
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠοινΔικ 1/2008 (ΕΤΟΣ 11ο) 1

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ του Δικαίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων (Human Rights Law) και του Διεθνούς Ανθρω-
πιστικού Δικαίου (International Humanitarian Law) του εφαρ-
µοστέου κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων, ιδιαίτερα 
ενόψει του ουσιαστικού περιεχοµένου τους και του σκοπού 
στον οποίο αποβλέπουν, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρον πεδίο ενασχόλησης και προβληµατισµού παγκοσµίως, 
ιδιαίτερα για τους ασχολούµενους µε το διεθνές δίκαιο και την 
ειδικότερη προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου, την 
οποία αυτό διασφαλίζει σε κάθε περίσταση, είτε σε ειρηνική 
είτε σε εµπόλεµη περίοδο.1 Η διασφάλιση των βασικών δι-
καιωµάτων του ανθρώπου µπορεί αναµφίβολα να συµβάλει 
τόσο στην εφαρµογή κάποιων βασικών αρχών δικαιοσύνης 
στην οργάνωση της κοινωνίας (µέσω της ενάσκησης του αι-
σθήµατος δικαιοσύνης των πολιτών που τη συγκροτούν), όσο 
και στην ενεργοποίηση των δυνάµεων του λόγου και της σκέ-
ψης, στο πλαίσιο είτε του σχηµατισµού είτε της αναθεώρησης 
είτε του, κατόπιν έλλογης επιδίωξης γενικότερα, σχηµατισµού 
µίας ιδιαίτερης αντίληψης για το τι είναι αγαθό και πώς θα το 
προσεγγίσουµε.2 Το δικαίωµα στη ζωή ή την περιουσία, πα-
ραδείγµατος χάριν, η ύπαρξη φυσικής και πολιτικής ελευθε-
ρίας, η ακώλυτη ανάπτυξη της προσωπικότητας, ή η ισότητα 
ενώπιον του νόµου, εµφανίζονται σαν αγαθά τα οποία κάθε 
άνθρωπος θα επιθυµούσε να έχει, ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε 
άλλο θα µπορούσε τυχόν να επιθυµήσει, πέραν αυτών. Τα 
πρωταρχικά αυτά αγαθά, και το δικαίωµα του κάθε ανθρώ-
που να τα διεκδικήσει θεωρείται ότι σχετίζονται αρρήκτως µε 
τη φύση του ανθρώπου ως ελεύθερου και ίσου πολίτη, δη-
λαδή ως ισότιµου συνεργαζόµενου µέλους µίας δεδοµένης 
ανθρώπινης κοινωνίας. 

Συνακόλουθα, ένας από τους στόχους του σύγχρονου κοι-
νωνικού κράτους πρόνοιας είναι δίχως αµφιβολία η προσπά-
θεια θέσης σε εφαρµογή µίας ιδέας της κοινωνίας ως ενός δι-
ηνεκούς συστήµατος συνεργασίας µεταξύ των πολιτών της, 
µε την ιδιότητά τους ως ελεύθερων και ισότιµων προσώπων, 
τα οποία απολαµβάνουν ίσα δικαιώµατα, έχοντας τις ανά-
λογες υποχρεώσεις. Σε µία έτσι οργανωµένη κοινωνία, όλοι 
θα έπρεπε να απολαµβάνουν συγκεκριµένες εγγυήσεις προ-
στασίας από δυσµενείς συγκυρίες, γεγονότα ή ατυχίες· πρω-
ταρχικός βέβαια σκοπός είναι το να απολαµβάνουν όλοι οι 
άνθρωποι, ανεξαιρέτως, ένα κατ’ ελάχιστον οριζόµενο όριο 

αξιοπρεπούς διαβίωσης, δυστυχώς όµως τα πράγµατα σε 
πολλές από τις σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες, ακόµη και 
τις εξαιρετικά αναπτυγµένες, φαίνεται ότι δεν κατευθύνονται 
προς έναν τέτοιο, ουτοπικό έστω, στόχο… Κι αν αυτό δεν 
µπορεί να επιτευχθεί στις ανθρώπινες κοινωνίες υπό «κανο-
νικές συνθήκες», τι γίνεται άραγε σε περιόδους «µη κανονι-
κές», όπως θα µπορούσαν ενδεχοµένως να χαρακτηριστούν 
οι περίοδοι των ενόπλων συγκρούσεων; Η αναγνώριση της 
ανάγκης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κά-
θε περίσταση, θα µπορούσε βέβαια να λειτουργήσει περιο-
ριστικά ως προς τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν, ενδε-
χοµένως, την κήρυξη ενός πολέµου ή την έκρηξη γενικότε-
ρα µίας διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης, σε κάθε 
περίπτωση όµως, από τη στιγµή που µία ένοπλη σύρραξη 
έχει ήδη ξεκινήσει, συγκεκριµένοι κανόνες θα έπρεπε να προ-
βλεφθούν για την προστασία των βασικών δικαιωµάτων των 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετεχόντων σε αυτήν, είτε πρό-
κειται για µαχίµους είτε, πολύ περισσότερο, για αµάχους. Ο 
συσχετισµός µεταξύ του Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 
και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου των Ενόπλων 
Συγκρούσεων,3 κυρίως από την πλευρά της ιστορικής τους 
συνάφειας, αποτελεί το βασικό σκοπό της παρούσας µελέτης 
και τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθούν οι ανα-
πτύξεις που ακολουθούν.
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2. Προέλευση των κανόνων 
του Δικαίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων

Το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έλκει την προέλευ-
σή του από θεωρίες που βασίστηκαν στη θρησκεία –ο νόµος 
του Θεού που δεσµεύει όλους τους ανθρώπους– στις θεω-
ρίες της σχολής του φυσικού δικαίου, το οποίο θεωρήθηκε 
αδιαπραγµάτευτο,4 σε διάφορες θετικιστικές-ωφελιµιστικές 
θεωρίες, και ακόµη σε διάφορα κοινωνικά κινήµατα.5 Η επί-
δραση των θεωριών που πρωτοδιατύπωσαν στο σύγχρονο 
κόσµο σπουδαίοι στοχαστές όπως ο John Locke (1632-1704), John Locke (1632-1704), John Locke
o Thomas Paine (1737-1809) ή ο Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), οι οποίοι έδωσαν ώθηση στις εξελίξεις γύρω 
από τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αποτέλεσαν βέβαια σπου-
δαία πηγή των κανόνων του δικαίου των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων, αναµφισβήτητη όµως θεωρείται και η επίδραση 
των αποτελεσµάτων των διαφόρων επαναστατικών κινη-
µάτων και των συνταγµατικών κειµένων του 18ου και 19ου 
αιώνα αντίστοιχα. Οι θεωρητικοί της σχολής του φυσικού 
δικαίου, προκειµένου να προσδιορίσουν τη βάση για µία δί-
καιη κοινωνία (just society), ανέπτυξαν τον προβληµατισµό 
τους κυρίως γύρω από το ζήτηµα της αµοιβαίας σχέσης µε-
ταξύ της διακυβέρνησης µιας κοινωνίας και των ατόµων που 
την αποτελούν. Δόµησαν τις θεωρίες τους πάνω στην ανάλυ-
ση της φύσης των ανθρώπων, όπως τουλάχιστον την αντι-
λαµβάνονταν, και τις σχέσεις των ανθρώπων µεταξύ τους και 
κατέληξαν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τα καλύτερα µέσα 
διασφάλισης του αµοιβαίου σεβασµού των µελών µίας κοι-
νωνίας και της προστασίας τους. 

Οι θετικιστές, θεωρητικοί του δικαίου των ανθρωπίνων 
δικαιω µάτων από την άλλη,6 δεν ένιωθαν δεσµευµένοι από 
τους κανόνες κάποιου υπερθετικού φυσικού δικαίου, αλ-
λά περισσότερο βάσιζαν την υπεράσπιση των βασικών αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων στη σκέψη ότι η συνεργασία και ο 
αµοιβαίος σεβασµός είναι η πιο συµφέρουσα και ωφέλιµη 
συµπεριφορά τόσο για τα άτοµα όσο και για την κοινωνία συ-
νολικά. Ο J. Bentham ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι υπήρξε 
περισσότερο νοµικός και οικονοµολόγος παρά φιλόσοφος, 
ήταν ο πρώτος που διατύπωσε συστηµατικά τις βάσεις της 
θεωρίας του ωφελιµισµού, ως αφετηρίας κάθε νοµικής και 
ηθικής σκέψης, υιοθετώντας την αρχή «µεγαλύτερη ευηµερία 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους», πρόδροµος της οποίας εί-
χε υπάρξει λίγο νωρίτερα ο Ιταλός ποινικολόγος C. Beccaria
(1738-1794), ο οποίος είχε στραφεί προς τις φιλοσοφικές µε-
λέτες υπό την επίδραση του έργου του Montesquieu.7 Κατά 
την προσπάθεια καταγραφής του τρόπου ανάπτυξης του δι-
καίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν θα πρέπει επίσης 
να παραβλέψουµε την ύπαρξη των διαφορετικών πολιτιστι-
κών παραδόσεων, καθώς και τη συµβολή των θεωριών των 
υπερασπιστών της κοινωνικής ανάπτυξης.8 Αν και προερχό-
µενες από διαφορετικές αφετηρίες, αυτές οι θεωρίες τόνισαν 
τη σηµασία παροχής των µέσων για τη διατήρηση της ζωής 
καθώς επίσης και την ανάγκη προστασίας των ανθρώπων 
από κάθε οικονοµική και κοινωνική εκµετάλλευση. 

