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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Με το τέλος του διπολισμού στο παγκόσμιο διεθνές σύστημα παρατηρήθηκε 

αύξηση των ανθρωπογενών ανθρωπιστικών καταστροφών που προκλήθηκαν από 

ένοπλες συρράξεις διεθνούς και μη διεθνούς χαρακτήρα, χωρίς πολλές φορές να 

είναι σαφής η διάκριση μεταξύ  των δύο αυτών κατηγοριών. Το άμεσο αποτέλεσμα 

των συγκρούσεων αυτών, ήταν η άμεση έκθεση των αμάχων στη βία με ταυτόχρονη 

επιδείνωση των δεινών και της ανθρώπινης θλίψης1. Πολλές από τις σύγχρονες 

εμφύλιες συρράξεις,  χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή αγριότητα και εκδικητικό  

μένος των μερών που παίρνουν μέρος σε αυτές, προς τις ευάλωτες πληθυσμιακές 

ομάδες του αντιπάλου όπως οι γυναίκες και τα παιδιά και επιδεικνυόμενη 

αδιαφορία για τους θεσμοθετημένους κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η αέναη ανθρώπινη πολεμική τακτική της    

στοχοποίησης αμάχων, διότι οι αντίπαλοι εκτιμούν ότι δημιουργεί θετικές 

προϋποθέσεις επίτευξης της πολεμικής νίκης2. Οι γενοκτονίες, οι συστηματικοί 

βιασμοί, οι εξανδραποδισμοί και οι αναγκαστικές στρατολογήσεις νέων παιδιών και 

κοριτσιών, πράξεις χαρακτηρισμένες στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ως σοβαρές 

παραβιάσεις αυτού, αποτελούν ενέργειες άκρατης βίας με σκοπό την αποσάθρωση 

των κοινωνικών δομών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Graca Machel3 για τις 

επιπτώσεις των ενόπλων συρράξεων στα παιδιά, εκτιμάται πως, πάνω από ένα 

δισεκατομμύριο παιδιά ζουν σε χώρες ή περιοχές που πλήττονται από ένοπλες 

συρράξεις, σχεδόν το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Εξ αυτών, περίπου 300 

εκατομμύρια είναι κάτω των 5 ετών. Από την ίδια την μελέτη προκύπτει πως: 

 Στην πόλη του Σεράγεβο, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, 55% των παιδιών είχαν δεχτεί πυροβολισμό, 66% είχαν βρεθεί σε 

ψυχολογική κατάσταση αναμονής θανάτου, ενώ 29% έπασχαν από κατάθλιψη. 

                                                      
1
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- «Ετήσια έκθεση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 

ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας, καθώς και για την εφαρμογή τους το 2011» 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, COM(2012) 489 , Βρυξέλλες, 6.9.2012 
2
 Οι εκτιμήσεις για τις απώλειες αμάχων στις αρχές του 20

ου
 αιώνα ανέρχονται στο 5%, στο τέλος του 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο 50%  και σε περισσότερο από 80% στο τέλος της δεκαετίας του 
1990. Kaldor Mary, ‘’Organized Violence in Global Era - New and Old Wars”, 2

nd
 edition, Polity Press, 

Cambridge, 2006, Σελ. 107.; Javier Solana, EU High Representative for Common Foreign and Security 
Policy, “A Secure Europe in a Better World”: European Security Strategy (Paris: European Union 
Institute for Security Studies, 2003), Σελ.5, ανακτήθηκε από http://www.iss.europa.eu/uploads 
/media/solanae.pdf.;Η εξαγωγή έγκυρων και απόλυτων στατιστικών στοιχείων, περί του αριθμού 
απωλειών αμάχων έχει αμφισβητηθεί. Βλ. Adam Roberts (2010), ‘’Lives and Statistics: Are 90% of War 
Victims Civilians?”, Δημοσιεύτηκε στο Survival: Global Politics and Strategy, Vol 52:3 στις 02 Jun 2010. 
Ανακτήθηκε από http://www.tandfonline.com/loi/tsur20.  
3
 Μελέτη της Graca Machel, Εμπειρογνώμονος  του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις 

Επιπτώσεις των Ενόπλων Συρράξεων στα Παιδιά του Πολέμου, Νοέμβριος 1996. Δημοσιεύτηκε από 
το United Nations Department for Policy Coordination and Sustainable Development (DPCSD) στις 26 
Αυγούστου 1996, Ταυτότητα Εγγράφου: A/51/306/ 26 Αυγ 1996/UN/Distr.General. Ανακτήθηκε από 
http://www.unicef.org/graca/a51-306_en.pdf.     

http://www.iss.europa.eu/uploads%20/media/solanae.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads%20/media/solanae.pdf
http://www.tandfonline.com/loi/tsur20
http://www.unicef.org/graca/a51-306_en.pdf
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 Στην Αγκόλα, 66% των παιδιών ήταν παρών σε δολοφονίες ανθρώπων και το 

67% έχουν δει βασανισμούς ανθρώπων. 

 Στη Ρουάντα, 56% έχουν δει παιδιά να σκοτώνουν ανθρώπους, σχεδόν 80% 

έχουν χάσει μέλη των οικογενειών τους και 16% έχουν αναγκαστεί να κρυφτούν 

κάτω από πτώματα. Περισσότερο από 60% των παιδιών της Ρουάντα που 

ερωτήθηκαν σχετικά, απάντησαν ότι «δεν τα ένοιαζε αν θα προλάβαιναν να 

μεγαλώσουν». 

 Σύμφωνα με στοιχεία των ΗΕ, στη Ρουάντα το 1994, εκτιμάται ότι 250.000 

περίπου γυναίκες και νεαρά κορίτσια έπεσαν θύματα των συστηματικών βιασμών. 

περισσότερες από 60.000 στον εμφύλιο στη Σιέρρα Λεόνε (1991-1992), 

περισσότερες από 40.000 στη Λιβερία (1989-2003), πάνω από 60.000 στην 

σύγκρουση στην πρώην Γιουγκοσλαβία (1992-1995) και πάνω από 200.000 στην 

DRC (Κονγκό) από το 19984. 

 Πίσω από τα όποια ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία κρύβεται ανείπωτος 

ανθρώπινος πόνος, που κατέστησε επίκαιρους τους κανόνες του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου και το ζήτημα της ειδικής προστασίας των ευάλωτων 

ομάδων, καθώς και το ζήτημα της αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών κρίσεων από 

τον λεγόμενο ανθρωπιστικό χώρο. Στη νομική εξέλιξη που επέβαλε η 

πραγματικότητα, ανήκει και η αλληλεπίδραση των δύο πιο σημαντικών κλάδων του 

Διεθνούς Δικαίου, που ρυθμίζουν την προστασία και τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων των ατόμων κάτω από οποιαδήποτε εξουσία, σε συνθήκες ή μη 

ένοπλης σύρραξης. Οι δύο κλάδοι είναι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ-IHL) 

και το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHRL-ΔΔΑΔ), με το μεν πρώτο, να έχει 

αρμοδιότητα στις ένοπλες συρράξεις όπου αναφέρεται και εφαρμόζεται και το μεν 

δεύτερο, να ρυθμίζει τη συμπεριφορά οποιασδήποτε εξουσίας απέναντι στους 

πολίτες. Παρά τον κοινό σκοπό των δύο κλάδων, που είναι η εξυπηρέτηση της 

ανθρωπιστικής ιδέας, προκύπτει ένα νομικό ζήτημα του πεδίου αρμοδιότητας των 

δύο κλάδων, με τη διατύπωση ερωτημάτων, του πότε και σε ποιό βαθμό έχουν 

δυνατότητα εφαρμογής οι διατάξεις του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 

περιπτώσεις ενόπλων συγκρούσεων και σε ποίο βαθμό εισέρχεται στο πεδίο 

αρμοδιότητας του ΔΑΔ. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εσωτερικές αναταραχές 

εξελίσσονται, σε μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις οπότε και χαρακτηρίζονται επίσημα 

ως τέτοιες. Το όριο των δύο καταστάσεων δεν είναι διακριτό και καθορίζεται μέσα 

από πολύπλοκες πολιτικές διεργασίες. Η άποψη της συμπληρωματικότητας των δύο 

κλάδων, εξυπηρετεί περισσότερο την πραγμάτωση της νομικής προστασίας των 

ευπαθών ομάδων και έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους κρατικούς και 

διεθνείς οργανισμούς καθώς και από εθνικά και διεθνή δικαστήρια, όπως 

πιστοποιείται από τη σχετική διεθνή νομολογία και την νομολογία εθνικών 

δικαστηρίων. Η υφιστάμενη αυτή νομολογία διαφέρει κατά περίπτωση τόπου και 

                                                      
4
 Ανακτήθηκε από: http://www.un.org/en/prevent genocide/Rwanda/about/sexual violence.shtml.  

http://www.un.org/en/prevent%20genocide/Rwanda/about/sexual%20violence.shtml
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χρόνου, αντανακλώντας τη διαφορετικότητα των νομικών προσεγγίσεων που έχουν 

κυρίως, τα ισχυρά κράτη στο διεθνές σύστημα, γεγονός που δείχνει προσπάθεια 

επηρεασμού των δικαστικών υπηρεσιών από πολιτικές επιλογές. Σε κάθε 

περίπτωση καταλυτική είναι η επιστημονική αντίληψη των λειτουργών της 

δικαιοσύνης, που θα πρέπει στο τέλος να επιλέξουν εκείνα τα νομικά εργαλεία που 

εξυπηρετούν καλύτερα τη δικαστική προστασία των ευάλωτων ομάδων. Η αναφορά 

στις διατάξεις των συνθηκών του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 

ορίζουν την προστασία των γυναικών και των παιδιών, όπως η Σύμβαση για την 

«Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών» (CEDAW) και η 

«Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (CRC), είναι απαραίτητη για την 

αποσαφήνιση των αλληλεπικαλυπτόμενων χώρων με το Διεθνές Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο.   

     Η ειδική προστασία των γυναικών και των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις 

ακολούθησε μια εξελικτική πορεία στη δυναμική του χρόνου Ως τα μεγαλύτερα 

αριθμητικά υποσύνολα του άμαχου πληθυσμού, με φυσικά χαρακτηριστικά 

τρωτότητας στο χαοτικό περιβάλλον των συγκρούσεων, χρήζουν ιδιαίτερης και 

επιτακτικής μέριμνας. Έως και την τέταρτη Σύμβαση της Χάγης του 1907, που 

περιείχε διατάξεις για την προστασία της οικογενειακής ζωής και που έμμεσα 

προστατεύει τις γυναίκες και τα παιδιά, η προστασία σε περιόδους συρράξεων 

προέκυπτε από ηθικοκανονιστικούς και θρησκευτικούς κυρίως κανόνες της κάθε 

κουλτούρας. Προσπάθεια οικουμενικής θεσμοθέτησης κανόνων ειδικής προστασίας 

για τις γυναίκες και τα παιδιά, γίνεται για πρώτη φορά το 1949 με την  IV Σύμβαση 

της Γενεύης για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια των ενόπλων 

συρράξεων. Στον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι εκτεταμένες καταστροφές 

σε αστικές δομές και οι πολλαπλάσιες σε σχέση με παλαιότερες συγκρούσεις 

απώλειες σε ζωές αμάχων, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες απροστάτευτων ορφανών 

παιδιών, έκριναν επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης ειδικών κανόνων 

προστασίας. Το γενικότερο πνεύμα οικουμενικής συνεργασίας που εκφράστηκε με 

την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η προσπάθεια της Διεθνούς 

Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ICRC-ΔΕΕΣ), επέτρεψαν 

την αποδοχή των ειδικών αυτών μέτρων, σε ικανοποίηση της κοινής συνείδησης. Τα 

ελάχιστα μέτρα των αντίστοιχων διατάξεων αφορούν και προβλέπουν, για τη 

δημιουργία ζωνών ασφαλείας και τη δυνατότητα μετακίνησης από και προς αυτές, 

την προστασία και τον σεβασμό για τις εγκύους γυναίκες και τη μεταχείριση των 

γυναικών, την προνομιακή μεταχείριση παιδιών και των μητέρων, τη μέριμνα των 

ασυνόδευτων παιδιών, την απαγόρευση της θανατικής ποινής για παιδιά καθώς και 

της αναγκαστικής εργασίας. Επίσης θεσμοθετείται μία σειρά μέτρων για την 

οικογένεια, όπως η προστασία της οικογενειακής συνοχής, η επανένωση 

οικογενειών, και η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών. 

Όμως οι νέες συγκρούσεις που ακολούθησαν, οι οποίες είχαν κυρίως 

απελευθερωτικό και αντιαποικιακό χαρακτήρα, επέβαλλαν την περαιτέρω 
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ανάπτυξη του ΔΑΔ. Η ανθρωπιστική κρίση στη Νιγηρία (Μπιάφρα) το 1970, ως 

αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου οδήγησαν σε πολύχρονες διπλωματικές 

συνδιασκέψεις στη Γενεύη, στην έδρα της ΔΕΕΣ όπου σε επίπεδο δικαίου, 

συντάχθηκαν τα δύο Πρόσθετα Πρωτοκόλλα στις Συμβάσεις της Γενεύης, το 1977. 

Με το πρώτο να αφορά τις Διεθνείς Ένοπλες συρράξεις και το δεύτερο τις μη 

διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Στο πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο έγινε εισαγωγή 

επιπλέον μέτρων προστασίας γυναικών και παιδιών κατά τις ένοπλες συρράξεις 

όπως, η προστασία των γυναικών από συμπεριφορές που προσβάλουν την 

αξιοπρέπεια τους, η προστασία των παιδιών από βίαιες στρατολογήσεις με 

τιθέμενα όρια ηλικίας, καθώς και η εκκένωση τους σε περιοχές όπου δεν 

διατρέχουν άμεσο κίνδυνο από τις συγκρούσεις. Τα μέτρο της μη στρατολόγησης, 

θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «παιδιών στρατιωτών» που 

απασχολεί τη διεθνή κοινότητα διαρκώς. Λόγω της εξειδίκευσης του ΙΙ δευτέρου 

πρόσθετου πρωτοκόλλου με τις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, αρχικά δεν έγινε 

ευρέως αποδεκτό από τα κράτη μέλη. Λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

την επικύρωσή, αρκετά κράτη τήρησαν επιφυλακτική στάση, όπως αποδεικνύει το 

μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για την επικύρωσή του χρόνος έως την 

επικύρωσή  του5. Σημαντική όμως προστασία σε γυναίκες και παιδιά παρέχεται στο 

κοινό άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης, όπου κατηγοριοποιείται ένας  αριθμός 

πράξεων βίας κατά αμάχων, τα οποία αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου6. Η Ευρεία αποδοχή των συμβάσεων, η κοινή 

πρακτική των κρατών και οι λόγοι που επιβάλει η κοινή συνείδηση των λαών, 

δημιούργησαν καθεστώς Διεθνούς Εθίμου και δημιουργούσαν συνθήκες τιμωρίας 

των πράξεων αυτών και ως εκ τούτου ευνοϊκές συνθήκες για την πρόληψή τους.  

 Στο σύστημα εφαρμογής του ΔΑΔ η έννοια του κράτους τοποθετείται στο 

κέντρο, καθόσον οι περισσότεροι κανόνες προστασίας αφορούν υποχρεώσεις των 

κρατών, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 

έχουν αναλάβει. Στην πραγμάτωση όμως της προστασίας των αμάχων, ουσιώδη 

ρόλο παίζει ένας σημαντικός αριθμός ανθρωπιστικών δρώντων, που συγκροτεί τον 

λεγόμενο ανθρωπιστικό χώρο. Ο χώρος αυτός αλληλεπιδρά και συνυπάρχει με τις 

άλλες οντότητες που επιχειρούν στο πεδίο δράσης του, όπως τα μέρη στη 

σύγκρουση, οι διεθνείς οργανισμοί και μη κρατικοί δρώντες. Η πιο σημαντική 

                                                      
5
 Ενδεικτικά αναφέρονται : Η Βραζιλία, που επικύρωσε το ΙΙ πρόσθετο πρωτόκολλο στις 5/5/2012, ο 

Καναδάς στις 20/11/1990, η Ιαπωνία στις 31/08/2004, η Ρωσική Ομοσπονδία στις 28/9/1989, 
Ιρλανδία στις 19/5/1999, η Αίγυπτος στις 9/10/1992, η Κύπρος στις 18/31996. Η Ελλάδα το 
επικύρωσε στις 15/2/1993, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το πρωτόκολλο. Ανακτήθηκε 
από:http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp
_treatySelected=475.  
6
 Bλ. στο Αριστείδης Καλογερόπουλος-Στρατής, «Η Προστασία Του Ατόμου Στις Ένοπλες Συρράξεις», 

στο «Το Νέο Ανθρωπιστικό Δίκαιο Των Ενόπλων Συρράξεων - Τα Πρωτόκολλα Της Γενεύης Του 
1977», Επιμέλεια: Στέλιος Περράκης, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1989, σελ: 37.; Στέλιος 
Περράκης, Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα. «Ένοπλες συρράξεις και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», 
Επιμέλεια Στ. Περράκης, Έκδοση 1

η
, Αθήνα : Σάκκουλας Αντ. Ν., 2001.(Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής). 

http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates
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οντότητα εντός αυτού του χώρου, είναι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 

και της Ερυθράς Ημισελήνου, (ΔΕΕΣ-ICRC). Αποτελεί τον θεματοφύλακα του ΔΑΔ, το 

οποίο αναπτύχθηκε σε αντίθεση με άλλους κλάδους τους Διεθνούς Δικαίου, από 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες και από την αγνή πρόθεση παροχής βοήθειας στα θύματα 

των πολέμων, που επέδειξαν συγκεκριμένες προσωπικότητες. Ακολουθώντας 

παραδοσιακά τις αρχές της ουδετερότητας της αμεροληψίας και της πίστης στην 

ανθρωπιστική ιδέα, η ΔΕΕΣ παραμένει ο μοναδικός ανθρωπιστικός δρών, που 

συνήθως γίνεται αποδεκτός σε συρράξεις με την  κοινή συναίνεση των μερών της 

σύγκρουσης. Άλλοι δρώντες είναι οι μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

έχουν αναπτύξει διεθνή δίκτυα, το σύστημα των οργανισμών και υπηρεσιών των 

ΗΕ, που προσπαθούν να συντονίσουν την ανθρωπιστική προσπάθεια και ακόμη 

περιφερειακοί οργανισμοί, που προσπαθούν να εφαρμόσουν τις δικές τους 

πολιτικές μέσα σε έναν χώρο με διευρυμένο πεδίο δράσης και διλήμματα για τους 

συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο αυτό η πρόσβαση σε άτομα που χρειάζονται την 

ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και η ασφάλεια των ευπαθών ομάδων και του 

εργαζόμενου στον χώρο αυτό προσωπικού, έχει καταστεί προβληματική. Ένα μείζον 

πρόβλημα στην εφαρμογή του ΔΑΔ, είναι η άγνοια των κανόνων του από το ευρύ 

κοινό. Η υποχρέωση της διάδοσης των διατάξεων του ΔΑΔ και η εκπαίδευση 

φορέων και υπηρεσιών του κράτους, είναι δέσμευση των αντίστοιχων 

κυβερνήσεων, οι οποίες όμως, δεν έχουν κινηθεί ουσιωδώς προς αυτή την 

κατεύθυνση. Οι  γενικοί κανόνες που απαγορεύουν την χρήση βίας κατά των 

αμάχων έχουν γίνει αποδεκτοί από τα κράτη. Στην πραγματικότητα τα περισσότερα, 

έχουν απλώς επικυρώσει τις Συμβάσεις και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, χωρίς να 

έχουν καταβάλει προσπάθειες να επανεξετάσουν τις διατάξεις και τους κώδικες 

στην εσωτερική τους νομοθεσία, ώστε να είναι συμβατοί με τα όσα ορίζονται για 

την ειδική προστασία στο ΔΑΔ. Οι διατάξεις του ΔΑΔ απαιτούν πολλές φορές την 

συναίνεση και συνεργασία των μερών στη σύγκρουση για να επιτευχθεί ο σκοπός 

τους. Στις σύγχρονες συρράξεις κάτι τέτοιο είναι σπάνιο, καθώς κόβονται όλες οι 

δυνατότητες στη μεταξύ των μερών επικοινωνία. Στον πολύτιμο χρόνο που χάνεται 

μέχρι να αναγκαστούν οι αντίπαλοι να έρθουν σε επικοινωνία, παρατηρούνται και 

οι μεγαλύτερες καταστροφές εις βάρος των ευπαθών ομάδων.  

 Η αδυναμία αυτή στις πολεμικές συγκρούσεις τη δεκαετία του ΄90 στα 

Βαλκάνια και ο φόβος της Διεθνούς κοινότητας για την απειλή της γενικότερης 

ειρήνης όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις, δημιούργησε ένα καθεστώς 

«ανθρωπιστικών» επεμβάσεων. Η επιλεκτικότητα των επεμβάσεων και ο 

εναγκαλισμός του ανθρωπιστικού χώρου με στρατιωτικές οντότητες, δεν έφερε την 

προσδοκώμενη ασφάλεια στους αμάχους, οι οποίοι συνεχίζουν να υποφέρουν. 

Χαρακτηριστική ήταν η αναλγητική στάση των ΗΕ στο αρχικό στάδιο της 

γενοκτονίας στη Ρουάντα, παρά τις ισχυρές αποδείξεις τέλεσης της. Θετική εξέλιξη, 

ήταν η σύσταση ειδικών κατά περίπτωση δικαστηρίων, όπως του ICTY για την 

Γιουγκοσλαβία, του ICTR για τη Ρουάντα και του Ειδικού Δικαστηρίου της Σιέρρα 
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Λεόνε.  Η συγκρότηση τους έγινε κάτω από το Κεφάλαιο VII του χάρτη των ΗΕ και 

για την εκδίκαση σοβαρών παραβιάσεων του ΔΑΔ. Η έως τώρα ψήφιση του 

καταστατικού της Ρώμης από 122 κράτη, διευρύνει σημαντικά  τη Διεθνή Ποινική  

Δικαιοδοσία.   

 

 

ΙΙ.  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

ΙΙ.1.  Η Αλληλεπίδραση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου με το  Δίκαιο  των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  

παραδοσιακά αποτελούν δύο ευδιάκριτους κλάδους του Διεθνούς Δικαίου7, που 

αναφέρονται στην προστασία του ατόμου, με τον κλάδο του Διεθνούς  

Ανθρωπιστικού Δικαίου να διαπραγματεύεται τους κανόνες που ρυθμίζουν τη 

διεξαγωγή μίας ένοπλης σύρραξης, και τον κλάδο του Δικαίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων να ρυθμίζει τη συμπεριφορά οποιασδήποτε εξουσίας σε άτομα υπό 

την δικαιοδοσία της. Η εξέλιξη των δύο αυτών κλάδων δικαίου, έχει πιστοποιηθεί 

από το γεγονός ότι και οι δύο κλάδοι μοιράζονται εξίσου την «ανθρωπιστική ιδέα», 

και επιδιώκουν την επίλυση ανθρωπιστικών προβλημάτων. Έχει όμως επικρατήσει η 

άποψη, ότι ο όρος «ανθρώπινα δικαιώματα» αφορά τις περιόδους αποκλειστικά 

της ειρήνης και ο όρος «ανθρωπιστικό δίκαιο» να αφορά αποκλειστικά τις 

περιόδους πολέμου8 ή ενόπλων συρράξεων . Ο βαθμός συσχέτισης των δύο κλάδων 

σε περιόδους έντασης και ένοπλης σύγκρουσης και συγκεκριμένα το ζήτημα της 

εφαρμογής των κανόνων του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιόδους 

αυτές, αποτελεί ένα υπό συνεχή εξέταση νομικό ζήτημα, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από την υφιστάμενη διεθνή νομολογία9, από εκθέσεις διεθνών 

                                                      
7
 Cordula Droege (Legal Adviser, Legal Division of the International Committee of the Red Cross),’’Τhe 

interplay between international humanitarian law and international human rights law in situations of 
armed conflict’’, International Law Forum–Hebrew University of Jerusalem, Research Paper No. 14-07, 
Editor: Dr. Tomer Broude, December, 15, 2007, σελ 1. 
8
 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σιδέρης, 

Αθήνα, Β έκδοση 2009, σελ 92. 
9
 Ενδεικτικά αναφέρονται: 1) Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου επί των νομικών 

επιπτώσεων της κατασκευής του τοίχους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη –Ιούλιος 2004, 
(International Court of Justice,  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, ICJ Reports (9 July 2004), at § 106-113. 2) Η Απόφαση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη δράση ένοπλων ομάδων στην επικράτεια του Κονγκό, Δεκ 2009 
(International Court of Justice, Armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of 
the Congo v. Uganda),ICJ Reports (19 December 2005). 3) Παναμερικανικό δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, απόφαση Bamaca Velásquez εναντίων Γουατεμάλας (InterAmerican Court of Human 
Rights, Bamaca Velásquez v. Guatemala, Judgment (25 November 2000).4) ΕΥΔΑΔ υπόθεση 
Λουιζίδου Μ. (European Court of Human Rights, Loizidou v.Turkey, Application no. 15318/89, (18 
December 1996). 5) Έκθεση της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ 26 Μαΐου 2004 (UN 
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οργανισμών και από τον μέχρι τώρα μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών μελετών. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό περιπτώσεων στη διεθνή  νομολογία, 

αναφέρεται σε υποθέσεις που αφορούν παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε συνθήκες που δημιουργούνται σε περιβάλλον κατοχής και σε 

καταστάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, 

με υποκείμενα κυρίως πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η κοινή βασική 

έννοια των δυο αυτών κλάδων δικαίου είναι η διασφάλιση των ουσιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη ζωή ή περιουσία και η ίση 

αντιμετώπιση απέναντι στον νόμο10, τόσο σε περιόδους που διάγουν εν ειρήνη, όσο 

και σε περιόδους κρίσεως και ενόπλων συρράξεων καθώς και η παροχή 

θεμελιωδών εγγυήσεων σε αυτές τις περιόδους. Πέρα όμως από την κοινή 

ανθρωπιστική ιδέα, οι δύο κλάδοι δικαίου έχουν διαφορετική καταγωγή και 

διαφορετικές θεωρητικές βάσεις11 και σαφώς έχουν έναν χρονικό διαχωρισμό ως 

προς την εμφάνιση τους.  

