί ο σκοπός της Συμμαχίας που ιδρύ-

εται με την Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού είναι αμυντικός. Το γεγονός αυτό δεν 

επιτρέπει καμία επιθετική ενέργεια στο πλαίσιο της συμμαχίας, αφού σύμφωνα με το 

δίκαιο των συνθηκών όλες οι διατάξεις της ερμηνεύονται υποχρεωτικά «καλή τη πί-

στει … και υπό το φως του αντικειμένου και του σκοπού της».2 Δεύτερον διότι η υπο-

χρέωση για ειρηνική επίλυση των διαφορών απορρέει από τον Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 103 του Χάρτη, τέτοιες υ-

ποχρεώσεις προέχουν έναντι όλων των άλλων που προέρχονται από τις υπόλοιπες 

διεθνείς συμφωνίες! 

                                                 
2 Βλ. άρθρο 31-1 της Σύμβασης της Βιέννης «περί του Δικαίου των Συνθηκών» Ν.Δ. 402 της 30-4/23-

5-74, (Φ.Ε.Κ. 141Α), Περί κυρώσεως της από 23 Μαΐου 1969 Συμβάσεως της Βιέννης περί του Δικαί-

ου των Συνθηκών και του προσηρτημένου αυτή παραρτήματος. Στην Σύμβαση αυτή κωδικοποιήθηκαν 

όλοι οι σχετικοί με την ερμηνεία των συνθηκών Κανόνες του Εθιμικού Διεθνούς Δικαίου. 
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Εξαιρέσεις του κανόνα 

Η απαγόρευση χρήσης βίας είναι ο κανόνας. Ο κανόνας αυτός έχει δύο εξαι-

ρέσεις: Η πρώτη αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται από τα Ηνωμένα Έθνη ή εν ονό-

ματι των Ηνωμένων Εθνών για διατήρηση ή αποκατάσταση της ειρήνης. Η δεύτερη 

αφορά την άσκηση του δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας. 

Α. Το δικαίωμα της άμυνας 

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει την χρήση βίας. Παράλληλα 

όμως δεν παραλείπει να αναφερθεί και στο δικαίωμα της νόμιμης άμυνας. Το δικαίω-

μα αυτό το χαρακτηρίζει φυσικό και το αναγνωρίζει όχι μόνο σαν ατομικό αλλά και 

σαν συλλογικό. Το επιβεβαιώνει πολύ χαρακτηριστικά στο άρθρο 51, σύμφωνα με το 

οποίο: 

«Από τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα χάρτη κανένα δεν θα παρεμποδίζει την άσκηση 

του φυσικού δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας σε περίπτωση που 

ένα Μέλος των Ηνωμένων Εθνών θα υποστεί ένοπλη επίθεση, μέχρι το Συμβούλιο Α-

σφαλείας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλεί-

ας. ….».  

Το δικαίωμα της άμυνας θα πρέπει να ασκείται όταν υπάρχει άμεση ανάγκη 

χρήσης βίας μετά την εκδήλωση εχθρικής επίθεσης. Κάθε αμυντική ενέργεια θα πρέ-

πει να χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα. Η χρήση βίας, όσον αφορά την ένταση, τη 

διάρκεια, και στο πεδίο δράσεως της, σε όλες τις περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαί-

νει το «αναγκαίο μέτρο». Δηλαδή οι ενέργειες του αμυνόμενου να περιορίζονται σ’ 

εκείνες μόνο που απαιτούνται για την αποτροπή της επίθεσης. 

 Υπάρχουν όμως και υποστηριχτές του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας ακό-

μα και στην περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί επίθεση αλλά όλα δείχνουν ότι επί-

κειται. Αυτοί ισχυρίζονται ότι η αναβολή των απαραίτητων για την αποτροπή της ε-

πίθεσης ενεργειών οδηγεί σύντομα στην περίοδο της άμεσης απειλής, χωρίς τα απο-

τελέσματα να είναι καλύτερα. Χαρακτηριστικότερος οπαδός αυτής της άποψης φαί-

νεται να είναι Niccolo Machiavelli που θεωρεί ότι τα αίτια του πολέμου δεν κατα-

στέλλονται και ότι κάθε αναβολή ωφελεί τον εχθρό. Όταν υπάρχουν αιτίες, ο πόλεμος 
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είναι αναπόφευκτος και το μόνο που κάνει κανείς είναι να αναβάλλει τις συνέπειες 

του, οι οποίες με τον καιρό μπορεί να γίνονται και μεγαλύτερες. Σύμφωνα με τον ίδιο, 

δεν πρέπει κανείς να αφήνει μια ανωμαλία να διαιωνίζεται για να αποφύγει τον πόλε-

μο. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν παραλείπει να μας επισημάνει την δυσκολία για την ε-