Το πρώτο σηµαντικό διεθνές νοµικό κείµενο που προέβη διεθνές νοµικό κείµενο που προέβη διεθνές
στον καθορισµό του όρου «ανθρώπινα δικαιώµατα», και µι-

λάµε βέβαια για την Οικουµενική Διακήρυξη Δικαιωµάτων 
του Ανθρώπου (Universal Declaration of Human Rights) του 
1948, περιελάµβανε όχι µόνο τα αστικά και πολιτικά, αλλά 
και τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, καθώς κατά 
τη σύνταξή της καταβλήθηκε συνειδητή προσπάθεια να λη-
φθούν υπόψη οι διαφορετικής προέλευσης φιλοσοφίες ως 
προς τον καταλληλότερο προσδιορισµό του περιε χοµένου 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αν και κάποιες αµφιβολίες 
έχουν εκφραστεί ακόµη και πρόσφατα ως προς την καθολι-
κότητα των αστικών και πολιτικών δικαιωµάτων, είναι αλή-
θεια ότι παρά το γεγονός ύπαρξης ορισµένων διαφορών 
µεταξύ των όρων που περιέχονται, για παράδειγµα, στην 
Οικουµενική Διακήρυξη Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, ή 
στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, οι 
οµοιότητές τους είναι πολύ εµφανέστερες, και ουσιαστικά 
παρέχουν την ίδια προστασία στα βασικά αστικά δικαιώµατα 
και ελευθερίες του ανθρώπου. Περαιτέρω, το γεγονός ότι τα 
Ηνωµένα Έθνη ερευνούν πλέον ορισµένες παραβιάσεις αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, ανεξάρτητα από το εάν το εµπλε-
κόµενο κράτος είναι συµβαλλόµενο µέρος σε κάποια από τις 
συµβάσεις αυτές, δείχνει πως η διεθνής προστασία των σχετι-
κών δικαιωµάτων έχει πλέον καταστεί εθιµικό δίκαιο.

Το περιεχόµενο των κανόνων του Δικαίου των Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων, δοµείται συνήθως πάνω σε µία σειρά προ-

4. Η σχολή του φυσικού δικαίου (natural law school), αποτέλεσε στο φυσικού δικαίου (natural law school), αποτέλεσε στο φυσικού δικαίου
χώρο της νοµικής επιστήµης κύρια εκδήλωση του τρόπου επι-
στηµονικής σκέψης που επικράτησε στη Δυτική Ευρώπη µετά το 
1600. Ονοµάστηκε έτσι καθώς θεωρούσε ότι ο κόσµος διέπεται 
αποκλειστικά από νόµους καθολικής ισχύος, οι οποίοι δεν στηρί-
ζονται στην αυθεντία ενός διανοητή ή ενός θεόπνευστου κειµένου, 
αλλά στην εµπειρική παρατήρηση της φύσεως του ανθρώπου, ως 
ελλόγου όντος, αλλά και στην παρατήρηση της φύσεως της κοινω-
νίας, ως χώρου δράσεως του ανθρώπου. Βλ. σχετ. Αραβαντινού 
Ι.Π., Εισαγωγή στην Επιστήµη του Δικαίου, β΄ εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 
Αθήναι 1983, σελ. 178 επ., Γεωργοπούλου-Νικολακάκου Ν.Δ., Το 
Φυσικόν Δίκαιον, Ιστορικοκριτική θεώρησις του προβλήµατος, 
εκδ. Γρηγόρη, Αθήναι 1976, σελ. 112-113. 

5. Για µία παρουσίαση των διαφόρων θεωριών γύρω από την προέ-
λευση του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων βλ. Shestack J.,
The Jurisprudence of Human Rights, εις Meron T., (επιµ.) Human 
Rights in International Law, Vol. 1, Oxford University Press, London 
1984, σελ. 69 επ. 

6. Ειδικότερα οι J. Bentham (1748-1832) και J. Austin (1790-1859), για 
τους οποίους βλ. περισσότερα εις Meron T., (επιµ.) Human Rights 
in International Law, ό.π., σελ. 79.

7. Ο Beccaria έγινε βέβαια ευρύτατα γνωστός από το βαθιά ανθρω-
πιστικό σύγγραµµά του «Περί αδικηµάτων και ποινών» (Dei del-
itti e delle pene), το οποίο µετέφρασε στα ελληνικά το 1823 ο Αδ. 
Κοραής, µετάφραση η οποία κυκλοφορεί σήµερα στη χώρα µας 
από τις εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, µε εκτενές εισαγωγικό σηµεί-
ωµα Ν. Κουράκη.

8. Τα έργα του Karl Marx (1818-1883), για παράδειγµα, αποτελούν τη Karl Marx (1818-1883), για παράδειγµα, αποτελούν τη Karl Marx
συνηθέστερα αναφερόµενη πηγή για την ανάγκη κοινωνικής ανά-
πτυξης, αλλά δεν είναι ο µόνος θεωρητικός εκείνης της περιόδου 
που µίλησε για τη σπουδαιότητα των κοινωνικών και οικονοµι-
κών δικαιωµάτων. Ο Thomas Paine λ.χ. στο έργο του The Rights Thomas Paine λ.χ. στο έργο του The Rights Thomas Paine
of Man, είχε ήδη προτείνει ένα σχέδιο που οµοιάζει µε έναν τύπο 
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο συµπεριελάµβανε 
επιδόµατα για τα παιδιά, συντάξεις γήρατος, επιδόµατα µητρότητας 
ή γάµου, ακόµη και χρηµατοδοτούµενη από το δηµόσιο απασχό-
ληση για τους οικονοµικά ασθενέστερους πολίτες.
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τάσεων, οι οποίες εκθέτουν αρχικά ένα δικαίωµα, το οποίο 
θεωρείται ότι έχουν, ή ότι θα πρέπει να έχουν, όλα ανεξαι-
ρέτως τα ανθρώπινα όντα ακριβώς βάσει του γεγονότος ότι 
είναι άνθρωποι. Εστιάζουν δηλαδή κατά βάσιν την προσοχή 
τους στην αξία που αναµφισβήτητα όλοι οι άνθρωποι έχουν, 
ή πρέπει να έχουν, ακριβώς ως τέτοιοι. Όλα τα πρόσωπα, 
συνακόλουθα, µπορούν να αναµένουν τα οφέλη, τα οποία 
προέρχονται από συγκεκριµένα δικαιώµατα ή ελευθερίες, 
αλλά και από διάφορες άλλες µορφές προστασίας της αξίας 
που έχουν ως άνθρωποι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξέτασης 
των πραγµάτων, διακρίνεται αµέσως µία πρώτη διαφορά 
µεταξύ του τρόπου µε τον οποίο είναι διατυπωµένες οι συµ-
βάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τη µια, και οι συµβά-
σεις του ανθρωπιστικού δικαίου, από την άλλη. Οι πρώτες, 
επικεντρώνονται στο δικαίωµα που έχουν όλα τα πρόσωπα 
να αναµένουν µία ορισµένη µεταχείριση, η οποία συνάδει 
µε την αξία που έχουν ως ανθρώπινα όντα, ενώ οι δεύτερες, 
υποδεικνύουν το πώς οι συµµετέχοντες σε µία ένοπλη σύ-
γκρουση οφείλουν να συµπεριφερθούν σε σχέση µε τα πρό-
σωπα (µαχίµους ή αµάχους) που βρίσκονται στο έλεός τους. 
Μία ακόµη διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι ενώ οι συµβά-
σεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι συνήθως σύντοµες και 
απλές στο περιεχόµενό τους, οι συµβάσεις του ανθρωπιστι-
κού δικαίου είναι συγκριτικά µεγαλύτερες και περισσότερο 
σύνθετες.9 Θα ήταν χρήσιµο λοιπόν στο σηµείο αυτό να προ-
χωρήσουµε στην εξέταση της εξελικτικής πορείας διαµόρφω-
σης των κανόνων του τελευταίου.

3. Η διαµόρφωση των κανόνων 
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων

α) Χριστιανική ηθική και προσδιορισµός της έννοιας του 
«δικαίου πολέµου»

Η ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψης, της βαθιά επηρεασµέ-
νης, ιδίως σε ζητήµατα νόµου και ηθικής, από τον αρχαιοελ-
ληνικό λογισµό και ειδικότερα το νεοπλατωνισµό, συνέβαλε 
στην προσπάθεια θέσεως ορίων στην πολεµική προσπάθεια 
και δράση των αντιµαχοµένων σε µία πολεµική σύρραξη, 
κυρίως µέσω του προβληµατισµού γύρω από το πότε ένας 
πόλεµος µπορεί να θεωρηθεί δίκαιος ή όχι.9α Μεγάλες µορ-
φές της εκκλησίας, όπως οι Λατίνοι Πατέρες, Άγιος Αµβρόσιος
(339-397), ο ιερός Αυγουστίνος (354-430) και Θωµάς ο 
Ακινάτης (1224-1274), προσέτρεξαν στη ρωµαϊκή νοµική Ακινάτης (1224-1274), προσέτρεξαν στη ρωµαϊκή νοµική Ακινάτης
σκέψη που αφορούσε στους τρόπους διεξαγωγής του πολέ-
µου, συνδυάζοντάς την όµως µε την αρχαιοελληνική ηθική 
και τη θεολογική διάσταση της χριστιανικής θρησκείας, στα 
πλαίσια του διπολισµού της οποίας οι δυνάµεις του καλού 
αντιµάχονται τις δυνάµεις του κακού.10 Εκτός από τη νοµική 
δηλαδή πλευρά του θέµατος, για την ηθική δικαιολόγηση 
του πολέµου θα έπρεπε να γίνει µια προσπάθεια καθορισµού 
των ενεργειών, οι οποίες επιτρέπονται τόσο ως προς το jus ad 
bellum, όσο και ως προς το jus in bello, προκειµένου να βοη-
θηθούν οι πιστοί να καθορίσουν τη θέση τους απέναντι στο 
επάγγελµα του στρατιώτη, αλλά και απέναντι στον πόλεµο 
γενικότερα ως φαινόµενο και έργο της κοινωνίας στην οποία 
ζουν.