Το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προέρχεται από θεωρίες που 

βασίζονται στην θρησκεία, τη δέσμευση από τον νόμο του θεού και στις θεωρίες 

περί κοινωνίας και κράτους, που αναπτύχθηκαν από στοχαστές όπως οι John Locke 

(1632-1704), Thomas Paine (1737-1809) και Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 

καθώς και από διάφορα επαναστατικά κινήματα και συνταγματικά κείμενα του 18ου 

και 19ου αιώνα12. Από τους θεωρητικούς της σχολής του φυσικού δικαίου, 

εξετάστηκε κυρίως η σχέση μεταξύ του τρόπου διακυβέρνησης και των μελών της 

πολιτείας πάνω στα οποία ασκείται η εξουσία αυτή, στην προσπάθεια τους να 

δημιουργήσουν μία δίκαιη κοινωνία και να αναπτύξουν τον σεβασμό μεταξύ των 

μελών μίας κοινωνίας. Οι θετικιστές13 από την άλλη πλευρά, εναπόθεσαν την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιδέα του ωφελιμισμού, δηλαδή της 

υπαρκτής αναγκαιότητας μίας αμοιβαίας συνεργασίας και σεβασμού μεταξύ των 

μελών μίας κοινωνίας, η οποία θα ωφελούσε τους περισσότερους με θετικά 

αποτελέσματα, καθώς οι κοινωνίες, ιδιαίτερα οι Ευρωπαϊκές, έτειναν να 

απομακρύνονται από πολιτικοκοινωνικές αγκιστρώσεις, ως αποκυήματα των 

παλαιών φεουδαλικών συστημάτων. Απώτερος σκοπός των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, είναι η προστασία των διοικουμένων από τους διοικούντες μέσα από 

                                                                                                                                                        

Human Rights Committee, General Comment No. 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 May 2004), με την 
οποία αναγνωρίζεται από την επιτροπή η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της συνθήκης για 
τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα του 1966, τόσο στις διεθνείς ένοπλες συρράξεις όσο και στις Μη 
διεθνείς ένοπλες συρράξεις.     
10

 Ευγένιου Αρ. Γιαρένη, Η αλληλεπίδραση μεταξύ Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού Δικαίου: Μία ιστορική προσέγγιση, ΠοινΔικ 1/2008 (ΕΤΟΣ 11ο),σελ1  
11

 Cordula Droege, “Τhe interplay between international humanitarian law and international human 
rights law in situations of armed conflict”, ο.π., σελ 4. 
12

 Ευγένιου Αρ. Γιαρένη, στο ίδιο, σελ 2 
13

 Meron T., Human Rights in International Law, Vol. 1, Oxford University Press, London 1984, σελ. 79, 
όπου αναφέρονται οι J. Bentham (1748-1832) και J. Austin (1790-1859). 
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την θεσμοθέτηση δικαιωμάτων που μετατρέπουν τον υπήκοο σε πολίτη.14 Για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέμειναν ένα ζήτημα 

εσωτερικού δικαίου των κρατών, το οποίο ήταν αντικείμενο των αντίστοιχων 

συνταγμάτων, με υποκείμενα τους πολίτες, χωρίς να υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες 

ή συμβάσεις. Εξαίρεση αποτελεί, η συνθήκη προστασίας των μειονοτήτων στο τέλος 

του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου. Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και τα 

επαγόμενα από αυτόν συμπεράσματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν μέρος του 

διεθνούς δικαίου, με την υιοθέτηση του πρώτου σημαντικού κειμένου στο οποίο 

γίνεται αναφορά στον όρο «Ανθρώπινα Δικαιώματα» 15. Είναι η Οικουμενική 

Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Universal Declaration of Human Rights) του 

1948, όπου γίνεται μία απαρίθμηση αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών δικαιωμάτων του ατόμου. Οι συντάκτες του κειμένου κατέβαλλαν 

προσπάθεια να συγκεραστούν οι διαφορετικές αντιλήψεις ως προς την ουσία του 

περιεχομένου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων16. Την Οικουμενική Διακήρυξη 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εξέφρασε τις Ευρωπαϊκές πεποιθήσεις ως προς 

την έννοια και περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η σύνταξη αυτών των κειμένων, δείχνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 

αποτυπώνονται ως γενικές αρχές σε αντίθεση με τις διατάξεις του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου, που έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα και έχουν άμεση 

εφαρμογή με την έναρξη μίας ένοπλης σύρραξης, χωρίς όμως να αποκλείεται η  

εφαρμογή διατάξεων του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις περιπτώσεις 

αυτές17.  Για τον καθηγητή Κώστα Χατζηκωνσταντίνου18 «…στο Δίκαιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων επικρατεί η χαλαρή διατύπωση, η κλιμάκωση της έντασης προστασίας, 

που αδυνατίζει όσο διευρύνεται η σφαίρα τους – σχεδόν πλήρης σε εθνικό επίπεδο, 

ικανοποιητική σε περιφερειακό και πολύ αδύναμη σε οικουμενικό - και οι 

περιορισμένες υποχρεώσεις». 

 Η υποχρέωση στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο παρουσιάζεται σε τρία 

επίπεδα. Το πρώτο αφορά τους κανόνες jus cogens ή κανόνες και αρχές εθιμικού 

χαρακτήρα, το δεύτερο επίπεδο αφορά τις αρχές που εμπίπτουν στη ρήτρα 

Martens, και το τρίτο σε αυτές που εμπίπτουν στην αρχή της αμοιβαιότητας και 

απαιτούν ένα ελάχιστο σεβασμό μεταξύ των αντιμαχομένων.19 Η αρχή της 

αμοιβαιότητας δεν υφίσταται στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εθιμικοί 

                                                      
14

 Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Α,Β,Α. Σάκκουλας, Αθήνα 1991, σελ 8.  
15

 Cordula Droege, “Τhe interplay between international humanitarian law and international human 
rights law in situations of armed conflict”, ο.π., σελ5. 
16

 Ευγένιου Αρ. Γιαρένη, στο ίδιο, σελ 2 
17

 S. Miyazaki, The Martens Clause and International Humanitarian Law , Pictet Collection, σελ 439 
18

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο,,σελ 99. 
19

 Ibid, σελ 99.  
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κανόνες στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο20 είναι πολυάριθμοι σε αντίθεση με το 

Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αποτελεί σχετικά νέο κλάδο του διεθνούς 

δικαίου με αργή εξελικτική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω των 

επιφυλάξεων και των διαφορετικών αντιλήψεων των κρατών, που διστάζουν 

πολλάκις να επικυρώσουν διεθνείς συνθήκες για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, διότι εκτιμούν ότι θα ελέγχονται για τις πολιτικές τους επιλογές, από 

διεθνείς οργανισμούς με ασαφή ανθρωπιστικά κίνητρα και διότι θέλουν να 

διατηρήσουν στο ακέραιο την δυνατότητα χρησιμοποίησης έννομης εσωτερικής 

κρατικής βίας.  

 Την γεφύρωση του χάσματος των δύο κλάδων πρωταρχικά, αποτέλεσε η 

ρήτρα Martens21, η οποία προβλέπει ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχουν 

ρυθμιστεί, και που δεν καλύπτονται από το ανθρωπιστικό δίκαιο: «..άμαχοι και οι 

εμπόλεμοι παραμένουν υπό την προστασία και την εξουσία των αρχών του διεθνούς 

δικαίου που αντλούν την ισχύ τους από τα καθιερωμένα έθιμα, τις αρχές της  

ανθρωπότητας και από τις επιταγές της κοινής συνείδησης»22. Οι δύο κλάδοι 

δικαίου, διαφέρουν επίσης ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής. Το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των διεθνών ενόπλων 

συρράξεων αλλά και αυτών, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μη 

διεθνείς23. Το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημιουργεί συνθήκες προστασίας, 

                                                      
20

  Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald, Customary International Humanitarian Law, Volume I 
Rules, ICRC, Cambridge University Press, 2005. H από το 2005 μελέτη του ICRC επί της εθιμικότητας 
των κανόνων του IHL, όπου γίνεται η απαρίθμηση-ανάλυση 161 εθιμικών κανόνων (Rules) που 
πιστοποιούν την εθιμικότητα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου .  
21

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π. σελ 95. Για 
πολλούς και έγκριτους νομικούς, η ρήτρα Martens ως ανθρωπιστικός κανόνας, έχει νομική ισχύ και 
στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ένοπλες συρράξεις.  
22

  Ι Συμπληρωματικό πρωτόκολλο των συμβάσεων της Γενεύης της 12
ης

 Αυγούστου 1949, Γενεύη 08 
Ιουνίου 1977, κύρωση δια του Υπ’αρ:Ν.1786/1988 (ΦΕΚ Α’125). «The Martens clause», Commentary 
on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Editors Yves 
SANDOZ, Christophe SWINARSKI .Bruno ZIMMERMANN, International Committee of the Red Cross, 
Martinus Nijhoff Publishers Geneva 1987 para 2 σελ:74-75, H εισαγωγή της ρήτρας «Μartens» στο 
προοίμιο των συμβάσεων της Χάγης του 1899 και 1907 είχε προταθεί από Ρώσο διπλωμάτη και 
υιοθετήθηκε ομοφώνα με σεβασμό στους νόμους και τα έθιμα του κατά ξηρά πολέμου, διότι οι  
διεθνείς συνδιασκέψεις είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις άφηναν μεγάλο αριθμό 
αναπάντητων ερωτημάτων, για τα οποία  η ρήτρα «Μartens» θα ήταν ο εθιμικός εκείνος κανόνας, 
που θα συμπλήρωνε τα νομικά κενά, ισχυροποιώντας έτσι τους νομικούς κανόνες ως «Jus cogens». Η 
ανυπαρξία προοιμίου στις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 οδήγησαν στην ανάγκη επαναδια-
τύπωσης της ρήτρας στα δύο πρόσθετα πρωτόκολλα του 1977, ως ξεχωριστών άρθρων στο μέρος 
των Γενικών διατάξεων, αντί του προοιμίου, ως αρχικά είχε προταθεί στο προσχέδιο των 
πρωτοκόλλων, παρέχοντας έτσι την μέγιστη νομική ισχύ. Η εισαγωγή της ρήτρας έγινε διότι 
αυξήθηκε ο αριθμός των νομικών υποκειμένων στις ένοπλες συγκρούσεις, όπως οι γυναίκες και τα 
παιδιά, ως υποσύνολο του αμάχου πληθυσμού και λόγω του γεγονότος ότι έπρεπε να αποκλειστεί η 
αυτεπάγγελτη νομιμοποίηση πράξεων, που είναι αδύνατο να προβλέψουν οι διεθνείς συνθήκες, 
κυρίως λόγω της ραγδαίας εξέλιξης στην πολεμική τεχνολογία.  
23

 Π.Νάσκου-Περάκη, «Η Ελάχιστη Προστασία Του Ατόμου Στην Διάρκεια Των Μη Διεθνών Ενόπλων 
Συρράξεων (άρθρα 4-6 πρωτοκόλλου ΙΙ της Γενεύης του 1977)», στο Στ. Περράκης (επ) «Το Νέο 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο Των Ενόπλων Συρράξεων - Τα Πρωτόκολλα Της Γενεύης Του 1977, Εκδόσεις 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1989, σελ:63.   
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μέσω ενός αριθμού απαραβίαστων δικαιωμάτων που ισχύουν πάντα. Για 

παράδειγμα το δικαίωμα στην ζωή, ως απαραβίαστο ανθρώπινο δικαίωμα 

απαντάται στο κοινό άρθρο 3 των συμβάσεων της Γενεύης του 1949, στο Ι 

συμπληρωματικό πρωτόκολλο, καθώς και σε αρκετές διεθνείς πράξεις24, που 

αποτελούν τον πυρήνα του Δικαίου των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο κλάδοι 

δικαίου επικαλύπτονται αναγκαστικά, όπου δεν ισχύον οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οπότε δύναται να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις 

του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα υποκείμενα του πρώτου κλάδου 

δικαίου, είναι κρατικές οντότητες και άτομα των οποίων οι πράξεις συνιστούν 

παραβίαση των κανόνων του IHL (International Humanitarian Law), με αυστηρές 

προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές. Στο ΙHRL (International Human Rights 

Law), υποκείμενο είναι τα κράτη και οποιοσδήποτε φορέας αναγνωρισμένης 

εξουσίας. Οι δύο κλάδοι άρχισαν να αλληλεπιδρούν, όταν με την  ΙV συνθήκη της 

Γενεύης οι άμαχοι αποτέλεσαν προστατευόμενη ομάδα του IHL, όπου κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τους παρέχεται ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας 

κατά την διάρκεια ενόπλων συρράξεων και όπου το IHRL δεν είναι δυνατό να 

εφαρμοστεί λόγω κατάρρευσης  των κρατικών δομών.         

 Για τη σχέση των δύο κλάδων έχουν επικρατήσει τρείς νομικές απόψεις. Η 

πρώτη αναφέρεται στο διακριτό διαχωρισμό τους, η δεύτερη σε σχέσεις 

συμπληρωματικότητας και η τελευταία στην ενοποίηση των δύο κλάδων, 

αποτελώντας τη λιγότερο αποδεκτή τοποθέτηση25. Η ενοποίηση των δύο κλάδων με 

μία πρόχειρη εξέταση, φαίνεται ουσιαστικά αδύνατη λόγω των ουσιωδών 

διαφορών μεταξύ τους, η οποία θα δημιουργούσε αναμφίβολα σύγχυση στους 

μηχανισμούς ελέγχου και εφαρμογής, ως προς το, με ποιό σώμα δικαίου θα έπρεπε 

να γίνεται η νομική διαχείριση της οιασδήποτε προκύπτουσας κατάστασης. 

Δημιουργείται δε η προϋπόθεση της ενσωμάτωσης του ενός κλάδου στον άλλο 

γεγονός που θα οδηγούσε στην απαλοιφή του ειδικού χαρακτήρα του IHL, εφόσον 

το IHRL έχει ποιο γενικό χαρακτήρα. Δύο κύριες θεωρίες έχουν αποτυπωθεί για να 

αποσαφηνίσουν τις σχέσεις μεταξύ του IHL και του IHRL κατά την διάρκεια των 

ενόπλων συρράξεων. Η πρώτη θεωρεί το σώμα δικαίου του IHL, ως Lex Specialis  και  

αναπτύχθηκε από το διεθνές ποινικό δικαστήριο (ICJ). Η άλλη θεώρηση προέρχεται 

από την επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

δίνει έμφαση στην συμπληρωματική φύση των δύο κλάδων, με δυνατότητα 

                                                      
24

 Στην Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(1948), στο Σύμφωνο για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα (1966), στην Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου(1950), 
στην Αμερικανική σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου(1976), στον Αφρικανικό χάρτη 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών(1981) και στον Αραβικό Χάρτη Δικαιωμάτων του 
ανθρώπου(2006).    
25

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π., σελ 108.  
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επιλογής εκείνου του κλάδου δικαίου ο οποίος προστατεύει καλύτερα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ανάλογα την περίσταση26. 

 Η αρχή  “Lex Specialis”  προερχόμενη από το Ρωμαϊκό δίκαιο, αποφαίνεται 

ότι, η νομική ερμηνεία σε μία ειδική περίπτωση πρέπει να αποδίδεται μέσω ενός 

ειδικού κανόνα, εφόσον αυτός υπάρχει, και ο οποίος στην προκειμένη ειδική 

περίπτωση θα αντικαθιστά έναν γενικότερο κανόνα27. Σαφώς οι διατάξεις του IHL 

αφορούν ειδικές καταστάσεις, ήτοι των ενόπλων συρράξεων, οι οποίες θα πρέπει 

να εξετάζονται σύμφωνα με την αρχή του Lex Specialis από το IHL και όχι από το 

IHRL, του οποίου οι διατάξεις έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν πάντα. Το 

Διεθνές Δικαστήριο στη γνωμοδότησή του για την νομιμότητα πιθανής χρήσης των 

πυρηνικών όπλων το 1996, παρέθεσε την αρχή  Lex Specialis, για να περιγράψει την 

σχέση μεταξύ των δύο κλάδων28. Κάποια κράτη διαφώνησαν με την αιτιολόγηση επί 

της αρχής, από το Διεθνές Δικαστήριο, θεωρώντας ότι η αποδιδόμενη νομική 

ερμηνεία μέσω του IHL, παραγνωρίζει την υποχρέωση αποφυγής «αυθαίρετης 

αποστέρησης της ζωής», έτσι όπως αυτή διατυπώνεται στο Άρθρο 6 του Συμφώνου 

για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 (ICCPR). Παράλληλα εκτιμήθηκε 

ως λάθος ο χειρισμός του Διεθνούς Δικαστηρίου, να αποκλείσει το IHRL από την 

αιτιολόγηση της γνωμοδότησης29. Το Διεθνές Δικαστήριο, αξιολόγησε την 

νομιμότητα χρήσης των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των διατάξεων και των 

αρχών του IHL, σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των στρατιωτικών στόχων από 

τους πολιτικούς και της αρχής που επιβάλει την αποφυγή  χρήσης όπλων που 

προκαλούν περιττό πόνο30. Δεν αποφάνθηκε όμως οριστικά, για το παράνομο μίας 

πιθανής χρήσης πυρηνικών όπλων από κράτος, το οποίο δέχεται εξωτερική επίθεση 

και το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας διακινδυνεύοντας την επιβίωσή του. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξεταστεί το ζήτημα μέσω του  «Jus ad bellum» όπου οι 

υποστηρικτές του IHRL θεωρούν τον πόλεμο παράνομο από την φύση του. Στη 
                                                      
26

 William A. Schabas, (Professor of Human Rights Law, National University of Ireland, Galway and 
Director-,Irish Centre for Human Rights), ‘’Lex Specialis? Belt And Suspenders? The Parallel Operation 
Of Human Rights Law And The Law Of Armed Conflict, And The Conundrum Of Jus Ad Bellum’’,  ISR. L. 
REV. Vol. 40, No.2, pp. 592-613, 2007, Research Paper No. 20-07, December 2007, Editor: Dr. Tomer 
Broude, σελ 3.; Cordula Droege, Τhe interplay between international humanitarian law and 
international human rights law in situations of armed conflict, ο.π.σελ 29. 
27

 Ibid, Cordula Droege, σελ 30. 
28

 ICJ, Nuclear Weapons advisory opinion, above note 159, p. 240, para. 25 “The Court observes that 
the protection of the International Covenant of Civil and Political Rights does not cease in times of war, 
except by operation of Article 4 of the Covenant whereby certain provisions may be derogated from in 
a time of national emergency. Respect for the right to life is not, however, such a provision. In 
principle, the right not arbitrarily to be deprived of one’s life applies also in hostilities. The test of what 
is an arbitrary deprivation of life, however, then falls to be determined by the applicable lex specialis, 
namely, the law applicable in armed conflict which is designed to regulate the conduct of hostilities. 
Thus whether a particular loss 
of life, through the use of a certain weapon in warfare, is to be considered an arbitrary deprivation of 
life contrary to Article 6 of the Covenant, can only be decided by reference to the law applicablein 
armed conflict and not deduced from the terms of the Covenant itself”. 
29

 William A. Schabas, ‘’Lex Specialis? Belt And Suspenders?’’, ο.π., σελ:5  
30

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J. (July 8), at para 78.  
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δεύτερη γνωμοδότηση του ICJ για το ζήτημα του τείχους στη δυτική  όχθη,31 

φαίνεται να υποχωρεί από την αρχική θέση της πρώτης γνωμοδότησης, ως προς τη 

χρήση των πυρηνικών όπλων, και αποφαίνεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν 

εκπίπτουν κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων καθώς και σε περιόδους κατοχής. 

Διατυπώθηκαν τρείς πιθανές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των ενόπλων 

συρράξεων. Στην πρώτη περίπτωση, η νομική εξέταση γίνεται υπό τις διατάξεις του 

IRHL, στη δεύτερη περίπτωση είναι ξεκάθαρη η εξέταση μέσω του IHL από τους 

μηχανισμούς εφαρμογής και στην Τρίτη περίπτωση, στην οποία υπάρχει διένεξη 

μεταξύ των δύο κλάδων, ως προς το ποιο δίκαιο θα ληφθεί υπόψη, οπότε το και 

επικρατεί το IHL σύμφωνα με την αρχή “Lex Specialis”. Η διένεξη των δύο κλάδων 

πρακτικά εντοπίζεται στις περιπτώσεις που τείνουν να ρυθμιστούν από το ΙΙ 

συμπληρωματικό πρωτόκολλο του 1977 και αφορούν τις μη διεθνείς ένοπλες 

συρράξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το υφιστάμενο καθεστώς δεν έχει 

αποσαφηνιστεί πλήρως και  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ΙΙ 

πρωτοκόλλου. Το ζήτημα της προστασίας ευπαθών ομάδων από τη δράση ένοπλων 

ομάδων ή δράσεων της εκάστοτε εξουσίας, δεν προσδιορίζεται εύκολα, καθόσον 

πρέπει να διευκρινιστεί, αν πριν την ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου, οι 

συγκεκριμένες δράσεις οφείλονται σε ενέργειες του εκάστοτε επίσημου κράτους ή 

σε μη κρατικούς δρώντες. Στις περιπτώσεις αυτές, το εσωτερικό ποινικό δίκαιο32 

διαφαίνεται να είναι το πιο ισχυρό.  

Διάφοροι μηχανισμοί εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν  

επικαλεστεί τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου στη βάση της αρχής “Lex 

Specialis”, όπως η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε αντίθεση 

με την Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, 

και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων33. Το Διεθνές Δικαστήριο, 

στην απόφαση του για την υπόθεση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό εναντίον 

της Ουγκάντας (DRC vs Uganda)34, παραθέτει αυτούσιες παραγράφους από την 

απόφαση για το τείχος της δυτικής όχθης (Wall case), κρατώντας απόσταση από την 

αρχή “Lex Specialis”. Στην εν λόγω υπόθεση το κράτος της Uganda είχε αρνηθεί ότι 

                                                      
31

 ICJ, Wall advisory opinion, Legal Consequences of the Construction of a wall in the Occupied 
Territory, Advisory Opinion,2004 I.C.J. 136 (July 9), p. 178, para. 106.”More generally, the Court 
considers that the protection offered by human rights conventions does not cease in case of armed 
conflict, save through the effect of provisions for derogation of the kind to be found in Article 4 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights. As regards the relationship between international 
humanitarian law and human rights law, there are thus three possible situations: some rights may be 
exclusively matters of international humanitarian law; others may be exclusively matters of human 
rights law; yet others may be matters of both these branches of international law. In order to answer 
the question put to it, the Court will have to take into consideration both these branches of 
international law, namely human rights law and, as lex specialis, international humanitarian law.” 
32

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, ο.π., σελ 101. 
33

 Cordula Droege, Τhe interplay between international humanitarian law and international human 
rights law in situations of armed conflict, ο.π., σελ 30. 
34

 ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 
Uganda),Judgment,19 December 2005, ICJ Reports 2005, para. 216-217.  
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κατά την περίοδο κατοχής εδαφών του Κονγκό, προέκυπταν υποχρεώσεις για το 

ίδιο, υπό την έννοια της διεθνούς ευθύνης. Κυρίως λόγω της αδιαφορίας της τύχης 

ευπαθών ομάδων όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, στις υπό κατοχή περιοχές και 

λόγω ανεμπόδιστων και επιζήμιων για τους αμάχους ενεργειών ένοπλων ομάδων, 

είτε προς όφελος της Uganda είτε όχι35.  Η Uganda σύμφωνα με το Διεθνές 

Δικαστήριο, παραβίασε τα  άρθρα 43, 46, 47 της συνθήκης της Χάγης του 1907 και 

το άρθρο 53 της IV συνθήκης της Γενεύης του 194936.   Στην απόφαση αυτή, το 

Διεθνές Δικαστήριο, αντιμετώπισε τους δύο κλάδους δικαίου ως ισότιμους, με 

δυνατότητα αλληλοσυμπλήρωσης και αλληλοεπικάλυψης, εφόσον υπήρχαν 

θεσμικά κενά. Θεωρήθηκε, ότι δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ των δύο κλάδων ως προς 

το ποιός θα εφαρμοστεί. Έτσι και οι δύο κλάδοι δικαίου αντιμετωπίστηκαν ως 

εργαλεία και μέρη του όλου δικαίου37. H Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Human Rights Committee), αναγνώρισε την 

δυνατότητα εφαρμογής τoυ Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα 

(1966), κατά τη διάρκεια διεθνών και μη διεθνών ενόπλων συρράξεων, καθώς και 

σε περιπτώσεις κατοχής38. Στις περιοδικές αναφορές της επιτροπής αναφέρεται ότι, 

τα κράτη  μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

δικαιώματα (1966), για όλες τις ανθρώπινες οντότητες κάτω από τη δικαιοδοσία 

τους και να αναγνωρίζουν την εφαρμογή του σε περιόδους πολέμου,39 προάγοντας 

ιδιαίτερα την προστασία των γυναικών και των παιδιών σε περιοχές που πλήττονται 

από συρράξεις. Κατά αυτόν τον τρόπο η θεώρηση της συμπληρωματικότητας 

(complementary) των δύο κλάδων, σύμφωνα με την οποία οι δύο κλάδοι δεν 

προκαλούν αμοιβαία των αποκλεισμό τους, έγινε αποδεκτή και από άλλους 

διεθνείς, κρατικούς οργανισμούς και φορείς δικαίου, όπως τα Βρετανικά 

δικαστήρια, που έλαβαν υπόψη τους το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

                                                      
35

 Ibid,  para. 178: Η Ουγκάντα απέτυχε να: “to secure respect for the applicable rules of international 
human rights law and international humanitarian law, to protect the inhabitants of the occupied 
territory against acts of violence, and not to tolerate such violence by any third party.” ; para 179 -
180:” Uganda at all times has responsibility for all actions and omission sof its own military forces in 
the territory of the DRC [Democratic Republic of Congo] in breach of its obligations under the rules 
of international human rights law and international humanitarian law which are relevant and 
applicable in the specific situation”. 
36

  Ibid,  para. 219.; Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: 
Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land art.42, Oct.18, 1907, 36 Stat. 2277, 1 
Bevans 631.   
37

 William A. Schabas ‘’Lex Specialis? Belt and Suspenders? The Parallel Operation Of Human Rights 
Law And The Law Of Armed Conflict, And The Conundrum Of Jus Ad Bellum’’σελ: 7. 
38

 UN Human Rights Committee, General Comment No. 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 May 2004), 
at para 11;  
39

 UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3 (2006), at para 10. “The State party should take all necessary steps to 
strengthen its capacity to protect civilians in the zones of armed conflict, especially women and 
children"; Concluding observations of the Human Rights Committee: "The State party should in 
particular (a) acknowledge the applicability of the Covenant with respect to individuals under its 
jurisdiction but outside its territory, as well as its applicability in time of war". 
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δικαιώματα (1966) στις υποθέσεις Αl Skeini και Al-Jedda40. Στο ανώτατο δικαστήριο 

του Ισραήλ, στην υπόθεση Marab, εξετάστηκε η νομιμότητα στρατιωτικών 

αποφάσεων, που έθεταν σε προσωποκράτηση παλαιστίνιους των κατεχομένων 

εδαφών, υπό το πρίσμα των διατάξεων του  IHRL.  

Τη συμπληρωματικότητα των δύο κλάδων υιοθετεί επίσης και η διεθνής 

Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία το 2005 παρέθεσε μια μελέτη 5000 

σελίδων περί της εθιμικότητας του IHL41. Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν γίνεται 

ξεχωριστή ανάλυση περί εθιμικότητας του IHRL, το οποίο όμως χρησιμοποιείται για 

να αιτιολογήσει την εθιμικότητα  κάποιων από τους 161 κανόνες (Rules) της 

μελέτης. Ιδιαίτερα δε, εκείνων των κανόνων οι οποίοι αναφέρονται στην 

μεταχείριση πολιτών και όσων δεν εμπλέκονται σε εχθροπραξίες (hor’s de combat). 