κτίμηση τέτοιων και παρομοίων καταστάσεων. Τις παρομοιάζει μάλιστα με μια αρ-

ρώστια. Η θεραπεία της είναι πολύ εύκολη στην αρχή, αλλά είναι δύσκολη η διάγνω-

σή της. Όσο περνά ο καιρός όμως τόσο ευκολότερη γίνεται η διάγνωση της αλλά και 

άλλο τόσο δυσκολότερη η θεραπεία της.3  

 Αναμφίβολα τέτοιες και παρόμοιες θέσεις θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα θεμέ-

λια της κοινωνίας. Αυτό υποστηρίζει μεγάλος αριθμός διεθνολόγων θεωρητικών του 

πολέμου. Πραγματικά, ακόμα και αν μπορούσαμε να δεχθούμε όσα διδάσκει ο Mach-

iavelli, πάλι θα βρισκόμασταν μπροστά στην αμφιβολία για την ορθή και έγκαιρη ε-

κτίμηση της κάθε κατάστασης έχοντας υπόψη μας το χαρακτηριστικό του παράδειγμα 

με την αρρώστια. Ο Grotius δεν θεωρεί ότι η ικανότητα ενός κράτους να απειλήσει το 

άλλο αποτελεί ικανοποιητική δικαιολογητική βάση για χρησιμοποίηση ένοπλης βίας 

εναντίον του. Παρόμοια και ο Vattel υποστήριξε ότι η δυνατότητα να απειληθεί η ύ-

παρξη ενός κράτους δεν είναι αρκετή για την άσκηση του δικαιώματος της νόμιμης 

άμυνας. Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε και τον προς ανατολάς γείτονα μας 

τον Τούρκο. Θα ήταν σωστό να κηρύξουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο, λόγω των απει-

λών casus belli έστω και αν αυτές εκδηλώνονται για την παρεμπόδιση άσκησης ενός 

νομίμου δικαιώματος μας στο Αιγαίο;4 Ασφαλώς όχι! Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολ-

λά παραδείγματα διαφορετικής τακτικής στην διεθνή πρακτική. Τις περισσότερες φο-

ρές όμως αυτά μόνο σαν προφάσεις εν αμαρτίαις μπορούν να χαρακτηρισθούν. Σημα-

ντικότερα απ’ αυτά είναι εκείνα της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας στον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που επικαλέσθηκαν σαν δικαιολογία το δικαίωμα της 

νόμιμης άμυνας για να εισβάλουν «αμυνόμενες» σε διάφορες άλλες χώρες. 

 

 

                                                 
3 Βλ. MACHIAVELLI N., Ο Ηγεμόνας, σελ. 14-5 και 18. 
4 Δηλαδή της αύξησης της χωρικής μας θάλασσας στα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με κανόνα του εθι-

μικού διεθνούς δικαίου. Για το δικαίωμα αυτό βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ., ΣΤΡΑΤΗ Α., Δίκαιο της Θάλασσας, 

σελ. 93-5. 
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Β. Η χρήση βίας από τα Ηνωμένα Έθνη 

Ο Χάρτης δίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας διάφορες δυνατότητες για λήψη 

μέτρων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι βίαια και να περιλαμβάνουν ακόμα και στρα-

τιωτική δράση. Ο σκοπός τους όμως πρέπει να είναι απαραίτητα η προστασία της ει-

ρήνης με την επιβολή αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το δικαίωμα επιβολής αυ-

τών των μέτρων αντλείται από μια διακρατική συμφωνία και επιβάλλονται από έναν 

Διεθνή Οργανισμός που ενεργεί σαν αμερόληπτος τρίτος. Γι’ αυτό το λόγο, μόνο σ’ 

αυτή την περίπτωση και σε καμία άλλη απολύτως, η βία έχει νόμιμο χαρακτήρα5. Το 

άρθρο 39 του Χάρτη αναφέρει τα εξής: 

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφαίνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε απειλής κατά 

της ειρήνης, για την διατάραξη της ειρήνης, ή για την εκδήλωση επιθετικής ενέργειας 

και θα προβαίνει σε συστάσεις, ή θα αποφασίζει ποια μέτρα θα ληφθούν σύμφωνα με 

τα άρθρα 41 και 42, για διατήρηση ή αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφά-

λειας».  

Ας δούμε όμως τι λένε τα άρθρα 41 και 42 του Χάρτη. 

Άρθρο 41: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποφασίζει ποια μέτρα, που δεν περι-

λαμβάνουν τη χρήση ένοπλης βίας, επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν για να επιβληθούν 

οι αποφάσεις του, και μπορεί να προσκαλεί τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να θέσουν 

σε εφαρμογή τέτοια μέτρα. Αυτά τα μέτρα μπορούν να περιλάβουν την πλήρη ή μερική 

διακοπή των οικονομικών σχέσεων, των σιδηροδρομικών, θαλασσίων, ταχυδρομικών, 

τηλεγραφικών, ραδιοφωνικών και άλλων τρόπων επικοινωνιών καθώς και την διακοπή 

των διπλωματικών σχέσεων».  