Οι αρχές που καθόρισε ο Άγιος Αµβρόσιος για τη δίκαιη διε-Άγιος Αµβρόσιος για τη δίκαιη διε-Άγιος Αµβρόσιος
ξαγωγή του πολέµου σχετίζονταν άµεσα µε τις βασικές αρετές 
που θα έπρεπε να διακρίνουν κάθε καλό Χριστιανό, δηλαδή 
τη σύνεση, τη δικαιοσύνη, τη γενναιότητα και τη µετριοπάθεια. 
11 Ο Χριστιανός άλλωστε θα έπρεπε να ενεργεί ενάρετα σε 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και για να το επιτύχει αυτό, 
θα έπρεπε να έχει πάντοτε ως γνώµονά του τη δικαιοσύνη, 
την πιο θεµελιώδη αρετή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διατυ-
πώθηκαν οι σκέψεις του για το δίκαιο πόλεµο: οι αρετές των 
Χριστιανών θα έπρεπε να έχουν εφαρµογή και κατά τη διε-
ξαγωγή του πολέµου και µόνο εκείνες µπορούν να διασφα-
λίσουν το δίκαιο. Ο Άγιος Αµβρόσιος θεωρούσε ότι δεν θα Άγιος Αµβρόσιος θεωρούσε ότι δεν θα Άγιος Αµβρόσιος
πρέπει να κυνηγά κανείς τη νίκη µε κάθε µέσο, ακόµη και 
αθέµιτο: η νίκη που κερδίζεται µε ανέντιµο τρόπο θεωρούσε 
ότι επιφέρει τη ντροπή.12 Ο ιερός Αυγουστίνος από την άλλη, Αυγουστίνος από την άλλη, Αυγουστίνος
θεωρούσε ότι σε σχέση µε τη διεξαγωγή του πολέµου υπάρ-
χουν εξαιρέσεις ακόµα και στους θείους νόµους, οι οποίες 
ισχύουν για συγκεκριµένες πράξεις και για περιορισµένο 
χρόνο. Ως παράδειγµα λάµβανε τον στρατιώτη που φονεύει 
βάσει διαταγών και που δεν τιµωρείται για τις πράξεις του µε-
τά τη λήξη του πολέµου από τους νόµους της πολιτείας: « ... 
ο στρατιώτης δεν είναι παρά ένα σπαθί στα χέρια του άρχοντα ο 
οποίος και είναι υπεύθυνος για τη χρήση του ... η ευθύνη για το 
θάνατο που επιφέρει είναι του άρχοντα και όχι του στρατιώτη ... 
».13 Θεωρούσε ότι ο στρατιώτης ήταν πάντοτε υποχρεωµένος 
να εκτελεί τις διαταγές που του δίνονται, γι’ αυτό και το βά-
ρος ενός πιθανώς άδικου πολέµου δεν βαρύνει τους απλούς 
στρατιώτες, αλλά την πολιτική εξουσία η οποία και αποφά-
σισε τη διεξαγωγή του πολέµου. Εκείνο που πρέπει να έχει ο 
στρατιώτης κατά νου είναι ότι « ... στον πόλεµο πρέπει να γίνε-
ται µόνο ό,τι προστάζει η αναγκαιότητα... Συνεπώς, να προσπα-
θείς να επιφέρεις την ειρήνη, ακόµα και µέσα από τον πόλεµο, 
έτσι ώστε κατακτώντας κάποιους να τους παρέχεις το δώρο της 
ειρήνης, ακόµη και εάν τους έχεις νικήσει».14 Ο στρατιώτης που 14 Ο στρατιώτης που 14

υπακούει σε νόµιµες εντολές, κατά τον Αυγουστίνο, κινείται 

9. Για παράδειγµα, µόνο οι τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 
µε τα δύο Πρόσθετα σε αυτές Πρωτόκολλα του 1977, περιλαµβά-
νουν 559 (!) άρθρα, χωρίς να υπολογίζεται στον αριθµό αυτό ο 
αριθµός των άρθρων που περιέχονται στα Παραρτήµατά τους. 

9α. Βλ. ειδικότερα Reichberg G., Preventive war in Classical Just War 
Theory, Journal of the History of International Law 9 (2007), 5-34.

10. Βλ. σχετ. Cole D., When God Says War is Right: The Christian’s 
Perspective on When and How to Fight, Colorado Springs: 
Waterbrooks Press, 2002, σελ. 77-107, Λεκέα Ι., Η εξέλιξη της 
θεωρίας του δικαίου πολέµου, Στρατιωτική Επιθεώρηση, εκδ. 
ΓΕΣ/7οΕ.Γ., Σεπτ.-Οκτ. 2005, σελ. 28-47.

11. Βλ. St. Ambrose, Duties of the Clergy, Book I, XXXVI, 179, εις 
Schoff P., Nicene and Post-Nicene Fathers, Grand Rapids, Mich.: 
Eerdmans Publishing Co., 1969, σελ. 20. Βλ. ακόµα, Chesterman 
S., Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and 
International Law, New York: Oxford University Press, 2001, σελ. 
13-14.

12. Βλ. St. Ambrose, Duties of the Clergy, Book III, XV, 91, εις Schoff P.,
ό.π., σελ. 82.

13. Augustine, City of God, εις Schoff P., ό.π., Vol. II, Book XIX, 15, σελ. 
411.

14. Augustine, Letter 189: Augustine to Boniface, εις Atkins E.M., 
Dodaro R.J., Augustine, Political Writings, United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2001, σελ. 217.
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από αλτρουϊστικά κίνητρα και προσβλέπει στην υπεράσπιση 
και στο καλό των άλλων. «Το µεγαλείο και η προσωπική δό-
ξα ανήκει σε εκείνους τους πολεµιστές που είναι ταυτοχρόνως 
πολύ γενναίοι και πολύ πιστοί (αυτή είναι η πηγή του πλέον 
ειλικρινούς επαίνου), σε εκείνους που πολεµούν και αντιµετω-
πίζουν τους κινδύνους, ούτως ώστε, µε τη συνδροµή του Θεού 
ο οποίος τους προσφέρει προστασία και βοήθεια, να νικήσουν 
τον εχθρό και έτσι να κερδίσουν µια ειρηνική ανάπαυλα για την 
αυτοκρατορία, επιφέροντας ειρήνη στις επαρχίες της».15

Εκείνος, ο οποίος συνόψισε τις κύριες ιδέες του Αυγουστίνου, 
περιορίζοντάς τες σε γενικούς κανόνες οι οποίοι θεµελι-
ώνονται σε ευκρινώς διατυπωµένες αρχές, ήταν ο Θωµάς
Ακινάτης, ο καλούµενος και αγγελικός διδάκτωρ (Doctor 
Angelicus), ο οποίος θεωρούσε ότι σκοπός των κρατών, είναι 
η ύπαρξη ασφάλειας, ειρήνης και δικαιοσύνης. Οι νόµιµοι 
κυβερνήτες του κράτους έχουν συνεπώς υποχρέωση να δια-
τηρούν την ασφάλεια του κράτους από τις εξωτερικές επιβου-
λές.16 Σε σχέση µε τους τρόπους διεξαγωγής του πολέµου, ο 
Ακινάτης αναγνωρίζει ως νόµιµο το δικαίωµα να αφαιρεθεί Ακινάτης αναγνωρίζει ως νόµιµο το δικαίωµα να αφαιρεθεί Ακινάτης
µια ανθρώπινη ζωή προκειµένου να προστατευθεί το σύνο-
λο των πολιτών.17 Αυτό ωστόσο ισχύει µόνο στην περίπτωση 
που η θανάτωση γίνεται µε εντολή του άρχοντα που φρο-
ντίζει για το κοινό αγαθό ή από κάποιον που έχει δηµόσια 
εξουσία και ενεργεί προς όφελος των υπολοίπων πολιτών. 
Μια σηµαντική παράµετρος του έργου του είναι ότι συνέβαλε 
στην ιδέα του νόµου του διπλού αποτελέσµατος: «Τίποτα δεν 
εµποδίζει µια πράξη από το να έχει δύο αποτελέσµατα, εκ των 
οποίων το ένα να είναι συνειδητό και το άλλο να ξεπερνά τις 
προθέσεις του ενεργούντος προσώπου. Έτσι, οι πράξεις κρίνο-
νται βάσει της πρόθεσης, και όχι βάσει του τι έγινε πέρα από την 
αρχική πρόθεση, αφού το τελευταίο ήταν τυχαίο ... Σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, η αυτοάµυνα µπορεί να έχει δύο αποτελέσµα-
τα: να σώσει κάποιος τη ζωή του και να σκοτώσει αυτόν που 
του επιτέθηκε. Για το λόγο αυτό, αυτή η πράξη, εάν η πρόθεση 
του ευρισκοµένου σε αυτοάµυνα ήταν να σωθεί, δεν είναι εκτός 
νόµου, διότι είναι φυσικό για το κάθε πλάσµα να προσπαθεί να 
ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Και πάλι, ακόµα και εάν µια 
πράξη ξεκινάει από καλή πρόθεση, µπορεί τελικά να αποδειχθεί 
άδικη, εάν είναι δυσανάλογη στο αποτέλεσµά της».18