Ο κανόνας 99 της μελέτης (rule 99), στο κεφαλαίο με τίτλο «Θεμελιώδεις 

Εγγυήσεις», αναφέρεται στην απαγόρευση της «αυθαίρετης απαγόρευσης της 

ατομικής ελευθερίας»42. Για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ-ICRC), 

στο ΙΗL υπάρχουν σαφείς διατάξεις που προστατεύουν την ελευθερία κάποιου κατά 

τη διάρκεια διεθνών ενόπλων συρράξεων. Όμως ο κανόνας 99, δεν θεμελιώνεται 

κατά τη διάρκεια των μη διεθνών ενόπλων συρράξεων. Σύμφωνα με τον  Jeremy 

Marsh43, στη συγκεκριμένη μελέτη, η εθιμικότητα του κανόνα 99 στις διεθνείς 

ένοπλες συρράξεις θεμελιώνεται μέσω του IHL, ενώ στις μη διεθνείς ένοπλες 

συρράξεις θεμελιώνεται από το IHRL. Για τη ΔΕΕΣ, 146 κανόνες από τους 161, έχουν 

εφαρμογή στις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ως προσπάθεια των συντακτών της μελέτης, να καλύψουν το κενό που 

δημιουργείται μεταξύ των δύο μορφών συγκρούσεων, όπου στατιστικά οι μη 

διεθνείς ένοπλες συρράξεις αποτελούν την συχνότερη μορφή ένοπλης 

σύγκρουσης44. Στην εισαγωγή της μελέτης για τον κανόνα 99 οι συντάκτες 

αναφέρουν ότι η απαγόρευση της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, αποτελεί 

                                                      
40

 Κωνσταντίνος Δ. Μορτόπουλος, «Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο», εκδόσεις Σάκκουλα 
,Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, σελ 216. 
41

 Jean-Marie Henckaerts (ICRC legal advisor) and Louise Doswald-Beck (Head of ICRC legal Division) 
With contributions by Carolin Alvermann, Knut Dormann and Baptiste Rolle, Customary International 
Humanitarian Law volume I rules, International Committee of the Red Cross, 2005, Cambridge 
University Press The Edinburgh Building, Cambridge, CB2 8RU, UK, Published in the United States of 
America by Cambridge University Press, New York. H μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο 
μέρος παρατίθενται 161 κανόνες, που στοιχειοθετούν τον εθιμικό χαρακτήρα του Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού δικαίου και στο δεύτερο μέρος αποτυπώνονται πρακτικές, οι οποίες υποστηρίζουν 
τους 161 κανόνες του πρώτου μέρους.  
42

 Ibid, σελ 344. 
43

 Major J. Jeremy Marsh-Judge Advocate, Rule 99 of the Customary International Humanitarian Law 
Study and the Relationship Between the Law of Armed Conflict and International Human Rights Law 
US Air Force, THE ARMY LAWYER-DA PAM 27-50-432, σελ 18 
44

 SIPRI yearbook 2007: armaments, disarmament, and international security app. 2A (2007), 
Ανακτήθηκε από: http://www.sipri.org/contents/conflict/YB07%20079%2002Asm.pdf. Από το 1997 
έως το 2006 μόνο τρείς συγκρούσεις χαρακτηρίστηκαν ως διεθνείς, ενώ τριάντα μία κύριες ένοπλες 
συγκρούσεις διεξήχθησαν μέσα σε κράτη με την συμμετοχή κυβερνητικών δυνάμεων και ένοπλων 
ομάδων. 

http://www.sipri.org/contents/conflict/YB07%20079%2002Asm.pdf
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ουσιαστική διάταξη που απαντάται και στους δύο κλάδους δικαίου και παρά τις 

αναγνωρισμένες διαφορές μεταξύ τους και τα δύο σώματα δικαίου, προάγουν 

μέτρα που ισχυροποιούν τον κανόνα 99 και δημιουργούν τις προϋποθέσεις ελέγχου 

του φαινομένου των εξαφανίσεων ατόμων σε καταστάσεις κρίσεων.45 Στις διεθνείς 

ένοπλες συρράξεις, θεμελιώνεται η εθιμικότητα του κανόνα, με αναφορά στο κοινό 

Άρθρο 3 των συμβάσεων της Γενεύης και στην ΙV συνθήκη της Γενεύης(GC IV)46 

(Άρθρα 42, 43, 78)  καθώς και στο Ι πρόσθετο πρωτόκολλο του 1977, όπου τίθενται 

οι εγγυήσεις για τη μεταχείριση και τον περιορισμό πολιτών ακόμη και όταν 

κρίνεται αναγκαίο από την κατακρατούσα δύναμη. Κατόπιν τούτου η εθιμικότητα 

θεμελιώνεται μέσω των διατάξεων του IHL χωρίς αναφορά στο IHRL. Στην 

περίπτωση όμως των μη διεθνών ενόπλων συρράξεων γίνεται αντιστροφή της 

αιτιολόγησης μέσω του IHRL, όπου αναφέρεται η πρακτική των κρατών να 

διατυπώνουν τον κανόνα 99 έμμεσα στο εσωτερικό τους δίκαιο, στα στρατιωτικά 

τους εγχειρίδια (στα οποία όμως ποτέ δεν διακρίνονται οι διεθνείς από τις μη 

διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις) και στις επίσημες διακηρύξεις τους. Γίνεται αναφορά 

στις σημαντικές διεθνείς πράξεις που θεμελιώνουν το δίκαιο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (ICCPR, CRC–convention for the rights of the child’s, και στις 

γνωμοδοτήσεις της UN Human Rights Committee, καθώς και στην Αμερικανική και 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)47. Η σημαντική αυτή μελέτη 

σαφώς υποστηρίζει τη συμπληρωματικότητα των δύο κλάδων και λαμβάνοντας 

υπόψη τον ουσιαστικό και πρωταρχικό ρόλο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού 

Σταυρού, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι απόψεις αυτές αντικατοπτρίζουν την 

πλειοψηφία στην διεθνή κοινότητα.  

Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη της σαφούς διάκρισης  των δύο κλάδων, η 

οποία εκφράζεται κυρίως από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ιδιαίτερα 

όσο αφορά τις ΗΠΑ μπορούμε να διακρίνουμε δύο σημαντικές περιόδους, στις 

οποίες υπάρχει μία αντιστροφή της θεώρησης με την οποία χειρίζονται την μεταξύ 

των δύο κλάδων αλληλεπίδραση. Η πρώτη αφορά την περίοδο πριν την επίθεση της 

11ης Σεπ 2001 και η δεύτερη την περίοδο που ακολούθησε την επίθεση. 

Πριν την 11η Σεπ 2001 οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ διατηρούσαν σχετικά 

ελάχιστες επιφυλάξεις για τη δυνατότητα εφαρμογής του IHRL σε περιόδους 

ενόπλων συγκρούσεων. Αυτό συνέβαινε διότι το πρόβλημα δεν είχε ιδιαιτέρως 

αναδειχθεί. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Νίξον το Συμβούλιο Ασφαλείας των 

                                                      
45

 Jean-Marie Henckaerts (ICRC legal advisor) and Louise Doswald-Beck, Customary International 
Humanitarian Law volume I rules, σελ 344: “The concept that detention must not be arbitrary is part 
of both international humanitarian law and human rights law. Although there are differences 
between these branches of international law, both international humanitarian law and human rights 
law aim to prevent arbitrary detention by specifying the grounds for detention based on needs, in 
particular security needs, and by providing for certain conditions and procedures to prevent 
disappearance and to supervise the continued need for detention”. 
46

 Ibid, σελ 345-346. 
47

 Ibid, σελ 348.  
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ΗΕ υιοθέτησε πέντε ψηφίσματα48, τα οποία αποδεχόντουσαν ουσιαστικά τη 

συμπληρωματικότητα των δύο κλάδων. Οι ΗΠΑ ενθάρρυναν τα ψηφίσματα 

αποδεχόμενες το γεγονός ότι συγκεκριμένες διατάξεις του IHRL είναι δυνατόν να 

εφαρμοστούν και σε ένοπλες συγκρούσεις49. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης του 

προσχεδίου της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (CAT)50 το 1984, οι ΗΠΑ 

επισήμαναν ότι, η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε περιόδους 

ενόπλων συρράξεων, καθόσον δεν συντάχθηκε για να προβλέπει τέτοιες 

καταστάσεις, ο χειρισμός των οποίων πρέπει να γίνεται μέσω του IHL 51. Την ίδια 

επισήμανση έκαναν και στη διεθνή σύμβαση για τα πολιτικά και ανθρώπινα 

δικαιώματα (ICCPR), για την οποία όμως δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες 

επιφυλάξεις με την υιοθέτησή της το 1992, ως προς την εφαρμογή της στις ένοπλες 

συρράξεις.   

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν τον 

διαχωρισμό των δύο κλάδων δικαίου στην βάση της αρχής του “Lex specialis’’. Στη 

βάση της αρχής αυτής, η κυβέρνηση  Bush προσπάθησε να αιτιολογήσει το 

πρόγραμμα κρατήσεως των αιχμαλώτων, από τις συγκρούσεις στο Ιράκ και στο 

Αφγανιστάν. Μάλιστα η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, 

ανακήρυξε τους κρατούμενους ως «παράνομους μαχητές» μη δικαιούμενων την  

προστασία από τις διατάξεις του IHL. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, απασχολεί 

τον κλάδο του διεθνούς δικαίου και αποτελεί σαφή ένδειξη  έντεχνων προθέσεων 

των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, να παρακάμψουν έμμεσα τις διατάξεις του IHL. 

Απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου το 200652, καθορίζει ότι ακόμη και αυτή η  

κατηγορία μαχητών (Μη αποδεκτή και υπαρκτή κατηγορία για το σύνολο σχεδόν 

των νομικών επιστημόνων του κλάδου του διεθνούς δικαίου),  προστατεύεται από 

το κοινό άρθρο 3 των συμβάσεων της Γενεύης.  

Η κυβέρνηση «Ομπάμα» μέσω των δηλώσεων του νομικού συμβούλου  

Harold Koh53 αποδέχτηκε την ισχύ όλων των νόμων του πολέμου, χωρίς όμως να 

γίνει σαφής αναφορά στις διατάξεις του IHL και χωρίς καμία αναφορά στο IHRL. 

Υπήρξαν απλώς γενικές διαβεβαιώσεις ότι, στο ζήτημα των κρατουμένων από τις 

                                                      
48

 G.A.Res.2676 (XXV),U.N.GAOR, 25th Sess.,U.N.Doc. A/RES/2676, at 77 (Dec. 9, 1970). “Fundamental 
human rights, as accepted in international law and laid down in international instruments, continue to 
apply fully in situations of armed conflict.” G.A. Res. 2675 (XXV), U.N. GAOR, 25th Sess., U.N. Doc. 
A/RES/2675, at76 (Dec.9 1970), ανακτήθηκε από : http://www.un.org/en/ga/documents/voting .asp).   
49

 Airgram from the Department of State to Certain Posts (Aug. 12, 1971), in 5 FOREIGN RELATIONS OF 
THE UNITED STATES, 1969-1976, UNITED NATIONS 177, 187 (2004); G.A. Res. 2676 (XXV), supra note 
5, at 76-77.   
50

 Π.Νάσκου-Περράκη, «Μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, 
θεωρία και πρακτική», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 26/1/2009, σελ.215. 
51

 Report of the Working Group on a Draft Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment of Punishment, παρ: 5, U.N. Doc. E/CN.4/1984/72 (Mar. 9, 1984).   
52

 US Supreme Court, 548, US 557(2006),Hamdan vs Ramsfeld, σελ 171. 
53

 Harold Hongju Koh, Legal Adviser, U.S. Department of State, The Obama Administration and 
International Law (Mar. 25, 2010), ανακτήθηκε από: http://www.state.gov/s/l/releases/remark 
/139119.   

http://www.un.org/en/ga/documents/voting
http://www.state.gov/s/l/releases/remark%20/
http://www.state.gov/s/l/releases/remark%20/
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ένοπλες συγκρούσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, θα γίνουν σεβαστές όλες οι 

διατάξεις των νόμων του πολέμου. Η κυβέρνηση «Ομπάμα» δια του νομικού της 

συμβούλου, δεν πήρε ουσιωδώς θέση στη σχέση των δύο κλάδων, παίρνοντας 

αποστάσεις από την αρχή του διαχωρισμού, χωρίς παράλληλα να αναφερθεί η αρχή 

«Lex specialis». Δόθηκε μόνο μία ασαφής πολιτική τοποθέτηση, ως προς τα κίνητρα 

της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που δεν δύναται να αποτελεί διακριτή νομική άποψη. 

Τα θεωρητικά μοντέλα54 που έχουν επικρατήσει αυτήν τη στιγμή και 

αφορούν τη σχέση των δύο κλάδων κατά τη διάρκεια των ενόπλων συρράξεων, 

είναι το μοντέλο του διαχωρισμού, με βάση την αρχή του «Lex Specialis», το 

μοντέλο της συμπληρωματικότητας των δύο κλάδων, που στηρίζεται στο άρθρο 

31(3)c της συμβάσεως της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών55 θέτοντας ως 

οριστική λύση την κατά περίπτωση νομική ερμηνεία και τελευταίο το μοντέλο της 

επίλυσης της διένεξης των δύο κλάδων (conflict resolution). 

To μοντέλο επίλυσης της διένεξης56, δέχεται όπως και το μοντέλο της 

συμπληρωματικότητας, ότι η ύπαρξη μίας ένοπλης σύγκρουσης δεν αποκλείει 

αυτόματα την δυνατότητα εφαρμογής του IHRL. Απαιτείται όμως να αναγνωριστεί 

που οι δύο κλάδοι δικαίου είναι δυνατόν να συγκρούονται μεταξύ τους, 

προκαλώντας κατά αυτόν τον τρόπο διαφορετικά νομικά αποτελέσματα σε 

περίπτωση που εφαρμοστεί ο ένας ή ο άλλος και αναλόγως της περίπτωσης που 

εξετάζεται. Επίσης στο μοντέλο αυτό είναι δυνατόν, διατάξεις και των δύο κλάδων 

να έχουν ταυτόχρονη εφαρμογή, με τον έναν να αποσαφηνίζει ή να ισχυροποιεί τις 

διατάξεις του άλλου. Αποτελεί πάντως ζήτημα νομικής ερμηνείας και επιλογής των 

δικαστών που θα κληθούν να εξετάσουν την εκάστοτε περίπτωση. 

     Η αδιαμφισβήτητη πλέον δυναμική αλληλεπίδραση των δύο κλάδων, έχει 

οδηγήσει σε μία τάση αλληλοσυμπλήρωσης των νομικών κενών που προκύπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής, με σημαντικά οφέλη στην πραγμάτωση της νομικής 

προστασίας57. Στη Διεθνή κοινότητα, είναι δεδομένη πλέον η ομοφωνία ως προς την 

αναγκαιότητα προστασίας των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου σε περιόδους 

ενόπλων συρράξεων και εσωτερικών αναταραχών. 58  

 

 

 

                                                      
54

  Oona A. Hathaway, Rebecca Crootof, Philip Levitz, Haley Nix, William Perdue, Chelsea Purvis, Julia 
Spiegel, ‘’Τhe Relationship Between International Humanitarian Law and Human Rights Law in Armed 
Conflict’’, Minnesota Law Review, Δημοσίευση στις 16 Νοε 2011, σελ 12. Ανακτήθηκε από : 
www.law.yale.edudocumentspdfcglcYLSreport_IHLandHR.   
55

 Vienna Convention on the Law of Treaties art. 31(3)(c), May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331. Με το 
οποίο, «οι υποχρεώσεις των κρατών μερών θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με την κάθε  
διάταξη του διεθνούς δικαίου που έχει δυνατότητα εφαρμογής στις μεταξύ των μερών σχέσεις».   
56

 Oona A. Hathaway ‘’Τhe Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights 
Law in Armed Conflict’’, ο.π., σελ 19. 
57

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, ο.π. ,σελ 113. 
58

 ECOSOC, Commission on Human Rights, E/CN.4/1992/26,§33.  

http://www.law.yale.edudocumentspdfcglcylsreport_ihlandhr/
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ΙΙ.2.  Οι συνθήκες του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις   Γυναίκες. 

 Με το πέρας του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αποκτώντας πλέον την εμπειρία δύο 

παγκοσμίων πολέμων οι οποίοι «έφεραν στην ανθρωπότητα ανείπωτη θλίψη»59, οι 

ιδρυτές των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν την πίστη τους «στα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα»60. Η στήριξη δε της πολεμικής προσπάθειας από μεγάλο 

αριθμό γυναικών δεν πέρασε απαρατήρητη. Η νέα τάξη πραγμάτων που 

δημιουργείται με το τέλος του πολέμου, διαχωρίζεται από τη μέχρι τότε αντίληψη 

για τη μη συμμετοχή  των γυναικών στη γενικότερη πολιτική διεργασία, και από την 

ευρεία ανισότητας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών.61 Την αλλαγή αυτών των 

αντιλήψεων σηματοδοτεί, για τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η διακήρυξη της 

πίστης στα «ίσα δικαιωμάτων των γυναικών και ανδρών» στο προοίμιο του 

καταστατικού χάρτη το 1945. 

Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου62 του 1948, η 

οποία αποτελεί βίβλο δικαιωμάτων του Ανθρώπου63 σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω 

της ευρείας αναγνώρισης από το σύνολο των Ηνωμένων Εθνών, στο άρθρο 2 γίνεται 

αναφορά στη δυνατότητα του κάθε ατόμου να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και 

τις επικλήσεις της διακήρυξης ανεξαρτήτως του φύλου του. Στο άρθρο 16, γίνεται 

σαφής αναφορά στο θεσμό του γάμου και στα ίσα δικαιώματα των συζευξάντων ως 

προς αυτόν. Στο άρθρο 25 ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά στο δικαίωμα 

ειδικής μέριμνας της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας που πρέπει να 

απολαμβάνει ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας. Η σημασία της μητρότητας πλέον 

αναγνωρίζεται ως μία ιδιαίτερη κατάσταση που χρήζει προστασίας και σεβασμού 

από όλες τις κοινωνίες και κράτη, αποτελεί δε αποκλειστικό χαρακτηριστικό των 

γυναικών, και τεράστια προσφορά στην ανθρωπότητα.  
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Στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα64 του 1966, 

βρίσκουμε στο άρθρο 2, κατά αντιστοιχία με την Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ότι «τα συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να σέβονται και να εγγυώνται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην 

επικράτειά τους και υπάγονται στην δικαιοδοσία τους, τα δικαιώματα που 

αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, χωρίς καμία διάκριση, ιδίως φυλής, χρώματος, 

γένους, γλώσσας…». Στο άρθρο 3 «τα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

διασφαλίσουν το δικαίωμα ισότητας ανδρών και γυναικών στην απόλαυση όλων 

των ατομικών και πολιτικών  δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν σύμφωνο».  

Στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα65 του 1966 στο Άρθρο 366 επιβεβαιώνεται η ισότητα δικαιωμάτων 

ανδρών και γυναικών έναντι των αναφερομένων δικαιωμάτων της συμβάσεως. Στο 

Άρθρο 767 ορίζεται η ισομερής μισθολογική απολαβή για τους άνδρες και τις 

γυναίκες για τις αντίστοιχη παραγωγή εργασίας. Μέχρι τότε το φαινόμενο της 

μισθολογικής διάκρισης εις βάρος των γυναικών ήταν εμφανές ακόμη και σε 

ανεπτυγμένες χώρες. Στο συγκεκριμένο σύμφωνο ορίζεται πλέον κατηγορηματικά η 

απαλοιφή όλων των προγενέστερων διακρίσεων  στο χώρο της εργασίας, που είχαν 

ως βάση την διάκριση σε σχέση με το φύλο68. 

Στις μέχρι τώρα διεθνείς πράξεις διαφαίνεται ότι στο διεθνές σύστημα η 

όποιες μέριμνες θεσμοθετήθηκαν για την προστασία των γυναικών, προέκυψαν 

ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον διακρίσεις με βάση το γένος. Στην βάση αυτής 

της προσπάθειας, ο ΟΗΕ και υπό την διαπίστωση ότι οι διακρίσεις κατά των 

γυναικών αποτελούν ακόμη συνηθισμένη πρακτική κρατών, εθνοτήτων  και 

διαφόρων άλλων ομαδώσεων, δημιούργησε μία σειρά  ειδικών επιτροπών που 

συστάθηκαν για την αντιμετώπιση του ζητήματος, Έτσι προέκυψε μια σειρά 

διακηρύξεων και συστάσεων, κυρίως από τις εργασίες της συσταθείσας «Eπιτροπής 

για την Kατάσταση των Γυναικών (CSW)». Η επιτροπή αυτή ασχολήθηκε σε 

σημαντικό βαθμό με έκτατες περιπτώσεις κατάφορης διάκρισης εναντίων γυναικών, 

οι οποίες απατούσαν την προσοχή από την διεθνή κοινότητα. Η συσσωρευμένη 

εμπειρία που αποκτήθηκε από τις ομάδες εργασίας της επιτροπής οδήγησε το 1975 
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στη σύνταξη του προσχεδίου μίας Συμβάσεως. Πρέπει να επισημανθεί ότι στο 

διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα στον χώρο του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

οι νομικές διεργασίες είναι πολύ αργές ως προς τον χρόνο ο οποίος απαιτείται, 

ώστε οι ανθρωπιστικές ιδέες να μετουσιωθούν σε διεθνείς πράξεις και αυτό γίνεται 

έντονα αντιληπτό από τον μεγάλο χρόνο που απαιτείται ώστε να τεθούν σε ισχύ και 

να επικυρωθούν από τα αντίστοιχα συντάγματα των κρατών. Το επιστέγασμα όλων 

αυτών των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας ως προς την εξάλειψη των 

διακρίσεων κατά των γυναικών αποτελεί η Σύμβαση για την «Εξάλειψη Όλων των 

Μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών»69 του 1979 (CEDAW). Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της Σύμβασης είναι ο σχετικά μικρός χρόνος που χρειάστηκε από 

την σύνταξη του προσχεδίου έως και την υιοθέτηση και την επικύρωση από τα 

κράτη μέλη. Στο προοίμιο της Συμβάσεως γίνεται αναφορά στον Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών και σε όλες εκείνες τις Διεθνείς πράξεις που οδήγησαν στην 

υιοθέτηση της εν λόγω Συμβάσεως και που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά, επίσης στο προοίμιο, της ανησυχίας για την 

εξακολούθηση των διακρίσεων κατά των γυναικών παρά τις μέχρι εκείνη την στιγμή  

συναπτόμενες πράξεις70. Η αναφορά στην πεποίθηση των κρατών ότι η 

«εγκαθίδρυση της νέας διεθνούς οικονομικής τάξεως που βασίζεται στην 

αμεροληψία και τη δικαιοσύνη θα συμβάλλει χαρακτηριστικά στην προώθηση της 

ισότητας μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας» 71, χωρίς να κατονομάζεται ποια είναι 

αυτή η νέα διεθνής οικονομική τάξη, αποτελεί προσθήκη  αξιοπερίεργη που δεν 

επιδέχεται ανάλυσης και ερμηνείας. Στη συνέχεια του προοιμίου καταγράφονται 

μια σειρά παραγόντων που τίθενται σαν γενικότεροι στόχοι της ανθρωπότητας και 

που η επίτευξη τους θα συνέβαλε στην υλοποίηση της ισότητας μεταξύ των ανδρών 

και των γυναικών. Ενδεικτικά αναφέρονται η εξάλειψη του απαρτχάιντ, όλες οι 

μορφές ρατσισμού, επιθέσεως, κατοχής ξένης κυριαρχίας, αναμίξεως στα 

εσωτερικά των κρατών, η διεθνής ειρήνη και ο γενικός αφοπλισμός72. Οι 

συγκεκριμένες εκφράσεις παρατηρούμε ότι επαναλαμβάνονται σε πολλές 

διακηρύξεις των γενικών συνελεύσεων του ΟΗΕ, δείχνοντας ακριβώς την βούληση 

των λαών , όπως για παράδειγμα στο ερώτημα του γενικού αφοπλισμού και της 

αποπυρηνικοποίησης, χωρίς όμως να αποτελούν την εθιμική πρακτική των 

κυβερνήσεων των κρατών, που έχουν άλλη γνώμη παρά το γεγονός ότι 

προσυπογράφουν τις διακηρύξεις αυτές. Σαφώς όμως στο προοίμιο της σύμβασης 
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γίνεται έμμεση σύνδεση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο που αποτελεί τον 

σκληρό πυρήνα αντιμετώπισης στην εκτροπή της διεθνούς ειρήνης. Τα πρώτα 16 

άρθρα της σύμβασης απαριθμούν μία σειρά δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις των κρατών ως προς την εκπλήρωση των δικαιωμάτων 

αυτών, με σημαντικότερα από αυτά την προστασία της μητρότητας και της 

κυήσεως,73 τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στις εργασιακές σχέσεις των 

γυναικών με τους εργοδότες. Η ίση πολιτική αντιμετώπιση των γυναικών όσο 

αφορά την συμμετοχή  τους στην πολιτική διαδικασία74, η κατοχύρωση των 

εργασιακών δικαιωμάτων στο ίδιο επίπεδο με αυτό των ανδρών καθώς και των 

δικαιωμάτων στην εκπαίδευση.75 Η πρόβλεψη της εξασφάλισης της νομικής 

προστασίας από τα αντίστοιχα συστήματα δικαιοσύνης και της πρόσβασης σε αυτήν  

γυναικών απομακρυσμένων περιοχών76, δεν αποτελεί καινοτομία, αλλά έχει 

σημασία η παγκόσμια πλέον διακήρυξη των δικαιωμάτων αυτών. 

Στα Άρθρα 17 έως 30 η σύμβαση θέτει τους μηχανισμούς υλοποίησης και 

εφαρμογής της στα πλαίσια του ΟΗΕ, όπου δημιουργείται η «επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων» ελέγχου εφαρμογής της συμβάσεως, η οποία ανά τετραετία θα 

εξετάζει τις αναφορές των κρατών ως προς την εφαρμογή των διατάξεων, οι οποίες 

θα υποβάλλονται από τα κράτη  στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η επιτροπή θα 

δύναται να αναλαμβάνει δράσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων και θα 

προσκαλεί ειδικευμένες οργανώσεις να υποβάλουν εκθέσεις για την εφαρμογή77 

τους. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν τις λεγόμενες “shadow reports”, τις οποίες οι 

οργανώσεις αυτές δεν έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν στα ενδιαφερόμενα κράτη. 

Η CEDAW περιλαμβάνει ουσιαστικές και καινοτόμες διατάξεις και ίσως η πιο 

τολμηρή από αυτές βρίσκεται στο άρθρο 5, όπου τα κράτη δεσμεύονται να 

αλλάξουν τα πρότυπα πολιτικοκοινωνικής συμπεριφοράς78, ώστε να εξαλειφθούν 
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κάθε είδους εθιμικές προκαταλήψεις και συνήθειες. Είναι μία διαδικασία που 

απαιτεί ιδιαίτερο σχεδιασμό που θέτει μακροπρόθεσμους στόχους δύσκολους στην 

υλοποίησή τους.  Διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός της ευρείας αποδοχής και της 

γρήγορης κυρωτικής διαδικασίας από τα κράτη, υπάρχει μεγάλος αριθμός 

επιφυλάξεων από αυτά. Οι επιφυλάξεις ποικίλουν και επί της ουσίας πολλές φορές 

αναιρούν την ουσία της συμβάσεως, που είναι ακριβώς η εξάλειψη των διακρίσεων 

κατά των γυναικών.  Μουσουλμανικά κυρίως κράτη διατυπώνουν επιφυλάξεις ως 

προς τον εφαρμοζόμενο σε αυτά οικογενειακό κώδικα της Sharia79, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτό της Λιβύης, όπου ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την 

προτεραιότητα του θρησκευτικού νόμου της sharia80. Η ανακοίνωση αυτή, δηλώνει 

και την επιθυμία του κράτους να μη δεσμεύεται από τις διατάξεις της συνθήκης. 