Άρθρο 42: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας, εάν θεωρήσει ότι μέτρα που προβλέπονται στο 

άρθρο 41 δεν είναι τελεσφόρα ή εάν έχουν αποδειχθεί μη τελεσφόρα, μπορεί να αναλά-

βει την αναγκαία δράση, από αέρα, από θάλασσα ή με χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις, 

για να διατηρήσει ή για να αποκαταστήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Μια τέτοια 

δράση μπορεί να περιλαμβάνει επιδείξεις, αποκλεισμούς, και άλλες επιχειρήσεις αερο-

πορικές θαλάσσιες, ή από χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις Μελών Ηνωμένων Εθνών».  

                                                 
5 Cf. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Α, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Ειρηνικά και Βίαια Μέσα Επίλυσης Διεθνών Δια-

φορών, σελ.169-72. 
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Η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου σε πολεμικές περιόδους 

Με την έναρξη κάθε είδους πολεμικών επιχειρήσεων εφαρμόζεται το δίκαιο 

των ενόπλων συγκρούσεων καθώς και το δίκαιο της ουδετερότητας. Αυτό ισχύει σε 

όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από το αν θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας πόλεμος 

δίκαιος(bellum justum) ή άδικος(bellum injustum).6 Είναι σημαντικό να καταλάβουμε 

κάτι που κατ’ αρχάς φαίνεται παράδοξο. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύ-

ει τις ένοπλες συγκρούσεις. Κατά συνέπεια κάθε ένοπλη σύγκρουση, πλην της εξαι-

ρέσεως που αναφέραμε ήδη, είναι παράνομος! Παρ’ όλα αυτά όταν μια τέτοια κατά-

σταση είναι γεγονός η διεξαγωγή κάθε είδους επιχειρήσεων διέπεται από ειδικές δια-

τάξεις του διεθνούς δίκαιου! Το ειδικό αυτό μέρος του διεθνούς δικαίου που εφαρμό-

ζεται σε όλες τις περιπτώσεις ενόπλων συγκρούσεων, επικράτησε με τον τίτλο «δί-

καιο του πολέμου». Το δίκαιο της ουδετερότητας (law of neutrality) καθορίζει την 

έννομη σχέση μεταξύ των κρατών τα οποία διεξάγουν εχθροπραξίες, που βρίσκονται 

δηλαδή σε εμπόλεμη κατάσταση (belligerents), με τα κράτη που δεν συμμετέχουν σε 

αυτές, δηλαδή τα ουδέτερα (neutrals). Σκοπός του είναι να διαφυλάξει από τις συνέ-

πειες του πολέμου τα μη εμπόλεμα κράτη. Η αρχή της αποχής και της αμεροληψίας 

(abstention and impartiality) υποχρεώνει το ουδέτερο κράτος να απέχει από κάθε ε-

χθρική ενέργεια και του επιβάλλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και να ασκεί 

τα δικαιώματα του κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι σε κάθε έναν από τους εμπολέμους. 

Κάθε διευκόλυνση των εμπολέμων αποτελεί παράβαση του δικαίου της ουδετερότη-

τας. Αυτό δίνει το δικαίωμα στους εμπολέμους να μην σεβασθούν το έδαφος τους 

λιμένες τη χωρική θάλασσα και τον εναέριο χώρο του κράτους που παραβαίνει τους 

διεθνείς κανόνες της ουδετερότητας.7 

 

Επίλογος  

Οι φρικαλεότητες των μέχρι σήμερα πολέμων και η διαπίστωση της τεράστιας 

διάστασης μεταξύ δικαίου του πολέμου και πολεμικής πρακτικής οδήγησαν πολλούς 

ανθρώπους στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι το διεθνές δίκαιο, ειδικά μάλιστα το δί-

                                                 
6 Cf. ΚΑΡΔΟΥΛΗ Κ., Το Δίκαιον του Ναυτικού Αποκλεισμού, σελ. 11-7. 

7 Βλ. U.S.N. The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operation NWP, FMFM 1 –10, κεφ. 7 

παρ. 3. 
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καιο του πολέμου, είναι άχρηστο αφού κανείς δεν το σέβεται. Η αντίληψη αυτή είναι 

τελείως λανθασμένη! Ισχύει ακριβώς το αντίθετο! Όσο παραβιάζεται ένας κανόνας 

δικαίου τόσο απαραίτητος είναι και τόσο αυστηρότερος πρέπει να γίνει! Ολόκληρη η 

Ανθρωπότητα θα πρέπει επιτέλους να ενστερνισθεί τα ιδεώδη των Ηνωμένων Εθνών 

και να συμβάλλει με κάθε διαθέσιμο μέσο την εκπλήρωση των σκοπών τους. 
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