β) Η θεµελίωση του Διεθνούς Δικαίου και ο Hugo Grotius

Ο Ολλανδός λόγιος, νοµικός και πολιτικός Hugo Grotius
(1583-1645),19 στο έργο του De Jure Belli ac Pacis υποστήρι-De Jure Belli ac Pacis υποστήρι-De Jure Belli ac Pacis
ξε ότι οι σχέσεις µεταξύ των κρατών θα πρέπει να διακρίνο-
νται από κανόνες ηθικής και να καθορίζονται από νόµους και 
συνακόλουθα, θεωρούσε ότι η θέσπιση και τήρηση των δι-
εθνών κανόνων έχει υπέρτατη αξία.20 Η προσπάθειά του να 
καταρτίσει ένα σύντοµο corpus διεθνών κανόνων σχετικών 
µε τη διεξαγωγή του πολέµου, αντικατοπτρίζει τη γενικότερη 
τάση να αντικατασταθούν οι παλιές ηθικές αρχές, οι οποίες 
ρύθµιζαν µέχρι τότε το πώς πρέπει κανείς να διεξάγει τον πό-
λεµο, από συγκεκριµένα και αντικειµενικά κριτήρια. Κύριο 
µέληµά του είναι η αποφυγή του πολέµου, στην περίπτωση 
όµως που αυτό δεν είναι δυνατό εξετάζει πώς θα ελαχιστο-
ποιηθεί η αγριότητα που τον διακρίνει. «Αξίζει στον πόλεµο 
να συνεχίζεις το έργο της ειρήνης και να µην ξεκινάς πόλεµο 
παρά µόνο µε την επιθυµία να τον τερµατίσεις το συντοµότερο 
δυνατό».21 Παρότι ο Grotius συµβουλεύει την αποφυγή του Grotius συµβουλεύει την αποφυγή του Grotius

πολέµου, ο ίδιος ωστόσο δεν είναι ειρηνιστής. Οι άνθρωποι 
κατ’ αυτόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει µία 
µέση οδός: ούτε όλα απαγορεύονται, ούτε όµως όλα επιτρέ-
πονται.22

Ο Grotius προσδιόρισε µε σαφήνεια τα δύο ανεξάρτητα επί-Grotius προσδιόρισε µε σαφήνεια τα δύο ανεξάρτητα επί-Grotius
πεδα στη διαδικασία σύνδεσης του πολέµου µε το δίκαιο: το 
jus ad bellum, το οποίο αφορά στο δικαίωµα να προχωρήσει 
ένα κράτος σε πόλεµο και το jus in bello, το οποίο σχετίζεται 
µε τον τρόπο διεξαγωγής του πολέµου. Σε σχέση µε το jus 
in bello ο Grotius έθεσε περιορισµούς, οι οποίοι λήφθηκαν Grotius έθεσε περιορισµούς, οι οποίοι λήφθηκαν Grotius
υπόψη και κατά τις σύγχρονες προσπάθειες κωδικοποίησης 
ενός «δικαίου του πολέµου», όπως για το ποιος µπορεί να 
αποτελέσει νόµιµο αντικείµενο επίθεσης ή για το ποια µέσα
µπορεί να χρησιµοποιήσει ο επιτιθέµενος κατά τη διεξαγωγή 
των εχθροπραξιών. Σύµφωνα µε τη διδασκαλία του Grotius, 
οι γυναίκες, τα παιδιά, οι έµποροι, οι ηλικιωµένοι, οι αιχµά-
λωτοι πολέµου, δεν θα πρέπει να αποτελούν στόχους, εκτός 
και εάν έχουν στρατολογηθεί και συµµετέχουν στις εχθρο-
πραξίες, και επίσης, όπλα, στρατηγικές ή µέθοδοι πολέµου, 
που προκαλούν περιττό πόνο ή πλήττουν αδιακρίτως στρατι-
ώτες και αµάχους θα πρέπει να αποφεύγονται. Έτσι λ.χ., απα-
γόρευε τη ρίψη δηλητηρίων στο πόσιµο νερό προκειµένου οι 
προερχόµενοι από τον πόλεµο κίνδυνοι να µην εξαπλωθούν 
υπερβολικά. Σπουδαίο ζήτηµα γι’ αυτόν αποτέλεσε επίσης το 
ποια θα πρέπει να είναι η µεταχείριση των αιχµαλώτων. Όσοι 
συλλαµβάνονται ή παραδίδονται οικειοθελώς δεν θα πρέπει 
να εκτελούνται ή να τιµωρούνται, σε περίπτωση δε κατά την 

15. Augustine, Letter 229: Augustine to Darius, εις Atkins - Dodaro, 
ό.π., σελ. 225-226.

16. Βλ. σχετ., Nardin T., The Ethics of War and Peace, N.J.: Princeton 
University Press, 1998, 20-21.

17. Αυτό το αιτιολογεί ως εξής: « ... Κάθε άτοµο λοιπόν, βρίσκεται σε « ... Κάθε άτοµο λοιπόν, βρίσκεται σε 
συνάρτηση προς την υπόλοιπη κοινωνία αποτελώντας µέρος του 
όλου. Και έτσι, εάν κάποιος άνθρωπος είναι επικίνδυνος στην κοι-
νωνία, επειδή τη διαφθείρει εξαιτίας κάποιου αµαρτήµατός του, είναι 
αξιέπαινο και ωφέλιµο να θανατωθεί προκειµένου να διατηρηθεί το 
κοινό καλό ... ». Ibid, σελ. 253-254.κοινό καλό ... ». Ibid, σελ. 253-254.κοινό καλό ... ». Ibid

18. Ibid, σελ. 263-264.Ibid, σελ. 263-264.Ibid
19. Ο Grotius, σε ηλικία 11 µόλις ετών, το 1594, ενεγράφη στο 

Πανεπιστήµιο του Λέυντεν, όπου ο πατέρας του ήταν κοσµήτο-
ρας, και κοντά σε διάσηµους λογίους της εποχής, όπως ο Ιωσήφ 
Σκαλίγηρος (Σκαλίγηρος (Σκαλίγηρος J. Scaliger (J. Scaliger ( , 1540-1609), άρχισε να γράφει στα ελ-J. Scaliger, 1540-1609), άρχισε να γράφει στα ελ-J. Scaliger
ληνικά και λατινικά, ποιήµατα και άλλα έργα, ενώ στη συνέ-
χεια µετέβη µε µία ολλανδική αποστολή στη Γαλλία, όπου το 
1598, σε ηλικία 15 ετών, αποφοίτησε από τη νοµική σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Ορλεάνης. Δηµοσίευσε πολλά έργα, εκ των 
οποίων το σπουδαιότερο ήταν το Περί του Δικαίου του Πολέµου 
και της Ειρήνης (De jure belli ac pacis) το οποίο εκδόθηκε το 1625, και της Ειρήνης (De jure belli ac pacis) το οποίο εκδόθηκε το 1625, και της Ειρήνης
ως συνέχεια του προγενέστερου έργου του Περί του Δικαίου της 
Λείας (De jure praedae, 1606). Λείας (De jure praedae, 1606). Λείας

20. Βλ. ειδικότερα, Johnson J.T., Morality and Contemporary Warfare, 
New Haven, Yale University Press, 1999, σελ. 51-57, Tuck R., The 
Rights of War and Peace: Political Thought and the International 
Order from Grotius to Kant, New York: Oxford University Press 
Inc., σελ. 78-109.

21. Grotius H., The Law of War and Peace, (translator F. Kelsey), New F. Kelsey), New F. Kelsey
York: Bobbs-Merrill Co, 1962, σελ. 4-5.

22. «Για κάθε τι ακραίο πρέπει να βρεθεί µια θεραπεία, επειδή οι άνθρω-
ποι δεν πρέπει να πιστεύουν ούτε ότι όλα απαγορεύονται, ούτε ότι 
όλα επιτρέπονται». Ibid, σελ. 20.Ibid, σελ. 20.Ibid
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οποία η πλευρά που συλλαµβάνει αιχµαλώτους δεν µπορεί 
να τους προστατεύσει ή να τους προφυλάξει επαρκώς, τότε 
θα πρέπει αναγκαίως να τους ελευθερώνει. Η τιµωρία δεν 
θα πρέπει να επιρρίπτεται στους αιχµαλώτους, αλλά µόνο 
σε εκείνους που ευθύνονται προσωπικά για τέλεση αδικηµά-
των, καθώς σύµφωνα µε τη σκέψη του Grotius «η αφοσίωση 
και µόνο κάποιου στην παράταξή του δεν δικαιολογεί την τιµω-
ρία του».