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι στον ισλαμικό κυρίως κόσμο, η θέση 

της γυναίκας στις αντίστοιχες κοινωνίες ρυθμίζεται από τον τρόπο με τον οποίο 

ερμηνεύονται μέρη του Κορανίου81. Έτσι το Κοράνι μετατρέπεται σε ένα 

κοινωνικοπολιτικό μανιφέστο, στο οποίο αποδίδονται διάφορες ερμηνείες από τους 

θρησκευτικούς μελετητές και λειτουργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν σε αυτές τις 

κοινωνίες ακόμη και ρόλο πολιτικού δικαστή.   Η συντάκτες της συμβάσεως είναι 

σαφώς επηρεασμένοι από το δυτικό τρόπο ζωής, όπου η θέση των γυναικών στις 

αντίστοιχες κοινωνίες είναι καλύτερη των κοινωνιών του αναπτυσσόμενου κόσμου 

στις οποίες παραβιάζονται ακόμη και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Οι 

επιφυλάξεις κρατών στη Σύμβαση δεν έχουν μόνο θρησκευτικές αιτιάσεις. Οι 

περισσότερες διατυπώθηκαν για πολιτικούς λόγους και κυρίως διότι, άρθρα της 

συμβάσεως θεωρείται ότι παραβιάζουν την εσωτερική κυριαρχία των κρατών μελών 

και τα αντίστοιχα συντάγματα. Παρά την ευρεία αποδοχή της CEDAW τα κράτη μέλη 

με τον αριθμό των επιφυλάξεων δείχνουν ξεκάθαρα ότι αρνούνται τη δέσμευση 

που επιφέρει η εφαρμογή κάποιων διατάξεων της Συμβάσεως. Γεγονός είναι ότι το 

θέμα των επιφυλάξεων αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα διαρκές θέμα 

διαβούλευσης στις εργασίες της επιτροπής και του ΟΗΕ. Η στάση των ΗΠΑ, οι 

οποίες απέχουν από τη σύμβαση, δεικνύει ακριβώς το γεγονός ότι η CEDAW 

προκάλεσε  πολιτικούς τριγμούς, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου οι εργασίες της επιτροπής 

αλλά και σημεία της συμβάσεως, αποτελούν για τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ δυναμική 

                                                                                                                                                        

να φθάσουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των εθιμικών ή κάθε άλλου τύπου συνηθειών 
που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας του ενός ή του άλλου φύλου ή στην 
ιδέα ενός στερεοτύπου μεταξύ των ανδρών και των γυναικών». 
79

 24 Μουσουλμανικά κράτη από τα 57 συνολικά Μουσουλμανικά κράτη διατύπωσαν επιφυλάξεις 
στη σύμβαση, εκ των οποίων μόνο 11 από τα 24 για θρησκευτικούς λόγους. 33 μουσουλμανικά 
κράτη δεν διατύπωσαν καθόλου επιφυλάξεις, ενώ ο συνολικός αριθμός κρατών με επιφυλάξεις 
ανέρχεται στα 152 από τα συνολικά 185 κράτη μέλη. Για θρησκευτικούς λόγους επιφυλάξεις 
διατύπωσαν επίσης η Ινδία και το Ισραήλ.  
80

 Ann Elizampeth Mayer, Ιslamic Reservations to Human Rights Conventions, A Critical Assessment, 
Recht van de Islam. 1998. Σελ.26. 
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 «Το Ιερό Κοράνι» ,Κεφ 4, AI Nisa, ‘’Οι Γυναίκες’’. 
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παρέμβαση στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους82. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ως 

κράτος παρέχουν όλα τα νομικά εχέγγυα για τα δικαιώματα των γυναικών έτσι όπως 

αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση, γεγονός μη αμφισβητήσιμο από μία οπτική 

γωνία, από την άλλη όμως αυτήν ακριβώς η επάρκεια της εσωτερικής νομοθεσίας, 

που ίσως ξεπερνά ως προς τα οφέλη για τις γυναίκες ακόμη και τις διατάξεις της  

CEDAW, δεν δικαιολογεί τους φόβους από μια ενδεχόμενη επικύρωση. 

Το προαιρετικό πρωτόκολλο83 στη CEDAW  του 1999, έχει προσυπογραφεί 

από 104 κράτη, ενώ έχει επικυρωθεί από 8084 . Εισάγει έναν μηχανισμό εξέτασης 

αιτήσεων που αφορούν παραβιάσεις της CEDAW και που θα αξιολογούνται από την 

αντίστοιχη επιτροπή. Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα- 

γυναίκες ή και ομάδες γυναικών, που θεωρούν ότι παραβιάζονται συστηματικά 

δικαιώματα τους, έτσι όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση. Στο άρθρο 4 του 

προαιρετικού πρωτοκόλλου ορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτεί η αποδοχή από 

την επιτροπή ενός τέτοιου αιτήματος, με σημαντικότερη από αυτές να είναι η 

εξάντληση όλων των ένδικων μέσων που ορίζει η εσωτερική νομοθεσία του κράτους 

μέλους στο πρωτόκολλο. Κατά την εξέταση της αίτησης είναι δυνατόν η επιτροπή να 

ζητήσει από το κράτος μέλος τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη 

βλάβη και πριν την εξέταση της προσφυγής (άρθρο 5). Στα άρθρα 6,7,8,9 

περιγράφεται η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος από την επιτροπή σε 

συνεργασία με το κράτος μέλος καθώς και η υποχρέωση λήψης μέτρων 

αποκατάστασης από το κράτος μέλος σε περίπτωση που απαιτηθεί ή καθοριστεί  

από το πόρισμα της επιτροπής, η οποία έχει και τη δυνατότητα αυτοψίας στην 

αντίστοιχη επικράτεια του κράτους. Παρατηρούμε ότι στο πρωτόκολλο δεν υπάρχει 

κάποια κυρωτική διαδικασία με την έννοια της ύπαρξης ενός ειδικού δικαστηρίου 

που θα αξιολογούσε ποινικά κατάφορες παραβιάσεις της CEDAW, όπως για 

παράδειγμα συμβαίνει για τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσω του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα ήταν εξάλλου δύσκολο στο 

σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να γίνει αποδεκτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τα κράτη 

που παραβιάζουν τις διατάξεις της CEDAW, όταν συνεχίζουν τέτοιες πρακτικές ή δε 

λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους προς όφελος 

της Σύμβασης, προφανώς αυτό που έχουν να χάσουν, είναι η πολιτική τους 

αξιοπιστία και κύρος, στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν η 

επιτροπή υποβάλει αρνητικές για αυτά εκθέσεις.  

                                                      
82

 Laura Roskos, International Law, National Sovereignty, andLocal Norms, What’s to Become of 
CEDAW in US, Boston Consortium Fellow, 2002-2003, σελ 3-4. 
83

 Υιοθετήθηκε με την Απόφαση 54/4 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 6 
Οκτωβρίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000. Η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο με 
το Ν.2952/2001.ΦΕΚ. Α’248.  
84

Διαθέσιμο στο: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATΥ.   

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATΥ
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 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έχει η αναφορά της επιτροπής  κατά 

την πεντηκοστή τέταρτη σύνοδό της (11η Φεβρουαρίου – 1η Μαρτίου 2013)85. Η 

αναφορά περιλαμβάνει καταληκτικές παρατηρήσεις και ακολουθεί συγκεκριμένη 

παραγραφοποίηση, που ισχύει για όλες τις χώρες. Στις παρατηρήσεις της επιτροπής, 

στην παράγραφο που αφορά το «θεσμικό πλαίσιο και την πρόσβαση στην 

δικαιοσύνη»86, αναφέρεται ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα υποχρεούνται σε παράβολο 

για την άσκηση ένδικων μέσων, καθώς επίσης, ότι οι δημόσιοι λειτουργοί και 

κυρίως δικαστικοί και αστυνομικοί διακατέχονται από άγνοια για το περιεχόμενο 

της Συμβάσεως. Για το δε παράβολο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αφορά όλους 

τους Έλληνες πολίτες και για το οποίο σαφώς ο νομοθέτης δεν θα έπρεπε να κάνει 

ουδεμία διάκριση με βάση το γένος, διότι τότε θα παραβίαζε την αρχή της μη 

διακρίσεως έναντι του νόμου, κάτι για το οποίο και η ίδια η Σύμβαση στο προοίμιό 

της αναφέρεται. Η μομφή περί άγνοιας των δικαστικών λειτουργών και 

αστυνομικών υπαλλήλων κρίνεται επιεικώς άστοχη, διότι είναι δύσκολο να πιστέψει 

κανείς ότι στο Ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης οι δικαστικοί λειτουργοί 

δεν γνωρίζουν την εσωτερική αντίστοιχη νομοθεσία, που έχει επικουρικά θεσπιστεί 

προς όφελος των γυναικών και προκύπτει από το περιεχόμενο της Συμβάσεως. Σε 

άλλα σημεία της εκθέσεως, γίνεται αναφορά σε διαπιστωμένο έλλειμμα στην  

παρεχόμενη προς τις γυναίκες νομική προστασία και προσπάθεια σύνδεσης του 

αριθμού των παραπομπών υποθέσεων κατηγορουμένων για βία κατά γυναικών στο 

ακροατήριο, με τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων.  Η οποία όμως επίσης 

κρίνεται άστοχη, διότι δεν είναι δυνατόν σε ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, να 

υπάρχει μαθηματική σχέση ανάμεσα στις υποθέσεις που παραπέμπονται στο 

ακροατήριο και στις καταδικαστικές αποφάσεις. Στην παράγραφο «Προσωρινά 

μέτρα»87 διαπιστώνεται η έλλειψη ποσόστωσης της εισαγωγής γυναικών σε σώματα 

ασφαλείας88. Αντίστοιχες παρατηρήσεις γίνονται στην παράγραφο για την   
                                                      
85

 Το συνολικό κείμενο ανακτήθηκε από : http://www2.ohchr.org./english/bodies/cedaw/docs /co./ 
CEDAW.C.GRC.CO.7.doc.  
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 Ibid, σελ 5: «…η Επιτροπή εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι γενικά οι 
γυναίκες δεν επωφελούνται μιας επαρκούς και δίκαιης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, λόγω του 
παραβόλου που είναι αναγκασμένες να πληρώνουν στην αστυνομία και των δικαστικών εξόδων και 
λόγω της άγνοιας πάνω στα δικαιώματα τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα 
διεκδικήσουν, της γενικής έλλειψης επίγνωσης για τη Σύμβαση, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο και των 
Γενικών Συστάσεων και της νομολογίας της Επιτροπής, από το δικαστικό σώμα και τους αξιωματικούς 
επιβολής του νόμου μεταξύ άλλων εμποδίων.». 
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 Ibid, σελ 7: «Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την κατάργηση ορισμένων προσωρινών 
ειδικών μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν (το 10% της ποσόστωσης για την εισαγωγή 

των γυναικών στις Σχολές και Ακαδημίες του Πυροσβεστικού Σώματος και του 15% της ποσόστωσης 
για την απασχόληση των γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία) και για την απουσία νέων ειδικών 
μέτρων ως μέρος μιας απαραίτητης στρατηγικής για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση όπου οι γυναίκες υπο-
εκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση». 
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 Στην Ελλάδα εντός του έτους 2013 παρατηρήθηκε η εισαγωγή υψηλών ποσοστών γυναικών σε 
στρατιωτικές σχολές λόγω έλλειψης αντίστοιχων ποσοστώσεων, με αποτέλεσμα οι γυναίκες σε 
σχολή υπαξιωματικών του στρατού ξηράς να βρίσκονται σε ποσοστό 55% έναντι των ανδρών και 
στην σχολή Ευελπίδων σε ποσοστό που αγγίζει το 33%. 

http://www2.ohchr.org./english/bodies/cedaw/docs%20/co./%20CEDAW.C.GRC.CO.7.doc
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«Συμμετοχή Πολιτική και Δημόσια Ζωή», με αναφορά τον μικρό αριθμό γυναικών 

που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και στην ενεργό πολιτική. Για την 

επιτροπή η υφιστάμενη ποσόστωση είναι ανεπαρκής, πρέπει όμως να λάβουμε 

υπόψη το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή στα κοινά των γυναικών 

συναρτάται κυρίως από προσωπικές επιθυμίες και ικανότητες. Πρέπει να 

επισημάνουμε το γεγονός ότι στατιστικά, οι γυναίκες στην Ελλάδα καταλαμβάνουν 

ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό στη δημόσια διοίκηση, ενώ παράλληλα έχουν 

συντριπτική αριθμητική υπεροχή στην επάνδρωση του δικαστικού σώματος. Το 

γεγονός αυτό σαφώς δείχνει το Ελληνικό κράτος ουδόλως κάνει διακρίσεις στα δύο 

φύλα. Στην παράγραφο «Στερεότυπα και επιβλαβείς πρακτικές»89, στιγματίζονται η 

πατριαρχικές απόψεις και πρακτικές καθώς και βαθειά ριζωμένα στερεότυπα που 

προάγουν τις διακρίσεις, κυρίως στην Ελληνική ύπαιθρο. Στην αντίστοιχη έκθεση 

για την Αγκόλα, που συντάχθηκε στην ίδια περίοδο με αυτή της Ελλάδας, 

συγκρίνοντας τα δύο αγγλικά κείμενα, διαπιστώνουμε ότι το πρώτο μέρος της εν 

λόγω παραγράφου είναι πανομοιότυπο90. Στην έκθεση ορθώς διαπιστώνεται η 

έλλειψη στατιστικών στοιχείων, που δημιουργούν κενά αντιμετώπισης για την 

Ελληνική διοίκηση και την έλλειψη δυνατότητας αξιολόγησης της κατάστασης των 

γυναικών των μειονοτήτων, των μεταναστών και προσφύγων. Ορθά εκτιμάται ότι η 

κατάσταση σε αυτές τις ομάδες, είναι προβληματική αν όχι ανησυχητική και εφόσον 

αυτές βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους. Διατυπώνεται 

επίσης η παρατήρηση ότι, η εφαρμογή των Ελληνικών νόμων εξαιρεί την 

μουσουλμανική μειονότητα και σε τόπους όπου ισχύει ο νόμος της sharia. Στον 

τομέα της υγείας γίνονται παρατηρήσεις για τον μεγάλο αριθμό καισαρικών 

τοκετών στην Ελλάδα, που δεικνύουν το γεγονός ότι η κύηση μετατρέπεται από 

τους φορείς  της ιδιωτικής υγείας αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης.   

 Σε αρκετά σημεία η έκθεση της επιτροπής για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι όλοι μας έχουμε μία διαφορετική 

εικόνα για την κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα, αρχικώς αισθανόμαστε 

έκπληξη. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η διαδικασία 

                                                      
89

 Ibid, «Η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις πατριαρχικές απόψεις και τα βαθειά 
ριζωμένα στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες γυναικών και ανδρών σε όλους τους 
τομείς της ζωής και για τις περιορισμένες προσπάθειες του συμβαλλόμενου Κράτους για την 
αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι οι 
εν λόγω συνήθειες και πρακτικές διαιωνίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των 
κοριτσιών και ότι αντικατοπτρίζονται στη μειονεκτική και άνιση θέση των γυναικών σε πολλούς 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της δημόσιας ζωής και τη λήψη αποφάσεων, καθώς 
και στη συνεχιζόμενη βία κατά των γυναικών. Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι, μέχρι τώρα, το 
συμβαλλόμενο Κράτος δεν έχει φροντίσει για τη λήψη μόνιμων μέτρων ώστε να αλλάξουν ή να 
εξαλειφτούν τα στερεότυπα και οι αρνητικές παραδοσιακές αξίες και πρακτικές». 
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 Concluding observations on the sixth periodic report of Angola adopted by the Committee at its 
fifty fourth session (11 February – 1 March 2013)- «The Committee expresses its deep concern at the 
persistence of adverse cultural norms, practices and traditions as well as patriarchal attitudes and 
deep-rooted stereotypes regarding the roles and responsibilities of women and men in the family and 
society. It notes that stereotypes contribute to the persistence of violence against women» 
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πληροφόρησης της επιτροπής, έγινε μόνο μέσω κάποιων ΜΚΟ με πλήρη απουσία 

του επίσημου Ελληνικού κράτους, το οποίο ήταν απών από όλη την πρότερη 

διαδικασία, χωρίς επίσης να έχει την δυνατότητα να εξάγει στοιχεία για την 

πραγματική κατάσταση. Οι ΜΚΟ που πήραν ενεργό ρόλο στην ενημέρωση της 

επιτροπής της CEDAW, είναι οι: Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των 

Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ), Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) 

και Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 

Ρομά στην Ελλάδα (ΣΟΚΑΔΡΕ). Οι τρείς προαναφερόμενες ΜΚΟ, στις αντίστοιχες 

ιστοσελίδες τους αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αποτέλεσαν την μόνη πηγή 

πληροφοριών της επιτροπής, η  οποία όπως φαίνεται από τις σχετικές αναφορές91  

των οργανώσεων αυτών, τις υιοθέτησε αυτούσιες, τροποποιώντας κάποια 

ευαίσθητα για το Ελληνικό κράτος σημεία. Ένα από αυτά είναι η αναφορά του 

ΕΠΣΕ92 για απαγόρευση πρόσβασης στην εκπαίδευση, παιδιών Ρομά Τουρκικής 

μειονότητας και παιδιών από πληθυσμιακή ομάδα που φερόμενη ως «Μακεδονική 

μειονότητα». Το ΕΠΣΕ είναι μία ΜΚΟ η που έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερα καυστική 

ρητορική κατά των επιλογών και της Ελληνικής πολιτείας. Μπορούμε επίσης να 

παρατηρήσουμε ότι, η επιτροπή δεν αναφέρεται και προφανώς επισήμως δεν 

συνεργάζεται με υπηρεσίες και οργανώσεις των ΗΕ που εδρεύουν μόνιμα σε ένα 

κράτος, από τις οποίες μπορεί να έχει σχετικές εκθέσεις.   

Η πραγματική εικόνα στην Ελλάδα μπορεί αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει 

μία προβληματική λόγω της αθρόας εισροής διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, οι 

οποίες όμως δεν έχουν τη δυναμική να αλλάξουν τις θετικές σταθερές της 

κατάστασης των γυναικών στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται ότι οι θετικές αυτές 

σταθερές, έχουν έως τώρα δημιουργηθεί χάρη στην εφαρμογή των διατάξεων της 

CEDAW και τα θετικά αποτελέσματα για τις γυναίκες στην Ελλάδα, ήταν άμεσα 

ορατά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την επικύρωση της από την πολιτεία. Σε 

μικρές κοινωνίες, συμπεριφορές βίας εναντίων των γυναικών δεν γίνονται εύκολα  

αντιληπτές ή δεν κοινοποιούνται. Η κακοποιήσεις αυτές αποτελούν την κύρια αιτία 

της γυναικείας παραβατικότητας. Επίσης η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα 

προστασίας όσων γυναικών καταφεύγουν σε ένδικα μέσα λόγω κακοποίησης 

(άσυλα- καταφύγια, ανεύρεση εργασίας). Η εξάλειψη συμπεριφορών διακρίσεως 

και βίας κατά των γυναικών, είναι πρωτίστως θέμα κοινωνικής συνειδήσεως, που 

ακόμη δεν έχει αλλάξει καθολικά και που την ευθύνη διαμόρφωσής της έχει η 

εκάστοτε πολιτεία.    
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ΙΙ.3.  Οι συνθήκες του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα  Παιδιά.  

Η επόμενη πληθυσμιακή ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τη 

διεθνή κοινότητα αποτελούν φυσικά τα παιδία. Τα παιδιά συνιστούν το πιο 

ευάλωτο μέρος μίας κοινωνίας καθώς είναι ευάλωτα στην κοινωνική καταπίεση και 

διαθέτουν τις λιγότερες πνευματικές και φυσικές ικανότητες, για να μπορούν να 

διεκδικούν και να προστατεύουν τα δικαιώματα τους, όπως και να ανταπεξέλθουν 

των συνθηκών σε οποιαδήποτε κοινωνία, οποιουδήποτε κράτους93. Τα παιδιά 

αποτελούν καταλυτικό παράγοντα στην προσπάθεια διασφάλισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων διότι στη δυναμική του χρόνου αυτά θα αναπαράγουν το ορθό ή το 

λάθος. Η ανάγκη για την ειδική προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, 

αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα από το 1920, όπου η κοινωνία των εθνών 

υιοθέτησε τη «Διακήρυξη της Γενεύης»94, προσδιορίζοντας το περιεχόμενο των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Στις 20 Νοεμβρίου του 1959 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

υιοθετεί τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού».95 θέτοντας 10 βασικές 

αρχές, οι οποίες αντανακλούν την τότε αντίληψη της ανθρωπότητας για τα βασικά 

δικαιώματα που ένα παιδί πρέπει να απολαμβάνει. Στο πνεύμα της προστασίας της  

πληθυσμιακής ομάδας των παιδιών, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το 

1989 τη «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Convention on the Rights of the 

Child-CRC)96, η  οποία και αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή πράξη του Δικαίου των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών. Η Σύμβαση 

έτυχε ευρείας αποδοχής από τη διεθνή κοινότητα. Είναι γεγονός ότι όλα τα κράτη 

μέλη του ΟΗΕ έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη συνθήκη, εκτός από τη Σομαλία, 

το νέο κράτος μέλος του Νοτίου Σουδάν και τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν 

ιδιαίτερη ευαισθησία στην επικύρωση διεθνών πράξεων, με την Αμερικανική 

Γερουσία να μην επικυρώνει διεθνείς πράξεις υπογεγραμμένες από Αμερικανούς 

Προέδρους, θέτοντας ως θέμα την παραβίαση της κρατικής ανεξαρτησίας. Οι ΗΠΑ 

έλαβαν ενεργό μέρος στη σύνταξη του προσχεδίου της Σύμβασης, με κάποια άρθρα 

να αντλούνται αυτούσια από το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Η Σύμβαση ακολουθεί ως 

κείμενο, το μοντέλο των προηγούμενων διεθνών πράξεων των ανθρωπίνων 
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 Katbryn Libal, Susan C. Mapp, Eileen Ibrig, and Aviva Ron, ‘’The United Nations Convention on the 
Rights of the Children’’, Social Work VOLUME 56, NUMBER 4 OCTOBER 2011, σελ. 1. 
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δικαιωμάτων. Ενσωματώνει πολλές από τις διατάξεις που βρίσκονται στη Διεθνή 

Σύμβαση για τα Οικονομικά, Πολιτικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Το άρθρο 4397 με 

το οποίο συγκροτείται ειδική επιτροπή για τα δικαιώματα των παιδιών, έχει πολλά 

κοινά γνωρίσματα με την επιτροπή της Συμβάσεως για τα Οικονομικά, Πολιτικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα98. Είναι σχετικά νέο κείμενο στο σώμα του Δικαίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ένας διεθνής οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών. 

Υιοθετεί μια διαφορετική αντίληψη, που έως τότε αντιμετωπιζόντουσαν ως 

αντικείμενα προστασίας των γονέων. Για τη Σύμβαση τα παιδία είναι αυθύπαρκτες 

ολοκληρωμένες ανθρώπινες οντότητες με αισθήματα, εμπειρίες, αντίληψη και 

φυσικά δικές τους ανάγκες και δικαιώματα. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

συμμετέχουν ενεργά στις  κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν έχοντας ευθύνες 

και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.99 Αποτελείται από 54 άρθρα εκ των οποίων 

τα 42 ορίζουν κατηγορηματικά τα δικαιώματα των παιδιών στο σώμα του Διεθνούς 

Δικαίου με τα οποία, τα κράτη μέλη ορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για μια 

υγιή, φυσική, πνευματική, και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών100. 

 Σύμφωνα με την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού η σύμβαση 

διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές101, που εντοπίζονται στα άρθρα 2,3,,6 και 12, 

και που αυτές είναι: 

    Η αρχή της μη διακρίσεως, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέλη 

αναγνωρίζουν τα δικαιώματα κάθε παιδιού που βρίσκεται στην επικράτεια του, 

ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, προέλευσης, φύλου και όποιας άλλης 

καταβολής. 

 Η αρχή της διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού, σύμφωνα με την 

οποία κάθε ενέργεια με σημείο αναφοράς το παιδί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

πάνω από όλα το συμφέρον του παιδιού ή ομάδας παιδιών. 

 Η αρχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων  στη ζωή, στην επιβίωση και στην 

ανάπτυξη. 
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 Η αρχή της διασφάλισης του δικαιώματος στη συμμετοχή, με την οποία κάθε 

παιδί δύναται να διαμορφώνει την άποψη του και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη 

του, ακόμη και ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, λαμβανομένου πάντα 

υπόψη της ηλικίας και της ωριμότητας. 

 Η σύμβαση καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτός 

των παραπάνω τεσσάρων αρχών, διασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία 

και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών102, την πρόσβαση στην εκπαίδευση103, την 

προστασία από κάθε μορφής κακοποίηση104, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για 

παιδιά με ειδικές ανάγκες105, το δικαίωμα στην ανάπαυση και την ψυχαγωγία106, 

την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική και τις άλλες μορφές 

εκμετάλλευσης107, την προστασία από την εκμετάλλευση στην εργασία108, το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στη συμβίωση με τους γονείς109. Τέλος τη 

διασφάλιση από την υποβολή σε βασανιστήρια και στέρηση της ελευθερίας110.   

 Το πρώτο μέρος του άρθρου 38 της Σύμβασης αποτελεί και τη συνδετική 

διάταξη με τον κλάδο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, στον οποίο γίνεται 

άμεση αναφορά, ως υπενθύμιση στα κράτη μέλη για την ισχύ του σε περιπτώσεις 

ενόπλων συρράξεων, στο οποίο ρυθμίζονται ειδικά πλέον μέτρα προστασίας των 

παιδιών, ως μέρος του αμάχου πληθυσμού. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου 38 τα 

κράτη  μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι «κανένα πρόσωπο κάτω των δεκαπέντε 

ετών, δεν θα συμμετέχει σε εχθροπραξίες». 111 Το παραπάνω αποτέλεσε και 

αποτελεί μία αμφιλεγόμενη προσθήκη στη Σύμβαση, που εκ πρώτης όψεως 

αυτοαναιρείται λόγω του γεγονότος ότι στο άρθρο 1, ρητά ορίζεται ότι, παιδί 

θεωρείται κάθε πρόσωπο κάτω των δεκαοχτώ ετών. Το ελάχιστο απαιτούμενο των 

δεκαπέντε ετών, δείχνει καθαρά τη διαφορετικότητα των αντιλήψεων και της 

πολιτικής φιλοσοφίας στο διεθνές σύστημα και από πολλούς κρίθηκε 

απογοητευτικό112, εφόσον σε όλη την έκταση της Σύμβασης γίνεται εκτενής 

προσπάθεια θεμελίωσης οριστικών κανόνων βασικών δικαιωμάτων όπως αυτό της 

ζωής των παιδιών. Η υιοθέτηση από κράτος μέλος του ελαχίστου των δεκαπέντε για 

στράτευση, αυτομάτως είναι αποδοχή του γεγονότος ότι τα παιδιά μπορούν να 

παίρνουν μέρος σε εχθροπραξίες που τα θέτουν σε άμεσο κίνδυνο. Κατά τη σύνταξη 

του προσχεδίου, που αποτέλεσε μία μακρόχρονη διαδικασία, δημιουργήθηκαν 
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διενέξεις στο σώμα της ομάδας εργασίας σχετικά με την ηλικιακή αυτή οριοθέτηση. 

Στις προσπάθειες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων να επηρεάσουν τη διαμόρφωση 

του άρθρου 38, προς την υιοθέτηση της ηλικίας στράτευσης άνω των δεκαοχτώ 

ετών, οι ΗΠΑ διαφώνησαν για τη δυνατότητα που δινόταν στην ομάδα εργασίας 

σύνταξης του προσχεδίου, να διαμορφώνει κανόνες δικαίου στο Δίκαιο των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτρέποντας έτσι την ομοφωνία.113 Πολλές 

επιφυλάξεις επί της συμβάσεως αφορούν ακριβώς αυτό το ζήτημα, όπως της 

Αργεντινής, η οποία αναφέρει ότι θα εναρμονιστεί με το εσωτερικό της υφιστάμενο 

Δίκαιο, στο οποίο η ηλικία στράτευσης είναι τα 18 έτη.  