γ) Οι κωδικοποιήσεις των νόµων και εθίµων του πολέµου 
στο σύγχρονο κόσµο

Σε µια προσπάθεια καταγραφής της εξελικτικής πορείας στο 
σύγχρονο κόσµο, των κανόνων των σχετικών µε την προ-
στασία των ανθρώπων (µαχητών ή αµάχων) από τα δεινά 
των ενόπλων συγκρούσεων, θα πρέπει να ανατρέξουµε στη 
δράση του Ελβετού επιχειρηµατία και ανθρωπιστή Ερρίκου 
Ντυνάν (1828-1910), η οποία οδήγησε το 1863, στην ίδρυση Ντυνάν (1828-1910), η οποία οδήγησε το 1863, στην ίδρυση Ντυνάν
της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (International 
Committee of the Red Cross -ICRC). Ένα χρόνο αργότερα, µε 
την παρότρυνση των πέντε ιδρυτικών µελών της Επιτροπής, 
η ελβετική κυβέρνηση συγκάλεσε στη Γενεύη Διπλωµατική 
Διάσκεψη, οι εργασίες της οποίας οδήγησαν στην υπογρα-
φή της Σύµβασης της Γενεύης του 1864 «Για τη βελτίωση της 
κατάστασης των τραυµατιών του στρατού ξηράς στο πεδίο της 
µάχης» (Convention for the Amelioration of the Condition 
of the Wounded in Armies in the Field, Geneva, 22 August 
1864), η οποία περιελάµβανε δέκα (10) µόλις άρθρα.23 Η 
Σύµβαση αυτή, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του 
ανθρώπου, κωδικοποίησε και ενδυνάµωσε µε τη µορφή πο-
λυµερούς συνθήκης, παλαιότερους, αποσπασµατικούς και 
διάσπαρτους κανόνες και έθιµα πολέµου, για την προστασία 
των θυµάτων µιας ένοπλης σύρραξης και εκείνων που τους 
φροντίζουν.

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ακολούθησαν η Διακήρυξη 
της Αγίας Πετρούπολης του 1868 (Declaration Renouncing 
the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 
400 Grammars Weight, St. Petersburg, 29 November/11 
December 1868), µε την οποία απαγορεύτηκε η χρήση 
συγκεκριµένων εκρηκτικών όπλων κατά τη διάρκεια του 
πολέµου και καθιερώθηκε έτσι συµβατικά η αρχή της απα-
γόρευσης χρήσης όπλων και µέσων που προκαλούν µη 
αναγκαίο πόνο, και η Διακήρυξη των Βρυξελλών του 1874 
(Project of an International Declaration Concerning the Laws 
and Customs of War, Brussels, 27 August 1874), σχετικά µε 
τους νόµους και τα έθιµα του πολέµου, το κείµενο της οποίας 
όµως δεν επικυρώθηκε τελικά και έτσι παρέµεινε «σχέδιο», 
οι οποίες και συνέβαλαν σηµαντικά στην τελική διαµόρφωση 
των κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων. Στη 
συνέχεια, συγκλήθηκαν δύο Διεθνείς Διασκέψεις εξαιρε-
τικά σηµαντικές για την κωδικοποίηση των κανόνων ενός 
διεθνώς αποδεκτού «Δικαίου του Πολέµου». Πρόκειται 
για τις Διασκέψεις Ειρήνης της Χάγης του 1899 και 1907, οι 
οποίες µε την υιοθέτηση τριών (3) Διακηρύξεων και τριών (3) 
Συµβάσεων η πρώτη και µίας (1) Διακηρύξεως και δεκατριών 
(13) Συµβάσεων η δεύτερη, κωδικοποίησαν όλους τους διά-
σπαρτους µέχρι τότε εθιµικά αναγνωρισµένους κανόνες σχε-
τικά µε τους τρόπους και τα µέσα διεξαγωγής ενός πολέµου. 
Έπρεπε όµως να µεσολαβήσουν δύο παγκόσµιοι πόλεµοι µε 

τις αγριότητες και τις τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζω-
ές που αυτοί συνεπάγονταν, για να καθιερωθεί τελικά µέσα 
από διεθνή συµβατικά κείµενα ο όρος Ανθρωπιστικό Δίκαιο, 
µε την υπογραφή των τεσσάρων Συµβάσεων της Γενεύης τον 
Αύγουστο του 1949, οι οποίες αποτελούν και τον κορµό του 
Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που εφαρµόζεται στις ένο-
πλες συγκρούσεις.24

Οι τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, αποτέλεσαν 
ένα σύνολο κανόνων που φάνηκε να καλύπτει τις µέχρι τό-
τε ανάγκες µιας ένοπλης σύγκρουσης. Με την εξέλιξη όµως 
των µέσων αλλά και του τρόπου διεξαγωγής των εχθροπρα-
ξιών, ανέκυψε η ανάγκη δηµιουργίας ενός καινούργιου πλαι-
σίου συµβατικών κανόνων,25 που οδήγησε, µετά από δύο 
δεκαετίες περίπου, στη σύγκληση µιας νέας Διπλωµατικής 
Διάσκεψης, επίσης στη Γενεύη. Αποτέλεσµα της νέας αυ-
τής Διάσκεψης ήταν η υιοθέτηση το 1977, δύο Πρόσθετων 
Πρωτοκόλλων, συµπληρωµατικών των Συµβάσεων της 
Γενεύης του 1949. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι περιλαµβά-
νει κανόνες που καλύπτουν «διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις» 
ενώ το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ, κανόνες που ρυθµίζουν 
µε ανάλογο τρόπο ζητήµατα «µη διεθνών ενόπλων συ-
γκρούσεων».26 Έτσι µε την υπογραφή των δύο Πρόσθετων 
Πρωτοκόλλων του 1977, συµπληρώθηκαν οι Συµβάσεις της 
Γενεύης του 1949 και διαµορφώθηκε ένα σηµαντικό corpus 
αρχών και κανόνων, αυτό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
Δικαίου (ΔΑΔ) που εφαρµόζεται στις ένοπλες συρράξεις, το 
οποίο υπαγορεύει τη συµπεριφορά των αντιµαχοµένων µε-
ρών κατά τη διάρκεια µιας ένοπλης σύρραξης, τόσο σε σχέση 
µε τον περιορισµό των µέσων και µεθόδων εχθροπραξιών, 
όσο και σε σχέση µε την προστασία των θυµάτων των ένο-
πλων συγκρούσεων, είτε µαχητών είτε αµάχων είτε αιχµαλώ-
των.

23. Η Σύµβαση αυτή, υπογράφτηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη στις 
22 Αυγούστου 1864 και είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι τον 
επόµενο χρόνο, και συγκεκριµένα στις 17 Ιανουαρίου 1865, κυ-
ρώθηκε µε νόµο από το ελληνικό κράτος. 

24. Οι τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, κυρώθηκαν από 
την Ελλάδα µε το Ν 3481 «Περί κυρώσεως των Συµβάσεων της 
Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949», στις 30.12.1955/5.1.1956, 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 3/1956. 

25. Για τους λόγους που επέβαλαν την αναβάθµιση και συµπλή-
ρωση των κανόνων που περιλαµβάνονταν στις Συµβάσεις της 
Γενεύης του 1949, σχετικά µε την προστασία των θυµάτων µιας 
ένοπλης σύρραξης και εκείνων που προσφέρουν συνδροµή σε 
αυτά, αλλά και την ανανέωση των κανόνων που περιέχονταν στις 
Συµβάσεις της Χάγης του 1899 και 1907, σχετικά µε τα µέσα διεξα-
γωγής της µάχης, βλ. Οικονοµίδη Κ.Π., Θέµατα Διεθνούς Δικαίου 
και Εξωτερικής Πολιτικής, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 
1999, σελ. 326 επ. 

26. Για το πλήρες περιεχόµενο των Συµβάσεων της Γενεύης του 1949 
και των δύο Πρόσθετων σε αυτές Πρωτοκόλλων του 1977, 
βλ. Περράκη Σ., Μαρούδα Μ.-Ντ., (επιµ.) Ένοπλες Συρράξεις και 
Διεθνές Ανθρωπιστικό δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-
Κοµοτηνή 2001.
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4. Εννοιολογικές οµοιότητες 
µεταξύ Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων

Μετά από τη σύντοµη καταγραφή της προέλευσης των δύο 
σηµαντικών αυτών τµηµάτων του διεθνούς δικαίου που προ-
ηγήθηκε, µπορούµε πλέον να προβούµε στην εξέταση των 
εννοιολογικών οµοιοτήτων µεταξύ τους. Από µία άποψη, η 
οποία σχετίζεται ξεκάθαρα µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
βασίζεται στο σεβασµό, σε κάθε περίπτωση, της ανθρώπινης 
ζωής και της ευηµερίας των ανθρώπων, η χρήση ένοπλης 
βίας αποτελεί από µόνη της παραβίαση των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων. Αυτό είχε δηλωθεί ήδη από το 1968, στη διάσκε-
ψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα της Τεχεράνης ως εξής: «Η 
ειρήνη είναι ο αναγκαίος όρος που προϋποτίθεται για την πλή-
ρη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ο πόλεµος είναι 
η άρνησή τους».27 Στη διάσκεψη αυτή συστήθηκε η περαι-
τέρω εξέλιξη του ανθρωπιστικού δικαίου, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία των θυµάτων 
των ενόπλων συγκρούσεων. Το γεγονός αυτό αποτελούσε 
εποµένως αναγνώριση ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο αποτελεί 
έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό για την προστασία των δι-
καιωµάτων του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των ενόπλων 
συγκρούσεων και ότι µία τέτοια προστασία παραµένει απα-
ραίτητη, καθώς δυστυχώς, η νοµική απαγόρευση της χρήσης 
ένοπλης βίας για την επίλυση των διαφορών, στην πραγµατι-
κότητα δεν έχει καταφέρει να σταµατήσει ούτε στις µέρες µας 
τις ένοπλες συγκρούσεις. 