 Ένα δεύτερο ζήτημα που προέκυψε, αφορούσε τον καθορισμό χρονολογικής 

αρχής της παιδικής ηλικίας ενός προσώπου. Ο πυρήνας των καθολικών κρατών 

(Ιρλανδία, Βατικανό, χώρες της Λατινικής Αμερικής) υποστήριξε ότι, η παιδική 

ηλικία ξεκινάει με τη σύλληψη. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

υποστήριξαν ότι η παιδική ηλικία ξεκινάει από τη γέννηση. Τελικά επικράτησε μία 

συμβιβαστική πρόταση, που όπως φαίνεται στα άρθρα 1 και 6 της Σύμβασης, 

παραπέμπει στις εσωτερικές νομοθεσίες114.  

 Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ προχώρησε στην υιοθέτηση τριών 

Προαιρετικών Πρωτοκόλλων στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με 

σκοπό την ενίσχυση και συμπλήρωση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης, 

που αφορούν στην προστασία των παιδιών έναντι των κινδύνων των ένοπλων 

συρράξεων και της εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Το 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την Εμπορία και Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιών 

του 2000115, προσδιορίζει τις έννοιες «πώληση παιδιών», «παιδική πορνεία», 

«παιδική πορνογραφία», συμπληρώνοντας τα άρθρα 34-38 της CRC και υποχρεώνει 

τις Κυβερνήσεις να εντάξουν στους ποινικούς τους κώδικες αυτού του είδους τις 

δραστηριότητες. Η έξαρση του απογοητευτικού αυτού φαινομένου στις σύγχρονες 

κοινωνίες, το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την ποιότητα της ανθρώπινης 

φύσης, αποκαλύπτει την εμφάνιση μορφών του εγκλήματος, που στοχοποιούν  

απευθείας τα παιδία και τα οποία εντείνονται κατά τη διάρκεια ενόπλων 

συρράξεων και απουσία νόμου, γι’ αυτό και αναφέρονται στο προοίμιο του 

Πρωτοκόλλου. 
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 Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη116, το οποίο έρχεται 

συμπληρωματικά στο άρθρο 38 της Σύμβασης, απαγορεύει την άμεση συμμετοχή 

παιδιών κάτω των 15 ετών σε εχθροπραξίες, ορίζοντας ως κατώτατη ηλικία για 

εθελοντική κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις το 15ο έτος. Δεσμευτικό για τις χώρες 

που το επικυρώνουν στην λήψη μέτρων για  αύξηση της ηλικίας εθελοντικής 

κατάταξης. Απαγορεύεται επίσης η υποχρεωτική κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις 

πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών και η εμπλοκή παιδιών κάτω των 18 

ετών σε ένοπλες συγκρούσεις.  

 Ως σημαντικά στον χώρο του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κείμενα 

θα πρέπει να αναφερθούν και οι : Διεθνής Σύμβαση για τα Αστικά Θέματα της 

Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών117,  Σύμβαση για την προστασία των παιδιών και τη 

συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία118, Σύμβαση για τη διεθνή 

δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη 

συνεργασία ως προ τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
116

 Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και 
προσχώρηση με την απόφαση 54/263 της 25.5.2000  Έναρξη ισχύος: 12 Φεβρουαρίου 2002 Κείμενο: 
UN Document A/RES/54/263. Η Ελλάδα κύρωσε το πρωτόκολλο με το Ν. 3080/2002, ΦΕΚ 312, τ. Α΄ 
117

 Υιοθετήθηκε από την Διάσκεψη της Χάγης κατά την 14η Σύνοδο στις 25 Οκτωβρίου 1980, όπως 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2102 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992, ΦΕΚ Α' 193. 
118

 Υπογράφηκε στη Χάγη στις 29.5.1993,  Έναρξη ισχύος: 1.5.1995, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 
3765/2009 , ΦΕΚ 101, τ. Α΄. 
119

 Υπογράφηκε στη Χάγη στις 19.10.1996 Έναρξη ισχύος : 1.1.2002, κυρώθηκε με τον Ν. 4020/2011 : 
Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την 
εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών (ΦΕΚ 
217, τ. Α΄)]. 
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ΙΙΙ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ   

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 

 

ΙΙΙ.1.  Ιστορικό διαμόρφωσης της προστασίας των ευπαθών ομάδων  κατά  την 

διάρκεια των ένοπλων συρράξεων. 

 

        Η εξέλιξη της μέριμνας για την προστασία των ευπαθών ομάδων κατά την 

διάρκεια των πολέμων, πρέπει να αναζητηθεί ταυτόχρονα με την δημιουργία και 

την εξέλιξη των νόμων του πολέμου και της ανθρωπιστικής ιδέας κατά την διάρκεια 

της ανθρώπινης ιστορίας. Ως έννοιες, δημιουργήθηκαν μέσω της αέναης 

σύγκρουσης στα πεδία των μαχών μεταξύ αντιπάλων στρατών. Μέχρι και τα μέσα 

του 19ου αιώνα, οι κανόνες αυτοί δεν είχαν τη μορφή συμβατικών κειμένων, παρά 

αποτελούσαν μέρος της εσωτερικής μνήμης των διαφόρων πολιτισμών, 

πραγματώνονταν μέσω αμνημόνευτων εθιμικών πρακτικών και αντανακλούσαν την 

ανάγκη ελαχιστοποίησης των δεινών του πολέμου120. Η χρήση και η απειλή κάθε 

μορφής βίας, με τον πόλεμο να αποτελεί την απόλυτη μορφή της, αποτέλεσαν και 

αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή για τις γυναίκες και τα παιδιά. Η επιστήμη της 

αρχαιολογίας και της ιστορίας, έχουν αποδείξει μέσω των διαφόρων ευρημάτων και 

ερευνών, ότι στις πρώιμες ανθρώπινες κοινωνίες οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές 

ομάδες δεν απολάμβαναν μέτρων προστασίας στις περιπτώσεις συγκρούσεων 

μεταξύ ομάδων121. Η θέση μέσα στην οικογένεια, αν και δημιουργούσε έναν 

πυρήνα προστασίας, δεν συνεπαγόταν την ασφάλεια των μικρών και αδύνατων, 

                                                      
120

 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald, ‘’Customary International Humanitarian Law’’, ο.π.,  
Σελ 16. 
121

 Μαρία Επαμ. Πυργάκη, «Η γενεαλογία της βίας», Στο «Μορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών 
στη σύγχρονη κοινωνία», Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, Αθήνα 2008, σελ 41-51, όπου γίνεται 
αναφορά στα ποιό σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτουν την υποβολή άκρατης 
βίας σε γυναίκες και παιδία στις προϊστορικές και πρώιμες κοινωνίες. Εκτός των πολλών 
παραδειγμάτων που αντλούνται από την Ελληνική Μυθολογία, αναφέρονται τα: α) Ευρήματα στο  
σπήλαιο Shanidar, στο βόρειο Ιράκ, (60.000 χρόνων) όπου εντοπίζεται παραμόρφωση κρανίων με το 
δέσιμο του μετώπου των αναπτυσσόμενων βρεφών.; β) Ανάλογα παραδείγματα παραμόρφωσης 
κρανίων γυναικών και βρεφών, έχουμε στη Χοιροκοιτία της Κύπρου στη Νεολιθική εποχή.; γ) 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ελλαδικό χώρο είναι οι αναφερόμενες περιπτώσεις της Κνωσσού της 
Κρήτης, όπου γύρω στο 1500-1450 π.Χ. σε οστά παιδιών, παρατηρήθηκαν σημάδια κοπής τόσο στο 
πρόσθιο, όσο και στο οπίσθιο μέρος του σκελετού. Πιθανόν να συνδέονται με το φόρο αθηναίων 
αγοριών και κοριτσιών στο θρυλικό βασιλιά Μίνωα, δ) Στις Μυκήνες οι αρχαιολόγοι Ventris και 
Chadwick βρήκαν κάποιες πινακίδες που αναφέρουν θυσίες γυναικών σε θεούς όπως ο Δίας και η 
(ξενόφερτη) Πότνια Αθηνά, κατά την 2η χιλιετία π.Χ.; ε) Στο Λιμναίο της Σπάρτης, που ήταν 
αφιερωμένο στην Ορθία Άρτεμη, στην Αλέα της Αργολίδας, όπου υπάρχουν τα ιερά της Εφεσίας 
αναφέρονται ανθρωποθυσίες και μαστιγώσεις γυναικών και εφήβων.; στ) η θυσία βρέφους επάνω 
στο βωμό του Λυκαίου Διός στην Αρκαδία, κατά την οποία ακολουθούσε διανομή και βρώση των 
ψημένων τεμαχίων του θυσιασθέντος βρέφους.; ζ) Στο Tophet της Καρχηδόνας βρέθηκαν 6.000 
τεφροδόχοι με οστά παιδιών και μικρών ζώων. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι Φοίνικες 
συνήθιζαν να θυσιάζουν τα πρωτότοκα παιδιά τους, όταν ήθελαν να ζητήσουν κάτι πολύ σημαντικό 
από τον θεό ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πόλη βρίσκονταν σε μεγάλη ανάγκη (λιμό, ξηρασία, 
πόλεμο).  
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εφόσον σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς είχαν δικαιώματα ακόμη και θανάτου των 

τέκνων122.   

 Στην αρχαία Ελλάδα με την ανάπτυξη του θεσμού των Αμφικτιονιών, που 

αποτελούσαν ένα είδος συλλογικής κοινωνικής έκφρασης και με την ανάπτυξη του 

φυσικού δικαίου, αναπτύχθηκαν και κάποιοι εθιμικοί κανόνες, που έθεταν 

περιορισμούς στις προκλήσεις βλαβών κατά την πολεμική διαδικασία. Οι κανόνες 

αυτοί βέβαια ισχύουν μόνο μεταξύ των Ελληνικών πόλεων κατά τις μεταξύ τους 

συγκρούσεις και όχι για συγκρούσεις μεταξύ Ελληνικών φύλων και Βαρβάρων, για 

τις οποίες δεν υπήρχαν τέτοιες ρυθμίσεις123. Η προστασία του μη μαχόμενου 

πληθυσμού, ήταν υπόθεση των φίλιων οπλοφορούντων ομάδων. Η απουσία αυτών 

και η ήττα αυτών στην πολεμική διαδικασία, επέσυρε την κατάκτηση που σήμαινε 

κυρίως για τα γυναικόπαιδα, ότι η τύχη τους βρισκόταν πλέον στη διακριτική 

ευχέρεια και δικαιοδοσία των εχθρικών στρατευμάτων. Η τακτική του 

εξανδραποδισμού των γυναικών και των νεαρών σε ηλικία ατόμων είναι 

διαδεδομένη στον Αρχαίο κόσμο, και δεν αφορά μόνο τους Βαρβαρικούς 

πληθυσμούς. Στην Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου124, περιγράφεται η 

τακτική του εξανδραποδισμού ως φυσική εξέλιξη της ήττας, ως τρόπος 

αντεκδίκησης, τρόπος προσπορισμού και δικαιωματικά απόκτησης πλούτου από 

την πώληση δούλων. Στο «Κύρου Ανάβασις»125 του Ξενοφώντα περιγράφεται η 

απομύζηση της υπαίθρου και η τακτική της καμένης Γής για όποιον έχανε την 

ένοπλη προστασία. Με έκπληξη διαπιστώνει κανείς στην ανάγνωση του ιδίου 

κειμένου ότι, η απαγωγή γυναικών και παιδιών ως αντικείμενα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης, ήταν αποδεκτή από τους στρατιωτικούς διοικητές 126.  

                                                      
122

 Ibid, σελ 44, «Οι Χαναναίοι θυσίαζαν τα παιδιά τους στα τείχη μιας πόλης για να εξευμενίσουν 
τους «θεούς» τους ώστε εκείνοι να αποτρέψουν την άλωση, όπως εικονίζεται σε ανάγλυφο από το 
ναό του Άμμωνα στο Καρνάκ της Αιγύπτου». 
123

 Διονύση σπ. Γάγγα, «Η Εξέλιξη των Κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων- η 
Διαχρονική Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων Πολέμου». Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, Νοέμβριος 1998, σελ 15. Γίνεται αναφορά στα «Κοινά Νόμιμα των Ελλήνων» 
του Θουκυδίδη που αποτελούσαν κανόνες πρακτικής των εμπολέμων και είχαν κυρίως τον 
χαρακτήρα του Εθίμου, η αποφυγή της χρήσης των αμάχων στην πολεμική διαδικασία, ήταν ένας 
από αυτούς τους κανόνες.  
124

 Άγγελου Βλάχου (Μετάφραση) ‘’Θουκιδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου’’, , 
Βιβλιοπωλείο Εστίας, Γ΄ ανατύπωση 2001, Αθήνα και Μυτιλήνη (Γ25-50) σελ 28; Στον διάλογο των 
Πλαταιέων(Γ’52-68, σελ 57), όπου αναφέρεται: «…Δεν έκαναν καμία εξαίρεση. Σκότωσαν 
περισσότερους από διακόσιους Πλαταιείς, είκοσι πέντε Αθηναίους που ήταν και αυτοί μέσα στην 
Πλαταιά και τις γυναίκες τις πήραν δούλες.»       
125

 Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Εκδόσεις Κάκτος, Άπαντα 6, Αθήνα 
1993, Κεφ. Ε΄, σελ 291. 
126

 ibid, σελ17, Άπαντα 7, Κεφ. Δ΄: «Ἐπεί δἐ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστήσαντες ἐν τῷ στενῷ οἱ 
στρατηγοί, εἲ τι εὑρίσκοιεν τὧν εἰρημένων μη ἀφειμένον, ἀφηροὖντο, οἱ δ’ ἐπείθοντο, πλήν εἲ τις 
ἔκλεψεν, οἷον ἢ παιδός ἐπιθυμήσας ἢ γυναικός τῶν εὺπρεπῶν, καὶ ταὑτην μἐν τἠν ἡμέραν οὕτως 
ἐπορεὑθησαν…». 
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 Στις προσπάθειες μετριασμού των πολεμικών επιπτώσεων στον αρχαίο 

κόσμο μπορούμε να αναφέρουμε τον κώδικα του Χαμουραμπί127, ο οποίος 

χρονολογείται τον 17ο αιώνα π.χ. και αποτελείται από 282 άρθρα που διακατέχονται 

από πνεύμα ανθρωπισμού. Στον κώδικα υπάρχουν ιδιαίτερες μέριμνες υπέρ 

αδυνάτων, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, οι ποινές για τους παραβάτες τη 

σημερινή εποχή θα φάνταζαν αστείες, αλλά πρέπει να εκτιμηθεί η ηλικία του 

κώδικα και τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής, για τα οποία υπάρχουν μόνο 

αρχαιολογικές εκτιμήσεις. Επίσης ο κώδικας των Manu128, είναι  συλλογή των 

αρχαίων νόμων των Hindu που χρονολογείται το 200 π.χ., στον οποίο υπάρχει μία 

πληθώρα διατάξεων που νουθετούν πράξεις βίας κατά γυναικών και παιδιών, χωρίς 

όμως να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για αυτές τις ομάδες σε καιρό πολέμου.   

 Με την εμφάνιση των Μονοθεϊστικών θρησκειών διαφαίνονται 

συγκεκριμένοι κανόνες ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς, στη βάση ηθικών 

επιταγών με κέντρο τον άνθρωπο129.  Η χριστιανική σκέψη διακηρύττει  την 

φιλανθρωπία ως σημαντική αρετή και συμβάλει στην ανάπτυξη λογικών που 

προσπαθούν να περιορίσουν τη βία κατά τη διάρκεια της πολεμικής διαδικασίας. 

Σημαντικές μορφές της εκκλησίας, όπως οι Λατίνοι Πατέρες, Άγιος Αμβρόσιος (339-

397), ο ιερός Αυγουστίνος (354-430) και Θωμάς ο Ακινάτης (1224-1274), 

στηριζόμενοι στη δυτική ρωμαϊκή νομική σκέψη και που αφορούσε τους τρόπους 

διεξαγωγής του πολέμου, σε συνδυασμό με την αρχαιοελληνική ηθική και τη 

χριστιανική διδαχή , θέτουν το ζήτημα της ηθικής δικαιολόγησης του πολέμου στα 

πλαίσια της αιώνιας μάχης μεταξύ καλού και κακού130. Σε αυτόν ίσως τον 

θρησκευτικό επηρεασμό στηρίζεται και η συλλογή στρατιωτικών νόμων στο 

«Στρατηγικόν» του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μαυρίκιου τον 6ου αίωνα μχ, στο 

οποίο, υπάρχουν κυρώσεις για πράξεις βίας κατά αμάχων, καθώς και στο  «Ex Ruffo 

Leges Militares» στη δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο οποίο «Στρατιωτικός που 

απαγάγει και βιάζει γυναίκα, θα τιμωρείται με ακρωτηριασμό της μύτης και 

αποζημίωση της παθούσας»131. Ο Θωμάς ο Ακινάτης στο έργο του «Summa 

Theologika» (1265-1274)132 αναφέρεται στον πόλεμο μέσω της φιλανθρωπίας, 

διαμορφώνοντας την πολιτική αιτιολόγηση του δυτικού τρόπου πολέμου στην 

εποχή του φεουδαλισμού και ασφαλώς τους κώδικες συμπεριφοράς των Ιπποτών 

                                                      
127

 Περικλής Ροδάκης, «Κώδικας του Χαμουραμπί και Άλλοι κώδικες της Μεσοποταμίας», Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 1982.  
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 Ανακτήθηκε από: http://www.bergen.edu/phr/121/ManuGC.pdf.  
129

 Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, «Περί Του Ανθρωπιστικού Χώρου Στον 21ο Αιώνα», ο.π., σελ. 46. Στο 
Κεφ.Α’ γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση της προαγωγής της ανθρωπιστικής ιδέας μέσω των 
μονοθεϊστικών θρησκειών και διαφόρων δικαιικών αντιλήψεων.  
130

 Ευγένιου Αρ. Γιαρένη, «Η αλληλεπίδραση μεταξύ Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού Δικαίου», ο.π. σελ. 3. 
131

 Timothy L.H. Mc Cormack and Gerry J. Simpson, ‘’The Law Of War Crimes’’, Kluwer Law 
International, Hague 1997, σελ. 36. 
132

 St. Thomas Aquinas, ‘’The Summa Theologica’’, Christian Classics Ethereal Library, Ανακτήθηκε από 
http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.pdf.  

http://www.bergen.edu/phr/121/ManuGC.pdf
http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.pdf
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της Μεσαιωνικής περιόδου. Για πολλούς αιώνες ο πόλεμος αφορά τους 

επαγγελματίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την προστασία των αμάχων, όπως και 

στα αρχαία χρόνια. Οι γυναίκες και τα παιδιά απέχουν από την πολεμική διαδικασία 

που είναι μία αντρική υπόθεση. Στον Ισλαμικό κόσμο θεσπίζεται η υποχρεωτική  

ελεημοσύνη (sadaqah)133, ενώ στις διατάξεις του Κορανίου, μελετητές 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν διατάξεις όμοιες με αυτές των  σύγχρονων συμβατικών 

κειμένων του IHL. Για το Ισλάμ, η εκ προθέσεως θανάτωση και υποδούλωση 

γυναικών και παιδιών και η χρήση βίας εναντίων τους ως μορφή αντιποίνων κατά 

την διάρκεια πολέμου, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απαγορεύσεις134, με την 

προϋπόθεση ότι δε συμμετέχουν στη μάχη. Αυτές τις αρχές υιοθέτησαν και οι 

Άραβες Ιππότες στην ακμή του Αραβικού φεουδαλισμού σε αντιστοιχία με τους 

Δυτικούς Ιππότες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στο φεουδαλικό σύστημα της Άπω 

Ανατολής, οι γυναίκες αναλάμβαναν και το ρόλο προστασίας του οίκου τους. Ο 

κώδικας Μπουσίντο των Ιαπώνων πολεμιστών, αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στη 

θέση και την εκπαίδευση γυναικών135 προερχόμενες από τους οίκους των 

επαγγελματιών πολεμιστών. Γι’αυτές η τύχη συμβάδιζε με την τύχη του οίκου τους, 

ενώ οι ίδιες πάντα έτοιμες να τον προστατεύσουν, ήταν υποχρεωμένες να επιλέξουν 

τον θάνατο από την ατίμωση. Αυτές και τα παιδιά τους δεν διέθεταν το προνόμιο 

των λοιπών αμάχων, της τάξης των εμπόρων και των αγροτών, να απέχουν από την 

πολεμική διαδικασία136. 

 Η εξέλιξη της πολεμικής διαδικασίας και του δυτικού τρόπου πολέμου, η 

εφαρμογή των αρχαίων πολεμικών τακτικών όπως του εξανδραποδισμού, οι οποίες 

καταδυναστεύουν τους αμάχους, και η απουσία συμβατικών κειμένων, που ρητά θα 
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προστατεύουν τους ευάλωτους στον πόλεμο, συνεχίζεται έως τον 17ο περίπου 

αιώνα όπου ο Ολλανδός νομικός Hugo Grotius, το 1625 με το έργο του De Jure Belli 

Ac Pacis (Law of War and Peace)137, συμβιβάζοντας κανόνες των διεθνών σχέσεων 

με την ανθρωπιστική ιδέα, που έχει ως τότε καλλιεργήσει ο ευρωπαϊκός 

διαφωτισμός, κάνει τη διάκριση μεταξύ μαχητών και μη μαχόμενων (γυναίκες, 

παιδία, έμποροι, δημόσιοι λειτουργοί) που πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας. Το 1863 κατά την διάρκεια του Αμερικανικού 

Εμφυλίου πολέμου, με εντολή της κυβέρνησης των ΗΠΑ συντάσσεται ο κώδικας 

Lieber138. Το κείμενο έχει ως βασική ιδέα τον περιορισμό των καταστροφών που 

επιφέρει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, την αποφυγή ιδιωτικοποιήσεως των 

ενόπλων συγκρούσεων και την υλοποίηση αντικειμενικών στόχων με σκοπό τον 

τερματισμό του πολέμου. Το κείμενο διαπνέεται από την ιδέα του ανθρωπισμού και 

θέτει ποινικές ρήτρες αντίστοιχες με το κοινό ποινικό δίκαιο139. Είναι το πρώτο 

συμβατικό νομικό κείμενο που χωρίς να έχει διεθνή χαρακτήρα, αποτέλεσε την 

βάση μεταγενέστερων κειμένων του IHL, και που θέτει περιορισμούς στην 

συμπεριφορά κατά την μάχη140. Δεν κατορθώνει όμως να προλάβει τις σοβαρές 

παραβιάσεις κατά των αμάχων όπως και τα σύγχρονα συμβατικά κείμενα141. 

 Η κωδικοποίηση των νόμων και των εθίμων του πολέμου με διατάξεις που 

έχουν άμεσα οφέλη για τις γυναίκες και τα παιδιά, θα έρθουν μετά την ίδρυση της 

Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (International Committee of the Red Cross -

ICRC) από τον επιχειρηματία και ανθρωπιστή Ερρίκο Ντυνάν (1828-1910) και μετά 

την Σύμβαση της Γενεύης του 1864142 και της Διακήρυξης της Αγίας Πετρούπολης 
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του 1868143, η 4η σύμβαση της Χάγης του 1907144 περιέχει σειρά αρχών για την 

προστασία της οικογενειακής ζωής, που  έμμεσα προστατεύουν γυναίκες τα παιδιά 

χωρίς να γίνεται άμεση αναφορά σε αυτές τις ομάδες. Με το πέρας των Βαλκανικών 

πολέμων η γνωστοποίηση των δυσχερειών επιβίωσης ορφανών παιδιών, οδήγησε 

στις 26 Σεπτεμβρίου 1924, στην υιοθέτηση από την Κοινωνία των Εθνών της 

Διακήρυξης της Γενεύης για τα Δικαιώματα του Παιδιού145. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει την υποχρέωση αρωγής, με προτεραιότητα τα ορφανά και απροστάτευτα 

παιδιά, ως αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων, χωρίς όμως να περιγράφεται ο 

τρόπος υλοποίησης, σε ένα σύστημα όπου όλες οι δομές κοινωνικής υποστήριξης 

έχουν καταρρεύσει εξαιτίας μίας ένοπλης σύγκρουσης. Η μεσολάβηση του 2ου 

Παγκοσμίου Πολέμου με τεράστιο κόστος σε ζωές αμάχων λόγω της τεχνολογικής 

εξέλιξης του πολέμου, οδήγησε στην δημιουργία του ΟΗΕ. Για τις άμεσες 

διατροφικές και ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των παιδιών που υπέστησαν τα δεινά 

του πολέμου, ιδρύεται το 1946 το Ταμείο για τις Έκτακτες Ανάγκες του Παιδιού που 

είναι η σημερινή UNISEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), 

που εξελίχθηκε σε μία διεθνή οργάνωση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την 

προστασία των παιδιών ανά τον κόσμο. Με σημαντικές δράσεις στη προστασία από 

τη βία, την εκμετάλλευση και τις ασθένειες146, η οποία πραγματώνεται μέσω 37 

Εθνικών Επιτροπών. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης παραμένει σήμερα, η άμεση 

προστασία όχι μόνο των παιδιών αλλά και των γυναικών σε περιπτώσεις 

ανθρωπιστικών κρίσεων που προκαλούνται από θεομηνίες και ένοπλες 

συγκρούσεις147. Για αυτόν τον λόγο έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία διαχείρισης 

κρίσεων (CEAP/ Corporate Emergency Activation Procedure) η οποία έχει τη 

δυνατότητα 24ωρης παγκόσμιας ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις148. 

 Η διπλωματική σύνοδος του 1929, ασχολήθηκε αποκλειστικά σχεδόν με την 

ετοιμασία συμβάσεων για την προστασία των άμεσα εμπλεκομένων στην πολεμική 

διαδικασία, κλείνοντας με την υπόσχεση ότι θα υπάρξει και μέριμνα για τους 

αμάχους. Τα προσχέδια ετοιμάστηκαν στη διπλωματική σύνοδο του Τόκιο το 1934 

και αφού επιδόθηκαν στην Ελβετική κυβέρνηση, θα τίθεντο στη διπλωματική 

σύνοδο που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη του 1939 λόγω της αργής 
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ανταπόκρισης των κρατών149. Ο πόλεμος όμως ανέβαλε την όλη διαδικασία 

αλλάζοντας τα δεδομένα με τη λήξη του. Η γενική συμμετοχή των κρατών στη 

διπλωματική σύνοδο της Γενεύης το 1949, οδήγησε στην υιοθέτηση των τεσσάρων 

ομώνυμων Συμβάσεων150 και στην έως τότε σημαντικότερη στιγμή της εξέλιξης του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Η ΙV Σύμβαση περί προστασίας του αστικού 

πληθυσμού επιβάλει πλέον όπως οι άμαχοι να μη αποτελούν αντικείμενο επίθεσης. 

Υπάρχουν γενικές απαγορεύσεις προς τις αντίπαλες στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ οι 

γυναίκες και τα παιδιά λαμβάνουν ιδιαίτερες μέριμνες που αφορούν άμεσα αυτές 

τις κατηγορίες ή ωφελούνται έμμεσα από τις λοιπές διατάξεις. Στην ΧΙΧ 

διπλωματική σύνοδο του ICRC στο Νέο Δελχί το 1957 οι υφιστάμενες αυτές 

διατάξεις κρίθηκαν ανεπαρκής στο να προσφέρουν προστασία στους αμάχους και 

δια αυτό τον λόγο υπήρξε μία κωδικοποίηση παλαιότερων εθιμικών κανόνων που 

δεν είχαν ποτέ λάβει συμβατική μορφή151. Οι  συνεχιζόμενες συγκρούσεις, κυρίως 

λόγω αυτονομήσεων παλαιών αποικιών μέσω της πολεμικής βίας, οδηγούν στη 

διαπίστωση ότι οι σύγχρονες συγκρούσεις, φέρουν μεγαλύτερα δεινά στους 

αμάχους, σε σχέση με την πολεμική βία στο παρελθόν. Ιδιαίτερα σε συρράξεις 

εσωτερικού χαρακτήρα. Επίσης η επιθυμία νέων αναπτυσσόμενων κρατών, να 

εντάξουν  στην έννοια του μαχητή, ένοπλες ομάδες και η ευνόητη ανάγκη 

μεγαλύτερης προστασίας για τους αμάχους, λόγω της εξέλιξης του πολεμικού 

φαινομένου152, καθώς και οι ατέλειες της IV Σύμβασης, οδηγούν στην περαιτέρω 

ανάπτυξη του IHL, με την υιοθέτηση των πρωτοκόλλων της Γενεύης του 1977153.  

Στα οποία προβλέπεται, όχι για πρώτη φορά, μία σειρά θεμελιωδών εγγυήσεων154 

και επιπλέον μέτρα προστασίας για γυναίκες και παιδία, ως προστατευόμενα 

πρόσωπα στην βάση αυτών των εγγυήσεων.  
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 Η περίοδος μετά το 1977, χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό πολεμικών 

συγκρούσεων, μη διεθνούς χαρακτήρα κυρίως, για τις οποίες η επιφυλακτική στάση 

των κρατών στις διατάξεις του ΙΙ πρόσθετου πρωτοκόλλου και οι πολλές μορφές που 

μπορεί να λάβει το πολεμικό φαινόμενο, δεν επιτρέπουν τη βελτίωση της 

παρεχόμενης προστασίας σε γυναίκες και παιδία κατά τη διάρκεια των 

συγκρούσεων. Στις ομάδες αυτές δίνεται πλέον από τους αντιμαχόμενους ενεργός 

ρόλος. Χαρακτηριστική είναι η συνεχής και σε εξωφρενικούς αριθμούς 

στρατολόγηση ανηλίκων κυρίως κάτω των 15 ετών155, που πολλές φορές αποτελούν 

τον κύριο όγκο ένοπλων ομάδων. Επίσης σε όλες τις γνωστές συγκρούσεις υπάρχει 

συστηματική εκμετάλλευση γυναικών κυρίως σεξουαλικής μορφής και έχουν κάνει 

την επανεμφάνισή τους σύγχρονες μορφές δουλεμπορίας. Η ύπαρξη των 

συμβατικών κειμένων του IHL οδήγησε στην σύσταση ad hoc δικαστηρίων σε 

εξαιρετικές και σοβαρές παραβιάσεις  των διατάξεων του IHL156. Το καταστατικό της 

Ρώμης του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου157, είναι σαφώς μία από τις 

σημαντικότερες εξελίξεις στο ζήτημα της διεθνούς ποινικής καταστολής. Στο 

καταστατικό, ως εγκλήματα πολέμου θεωρούνται άμεσα, οι επιθέσεις κατά αμάχου 

πληθυσμού, ο βιασμός, η γενετήσια δουλεία, ο εξαναγκασμός σε πορνεία, και 

όποια άλλη μορφή γενετήσιας βίας, καθώς και η στρατολόγηση παιδιών κάτω των 

δεκαπέντε ετών158. Πλέον η νομική κάλυψη και αποτύπωση κανόνων με την μορφή 

συμβατικών κειμένων, θεωρείται επαρκής. Σε αυτό συντελεί και μία σειρά 

ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας159, που αν και εφόσον πραγματώνονται, 

δημιουργούν έναν μηχανισμό αποτροπής. Συμπερασματικά, σε μία ιδανική 

περίπτωση, θα υπάρχει ποινικός έλεγχος πράξεων, που κατά την διάρκεια ενόπλων 

συρράξεων θα στρέφονται κατά των γυναικών και των παιδιών, που δυστυχώς 

όμως, δεν επαρκεί για την αποτροπή τέλεσης τέτοιων εγκλημάτων.     
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ΙΙΙ.2.  Η προστασία των γυναικών και των παιδιών κατά την διάρκεια ενόπλων 

συρράξεων διεθνούς χαρακτήρα. 

 

 ΙΙΙ.2.1. Η IV Σύμβαση της Γενεύης του 1949. 

  

 Η 4ή Σύμβαση της Γενεύης160, παρέχει γενική προστασία στον άμαχο 

πληθυσμό των κατεχομένων εδαφών. Τα μέτρα προστασίας της Σύμβασης, δε 

μεριμνούν γενικά για την όλη και πολύπλοκη πολεμική διαδικασία, κατά την οποία 

έχει παρατηρηθεί ότι οι άμαχοι δύναται να υποστούν ζημίες και από μη εχθρικά 

ένοπλα τμήματα161, περιορίζοντας τα μέτρα προστασίας στα κατεχόμενα εδάφη, 

ρυθμίζοντας συμπεριφορές και τη χρήση βίας έναντι αμάχων από την κατεχόμενη 

δύναμη. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο ρεαλιστικό, χωρίς η σύμβαση να μέμφεται το 

πολεμικό φαινόμενο ως παράνομο. Στις γυναίκες και στα παιδιά η Σύμβαση παρέχει 

γενική προστασία ως τμήματα του αμάχου πληθυσμού, με ειδικές αναφορές και μία 

σειρά άρθρων και για τις δύο πληθυσμιακές ομάδες162. Ιδιαίτερα η μέριμνα για τα 

παιδία, ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε όλες τις διπλωματικές συνδιασκέψεις 

μέχρι τη σύνταξη του τελικού κειμένου.163 Στα άρθρα της Σύμβασης καταγράφεται 

μία σειρά υποχρεώσεων εκ μέρους της κατακρατούσας δυνάμεως. 

 

Δημιουργία Ζωνών Ασφαλείας. Τα μέρη της σύρραξης, έχουν την δυνατότητα να 

εγκαταστήσουν στο έδαφός τους και σε έκτακτες περιπτώσεις σε κατεχόμενα 

εδάφη, «ζώνες, και τόπους υγειονομικούς και ασφαλείας»164, για την προστασία 

από τα αποτελέσματα του πολέμου των παιδιών κάτω των 15 ετών, εγκύων 

γυναικών και μητέρων με τέκνα κάτω των επτά ετών. Οι ζώνες αυτές 

δημιουργούνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών στη σύρραξη, για την 

εγκαθίδρυση και την αναγνώριση αυτών. Οι Προστάτιδες Δυνάμεις και η Διεθνής 

Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, καλούνται όπως να προσφέρουν κάθε υπηρεσία 

για τη δημιουργία και την αναγνώριση αυτών των ζωνών ασφαλείας.165 Οι ζώνες 

αυτές είναι σε άμεση συνάρτηση με τις ουδέτερες ζώνες που δημιουργούνται 
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σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης και πιθανόν να ταυτίζονται με αυτές του 

άρθρου 23 της πρώτης Σύμβασης της Γενεύης του 1949, για την προστασία των 

τραυματιών και των ασθενών των ενόπλων δυνάμεων των μερών στη σύρραξη. Στο 

άρθρο ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κατηγοριοποίηση των ατόμων που 

δικαιούνται προστασία εντός των ζωνών, η όποια κατηγοριοποίηση απαιτεί κάποια 

ελάχιστα κριτήρια και «εμπειρικά έχει αποδειχτεί ότι εμπεριέχει πάντα κάποια 

υποκειμενικά στοιχεία»166. Πρακτικά είναι δύναται να αποδειχθεί, το γεγονός ότι 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις ανάγκες ενός παιδιού επτά ετών, από ένα 

παιδί οκτώ ετών, ώστε το πρώτο μαζί με τη μητέρα του να απολαμβάνει 

μεγαλύτερης μέριμνας προστασίας από το δεύτερο, το οποίο εισερχόμενο στην 

Ζώνη Ασφαλείας, θα πρέπει να αποχωριστεί από τη μητέρα του, η οποία σύμφωνα 

με το άρθρο 14 εξαιρείται της εισόδου. Υπάρχει η εντύπωση ότι το άρθρο δεν 

ακολουθεί τη λογική εθιμικών κανόνων, είναι δε σαφές το γεγονός ότι η 

κατηγοριοποίηση αιτιολογήθηκε στη συνδιάσκεψη από τα συμβαλλόμενα μέλη, 

λόγω των μέχρι τότε δεδομένων για την παιδική φυσιολογία, πνευματική ανάπτυξη 

και τη διεθνή γενική εντύπωση, ότι αυτές οι κατηγορίες δε δύναται να 

συνεισφέρουν στην πολεμική διαδικασία167. Οι κατηγορίες υπό προστασία 

διευρύνονται, χάρη στις διατάξεις που ισχύουν για όσους έχουν αποκτήσει τον 

χαρακτηρισμό του πρόσφυγα, όποτε και λαμβάνονται διαφορετικές πλέον μέριμνες.   

 

Προστασία και σεβασμός - Ασφαλείς περιοχές.  Στο άρθρο 16 της Σύμβασης, οι 

εγκυμονούσες γυναίκες «θα είναι αντικείμενα ιδιαιτέρας προστασίας και 

σεβασμού».  Αν οι στρατιωτικές ανάγκες το επιτρέπουν, κάθε μέλος στη σύρραξη θα 

πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις σε κάθε πρόσωπο εκτεθειμένο, που κινδυνεύει 

από λεηλασίες και κακομεταχείριση168. Οι υποψήφιες μητέρες λόγω της ιδιαίτερης 

σωματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται, αντιμετωπίζονται όπως οι ασθενείς 

και οι τραυματίες που βρίσκονται σε κατάσταση σωματικής αδυναμίας και 

επομένως θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού. Το άρθρο δίνει επιπλέον σημασία 

στις ομάδες αυτές και δεν πρέπει να παρερμηνεύεται από τους αντιμαχόμενους, για 

τους οποίους οι άμαχοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό σαν σύνολο. Στο 

άρθρο 17 γίνεται εκ νέου αναφορά για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τα παιδιά, 

όπως να απομακρύνονται από πολιορκημένες ή περικυκλωμένες περιοχές, ενώ 

ιερείς, ιατρικό προσωπικό και υγειονομικό υλικό, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 

εκεί που μεταφέρονται οι άμαχοι169.  

 Στο άρθρο δεν γίνεται διαχωρισμός όσο αφορά την ηλικία των παιδιών που 

στο πνεύμα της όλης Σύμβασης θα πρέπει να νοείται το δέκατο πέμπτο έτος.  Ως 

περιοχές υπό πολιορκία ή περικυκλωμένες, θα πρέπει να νοούνται όχι μόνο πόλεις 
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αλλά και ευρύτερες περιοχές, των οποίων οι προσβάσεις σε αυτές έχουν 

αποκλειστεί, λόγω της διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η περίπτωση των 

νήσων και παραθαλάσσιων πόλεων και περιοχών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

αυτές, μπορούν εύκολα να υποστούν ναυτικούς αποκλεισμούς. Είναι εξαιρετικά 

δύσκολο από στρατιωτική άποψη, να συνυπάρξουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που 

θα επέτρεπαν την υλοποίηση εκκένωσης μίας τέτοιας περιοχής. Ως τέτοιους 

μπορούμε να αναφέρουμε, το πρόβλημα επικοινωνίας των αντιμαχομένων και το 

γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση, βαρύνει περισσότερο τον διοικητή των δυνάμεων 

που πολιορκούν, διότι αυτός έχει το τακτικό πλεονέκτημα. Το άρθρο έχει μάλλον 

μορφή παραινέσεως προς τους αντιμαχόμενους, παρά υποχρεωτικό χαρακτήρα170.        

 

Ασφαλής μετακίνηση. Οι γυναίκες που τελούν σε λοχεία και μεταφέρονται με 

ειδικά προς τούτο οχήματα ή τα οχήματα ανήκουν σε φάλαγγα οχημάτων που 

μεταφέρει τραυματίες ή σε νοσοκομειακούς σιδηρόδρομους θα:  «τυγχάνουν του 

αυτού σεβασμού και προστασίας»171. Κατά αντιστοιχία ισχύει το ίδιο σε περίπτωση 

εναέριας μεταφοράς172. Απόλυτη προϋπόθεση είναι η ανάρτηση σε όλα τα 

μεταφορικά μέσα αυτού του σκοπού, του ειδικού εμβλήματος που προβλέπεται στο 

άρθρο 38 της Ι Σύμβασης της Γενεύης «Περί της βελτιώσεως της τύχης των 

τραυματιών και των ασθενών εις τας εν εκστρατεία ενόπλους δυνάμεις».   

 

Ελεύθερη διακίνηση ιατροφαρμακευτικού υλικού. Τα κράτη  που συμμετέχουν στη 

σύρραξη, πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση ιατροφαρμακευτικού 

υλικού και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για την θρησκευτική λατρεία, 

εφόσον προορίζονται για τον άμαχο πληθυσμό, όπως και να επιτρέπουν την 

ελεύθερη δίοδο κάθε αποστολής ρουχισμού, τροφίμων, και δυναμωτικών που 

προορίζονται για παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών , εγκυμονούσες γυναίκες και 

γυναίκες σε κατάσταση λοχείας. Για τις αποστολές αυτές θα υπάρχει η διαβεβαίωση 

ότι δεν θα παρεκκλίνουν του προορισμού τους. Το κράτος μέρος στη σύρραξη που 

θα επιτρέπει τη διακίνηση αυτών των υλικών, θέτει και τις προϋποθέσεις 

υλοποίησης της διαδικασίας διακίνησης173.  

 Οι περιορισμοί που θέτονται δείχνουν την ανησυχία των μελών κατά την 17η 

διπλωματική συνδιάσκεψη, όπου τα μέλη διεύρυναν τις ρήτρες για τις αποστολές 

αυτές, με σκοπό την αποφυγή φαινομένων λαθρεμπορίου σε περίοδο συρράξεων 

και για να μην χαθεί η τακτική της οικονομικής αποδυνάμωσης ενός αντιπάλου. Η 

τακτική αυτή στρέφεται εναντίων όλων χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στην σύρραξη και αυτών που δεν συμμετέχουν, 

όπως μεγάλο μέρος γυναικών και παιδιών. Η διάκριση του άρθρου μεταξύ αμάχων 
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και των παιδιών-γυναικών με βρέφη ή εγκυμονούντων, δεν έγινε για 

ανθρωπιστικούς λόγους, παρά μόνο για τον καλύτερο έλεγχο του τελικού 

προορισμού της αρωγής, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ωφεληθούν 

τμήματα που μάχονται174.  Στις 6 Αυγούστου του 1990 το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που προέβλεπε μέτρα κατά του Ιράκ για την εισβολή στο 

Κουβέιτ175. Σύμφωνα με αυτό, θα  γινόταν οικονομικός αποκλεισμός από ξηρά, 

θάλασσα και αέρα. Αυτό είχε σύντομα, ως αποτέλεσμα την εξάντληση των 

αποθεμάτων ιατροφαρμακευτικού υλικού αλλά και την έλλειψη αποθεμάτων 

τροφίμων, γεγονός που έπληττε άμεσα ευπαθείς ομάδες νοσούντων, γυναικών και 

παιδιών που πέθαιναν σε νοσοκομεία από την αδυναμία υποστήριξης. Η συζήτηση 

τότε περιστράφηκε γύρω από το γεγονός της παραβίασης του άρθρου 23 από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο κάτω από την διεθνή αντίδραση, επέτρεψε την 

αποστολή  ανθρωπιστικής βοήθειας εβδομάδες αργότερα176. 

 

Παιδιά χωρίς συνοδεία. Για παιδία κάτω των δεκαπέντε ετών που έχουν 

αποχωριστεί από τους γονείς τους ή έχουν μείνει ορφανά λόγω του πολέμου πρέπει 

να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα177. Τα κράτη  μέρη έχουν την υποχρέωση να 

μεριμνήσουν για την τύχη τους και την ασφάλεια τους, αποφεύγοντας την 

μετακίνησή τους πλησίον περιοχών, όπου διεξάγονται εχθροπραξίες ή που υπάρχει 

περίπτωση στρατολόγησης τους. Λαμβάνοντας επίσης μέτρα για την συντήρηση, 

εκπαίδευση και εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Η εκπαίδευση των 

παιδιών δέον να ανατίθεται, σε άτομα που έχουν την ίδια μορφωτική παράδοση με 

τους γονείς τους. Αυτή η διάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι απαγορεύει την 

πολιτική και θρησκευτική εκμετάλλευση της φυσικής απώλειας του γονέα. Η 

προσπάθεια προσηλυτισμού, επιβαρύνει τον ψυχισμό ενός παιδιού και αθροίζεται 

στο ψυχικό κόστος της απώλειας των γονέων178. Στη δεύτερη παράγραφο του 

Άρθρου 24, δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών αυτών,  από ουδέτερη 

χώρα με τη συγκατάθεση της Προστάτιδας δύναμης, εφόσον η χώρα αυτή πληροί  

τα εχέγγυα των παροχών της πρώτης παραγράφου. Η χώρα αυτή δεν απαιτείται να 

είναι μέλος της Σύμβασης, ενώ τα παιδία για τα οποία λαμβάνεται η μέριμνα αυτή 

πρέπει να έχουν απωλέσει την κρατική προστασία, ειδάλλως την προστασία τους, 

αναλαμβάνει κανονικά το κράτος στου οποίου την δικαιοδοσία υπάγονται. 

 Στην Τρίτη παράγραφο όλα τα παιδιά ανεξαιρέτου προελεύσεως και 

καταστάσεως τα οποία είναι κάτω των δώδεκα ετών, θα πρέπει να φέρουν δελτίο 

αναγνωρίσεως. Στο σημείο αυτό του άρθρου 24 παρατηρούμε μία μείωση στην 
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αναφερόμενη ηλικία στα δώδεκα έτη, σε σχέση με προηγούμενες αναφορές που 

αναφέρονται στα δεκαπέντε έτη.  Κατά τις εκτιμήσεις της διπλωματικής 

συνδιάσκεψης XVII στην Στοκχόλμη το 1948, τα παιδιά άνω των δώδεκα ετών έχουν 

τη δυνατότητα να ξέρουν την ταυτότητα τους, σε σχέση με παιδιά μικρότερης 

ηλικίας179. Αυτό το συμπέρασμα αποτυπώθηκε και στη Διπλωματική Συνδιάσκεψη 

της Γενεύης. Η Τρίτη παράγραφος έχει παραινετικό χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό 

προς τα συμβαλλόμενα μέλη. Είναι ένα ειδικό μέτρο, που έχει σχεδιαστεί ώστε να 

γίνει εφαρμόσιμο σε περίοδο πολέμου. Η καθολική ταυτοποίηση και έκδοση 

ταυτοτήτων ενός μεγάλου αριθμού παιδιών σε περίοδο κρίσεως, είναι αναμφίβολα 

μία ενέργεια μη ρεαλιστική, τη στιγμή που οι κρατικές δομές θα έχουν σημαντικό 

φόρτο εργασιών, που θα υπαγορεύονται από την πολεμική διαδικασία. Ένα τέτοιο 

μέτρο, απαιτεί προκαταρκτικές ενέργειες από την ειρηνική περίοδο και συντονισμό 

όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Η πρακτική εφαρμογή μίας διαδικασίας 

ταυτοποίησης των παιδιών θα αποτελούσε γενικά μία σημαντική εξέλιξη στην 

προστασία των παιδιών, εφόσον τα προστατεύει γενικά και όχι μόνο σε περίοδο 

συρράξεων180. Οι επιφυλάξεις μίας τέτοιας διαδικασίας, αφορούν τον τρόπο με τον 

οποίο θα γίνει η ταυτοποίηση. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση φαντάζει ως ο πλέον 

αποτελεσματικός τρόπος, ο οποίος όμως δεν θα τύχει ποτέ ευρείας αποδοχής λόγω 

ηθικών προβληματισμών που ανακύπτουν από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

 

Δυνατότητα επικοινωνίας μελών οικογενειών. Τα μέρη στη σύρραξη είναι 

υπόχρεα, στο να διευκολύνουν τη δια αλληλογραφίας επικοινωνία μεταξύ των 

μελών οικογενειών που έχουν διαχωριστεί ως αποτέλεσμα πολέμου181. Τα 

αντιμαχόμενα μέρη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν εμπόδια στη 

διακινουμένη αλληλογραφία μεταξύ των μελών οικογενειών, όταν υπάρχει η 

φυσική δυνατότητα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας και δεν συντρέχουν έκτακτοι 

λόγοι διακοπής της. Ως μέλη οικογενειών, νοούνται ακόμη και τα μέλη που ανήκουν 

στο ευρύ οικογενειακό περιβάλλον και των οποίων η επικοινωνία διακόπτεται 

βιαίως. Αν η δημιουργία ζωνών αποκλεισμού, η καθολική απαγόρευση 

διασυνοριακής διακίνησης πληθυσμού και άλλοι λόγοι απαγορεύουν την 

επικοινωνία, τότε σύμφωνα με το άρθρο 140182, προβλέπεται η δημιουργία 

Κεντρικού Πρακτορείου Πληροφοριών σε ουδέτερη χώρα, το οποίο θα προωθεί 

όποιες πληροφορίες λαμβάνει, στους ενδιαφερόμενους με τη συνδρομή των 

Εθνικών Επιτροπών του Ερυθρού Σταυρού. Σε περίπτωση που κριθεί η περιστολή 

της οικογενειακής αλληλογραφίας, τότε τα μέρη στη σύρραξη οφείλουν σύμφωνα 
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με το άρθρο 25 να επιτρέπουν κάθε μήνα, τη διακίνηση μηνυμάτων έως είκοσι-

πέντε λέξεων183.   

 

Οικογενειακή Επανένωση. Τα μέρη στη σύρραξη θα διευκολύνουν τις οικογένειες 

που διασκορπίστηκαν ως επακόλουθο πολέμου, προς απoκατάσταση της διακοπής 

της φυσικής επαφής μεταξύ των μελών. Η εμπειρία του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 

και το σημαντικό έργο της UNRRA184 και των Eθνικών Συνδέσμων του Ερυθρού 

Σταυρού στην ανεύρεση και επανένωση συγγενικών προσώπων που διαχωρίστηκαν 

εξαιτίας του πολέμου, ανέδειξαν τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν οι οργανώσεις στη 

διαδικασία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα κράτη θα πρέπει να ενθαρρύνουν, 

τέτοιες οργανώσεις, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν την διαδικασία 

ανεύρεσης και επεξεργασίας πληροφοριών για αμάχους που έχουν διασκορπιστεί 

και βρίσκονται κάτω από διαφορετικές δικαιοδοσίες185. Οι οργανώσεις αυτές, θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας που θα επιβάλουν τα 

αντιμαχόμενα μέρη186. Οι απαιτήσεις αυτές δεν αναφέρονται μόνο στα εχέγγυα 

κρατικής ασφάλειας που τίθενται από τα μέρη στη σύρραξη, αλλά και 

προϋποθέσεις ασφάλειας για το ίδιο το προσωπικό που θα εργάζεται προς όφελος 

των οργανώσεων αυτών και ιδιαιτέρως του Ερυθρού Σταυρού187.    

 

Μεταχείριση Γυναικών.  Στο ΙΙΙ μέρος της Σύμβασης «Περί της καταστάσεως και 

μεταχείρισης των προστατευόμενων προσώπων», στις κοινές διατάξεις, τα 

προστατευόμενα πρόσωπα δικαιούνται σε κάθε περίπτωση σεβασμού και «θα 

τυγχάνουν πάντα ανθρωπιστικής μεταχείρισης και προστασίας από πράξεις βίας, 

απειλής, ύβρεων και δημόσιας περιέργειας». Είναι εύλογη η υποχρέωση των μερών 

να προάγουν την ανθρώπινη μεταχείριση και να προστατεύουν θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε περίπτωση. Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά για όλη τη Σύμβαση, θέτοντας τη βάση των νομικών πλέον υποχρεώσεων 

όχι μόνο κρατών αλλά και ατόμων, τα οποία με τις πράξεις τους μπορούν να 

εκτεθούν στις διατάξεις της Σύμβασης. Διαφαίνεται ότι η Σύμβαση ορίζεται πλέον,  

από την γενικότερη  Ανθρωπιστική ιδέα, που κυριαρχεί σε όλες τις κοινωνίες και 

θρησκευτικές ιδεολογίες.    

 Ιδιαίτερα για τις γυναίκες κρίθηκε αναγκαίο και επιτακτικό το γεγονός, ότι 

χρήζουν ειδικών μέτρων προστασίας λόγω του γεγονότος της στοχοποίησης τους 
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εξαιτίας του φύλου. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 27 : «Οι γυναίκες θα 

τυγχάνουν ειδικής προστασίας εναντίον πάσης επιθέσεως κατά της τιμής τους, ιδίως 

εναντίον βιασμού, εξαναγκασμού εις πορνείαν ή οιασδήποτε μορφής ασέμνου 

επιθέσεως»188. Τα περιστατικά έκθεσης γυναικών σε ακραία μεταχείριση και 

εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, υπαγόρευαν άμεσα 

την ανάγκη ποινικοποίησης των συμπεριφορών αυτών στις Συμβάσεις του 1949189. 

Η βίαιη εξώθηση των γυναικών ακόμη και παιδιών σε πορνεία, κυρίως σε 

κατεχόμενες περιοχές, εκτός του ηθικού και κοινωνικού προβλήματος που 

δημιουργεί και που παραμένει μετά την λήξη του πολέμου, εξέθεσε τα άτομα αυτά 

σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, που είχαν χαρακτηριστικά επιδημίας190.  

Έτσι στη διπλωματική συνδιάσκεψη ήταν επιτακτική η σύνταξη της συγκεκριμένης 

παραγράφου. 

  Παρά το γεγονός όμως της ποινικοποίησης των πράξεων αυτών στο IHL και 

μίας σειράς δράσεων που ακολούθησαν τις συνθήκες της Γενεύης για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου, τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Η 

απουσία νόμου και τάξης κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, η αδυναμία και 

αδιαφορία των κρατών να προστατέψουν επιεικώς τις ευάλωτες ομάδες ανάμεσα 

στον υπόλοιπο πληθυσμό, και η πολυπλοκότητα του πολεμικού φαινομένου έχουν 

μάλλον μετατρέψει τους βιασμούς σε πολεμικό όπλο. Στη δυναμική του χρόνου οι 

σύγχρονες ένοπλες συγκρούσεις ανέδειξαν το μείζον θέμα των συστηματικών 

βιασμών, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούνται ως στρατιωτική τακτική. Στους 

συστηματικούς βιασμούς τα κίνητρα δεν είναι σεξουαλικά και δεν αποτελούν 

αντίποινα. Επιδιώκεται η εγκυμοσύνη μεγάλου αριθμού του γυναικείου πληθυσμού 

του αντιπάλου, γεγονός που οδηγεί τις κοινότητες που πλήττονται από τέτοιες 

τακτικές σε μακροπρόθεσμη διάλυση. Τα παιδιά που προέρχονται από αυτές τις 

εγκυμοσύνες, μπορούμε να τα ονομάσουμε ως «παιδιά του πολέμου», τα οποία 

από τη στιγμή της γέννησης τους διαβιούν σε περιβάλλον μάλλον εχθρικό, με 

αποτέλεσμα την διόγκωση κοινωνικών προβλημάτων191.  Από την εποχή της 

κυρώσεως των Συμβάσεων της Γενεύης έχουν αναληφθεί από όλους σχεδόν τους 

παγκόσμιους οργανισμούς, κράτη, μη κυβερνητικές οργανώσεις ακόμη και από 

συμμαχίες στρατιωτικού χαρακτήρα εκτενείς δράσεις για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος που μάλλον διογκώνεται με την πάροδο του χρόνου παρά 

εξομαλύνεται. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, πιστός στην πολιτική διαδικασία, 
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έχει εκδώσει μία σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της γενικής 

συνέλευσης καθώς  και επίσημων αναφορών του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ192, με 

τα οποία επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο πρόβλημα, το οποίο δεν σχετίζεται με 

τους σκοπούς της πολεμικής διαδικασίας.   