Ένα βασικό ζήτηµα που ανακύπτει εδώ είναι εάν το δίκαιο 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορεί να εφαρµοστεί σε κά-
θε περίπτωση, κατά συνέπεια και κατά τη διάρκεια των ενό-
πλων συγκρούσεων, µε δεδοµένο ότι φιλοσοφική βάση του 
αποτελεί η παραδοχή ότι οι άνθρωποι ως τέτοιοι, απολαµβά-
νουν πάντοτε τα δικαιώµατα αυτά, χωρίς εξαίρεση. Βέβαια 
τα δικαιώµατα του ανθρώπου συνεχίζουν να ισχύουν και 
σε περιπτώσεις ενόπλων συγκρούσεων, όµως εδώ παρου-
σιάζεται µία δυσκολία, όσον αφορά στις συµβάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς οι περισσότερες από αυτές 
επιτρέπουν στα συµβαλλόµενα µέρη να παρεκκλίνουν από 
τις περισσότερες προβλέψεις τους σε καιρό πολέµου, µε εξαί-
ρεση τα δικαιώµατα που καλούνται συνήθως δικαιώµατα 
«σκληρού πυρήνα», εκείνα δηλαδή τα οποία όλες οι συµ-
βάσεις απαριθµούν ως µη-διαπραγµατεύσιµα.28 Αυτά είναι 
το δικαίωµα στη ζωή, η απαγόρευση των βασανιστηρίων 
και κάθε άλλης απάνθρωπης συµπεριφοράς, η απαγόρευ-
ση της δουλείας και η απαγόρευση αναδροµικής ισχύος των 
ποινικών κανόνων και ποινών. Εντούτοις, και τα υπόλοιπα 
ανθρώπινα δικαιώµατα δεν παύουν να ισχύουν, θα πρέπει 
εποµένως να γίνονται σεβαστά, εφ’ όσον αυτό είναι δυνατό 
κατά τις περιστάσεις. Η νοµολογία και η πρακτική που υιοθε-
τείται από τους µηχανισµούς εφαρµογής των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων έχουν τονίσει τη σηµασία του γεγονότος αυτού, 
και ειδικότερα, τη δυνατότητα συνεχούς εφαρµογής ορισµέ-
νων δικαστικών εγγυήσεων που είναι απαραίτητες προκειµέ-
νου να παρέχεται η αναγκαία προστασία των δικαιωµάτων 
«σκληρού πυρήνα».

Η συµµόρφωση µε τους κανόνες του ανθρωπιστικού δι-
καίου σε περιόδους ενόπλων συγκρούσεων, έχει ως συνέ-
πεια µία αποτελεσµατική προστασία των πιο ουσιαστικών 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τόσο αυτών του «αστικού» όσο 
και του «κοινωνικού-οικονοµικού» τύπου. Η σηµαντικότε-
ρη διαφορά µε το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι 
ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν διατυπώνεται ως µία σειρά 
δικαιωµάτων αλλά περισσότερο ως µία σειρά καθηκόντων, 
στα οποία οι µαχητές οφείλουν να συµµορφώνονται κατά τη 
διάρκεια των εχθροπραξιών. Αυτό έχει ένα πολύ συγκεκρι-
µένο πλεονέκτηµα από την άποψη της νοµικής θεωρίας, δε-
δοµένου ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν υπόκειται στο είδος 
των επιχειρηµάτων που εξακολουθούν να εµποδίζουν την 
εφαρµογή των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων 
σε εµπόλεµες περιόδους. Αµέσως παρακάτω θα γίνει προ-
σπάθεια να εξεταστούν οι σηµαντικότερες από τις προβλέ-
ψεις του ανθρωπιστικού δικαίου, οι οποίες τείνουν προς την 
κατεύθυνση αποτελεσµατικής προστασίας των βασικότερων 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια των ενόπλων 
συγκρούσεων.

Όπως συµβαίνει και στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, έτσι και το ανθρωπιστικό δίκαιο βασίζεται στην προϋ-
πόθεση ότι η προστασία η οποία χορηγείται στα θύµατα µίας 
ένοπλης σύγκρουσης θα πρέπει να παρέχεται χωρίς οποιασ-
δήποτε µορφής διάκριση. Αυτό αποτελεί έναν τόσο θεµελιώ-
δη κανόνα του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 
διευκρινίζεται όχι µόνο στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών 
αλλά και σε όλες τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις. Ένα από 
τα πολλά σχετικά παραδείγµατα στις συµβάσεις του ανθρω-
πιστικού δικαίου από την άλλη, αποτελεί η διατύπωση του 
άρθρου 27 της τέταρτης Σύµβασης της Γενεύης του 1949: « ... 
όλα τα προστατευόµενα πρόσωπα θα τυγχάνουν της ίδιας φρο-
ντίδας από το µέρος στη σύγκρουση στην εξουσία του οποίου 
βρίσκονται, χωρίς οποιαδήποτε δυσµενή διάκριση βασισµένη, 
ειδικότερα, στη φυλή, τη θρησκεία ή την πολιτική άποψη». Με 
δεδοµένο τον προφανή κίνδυνο για τη ζωή κατά τη διάρκεια 
των ενόπλων συγκρούσεων, µεγάλο µέρος του ανθρωπιστι-
κού δικαίου αφιερώνεται στην προστασία της, έχοντας κατά 
συνέπεια άµεση ευεργετική επίδραση επί του βασικού αν-
θρώπινου δικαιώµατος στη ζωή. 

Τα θύµατα του πολέµου, δηλ. τα πρόσωπα εκείνα τα οποία 
βρίσκονται άµεσα στην κυριαρχική εξουσία του εχθρού, 
δεν επιτρέπεται να δολοφονηθούν, καθώς προστατεύονται 
από τις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, µε επέκταση της 
παρεχόµενης προστασίας στο Πρώτο Πρόσθετο σε αυτές 
Πρωτόκολλο του 1977, το οποίο κυρώθηκε από τη χώρα µας 
µε το Ν 1786/1988 (ΦΕΚ Α΄ 125).29 Είναι βέβαια προφανές, ότι 

27. Βλ. το σχετικό Ψήφισµα, Resolution XXIII “Human Rights in 
Armed Conflicts”, που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα της Τεχεράνης (International 
Conference on Human Rights, Tehran, 12 May 1968).

28. Βλ. σχετ. Doswald-Beck L., Vité S., International Humanitarian Law 
and Human Rights Law, International Review of the Red Cross, 
no 293 (1993), σελ. 94-119.

29. Βλ. περισσότερα εις Περράκη Σ. (επιµ.), Το νέο Διεθνές Ανθρωπιστι-
κό Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων - Τα Πρωτόκολλα της 
Γενεύης του 1977, εκδ. Αντ.  Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1989. 
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οι ζωές των µαχητών δεν µπορούν να προστατευθούν ενώ 
αυτοί ακόµα µάχονται. Εντούτοις, το ανθρωπιστικό δίκαιο 
δεν σιωπά συνολικά ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις, κα-
θώς µία από τις βασικές αρχές του, η οποία σχετίζεται µε την 
απαγόρευση της χρήσης όπλων που µπορούν να προκαλέ-
σουν περιττό τραυµατισµό ή µη αναγκαίο πόνο, απαγορεύει 
τη χρήση εκείνων των όπλων που προκαλούν υπερβολικά 
υψηλό ποσοστό θανάτου µεταξύ των στρατιωτών.30 Όσον 
αφορά στους αµάχους, εθιµικός κανόνας του δικαίου του πο-
λέµου, ήδη από τον 19ο αιώνα, απαιτούσε να µην γίνονται 
στόχοι των εχθροπραξιών, και συνακόλουθα, η στρατιωτική 
τακτική της εποχής καθιστούσε την απαίτηση αυτή πιθανή, 
αφού οι άµαχοι δεν επηρεάζονταν, τουλάχιστον άµεσα, τόσο 
από τις εχθροπραξίες, αλλά περισσότερο από λιµό λ.χ. κατά 
τη διάρκεια πολιορκιών, ή από την έλλειψη των απαραίτητων 
για επιβίωση πόρων, λόγω της χρήσης αυτών από τα στρα-
τεύµατα, είτε εχθρικά, είτε φιλικά. Εντούτοις, οι στρατιωτικές 
εξελίξεις στον εικοστό αιώνα, ειδικότερα η εκτενής χρήση αε-
ροπορικών βοµβαρδισµών και οι ρίψεις πυραύλων, έθεσαν 
σε διακινδύνευση τον εθιµικό αυτό κανόνα πολέµου.