 

Προνομιακή Μεταχείριση Παιδιών και Μητέρων. Παιδία κάτω των δεκαπέντε 

ετών, έγκυες μητέρες καθώς και μητέρες με παιδία κάτω των επτά ετών, θα 

απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης193, όσο αφορά στη λήψη ατομικών 

βοηθημάτων, ιατρικής προστασίας και προστασίας από τους κινδύνους του 

πολέμου, όπως και οι πολίτες του κράτους στο οποίο βρίσκονται194.  

 

Ιδρύματα Παιδικής Φροντίδας και Εκπαίδευσης. Η δύναμη κατοχής, σε 

συνεργασία με τις εθνικές και τοπικές αρχές, θα παρέχει διευκολύνσεις για την καλή 

λειτουργία ιδρυμάτων που φιλοξενούν και εκπαιδεύουν παιδιά. Είναι δε υπόχρεη 

στην ταυτοποίηση των παιδιών και στην αποφυγή αλλοίωσης της προσωπικής τους 

κατάστασης, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ένταξης των παιδιών αυτών, σε 

ομάδες και οργανώσεις που έχουν άμεση σχέση με την κατακρατούσα δύναμη195 

όπως παρατηρήθηκε στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πολλές φορές 

αναπτύχθηκαν μηχανισμοί, που στρατολογούσαν νεαρής ηλικίας άτομα σε 

αμφιλεγόμενες πολιτικά οργανώσεις με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

παραστρατιωτικών ομάδων196. Η ταυτοποίηση των παιδιών είναι μία ιδιαίτερη 

διαδικασία που θα πρέπει να παρέχει όλα τα εχέγγυα μέτρα από την κατακρατούσα 

δύναμη, η οποία στην περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων δομών στο υπό κατάληψη 

έδαφος, απαιτεί τη συνεργασία υπηρεσιών της υπό κατάληψης περιοχής με τον 

κατακτητή197. Σε περίπτωση ανεπάρκειας τέτοιων δομών και ιδρυμάτων, η 

κατακρατούσα δύναμη οφείλει να μεριμνήσει για την περιποίηση και εκπαίδευση 

των παιδιών αυτών, με πρόσωπα τα οποία θα ανήκουν στην ίδια εθνική, γλωσσική 

και θρησκευτική ομάδα με τα παιδιά, λαμβάνοντας πρωτίστως αντίστοιχη μέριμνα 
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για απροστάτευτα παιδιά. Όταν αμφισβητούνται οι ταυτότητες των παιδιών, η 

ενεργοποίηση των γραφείων πληροφοριών από τις εμπόλεμες δυνάμεις, των 

οποίων η συγκρότηση προβλέπεται στο άρθρο 136 της Σύμβασης198, δίνει τη 

δυνατότητα παροχής πληροφοριών για το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού για 

την αποσαφήνιση της πραγματικής του ταυτότητας. Μέτρα τα οποία λαμβάνουν  

μέριμνες για παιδιά κάτω των 15 ετών, για εγκύους γυναίκες και μητέρες με παιδιά 

κάτω των 7 ετών, δεν πρέπει να εμποδίζονται, ιδιαίτερα αυτά που προϋπήρχαν τις 

κατοχικής περιόδου.     

 

Απαγόρευση Αναγκαστικής Εργασίας . Απαγορεύεται για τα κράτη μέλη  η 

υποχρεωτική εργασία για πρόσωπα κάτω των δεκαοχτώ ετών.199 Παραμένει ένας 

από τους αντικειμενικούς σκοπούς της Σύμβασης, η προστασία των μικρών ηλικιών, 

από πράξεις βίαιης και υποχρεωτικής εκδούλευσης και η αποφυγή μετακινήσεων 

αυτών των προσώπων από τις πατρικές τους εστίες και μακριά από τους φυσικούς 

τους προστάτες. Η αναφερόμενη στο άρθρο 51 εργασία, νοείται όχι μόνο ως η 

εργασία για άμεσους στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και η εργασία που απαιτείται 

για τη διοικητική υποστήριξη ενός στρατεύματος. Στο σημείο αυτό το άρθρο 51 της 

Σύμβασης, κάνει μία ουσιαστική διάκριση μεταξύ της στρατιωτικής εργασίας και της 

πολιτικής εργασίας, εντάσσοντας στη στρατιωτική εργασία, εκτός της άμεσης 

συμμετοχής στην πολεμική διαδικασία και την εργασία που απαιτεί η  διοικητική 

μέριμνα. Από το συγκεκριμένο μέτρο εξαιρούνται οι γυναίκες με παιδία ηλικίας 

κάτω των επτά ετών, όπως συναντούμε σε άλλα σημεία της ΙV Συμβάσεως της 

Γενεύης. Στη δυναμική που αναπτύχθηκε μετά την υπογραφή της Συμβάσεως 

διαπιστώνεται η απόλυτη προσέγγιση της ηλικιακής οριοθέτησης στη δυνατότητα 

στράτευσης, που είναι τα δεκαοχτώ έτη, με τάσεις ανατροπής ορισμένων προς τα 

κάτω ορίων που υφίστανται ακόμη στο διεθνές σύστημα κρατών. Χαρακτηριστική 

είναι η υπ΄αριθ. 182 Σύμβαση της ΔΟΕ του 1999 για τον περιορισμό των χειρότερων 

μορφών εργασίας για τα παιδιά που καθορίζει το όριο στράτευσης στα δεκαοχτώ 

έτη200.   

 

Απαγόρευση Θανατικής Ποινής Παιδιών. Ρητά στην τελευταία παράγραφο του 

άρθρου 68 της σύμβασης απαγορεύεται η θανατική ποινή προσώπων για πράξεις 

που τελέστηκαν όταν το άτομο βρισκόταν κάτω από την ηλικία των δεκαοχτώ 

ετών201. Στην σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού202 έχουμε την γενική 

απαγόρευση απόδοσης θανατικής ποινής με το πέρας μιας δικαστικής διαδικασίας 

σε άτομα κάτω των δεκαοχτώ ετών τον χρόνο τέλεσης των εγκλημάτων.  Στο 
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πρόσθετο πρωτόκολλο Ι, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 77, η θανατική 

ποινή σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών. για πράξεις που σχετίζονται με την ένοπλη 

σύγκρουση, απαγορεύεται. 

 

Γυναίκες και Ανήλικοι Κρατούμενοι.  Στην περίπτωση που υπάρχουν γυναίκες υπό 

περιορισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν τα εχέγγυα κρατήσεως συγκριτικά 

με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 27 της Συμβάσεως203. Συγκεκριμένα θα πρέπει 

να έχει προβλεφθεί η δυνατότητα ξεχωριστής στέγασης σε ξεχωριστά οικήματα, 

από τους άλλους κρατουμένους, και υπό την επίβλεψη γυναικών υπαλλήλων και όχι 

ανδρών204. 

Για τα παιδία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ειδικό καθεστώς205 αυτών όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 50 της σύμβασης. Η κράτησή τους θα συντελείται μέσω 

ιδρυμάτων-ειδικών εγκαταστάσεων και όχι σε σωφρονιστικού χαρακτήρα 

εγκαταστάσεις.  

 

Μέριμνα για την Οικογενειακή συνοχή. Η δύναμη κατοχής, θα συγκεντρώνει κατά 

το δυνατό τα υπό περιορισμό πρόσωπα. Στην περίπτωση οικογενειών, αυτές πρέπει 

να συγκεντρώνονται στο ίδιο μέρος προς αποφυγή της οικογενειακής διάσπασης, 

εκτός των περιπτώσεων που κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισμός λόγω των αναγκών 

εργασίας206. Αυτό απαντάτε κυρίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν μεγάλοι 

αριθμοί εσωτερικά εκτοπισμένων, οι οποίοι κινούνται με τις οικογένειές τους. Οι 

οικογένειες θα διαμένουν σε οικήματα τα οποία θα βρίσκονται συγκεντρωτικά 

εντός μεγάλων και φυλασσόμενων εγκαταστάσεων207. Η φύλαξη αναφέρεται στην 

προστασία απειλών που προέρχονται εκτός των εγκαταστάσεων αυτών, και όχι με 

την έννοια που αποδίδεται στα μέτρα φύλαξης στρατοπέδων αιχμαλώτων πολέμου. 

Τα παιδία παραμένουν με τους γονείς τους στα οποία παρέχεται εκπαίδευση208. 

Χαρακτηριστική είναι η δράση του Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες, που ένα μεγάλο και σημαντικό έργο της, είναι η δημιουργία και 

διεύθυνση τέτοιων εγκαταστάσεων209.  

 

Σίτιση Γυναικών και Παιδιών.  Στην ανωτέρω περίπτωση περιορισμού σε προς 

τούτο εγκαταστάσεις, η κατακρατούσα δύναμη θα λαμβάνει ειδική μέριμνα για τη 

συμπληρωματική διατροφή των εγκύων, των γυναικών που βρίσκονται σε περίοδο  
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λοχείας, καθώς  για παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών210, σε συνάρτηση με τις 

φυσιολογικές ανάγκες. Η παράγραφος 5 του άρθρου 89, προτάθηκε στη 

διπλωματική συνδιάσκεψη, από τη «Διεθνή Ένωση για την Ανάπτυξη των Παιδιών»,  

όπου υποστηρίχθηκε η ανάγκη μέριμνας για τη συμπληρωματικότητα των παιδικών 

τροφών, προς αποφυγή μίας ελλειμματικής διατροφής στην περίοδο διαμονής 

εντός εγκαταστάσεων211.  

 

Απελευθέρωση  Εγκλείστων.  Όταν παύουν να συντρέχουν οι λόγοι περιορισμού, 

τότε προτεραιότητα στην απελευθέρωση έχουν τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και 

μητέρες με βρέφη και τραυματισμένα παιδιά μικρή ηλικία212. Πρέπει να τονιστεί ο 

ρόλος των προστάτιδων δυνάμεων και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού 

Σταυρού σε μία τέτοια διαδικασία, που απαιτεί την ιδία βούληση της 

κατακρατούσας δυνάμεως. Στη διπλωματική συνδιάσκεψη ελήφθησαν υπόψη τα 

πολλά παραδείγματα ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ των αντιμαχομένων, 

στηριζόμενα στην αρχή της αμοιβαιότητας213. Φυσικά τέτοιου είδους 

επαναπατρισμοί απαιτούν την συγκατάθεση της χώρας προέλευσης και βασίζονται 

στην αρχή του «non – refoulement» που αποτελεί βασική αρχή στο δίκαιο των 

προσφύγων. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 45(εδ. δ΄), προστατευόμενο 

πρόσωπο δεν μπορεί να μετακινηθεί σε χώρα, όπου είναι δυνατόν να διωχθεί για 

πολιτικούς λόγους.214  

 

 

ΙΙΙ.2.2.  Το πρόσθετο πρωτόκολλο Ι του 1977 στις συμβάσεις της Γενεύης του 1949. 

 

Η πολεμική μετεξέλιξη και η πολυπλοκότητα του αξεπέραστου πολιτικού 

προβλήματος του πολεμικού φαινομένου, οδήγησε στην υιοθέτηση των δύο 

πρόσθετων πρωτοκόλλων, ώστε να αποσαφηνιστούν ιδιαίτερες καταστάσεις, να 

ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας και να επαναδιατυπωθούν εθιμικοί κανόνες 

προστασίας σε περίοδο διεθνών συρράξεων, των οποίων η έννοια διευρύνεται στο 

πρόσθετο πρωτόκολλο Ι του 1977215. Πλέον στην έννοια της διεθνούς σύρραξης, 

περιλαμβάνονται και ένοπλοι αγώνες κατά της αποικιοκρατίας, εθνικά 

απελευθερωτικά κινήματα και αγώνες κατά της ξένης κατοχής, οπότε έχουμε 

εισαγωγή στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ρυθμίσεων συγκρούσεων μεταξύ λαών 
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και κράτους216. Τα πρωτόκολλο Ι σε μεγάλο μέρος ανταποκρίθηκε στην ευχή και 

επιθυμία της Διεθνούς επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού να διευρυνθούν τα μέτρα  

προστασίας για τους αστικούς πληθυσμούς, τα οποία είχαν παραμεριστεί από το 

1907, γεγονός που αποτελούσε και τον αντικειμενικό σκοπό της διπλωματικής 

συνδιάσκεψης της Γενεύης το 1977217. Η διατύπωση των Θεμελιωδών εγγυήσεων 

στο άρθρο 75 του πρωτοκόλλου Ι, που παρέχονται ως ελάχιστη προστασία των 

αμάχων κατά την διάρκεια των διεθνών συρράξεων, με απόλυτη αντιστοιχία με τις 

διατάξεις του κοινού άρθρου 3 των τεσσάρων συμβάσεων της Γενεύης218. Οι 

εγγυήσεις αυτές παρέχουν την απόλυτη προστασία, όταν κάποιο άτομο βρεθεί υπό 

την εξουσία ενός από τα μέρη στη σύρραξη, και παρά τους περιορισμούς και τις 

ρήτρες παρέκκλισης, δημιουργούν ένα χαρακτήρα  κανόνων «jus cogens»219, που 

υποχρεώνουν τα κράτη να τους σεβαστούν, όταν δεν προβλέπονται ευνοϊκότερες 

ρυθμίσεις.  

Ειδικότερα για την προστασία των γυναικών και των παιδιών κατά τις περιόδους, 

συρράξεων διεθνούς χαρακτήρα προβλέπεται: 

 

Χαρακτηρισμός ως Ασθενείς. Στο άρθρο 8 του τμήματος Ι του πρωτοκόλλου Ι, στην 

ορολογία διαπιστώνουμε, ότι σε εγκυμονούσες γυναίκες, σε νεογέννητα, καθώς και 

σε μέλλουσες μητέρες, αποδίδεται η ιδιότητα  του ασθενούς και ως έτσι θα 

αντιμετωπίζονται220. Σαφώς η ιδιότητα της εγκύου δεν συνεπάγεται και ασθένεια, 

όπως και τα νεογέννητα δε χρήζουν στο σύνολό τους ιατρικής παρακολούθησης. Η 

σημασία της απόδοσης του χαρακτηρισμού των ανωτέρω ανθρωπίνων 

καταστάσεων, έγκειται στο γεγονός ότι τα άτομα αυτά έχουν στο πεδίο εφαρμογής 

το ενδιαφέρον των υγειονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων μέσων που 

χρησιμοποιούνται κυρίως μεταφορικών μέσων, που αναλόγως των υγειονομικών 

προτεραιοτήτων, θα επιταχύνουν πιθανόν την απομάκρυνση μικρών παιδιών και 

εγκύων γυναικών από τον πυρήνα μιας ένοπλης αντιπαράθεσης.  
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Προστασία Γυναικών.  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 76 «Οι γυναίκες θα 

αποτελούν αντικείμενο ειδικού σεβασμού» και θα προστατεύονται από βιασμούς, 

την εξαναγκαστική πορνεία και οποιαδήποτε άλλη μορφή άσεμνης επίθεσης221.  

Διαπιστώνεται η επανάληψη της παραγράφου 2(β) του άρθρου 75 που αναφέρεται 

στις Θεμελιώδης εγγυήσεις, με την πρόσθεση της πράξεως του βιασμού. Σύμφωνα 

με την ΔΕΕΣ, στο συνταχθέν προσχέδιο του πρωτοκόλλου υπήρχε το ενδιαφέρον να 

επαναδιατυπωθούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 της IV 

Σύμβασης της Γενεύης222. Ο συγκεκριμένος κανόνας αναφέρεται στις γυναίκες που 

βρίσκονται σε εδάφη των αντιμαχομένων κατά τη διάρκεια μίας διεθνοποιημένης ή 

διεθνούς ένοπλης σύρραξης και όχι μόνο σε αυτές που επηρεάζονται άμεσα από τη 

σύγκρουση223, μεγεθύνοντας το γεωγραφικό εύρος της παρεχόμενης προστασίας, 

σε σχέση με την  IV Σύμβαση της Γενεύης, που αναφέρεται σε κατακρατούσα 

δύναμη. Επίσης η διατύπωση της πρώτης παραγράφου έρχεται συμπληρωματικά 

στη Διεθνή Σύμβαση για τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα που 

επικεντρώνεται στην ισότητα των δύο φύλων.      

 Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 76 «Οι έγκυες γυναίκες και μητέρες με 

εξαρτώμενα παιδιά και οι οποίες συλλαμβάνονται, κρατούνται ή φυλακίζονται για 

λόγους σχετιζόμενους με την ένοπλη σύγκρουση, απολαμβάνουν απόλυτης 

προτεραιότητας για την εξέταση των υποθέσεών τους».  Οι συντάκτες θέλουν να 

δώσουν βαρύτητα στην προτεραιότητα που πρέπει να ακολουθούν οι 

αντιμαχόμενες δυνάμεις, που προβαίνουν στον περιορισμό γυναικών με τα  

ανωτέρω χαρακτηριστικά, ώστε η απελευθέρωσή τους να έρχεται σε σύντομο χρόνο 

από την κράτησή τους224.  Ανακύπτει το ζήτημα της αποσαφήνισης της κατάστασης 

μίας εγκύου στον πρώιμο χρόνο αυτής, οπότε και είναι απαραίτητη η γυναικολογική 

εξέταση. Τέτοιο ενδεχόμενο ίσως να αποτελεί απλώς μία επιθυμία από την πλευρά 

των συντακτών, διότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο σε μία εμπόλεμη κατάσταση, στην 

οποία οι χρόνοι μεταβολής των πραγματικών δεδομένων είναι ραγδαίοι, να 

αναζητούνται τέτοιες δυνατότητες. Επίσης ανακύπτει το ιδιαίτερο ζήτημα 

αποσαφήνισης, του ποια ηλικία οριοθετεί τα εξαρτώμενα από τις μητέρες τους 

παιδιά, από τα μη εξαρτώμενα225.   
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 Στην Τρίτη παράγραφο του άρθρου 76, τα εμπόλεμα μέρη θα πρέπει να 

αποφεύγουν, χωρίς ρητά να τους απαγορεύεται, την θανατική καταδίκη εγκύων 

γυναικών και μητέρων με εξαρτημένα από αυτέ τέκνα, για αδικήματα που 

σχετίζονται με την ένοπλη σύγκρουση.  Η ρητή απαγόρευση έρχεται με την 

τελευταία πρόταση: «Η θανατική ποινή για τις γυναίκες αυτές θα παραμένει 

ανεκτέλεστη». Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποσαφηνίσουμε ποια είναι τα 

αδικήματα που σχετίζονται με την ένοπλη σύγκρουση και να τα διαχωρίσουμε από 

τα λοιπά ποινικά αδικήματα των εσωτερικών νομοθετικών συστημάτων, όταν κατά 

τον χρόνο τέλεσης υπάρχει και μία ένοπλη σύγκρουση στον εγγύς γεωγραφικό 

χώρο. Αυτό είναι σίγουρα αντικείμενο διερεύνησης ενός δομημένου και 

λειτουργικού δικαστικού συστήματος που δυστυχώς η ανθρώπινη ιστορία διδάσκει 

ότι είναι το πρώτο που καταρρέει ή υπολειτουργεί σε ανώμαλες καταστάσεις όπως 

είναι ο πόλεμος. Γεγονός είναι ότι στη διπλωματική συνδιάσκεψη και στα Working 

Groups που προηγήθηκαν αυτής, διατυπωθήκαν προτάσεις όπως η μη ανάγνωση 

της θανατικής ποινής σε εγκύους και σε μητέρες με εξαρτώμενα παιδιά, όπως και η 

αναστολή της ποινής έως την γέννηση ή την ηλικιακή ωρίμανση του παιδιού μίας 

τέτοιας μητέρας και έως ότου θεωρείται ότι έχει αυτές τις ιδιότητες226. Το 

ανακύπτον ηθικό και ανθρωπιστικό πρόβλημα θα λυνόταν με την καθολική 

απαγόρευση θανατικών ποινών και ιδιαίτερα γυναικών από όλα τα συμβαλλόμενα 

μέρη και όχι μόνο σε περιόδους πολέμου. Αυτήν τη στιγμή έχει γίνει μεγάλη 

πρόοδος από τα περισσότερα κράτη ως προς την αντιμετώπιση της θανατικής 

ποινής σε περιόδους πολέμου.     

 

     Προστασία Παιδιών.  Στο άρθρο 77 του πρωτοκόλλου Ι, τα εμπόλεμα μέρη θα 

πρέπει να παρέχουν στα παιδιά μέριμνα και βοήθεια όταν την χρειάζονται με 

ταυτόχρονη επίδειξη σεβασμού και προστασίας. Θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 

μέτρα ώστε παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών να μη λαμβάνουν μέρος στις 

εχθροπραξίες και να αποφεύγεται η στρατολόγησή   τους. Όταν τα εμπόλεμα μέρη 

δεν μπορούν να αποφύγουν τη στρατολόγηση παιδιών κάτω των 18 ετών, να 

στρατολογούν κατά προτεραιότητα τα μεγαλύτερα. Όταν παιδία κάτω των 

δεκαοχτώ ετών εμπλέκονται στη σύρραξη, θα τυγχάνουν ειδικής προστασίας, ενώ 

σε περίπτωση σύλληψή τους ή φυλάκισή τους, για λόγους που σχετίζονται με την 

ένοπλη σύρραξη, θα κρατούνται σε ξεχωριστούς χώρους από τους μεγαλύτερους 

και θα αντιμετωπίζονται όχι ως αιχμάλωτοι πολέμου, αλλά ως παιδιά με τα 

ωφελήματα και μέτρα προστασίας που αφορούν παιδία που δεν μετέχουν στη 

                                                                                                                                                        

έτη, την παιδική ηλικία από έξι έως 18 έτη μαζί με την περίοδο της εφηβείας, χωρίς όμως σε καμία 
βιβλιογραφία να διατυπώνονται απόλυτες και αυστηρές οριοθετήσεις..       
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Nijhoff Publishers, ο.π.,  σελ 895. 
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σύρραξη. Επίσης η Θανατική ποινή δεν θα εκτελείται σε παιδιά που βρίσκονται 

κάτω από την ηλικία των δεκαοχτώ ετών227.   

 Παρά το γεγονός ότι η IV Σύμβαση της Γενεύης αναφέρεται σε διάφορα 

μέτρα προστασίας παιδιών κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων228, η διπλωματική 

συνδιάσκεψη ήθελε, όπως και στην περίπτωση των γυναικών να διευρύνει τα μέτρα 

προστασίας για τα παιδιά όχι μόνο σε κατεχόμενες περιοχές αλλά σε ολόκληρες 

επικράτειες των αντιμαχομένων. Αναφέρεται δε σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται 

εντός αυτών των εδαφών ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι στις εχθροπραξίες229. 

Το άρθρο αναπτύσσει τα μέτρα της  IV Σύμβασης της Γενεύης και της Παγκόσμιας 

διακήρυξης για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των παιδιών. Η συντάκτες 

του προσχεδίου του πρωτοκόλλου, με ιδιαίτερη προσοχή δεν έβαλαν αυστηρά 

ηλικιακά όρια, ενώ είναι σημαντική η αναγνώριση των παιδιών μαχητών όχι ως 

ενηλίκων αιχμαλώτων πολέμου αλλά ως παιδιών που βρίσκονται σε μία ιδιαίτερη 

κατάσταση, χωρίς να χάνουν τα δικαιώματα των λοιπών ανηλίκων. Η αναστολή της 

εκτέλεσης της  θανατικής ποινής, για πρόσωπα κάτω των δεκαοχτώ ετών, αποτελεί 

ρητή απαγόρευση και διασφαλίζει κάποια κενά σε προηγούμενα κείμενα του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων230.       

 

      

Εκκένωση Παιδιών.  Στο  Άρθρο 78 αναπτύσσεται μια σειρά υποχρεώσεων για τους 

αντιμαχόμενους υπό τύπο ενεργειών στις οποίες θα πρέπει να προβούν ώστε να 

εξασφαλιστεί ο πιο ασφαλής τρόπος εκκένωσης παιδιών από περιοχές που 

βρίσκονται σε σύρραξη231. Έτσι παιδία που είναι υπήκοοι ξένης χώρας δεν θα 

μετακινούνται σε τρίτη χώρα, παρά μόνον για λόγο που αφορά την προσωρινή 

εκκένωση και αν συντρέχουν λόγοι υγείας ή ιατρικής περίθαλψης και μόνο όταν 

βρίσκονται σε κατεχόμενη περιοχή232. Η εκκένωση γίνεται με τη γραπτή 

συγκατάθεση προσώπων που επιμελούνται τα παιδία, ενώ εποπτεύεται από την 

προστάτιδα δύναμη. Οι χώροι υποδοχής θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα της 

                                                      
227

 Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, ο.π.,  Άρθρο 77,  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην δεύτερη παράγραφο: «Τα εμπόλεμα μέρη να λάβουν όλα 
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232

 Η συγκεκριμένη διατύπωση του άρθρου, εμπεριέχει μία προβληματική, διότι στην περίπτωση που 
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συνέχισης της ηθικής και θρησκευτικής παιδείας των παιδιών που εκκενώθηκαν233.  

Για την οργάνωση της επιστροφής των παιδιών, οι αρχές των τόπων φιλοξενίας 

εκδίδουν για κάθε παιδί, ειδικά δελτία ταυτότητας με σημαντικές για το παιδί 

πληροφορίες όπως φωτογραφία του παιδιού, κατάσταση υγείας, ονοματεπώνυμα 

γονέων κτλ, τα οποία αποστέλλονται στα πρακτορεία πληροφοριών της ΔΕΕΣ.   

 

 

 

ΙΙΙ.3.  Η προστασία των γυναικών και των παιδιών κατά την διάρκεια    ενόπλων 

συρράξεων Μη  διεθνούς χαρακτήρα. 

 

 ΙΙΙ.3.1. Το κοινό Άρθρο 3 στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949. 

 

Οι ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα (NIAC- non international armed 

conflict), αποτελούν πλέον το σύνολο σχεδόν των ενόπλων συρράξεων που 

απασχολούν το διεθνές σύστημα. Η πολυπλοκότητα του εύρους πολεμικών  

δράσεων που έπονται αυτής της διαδικασίας, έχει διαπιστωθεί ότι έχει προκαλέσει 

και προκαλεί δυσανάλογα μεγαλύτερες καταστροφές σε αμάχους, σε σχέση με 

αυτές που προκαλούνται από συρράξεις  Διεθνούς Χαρακτήρα234. Το άρθρο 3, κοινό 

και ταυτάριθμο στις τέσσερις συμβάσεις της Γενεύης, αποτελεί το μόνο νομικό 

αξίωμα εγγύησης της ανθρωπιστικής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια μίας ένοπλης 

σύγκρουσης που λαμβάνει χώρα στην εδαφική περιοχή ενός εκ των 

συμβαλλομένων μερών,  μέχρι και το 1977, που υιοθετούνται τα δυο πρόσθετα 

πρωτόκολλα. Οι διατάξεις του άρθρου αποτελούν πυρήνα απαραβίαστων 

δικαιωμάτων που θα εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση και σε οποιεσδήποτε 

συνθήκες235. Συγκεκριμένα παρέχει προστασία σε εκείνα τα άτομα που δεν 

λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες ή που έχουν σταματήσει την στρατιωτική τους 

δράση για οποιαδήποτε αιτία. Ως εκ τούτου νοούνται ως άτομα υπό την προστασία 

του άρθρου, οι κύριες υποκατηγορίες αμάχων όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.  