Έτσι, η σηµαντικότερη συµβολή του Πρόσθετου Πρωτοκόλ-
λου Ι του 1977, είναι η προσεκτική οριοθέτηση του τι µπορεί 
να γίνει κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών προκειµένου να 
επηρεαστεί κατά το δυνατόν λιγότερο από αυτές ο άµαχος 
πληθυσµός. Η ισορροπία µεταξύ στρατιωτικής αναγκαιότη-
τας από τη µία και ανθρωπιστικών αναγκών από την άλλη, 
όπως είχε καταγραφεί π.χ. στον Κώδικα Lieber,31 συνεχίζει 
να αποτελεί µία από τις βάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, 
αφού στο Πρωτόκολλο Ι του 1977, επιβεβαιώνεται ο πε-
ριορισµός των επιθέσεων αποκλειστικά σε στρατιωτικούς 
στόχους (military objectives), αλλά και ο καθορισµός του 
τι σηµαίνει στρατιωτικός στόχος (βλ. άρθρα 48 και 52 του 
Πρωτοκόλλου). Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη την ύπαρξη 
περιπτώσεων ενδεχόµενης απώλειας ζωής αµάχων, ο κα-
θορισµός των στρατιωτικών στόχων έγινε υπό τον όρο της 
αρχής της αναλογικότητας [principle of proportionality - βλ. 
άρθρο 52 (5) (β)]. Στο προαναφερόµενο Πρωτόκολλο, παρέ-
χεται ιδιαίτερη προστασία της ζωής, µε τρόπο που υπερβαίνει 
ίσως ακόµη και το παραδοσιακό αστικό δικαίωµα στη ζωή. 
Συγκεκριµένα, αφενός απαγορεύεται ο λιµός των πολιτών 
ως µέθοδος εχθροπραξίας και ειδικότερα η καταστροφή 
των µέσων επιβίωσής τους (βλ. άρθρο 54), και αφετέρου, 
διασφαλίζονται τα µέσα για την πιθανότητα επιβίωσής τους, 
µε την πρόβλεψη δήλωσης καθορισµού ειδικών ζωνών, οι 
οποίες µη περιέχοντας κανένα στρατιωτικό στόχο, δεν επιτρέ-
πεται να δεχτούν επίθεση (βλ. άρθρα 14 και 15 της Τέταρτης 
Συµβάσεως της Γενεύης του 1949 και άρθρα 59 και 60 του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977). 

Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι στις διατάξεις των 
Συµβάσεων της Γενεύης και των πρόσθετων σε αυτές 
Πρωτοκόλλων, ορίζεται ότι οι τραυµατίες θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να τυγχάνουν της απαιτούµενης ιατρικής φροντί-
δας, πρόβλεψη η οποία στις συµβάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων θα ενέπιπτε στην κατηγορία των οικονοµικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων. Επίσης, οι Συµβάσεις της Γενεύης 
και τα Πρωτόκολλά τους διευκρινίζουν µε ιδιαίτερες λεπτο-
µέρειες τις συνθήκες εκείνες που απαιτούνται προκειµένου να 

διατηρηθεί η ζωή σε ένα κατ’ ελάχιστον ανεκτό όριο κατά τη 
διάρκεια µίας ένοπλης σύγκρουσης. Οι συνθήκες διαβίωσης 
που απαιτούνται π.χ., για τους αιχµαλώτους πολέµου περι-
γράφονται στην Τρίτη Σύµβαση της Γενεύης και παρόµοιες 
απαιτήσεις καθορίζονται επίσης για εκείνους τους αµάχους, 
οι οποίοι τίθενται υπό περιορισµό σε µια κατεχόµενη περιο-
χή. Όσον αφορά στον ευρύτερο πληθυσµό µίας περιοχής, η 
δύναµη κατοχής απαιτείται να εξασφαλίζει ότι οι εκεί διαβιού-
ντες θα έχουν τα απαραίτητα µέσα επιβίωσης και οφείλει να 
δέχεται ακόµη και αποστολές βοήθειας από το εξωτερικό για 
να επιτύχει, εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, το σκοπό αυτό.32

Υπάρχουν επίσης προβλέψεις για την ανακούφιση του πλη-
θυσµού των συµβαλλόµενων µερών, αλλά δεν είναι τόσο 
απόλυτες όσο εκείνες που ισχύουν στα κατεχόµενα εδάφη 
(βλ. άρθρο 23 Τέταρτης Σύµβασης της Γενεύης και 70 του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι), προβλέψεις οι οποίες επίσης θα 
ταξινοµούνταν στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως 
«οικονοµικά και κοινωνικά» δικαιώµατα. Σε αυτήν την επιλο-
γή των προβλέψεων του ανθρωπιστικού δικαίου, που σχετί-
ζονται µε το δικαίωµα στη ζωή, θα πρέπει να σηµειώσουµε τις 
διατάξεις που επιβάλουν περιορισµούς στην επιβολή της ποι-
νής του θανάτου, ειδικότερα µε την απαίτηση καθυστέρησης 
τουλάχιστον έξι µηνών µεταξύ της καταδικαστικής απόφασης 
και της εκτέλεσής της, µε το να επιτρέπεται η εµπλοκή επο-
πτικών µηχανισµών, και µε το να απαγορεύεται η ποινή του 
θανάτου σε πρόσωπα κάτω των δεκαοχτώ ετών ή στις έγκυες 
γυναίκες ή τις µητέρες µικρών παιδιών. Επίσης προβλέπεται 
ότι µια δύναµη κατοχής δεν µπορεί να επιβάλει την ποινή του 
θανάτου στο έδαφος µίας χώρας η οποία την έχει καταργήσει 
(βλ. άρθρα 68 και 75 της Τέταρτης Σύµβασης της Γενεύης).33

30. Η απαγόρευση χρήσης τέτοιων όπλων είχε βέβαια διατυπωθεί 30. Η απαγόρευση χρήσης τέτοιων όπλων είχε βέβαια διατυπωθεί 
για πρώτη φορά στη Διακήρυξη της Αγ. Πετρούπολης του 1868. 
Βλ. σήµερα το άρθρο 35 β΄ του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 
1977. 

31. Τον οποίο συνέταξε ο Καθηγητής Francis Lieber, και κυκλοφόρησε Francis Lieber, και κυκλοφόρησε Francis Lieber
στις 24.4.1863 ως «Οδηγίες για τους Διοικητές των στρατευµάτων «Οδηγίες για τους Διοικητές των στρατευµάτων 
των ΗΠΑ στο πεδίο της µάχης» (Instructions for the Government 
of Armies of the United States in the Field).

32. Βλ. άρθρο 55 της Τέταρτης Σύµβασης της Γενεύης του 1949 και 
άρθρο 69 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977.

33. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η θανατική ποινή στη χώρα µας, µετά 
και από την κύρωση του 6ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (το οποίο 
όριζε ότι ένα Κράτος µπορεί να προβλέπει στη νοµοθεσία του την 
ποινή αυτή αποκλειστικά για πράξεις που διαπράττονται σε και-
ρό πολέµου ή επικείµενου κινδύνου πολέµου) παρέµενε σε ισχύ 
εντός του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ), περιβαλλόµενη 
µε σχετική συνταγµατική κάλυψη, υπό τον περιορισµό όµως της 
διαζευκτικής πρόβλεψής της µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, 
και µόνο για στρατιωτικά κακουργήµατα τελούµενα σε πολεµική 
περίοδο. Τελικά, µε το Ν 3289/2004 (ΦΕΚ Α΄ 227/26.11.2004), κυ-
ρώθηκε και από τη χώρα µας το 13ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του οποίου καταργήθηκε η θανατική ποινή 
σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς πρόβλεψη εξαίρεσης όπως συνέ-
βαινε στο 6ο Πρωτόκολλο, µε συνέπεια τη συνακόλουθη κατάρ-
γηση ή τροποποίηση των άρθρων του ΣΠΚ που προέβλεπαν σχε-
τικά. Βλ. σχετ. Γιαρένη Ε., Κύρωση του 13ου Πρωτοκόλλου στην 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και Στρατιωτικός 
Ποινικός Κώδικας, ΠοινΔικ 2005, 7 επ. 
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Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι ένα από τα λεγόµενα δι-
καιώµατα σκληρού πυρήνα, είναι ότι κανένας δεν επιτρέπε-
ται να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή 
ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία. Το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο περιέχει επίσης µιαν απόλυτη απαγόρευση εκδήλω-
σης τέτοιας συµπεριφοράς, και όχι µόνο δηλώνει αυτήν την 
απαγόρευση ρητά σε όλες τις κατάλληλες θέσεις34 αλλά πη-34 αλλά πη-34

γαίνει ακόµη παραπέρα, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος 
των Συµβάσεων της Γενεύης αποτελεί στην ουσία µια λεπτο-
µερή περιγραφή για το πώς µπορεί να τύχουν ανθρωπιστικής 
µεταχείρισης τα θύµατα των ενόπλων συγκρούσεων. Όσον 
αφορά στην απαγόρευση της δουλείας, αυτή καθορίζεται 
ρητά στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ του 1977 [βλ. άρθρο 4 
(2) (f)]. Έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι αυτή η απαγόρευση 
είχε καθιερωθεί στο εθιµικό δίκαιο του πολέµου, όπως απει-
κονίζεται στα σχετικά µε τη µεταχείριση των αιχµαλώτων του 
πολέµου άρθρα του Κώδικα Lieber, σύµφωνα µε τα οποία 
απαγορευόταν οι αιχµάλωτοι να θεωρηθούν ως ιδιοκτησία 
εκείνων που τους συνέλαβαν και στις προβλέψεις γύρω από 
τη µεταχείριση του άµαχου πληθυσµού σε κατεχόµενο έδα-
φος.35 Στους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου, δίνεται 
επίσης ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία και το σεβασµό της 
θρησκευτικής πίστης, καθώς προβλέπεται ότι οι αιχµάλωτοι 
πολέµου και οι τιθέµενοι υπό κράτηση πολίτες µπορούν να 
ασκήσουν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα (βλ. 
άρθρο 34 της Τρίτης Σύµβασης της Γενεύης και άρθρα 27 και 
38 (3) της Τέταρτης Συµβάσεως της Γενεύης, καθώς και άρθρα 
35-37 της Τρίτης Σύµβασης της Γενεύης και άρθρα 58 και 93 
της Τέταρτης Σύµβασης της Γενεύης).

5. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Η παραπάνω συνοπτική εξέταση των κανόνων του ανθρω-
πιστικού δικαίου, οι οποίοι σχετίζονται µε την προστασία 
κάποιων βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν αποτελεί 
βέβαια έναν πλήρη κατάλογο των τρόπων µε τους οποίους 
το ανθρωπιστικό δίκαιο επικαλύπτει τοµείς του δικαίου των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε περιόδους ενόπλων συγκρού-
σεων. Θα πρέπει εντούτοις να σηµειωθεί ότι υπάρχει ένας 
αριθµός ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα του 
συνεταιρίζεσθαι και άλλα πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία δεν 
συµπεριλαµβάνονται στο ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς δεν 
θεωρούνται ως αποφασιστικής σηµασίας για την προστασία 
από τους ιδιαίτερους κινδύνους των ενόπλων συγκρούσε-
ων. Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι 
η αυτόνοµη ανάπτυξη των δύο αυτών κλάδων του διεθνούς 
δικαίου περιορίζει την επιρροή που µπορεί να έχει ο ένας 
στον άλλο, η εννοιολογική σύγκλισή τους, όπως περιγράφε-
ται παραπάνω, καθιστά ωστόσο την καθιέρωση ορισµένων 
στενότερων δεσµών µεταξύ τους απολύτως κατανοητή, και 
ίσως απαραίτητη. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του πε-
ριεχοµένου του κοινού άρθρου 3 των τεσσάρων Συµβάσεων 
της Γενεύης, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά µία «µικροσκοπι-
κή σύµβαση» µέσα στις Συµβάσεις, καθορίζοντας τους βασι-
κούς κανόνες που θα πρέπει τα κράτη να σέβονται όταν συ-
γκρούονται µε ένοπλες οµάδες εντός του εδάφους τους. Το 
άρθρο λοιπόν αυτό, αποκλίνει από τον παραδοσιακό τρόπο 
προσέγγισης του ανθρωπιστικού δικαίου το οποίο, σε γενικές 

γραµµές, δεν ασχολείται µε τις σχέσεις µεταξύ ενός κράτους 
και ατόµων που ανήκουν σε αυτό. Τέτοιες προβλέψεις θα 
συνδέονταν ευκολότερα µε το πεδίο ρύθµισης του δικαίου 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το οποίο το 1949, όταν δη-
λαδή υιοθετούνταν οι Συµβάσεις της Γενεύης, είχε µόλις κά-
νει την είσοδό του στο διεθνές δίκαιο µε την αναφορά στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα το 1945, στο Χάρτη του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών και µε την υιοθέτηση της Οικουµενικής 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων τρία χρόνια αρ-
γότερα, το 1948. 

Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης σχετικά µε τα 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα που πραγµατοποιήθηκε στην 
Τεχεράνη το 1968 (International Conference on Human 
Rights, Tehran, 12 May 1968), τα Ηνωµένα Έθνη εξέτασαν για 
πρώτη φορά την εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Η Διάσκεψη 
ενέκρινε ένα ψήφισµα προσκαλώντας το Γενικό Γραµµατέα 
των Ηνωµένων Εθνών να εξετάσει την ανάπτυξη του ανθρω-
πιστικού δικαίου και να λάβει µέτρα ώστε να προωθηθεί ο σε-
βασµός του. Το ανθρωπιστικό δίκαιο βρήκε τότε µία νέα κα-
τεύθυνση, πέρα από τη συνηθισµένη πορεία ανάπτυξής του 
και έκανε ένα νέο άνοιγµα µέσα στον Οργανισµό ΗΕ, ο οποίος 
το είχε παραµελήσει µέχρι τότε, σε αντίθεση µε το δίκαιο αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, στο οποίο είχε δείξει εξαρχής ιδιαί-
τερη προσοχή. Αυτή η σύγκλιση που άρχισε το 1968 συνεχί-
στηκε αργά κατά τη διάρκεια των χρόνων και είναι ακόµα υπό 
εξέλιξη σήµερα. Τα διεθνή κείµενα σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα εκφράζουν όλο και περισσότερο τυπικές ιδέες 
και έννοιες του ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ το αντίστροφο 
φαινόµενο, αν και αρκετά σπανιότερο, έχει επίσης εµφανιστεί. 
Γενικότερα βέβαια, το χάσµα το οποίο υπάρχει ακόµα σήµε-
ρα µεταξύ του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
του ανθρωπιστικού δικαίου, παρουσιάζει µία τάση συνεχούς 
µείωσης, καθώς η επίδραση του ενός στο άλλο, είναι διαρκής 
και εξαιρετικά γόνιµη.36 Η διατύπωση λ.χ. του άρθρου 75 του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, το οποίο τιτλοφορεί-
ται «Θεµελιώδεις Εγγυήσεις», στην πραγµατικότητα φαίνεται 
ότι εµπνεύστηκε από τα σηµαντικότερα µέχρι τότε κείµενα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς σε αυτό καθορίζεται η αρ-
χή της µη-διάκρισης, οι βασικές απαγορεύσεις σχετικά µε τη 
φυσική και διανοητική υγεία των ατόµων, η απαγόρευση της 
αυθαίρετης κράτησης και η παροχή ουσιαστικών νοµικών εγ-
γυήσεων.37 Το ίδιο πράγµα θα µπορούσε να ειπωθεί για τα 
άρθρα 4, 5 και 6 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΙΙ του 1977, 

34. Το κοινό άρθρο 3 των Συµβάσεων της Γενεύης π.χ., απαγορεύει 
«τη βία εναντίον της ζωής, ειδικότερα τη δολοφονία όλων των 
ειδών, τον ακρωτηριασµό, τη σκληρή µεταχείριση και τα βασα-
νιστήρια».

35. Βλ. ειδικότερα άρθρα 42, 43 και 74 του Κώδικα Lieber, εις 
Doswald-Beck L., Vité S., International Humanitarian Law and 
Human Rights Law, ό.π., σελ. 94-119, υποσηµ. 45 και 46. 

36. Βλ. σχετ. Mecron T., The protection of the human person under 
human rights law and humanitarian law, Bulletin of Human 
Rights 91/1, United Nations, New York, 1992.

37. Βλ. σχετ. εις Περράκη Σ./Μαρούδα Μ.-Ντ., Ένοπλες Συρράξεις και 
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-
Κοµοτηνή 2001, σελ. 263-266.



ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠοινΔικ 1/2008 (ΕΤΟΣ 11ο) 9

το οποίο εφαρµόζεται σε καταστάσεις µη-διεθνών ένοπλων 
συγκρούσεων. Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η Σύµβαση 
του 1989 σχετικά µε τα Δικαιώµατα του Παιδιού. Η διαδικα-
σία υιοθέτησής της, η ουσία των κανόνων που θεσπίζει και ο 
ενσωµατωµένος µηχανισµός για την εφαρµογή της, σαφώς 
δείχνουν ότι ανήκει στην οικογένεια των συµβάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτό ωστόσο δεν την εµποδίζει, 
να εισχωρήσει θα λέγαµε, στο χώρο του ανθρωπιστικού δι-
καίου, πράγµα που συµβαίνει στο άρθρο 38 αυτής, το οποίο 
αφ’ ενός µεν κάνει µια γενική αναφορά στις διατάξεις του αν-
θρωπιστικού δικαίου που σχετίζονται µε τα παιδιά, αφ’ ετέ-
ρου δε, καθορίζει τους κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση 
ενόπλων συγκρούσεων.38

Στις µέρες µας, τα σχετιζόµενα µε την εξέταση της αλληλεπί-
δρασης και αλληλοσυµπλήρωσης ή ακόµη και της αλληλο-
επικάλυψης των δύο αυτών κλάδων του διεθνούς δικαίου, 
αποτελούν ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας, όπως προκύπτει 
και από τη σχετική νοµολογιακή ενασχόληση του ΕΔΔΑ.39

Το Δικαστήριο έχει δώσει δείγµατα των προθέσεών του, να 
εξετάζει µεν τα ζητήµατα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των 
ρυθµίσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, να εµφα-
νίζεται όµως επίσης απρόθυµο να επικαλεσθεί τις διατάξεις 
του ευθέως, καθώς δεν φαίνεται να είναι πρόθυµο να τις αξι-
οποιήσει ώστε να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του ακόµη και 
για ενέργειες κρατών-µερών της ΕΣΔΑ, οι οποίες τελούνται 
εκτός των ορίων της επικράτειάς τους και συνιστούν παραβά-
σεις τόσο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όσο και των 
προβλέψεων της ΕΣΔΑ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν θα 
πρέπει να ξεχνάµε, ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την 

προστασία του ανθρώπου και των δικαιωµάτων του σε κά-
θε περίσταση, είτε σε ειρηνική είτε σε πολεµική περίοδο, είναι 
πάντοτε ο ίδιος ο άνθρωπος.40 Από µόνος του, ποτέ κανένας 
κανόνας δεν θα πετύχει πολλά στο συγκεκριµένο πλαίσιο 
προστασίας, ιδίως κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρού-
σεων, από τη στιγµή µάλιστα κατά την οποία πάντοτε σε τέ-
τοιες περιπτώσεις έρχονται στο προσκήνιο ζητήµατα που 
αφορούν στα διεθνή, αντικρουόµενα τις περισσότερες φορές, 
συµφέροντα και γενικότερα σε θέµατα διεθνούς ισορροπίας 
και πολιτικής. Ίσως η εδραίωση µίας βαθιά ανθρωπιστικής 
κουλτούρας, µε την κατάλληλη διάδοση, ταυτοχρόνως, των 
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