 Το κοινό άρθρο 3 χαρακτηρισμένο και ως «Σύμβαση σε Μικρογραφία»236,  

συντάχθηκε με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός «νομικά δεσμευτικού 

ανθρωπιστικού καθεστώτος»237 για τους αντιμαχόμενους σε μία εσωτερική ένοπλη 

σύγκρουση, ορίζοντας την ανθρωπιστική μεταχείριση και απαριθμώντας μια σειρά 
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πράξεων που είναι ασυμβίβαστες προς αυτή. Σε απόλυτη ομοιότητα με το άρθρο 3 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ανθρώπου απαγορεύεται η προσβολή 

της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας μέσω του φόνου, των ακρωτηριασμών 

και των βασανιστηρίων. Απαγορεύεται η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

και ιδιαίτερα η εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση. Απαγορεύει τη σύλληψη 

ομήρων και την καταδίκη χωρίς τη συγκρότηση δικαστηρίου το οποίο να παρέχει 

όλες τις νομικές εγγυήσεις που αναγνωρίζονται στους πεπολιτισμένους λαούς. Οι 

κανόνες αυτοί χαρακτηρίζονται ως κανόνες αναγκαστικού δικαίου (jus cogens) και 

οι οποίοι επαναλαμβάνονται σε διάφορες διεθνείς πράξεις ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα238. 

 Το ερώτημα που τίθεται, αφορά την αποτελεσματικότητα του κοινού 

άρθρου 3, καθόσον στις διατάξεις του άρθρου δεν προσδιορίζονται αντικειμενικά οι 

συνθήκες και οι ρήτρες εφαρμογής του. Η ιστορική παρατήρηση των ενόπλων 

συρράξεων μη διεθνούς χαρακτήρα, διαβεβαιώνει για την ανακόλουθη με τις 

διατάξεις του κοινού άρθρου 3, πολιτική και στρατιωτική πρακτική κρατών, ακόμη 

και από κράτη με ουσιώδη και εξέχων ρόλο στις διπλωματικές συνδιασκέψεις της 

Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Το άρθρο 3 τίθεται σε λειτουργία σε 

περιπτώσεις συγκρούσεων που ανακύπτουν εντός των συγκεκριμένων εδαφικών 

ορίων των συμβαλλομένων μερών. Οτιδήποτε άλλο που είναι δυστυχώς και το 

σύνηθες, δεν συνάδει με την υπό τύπο όρους εφαρμογή του άρθρου. Ως εκ τούτου 

η ικανοποίηση κάποιων εκ των θεμελιωδών κανόνων που θέτει το άρθρο 3, 

εναποτίθενται στη διακριτική ευχέρεια των αντιμαχομένων και στην πολιτική-

νοητική τους οξυδέρκεια ώστε να καταφέρουν να επικοινωνήσουν.  Έτσι το άρθρο 

εφαρμόζεται μερικώς και κατά τρόπο ίσως τυχαίο, μόνο όταν ευδοκιμούν συνθήκες 

που δημιουργούνται όχι από ανθρωπιστικές αλλά από πολιτικές ενέργειες. Η 

αποσαφήνιση του είδους της σύγκρουσης, η οποία θα πρέπει να είναι ένοπλη, 

απαιτεί την ύπαρξη δύο μερών, εκ των οποίων το ένα προφανώς θα πρέπει να 

αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση του συμβαλλόμενου μέρους. Η άλλη αντιμαχόμενη 

οντότητα, είναι συνήθως το μέρος που εξεγείρεται και επαναστατεί μεταφέροντας 

την αντιπαράθεση σε επίπεδο ένοπλης βίας. Η εφαρμογή του άρθρου 3 απαιτεί την 

ελάχιστη  δυνατότητα του μέρους αυτού, να επιδεικνύει έναν ορισμένο βαθμό 

οργάνωσης και τη δυνατότητα διαχείρισης των υπό την κατοχή του εδαφών. Η 

διεθνής υποχρέωση ως προς την εφαρμογή του άρθρου, έχει αναληφθεί μόνο από 

την επίσημη και αναγνωρισμένη αρχή του κράτους και όχι από το εξεγερμένο 

μέρος, το οποίο δεν έχει αναλάβει τέτοια διεθνή υποχρέωση και το οποίο στα 

πρώτα στάδια της σύγκρουσης, δεν διαθέτει καμία επίσημη αναγνώριση, πέραν των 
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όποιων συμπαθειών για πολιτικούς λόγους. Το πρόβλημα αυτό δίνατε σύμφωνα με 

τον καθηγητή κ.Χατζηκωνσταντίνου  να ξεπεραστεί με την θέση ότι, οι διεθνείς 

αυτές υποχρεώσεις τίθενται «επί όλου του πληθυσμού του ενδιαφερόμενου 

κράτους»239. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται αφορά την επέκταση εσωτερικών 

συγκρούσεων σε γειτονικές και όμορες περιοχές εκτός των ορίων της εδαφικής 

κυριαρχίας του συμβαλλόμενου μέρους. Από την υφιστάμενη νομολογία των ad hoc 

δικαστηρίων, διαπιστώνεται ότι έχουν αποδοθεί ευθύνες για παραβάσεις του 

άρθρου 3 και σε τέτοιες περιπτώσεις240.  

 Το 1965 η ΧΧη διεθνής συνδιάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού στην Βιέννη, 

έκρινε ανεπαρκή την παρεχόμενη προστασία κατά τη διάρκεια των Μη Διεθνών 

Ενόπλων συρράξεων και υιοθέτησε δύο αποφάσεις με σκοπό τη  διεύρυνση της 

προστασίας αυτής. Σε κάθε σύνοδο της ΔΕΕΣ τονιζόταν το ζήτημα της διεύρυνσης 

της προστασίας, έως ότου το 1972 κατατέθηκε το σχέδιο του ΙΙ πρόσθετου 

πρωτοκόλλου, το οποίο οριστικά υιοθετήθηκε το 1977. 

 

 

ΙΙΙ.3.2. Το πρόσθετο πρωτόκολλο ΙΙ στις συμβάσεις της Γενεύης του 1949. 

 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου  του 

1949 αφορά την προστασία του ατόμου κατά την διάρκεια  μη διεθνών ενόπλων 

συρράξεων. Αποτελεί το πρώτο διεθνές κείμενο στο οποίο περιέχονται οι 

θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές για την προστασία του ατόμου σε συρράξεις μη 

διεθνούς χαρακτήρα. Στη δεύτερη παράγραφο του προοιμίου γίνεται αναφορά στη 

διασύνδεση των διατάξεων και ψηφισμάτων του Διεθνούς Δικαίου των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων με το ΙΙ πρόσθετο πρωτόκολλο241. Η αναφορά γίνεται για να τονίσει τη 

συνάρτηση μεταξύ των διατάξεων του Πρόσθετου Πρωτόκολλου ΙΙ και των ρητρών 

παρέκκλισης που υπάρχουν στα συμβατικά κείμενα του Δικαίου των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Οι οποίες έχουν εφαρμογή και σε περιόδους εντάσεως και ένοπλων 

εσωτερικών αντιπαραθέσεων242. Κατά τη διάρκεια αυτών των καταστάσεων κάποια 

δικαιώματα δεν αναστέλλονται. Αυτά είναι Το δικαίωμα στην Ζωή, η απαγόρευση 

ομηρείας και δουλείας και των βασανιστηρίων, η ελευθερία της θρησκείας, η 

νομική αρχή του nullum crimen, nulla poene sine lege, η προστασία της οικογένειας 

και τα δικαιώματα των παιδιών. Η αναφορά αυτή ενισχύει την άποψη της 

συμπληρωματικότητας των δύο κλάδων που και οι δύο αποσκοπούν στην 

προαγωγή της προστασίας του ατόμου και του ανθρωπισμού. Σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου ΙΙ, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην προστασία του 
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είναι: «όλα εκείνα που προσβάλλονται από μία ένοπλη σύρραξη κατά το 

περιεχόμενο του πρώτου άρθρου»243. Ως προστατευόμενα πρόσωπα είναι οι 

γυναίκες και τα παιδιά  εφόσον δεν λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες. Ειδικά η 

παράγραφος 3 του άρθρου 4 το οποίο αναφέρεται στις Θεμελιώδεις Εγγυήσεις,  

είναι αφιερωμένη στην προστασία των παιδιών. Τα παιδιά και οι γυναίκες ως οι 

ποιό ευάλωτες ομάδες σε εμπόλεμες καταστάσεις, πρέπει να απολαμβάνουν ειδικό 

καθεστώς προστασίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αλλά και όποια οντότητα, η οποία 

«de jure» ή «de facto»244, ασκεί εξουσία σε μέρος του πληθυσμού, υποχρεώνονται 

για την εξασφάλιση  των ακόλουθων νομικών εγγυήσεων : 

 

Εκπαίδευση. «Στα παιδιά θα παρέχεται μόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της 

θρησκευτικής και ηθικής εκπαίδευσης, σε εναρμονισμό με τις επιθυμίες των γονέων 

ή αν αυτοί δεν υπάρχουν, εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα 

τους»245. Τα μέρη στη σύρραξη αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής 

εκπαίδευσης και μόρφωσης των παιδιών ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι γονείς τους. 

Η ανωτέρω διάταξη δεν υπήρχε στο προσχέδιο του Πρωτοκόλλου ΙΙ 246 και 

προστέθηκε κατόπιν της αγωνίας που εξέφρασαν πολλά από τα μέλη της 

συνδιάσκεψης, για το ενδεχόμενο προσηλυτισμών, στρατολογήσεων και μυήσεων 

σε άλλες κουλτούρες, παιδιών που παραμένουν απροστάτευτα και βρίσκονται στην 

κυριαρχία ενός υπό των μερών μίας εσωτερικής σύρραξης247.  Η θρησκευτική και 

ηθική εκπαίδευση αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης,  η οποία 

ως έννοια έχει ευρεία ερμηνεία248.   

 

Επανένωση οικογενειών.  «Θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου 

να διευκολύνεται η επανένωση οικογενειών που έχουν χωρίσει προσωρινά»249. Το 

άρθρο αυτό συνδέεται άμεσα με το άρθρο 26 της IV Σύμβασης της Γενεύης καθώς 

και με το άρθρο 74 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι 250. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να 
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συντελεστούν και εκτός του κράτους το οποίο έχει εμπλακεί σε μία εσωτερική 

ένοπλη σύρραξη. Αναφέρεται και σε όμορες περιοχές στις οποίες έχουν πιθανόν 

καταφύγει πρόσφυγες ή κράτη από τα οποία έχει αιτηθεί πολιτικό άσυλο κάποιο 

από τα μέλη μίας οικογένειας. Ο όρος οικογένεια νοείται με την ευρεία έννοια και 

περιλαμβάνει όλα τα άτομα που έχουν δεσμό αίματος ή ακόμη και δεσμό εξ 

αγχιστείας251. Η παράγραφος 3β του άρθρου 4, δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα 

μέτρα ούτε γίνεται κάποια απαρίθμηση αυτών. Δεν αναφέρεται επίσης στις 

αντίστοιχες διατάξεις της IV Σύμβασης της Γενεύης252 . Το άρθρο αν και βασίζεται σε 

αυτές τις διατάξεις, στη συνδιάσκεψη εκφράστηκε η ανησυχία ότι δεν θα 

εφαρμοστεί επί της ουσίας στην περίπτωση των εσωτερικών συρράξεων. Παραμένει 

στο κείμενο ως οδηγία μέσω της φράσης : «Θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

μέτρα…»253.   

 

Η αρχή της μη στρατολόγησης.  «Παιδία που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο 

πέμπτο έτος της ηλικίας τους δεν θα στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις ή 

ομάδες ούτε θα επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες»254. Η διάταξη 

αυτή προστατεύει τα παιδία κάτω των 15 ετών, όχι μόνο από την άμεση 

στρατολόγηση και επόμενο ενδεχόμενο την άμεση επαφή τους στις εχθροπραξίες, 

αλλά και από τη χρησιμοποίηση τους σε αποστολές διοικητικής μέριμνας με σκοπό 

την υποστήριξη του σκοπού και του έργου ενόπλων τμημάτων. Το ζήτημα του 

ηλικιακού ορίου στρατολόγησης απασχόλησε ιδιαίτερα την Διπλωματική διάσκεψη 

και αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές αντιλήψεις με τις οποίες η κάθε κουλτούρα 

χειρίζεται το ζήτημα της στρατολόγησης των νέων. Η ηλικία των 15 ετών 

αποφασίστηκε ως οι πιο ρεαλιστική ηλικία, ώστε να επιτρέπεται η στρατολόγηση. 

Προφανώς για κάποια από τα μέλη η ηλικία των 15 ετών , είναι και η ηλικία 

στρατολόγησης των κρατών τους, οποιαδήποτε σύγκληση στην ηλικία των 18 ετών 

θα σήμαινε εξέχουσες αλλαγές στην εσωτερική τους νομοθεσία και στρατιωτική 

ισχύ. Ίσως το 1977, τα 15 έτη να ήταν μία ρεαλιστική λύση στην οποία 
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συμφωνούσαν όλοι και η οποία δεν προκαλούσε ιδιαίτερα255. Πρέπει να 

αναλογιστούμε ότι την περίοδο εκείνη ακόμη και οι περισσότερες χώρες της 

Ευρώπης εξήραν την στάση, την προσφορά και την αυτοθυσία παιδιών που είχαν 

ενεργό ρόλο στις εχθροπραξίες κατά τον Β΄ΠΠ. Η συμπάθεια αυτή δημιούργησε 

συνθήκες εσωτερικής νομιμοποίησης της συμμετοχής παιδιών σε πολεμικές 

ενέργειες. Ισχύει πλέον η δέσμευση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με τη συμμετοχή  των παιδιών σε ένοπλες 

συρράξεις256. Στην οποία στο άρθρο 1 ρητά αναφέρεται ότι παιδία κάτω των 18 

ετών δεν θα στρατολογούνται . Στο άρθρο 3 προτρέπονται τα κράτη να αυξήσουν 

την ελάχιστη ηλικία εθελοντικής κατάταξης στα 18 έτη257. Στο άρθρο 4 του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, απαγορεύεται η στρατολόγηση από δυνάμεις που δεν 

ανήκουν στις εθνικές και επίσης τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να λαμβάνουν 

νομοθετικά μέτρα που θα απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες από ένοπλες ομάδες. 

Στην περίπτωση που άλλες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου των κρατών ή άλλες 

διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου ή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, ευνοούν 

περισσότερο τα δικαιώματα των παιδιών, τότε θα ισχύουν αυτές258. Τα κράτη μέλη 

επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα νομικά και διοικητικά μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζονται οι διατάξεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου και να υποβάλλουν 

εκθέσεις στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού259. 

 

Διατήρηση της προστασίας, σε περίπτωση μη εφαρμογής της αρχής της μη 

στρατολόγησης. 

  « Η ειδική προστασία που, προβλέπεται  στο παρόν άρθρο για παιδιά που 

δεν έχουν το 15ο έτος της ηλικίας τους, θα παραμένει εφαρμοστέα για αυτά, ακόμη 

και αν λαμβάνουν ενεργό μέρος στις εχθροπραξίες, παρά τις διατάξεις του άρθρου 4 

παρ (γ), και καθίστανται αιχμάλωτοι»260. Η διάταξη αυτή είναι το αποτέλεσμα των 

παράλληλων διαπραγματεύσεων κατά τη σύνταξη των προσχεδίων των δύο 

πρόσθετων πρωτοκόλλων. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 του Ι Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου, υπαγορεύεται η υποχρέωση των μελών να παίρνουν όλα τα δυνατά 

μέτρα ώστε να αποφεύγεται η συμμετοχή παιδιών σε εχθροπραξίες261. Το όχι 
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επιτακτικό και διατακτικό ύφος του άρθρου 77, το οποίο συντάχθηκε με γνώμονα 

την πραγματικότητα, θεωρήθηκε ότι άφηνε περιθώριο για την μη συμμόρφωση των 

μελών, τα οποία σε έκτακτες συνθήκες θα μπορούσαν να επικαλεστούν ότι δεν 

έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα262. Έτσι η υποπαράγραφος (γ) 

του άρθρου 4 του ΙΙ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, προβλέπει την μη τήρηση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ι Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Η διάταξη είναι 

σημαντική και η ιδιαίτερη σημασία της αποδείχθηκε στο απώτερο του 1977 μέλλον. 

Στις σύγχρονες εσωτερικές συρράξεις, το φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών (Child 

Soldiers) είναι κυρίαρχο και αποτελεί δυστυχώς κανόνα αυτών των μορφών 

συρράξεων και όχι εξαίρεση. Τα παιδία μαχητές στο στάδιο αιχμαλωσίας 

αντιμετωπίζονται με εκείνες τις διατάξεις και εκείνου του κλάδου του Διεθνούς 

Δικαίου που είναι ποιο ευεργετικές για αυτά. Δεν αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις 

του ΔΑΔ για τους αιχμαλώτους αλλά θα πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα 

δικαιώματα των αμάχων παιδιών όταν και εφόσον αφοπλίζονται263.     

 

Προσωρινή απομάκρυνση από τις περιοχές των εχθροπραξιών.  

 «Θα λαμβάνονται μέτρα, όταν συντρέχει λόγος, και όπου είναι δυνατόν, με 

την συγκατάθεση των γονέων ή των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την 

φροντίδα τους, για την απομάκρυνση των παιδιών από περιοχές όπου διεξάγονται 

εχθροπραξίες σε ασφαλέστερες περιοχές εντός της χώρας, με την εξασφάλιση 

συνοδείας των παιδιών από πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη της προστασίας και 

της ευημερίας τους»264. Η ιστορική πραγματικότητα έχει αποκαλύψει δύο 

προβληματικές που δημιουργούνται από την ανωτέρω διάταξη, ως προς τη 

δυνατότητα εφαρμογής της, με δεδομένο ότι σε μία εσωτερικού χαρακτήρα ένοπλη 

σύρραξη υπάρχουν δύο ή και περισσότερα μέρη με αντικρουόμενα πολιτικά και 

στρατιωτικά συμφέροντα και που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από τον διεθνή 

παράγοντα και αναγνωρίζουν το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ του 1977. Η πρώτη 

αφορά το γεγονός ότι η εφαρμογή της από οποιοδήποτε μέρος θα θεωρηθεί ως 

δόλος με στρατιωτική σκοπιμότητα από τα άλλα μέρη. Οπότε και θα αντιταχθούν ή 

θα εμποδίσουν αυτή την ενέργεια, προβάλλοντας ως επιχείρημα την προσπάθεια 

βίαιης μετακίνησης αμάχων από το μέρος που την εφαρμόζει, ασχέτως αν οι δικές 

τους στρατιωτικές ενέργειες το προκαλούν. Έτσι το μέρος που εφαρμόζει την 

μετακίνηση παιδιών σε άλλες ποιο ασφαλείς περιοχές, θα πρέπει να αιτιολογήσει 

απόλυτα αυτήν την ενέργεια στους Διεθνείς Οργανισμούς ώστε να μην κατηγορηθεί 
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για παιδομάζωμα, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο στο παρόν Διεθνές πολιτικό 

Περιβάλλον, ασχέτως αν όντως έχει δίκιο που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια. Στην 

περίπτωση λήψης μέτρων μη μετακίνησης των παιδιών και των αμάχων γενικά, 

γιατί δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος για την ασφάλεια τους, είναι δεδομένο ότι 

θα κατηγορηθεί ότι κρατά όμηρο τον εν λόγω αριθμό αμάχων, ώστε να τους 

χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες. Η λήψη μέτρων μη μετακίνησης του 

πληθυσμού θα οδηγήσει σε επιπλέον κατηγορίες ότι παραβιάζονται δικαιώματα 

του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφόσον παρεμποδίζεται η ελεύθερη 

μετακίνηση ατόμων που από προσωπική τους επιλογή επιλέγουν τη φυγή. Η 

δεύτερη προβληματική αφορά καθαρά τις επιχειρήσεις στρατιωτικού σκοπού, στις 

οποίες η εκκένωση αμάχων265 χαρακτηρίζεται από τις πλέον δύσκολες στην 

εκτέλεσή τους, καθώς απαιτείται μεγάλος συντονισμός, αρκετός χρόνος και διάθεση 

δυνάμεων για την επιτυχή κατάληξη τους, μέσα που κανένα από τα σε 

αντιπαράθεση μέρη δεν θα έχει να επιδείξει στην πραγματικότητα σε δεδομένο 

τόπο και χρόνο.  Η εφαρμογή σε απόλυτο βαθμό της διάταξης αυτής από ένα μέρος 

στην σύγκρουση, προϋποθέτει την ανάληψη σημαντικού ρίσκου. Το πρόβλημα 

επιδεινώνεται όταν δεν υπάρχει παρουσία διεθνών οργανισμών ή παρουσία της 

ΔΕΕΣ στην περιοχή των συγκρούσεων, οπότε και οι ενέργειες των μερών είναι άνευ 

ελέγχου.    

 

 Δημιουργία ξεχωριστών καταλυμάτων για κρατούμενες γυναίκες. 

  «Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την φυλάκιση και την κράτηση  ατόμων, στα όρια 

των δυνατοτήτων τους, θα μεριμνούν ώστε πλην των περιπτώσεων του κοινού 

καταλύματος των ανδρών και γυναικών μίας οικογένειας, οι γυναίκες θα κρατούνται 

σε ξεχωριστούς χώρους από εκείνους των ανδρών και θα βρίσκονται υπό την άμεση 

εποπτεία γυναικών»266.  Η διάταξη αυτή βασίζεται στο άρθρο 82 της IV Σύμβασης 

της Γενεύης και απολύτως συμβατή στα όσα επιλαμβάνεται το άρθρο 4 του ΙΙ 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στις «Θεμελιώδεις Εγγυήσεις» όπου στην παρ.2(ε) 

απαγορεύεται η «προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου, και ειδικότερα η 

ταπεινωτική ή μειωτικά μεταχείριση, ο βιασμός ο εξαναγκασμός σε πορνεία και 

οποιαδήποτε μορφή άσεμνης επίθεσης»267. Και σε αυτή τη διάταξη παρατηρούμε 

διάθεση προτροπής προς τα μέρη της σύρραξης, παρά ενός αναγκαστικού κανόνα 

εφόσον ο διαχωρισμός των χώρων κρατήσεως γυναικών από τους άνδρες θα γίνεται 

«μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους». Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

υπάρχουν διαφορετικά καταλύματα και χώροι σωματικής υγιεινής268.      
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Αστικός Πληθυσμός. Οι λοιπές ευεργετικές διατάξεις που υπάρχουν στο IV 

Μέρος269 του Πρόσθετου Πρωτόκολλου ΙΙ και κυρίως το άρθρο 13, για την  

«Προστασία του αστικού πληθυσμού» αναφέρονται γενικά στους αμάχους στους 

οποίους νοούνται οι γυναίκες και τα παιδιά.  

   

  

ΙV. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 

 

IV.1. Το πλέγμα του Ανθρωπιστικού χώρου και ο ιδιαίτερος ρόλος  

 της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. 

 

Η έννοια του «Χώρου» στις πολιτικές επιστήμες αφορά ένα περιβάλλον που 

διαμορφώνεται από πολιτικά, οικονομικά, νομικά και πολιτιστικά μέσα, τα οποία 

και το προσδιορίζουν270. Στα τέλη του 19ου αιώνα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 

ήταν οι κύριοι δρώντες μέσα σε έναν χώρο στον οποίο συνυπήρχε, η αρχή του 

ανθρωπισμού, με την ουδετερότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία. Ο χώρος 

αυτός ανθρωπιστικής δράσης, προσδιορίστηκε από την ενεργή παρουσία και αρωγή 

των ανθρωπιστικών οργανώσεων στα πεδία των πολεμικών συγκρούσεων, από τις 

πρακτικές που ακολούθησαν και από το επίπεδο νομικής προστασίας του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων271. Οι 

οργανώσεις αυτές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρούσαν την 

αποκλειστικότητα του ανθρωπιστικού χώρου, αφού κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο 

ήταν οι μόνες με δυνατότητα, παρουσίας σε πεδία συγκρούσεων ή φυσικών 

καταστροφών και παροχής βοήθειας σε πληθυσμούς που αντιμετώπιζαν επείγουσες 

ανάγκες. Η αποκλειστικότητα αυτή δεν οφείλεται μόνο στη νομική κατοχύρωση, 

οφείλεται και στο γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εξυπηρετούσαν την 

ανθρωπιστική ιδέα και οι δράσεις τους δεν είχαν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Επίσης 

δεν υπήρχε κανένα πολιτικό όφελος για τις ίδιες, εφόσον ουδέποτε είχαν πολιτικό 

χαρακτήρα. Δρούσαν εκεί που κανένα επίσημο κράτος ή φορέας δεν ήθελε να 

επέμβει ανθρωπιστικά ή δεν είχε την απαιτούμενη αποδοχή για να πράξει κάτι 

τέτοιο. Σε σχέση με αυτό το παρελθόν, οι ανθρωπιστικοί δρώντες σήμερα είναι 

πολλοί και καταργούν την αποκλειστικότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

Διεθνείς οργανισμοί πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα, κρατικές οντότητες, 

αντίπαλα μέρη σε εξωτερικές και εσωτερικές ένοπλες συρράξεις, κυβερνητικές 

οργανώσεις (Governmental organizations) και Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Νοn  

Governmental Οrganizations), ακόμη και ιδιωτικές πρωτοβουλίες,  συνυπάρχουν και 

δημιουργούν ένα πλέγμα, στο οποίο όλοι αλληλεπιδρούν και συσχετίζονται, μέσω 

                                                      
269
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δράσεων που δεν έχουν απόλυτα ως γνώμονα την ανθρωπιστική ιδέα. Οι ανωτέρω 

δρώντες εκφράζουν την αγωνία τους για την κατοχύρωση τους στον ανθρωπιστικό 

χώρο, ο καθένας από τη δική του οπτική, αλλοιώνοντας όμως τον ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα που αυτός έχει, καθόσον τα κίνητρα πλέον ποικίλουν. Στο πλέγμα αυτό, 

οι διεθνείς οργανισμοί, έχουν ενσωματώσει στην πολιτική τους ένα πλαίσιο 

ευρύτερης διατήρησης ασφαλείας και σταθεροποίησης της ειρήνης σε περιοχές που 

κρίνουν οι ίδιοι ότι υπάρχει ανάγκη, δημιουργώντας συνθήκες επέμβασης272. Οι 

ανθρωπιστικές οργανώσεις καλούνται να δράσουν σε ένα  περιβάλλον με ιδιαίτερες 

απειλές σε σχέση με το παρελθόν. Η πρόσβαση στους πληγέντες πληθυσμούς και η 

εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τους, αποτελούν πρόκληση σε μια περιοχή 

επιχειρήσεων όπου συνυπάρχουν δράσεις, ασυντόνιστες πολλές φορές μεταξύ 

τους.  

   Στο πλέγμα του ανθρωπιστικού χώρου εξέχοντα ρόλο έχει η Διεθνής Επιτροπή του 

Ερυθρού Σταυρού, ή οποία εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί τον θεματοφύλακα 

του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, ασκεί μεσολαβητική πολιτική, όχι μόνο στα 

μέρη μίας σύρραξης αλλά και στους άλλους ανθρωπιστικούς δρώντες273. Γενικά οι 

κύριοι πρωταγωνιστές και φορείς της προστασίας των ευπαθών ομάδων, που 

αποτελούν το πλέγμα του ανθρωπιστικού χώρου, παρουσιάζονται όπως παρακάτω:  

 

Το Ερυθροσταυρικό κίνημα. Το 1863 δημιουργείται η ΔΕΕΣ και οι Εθνικοί σύλλογοι 

του Ερυθροσταυρικού κινήματος, το 1864 υιοθετείται η 1η Σύμβαση της Γενεύης για 

την «Βελτίωση των συνθηκών των τραυματιών των στρατευμάτων στην ξηρά». 

Εκείνη την περίοδο η δράση του κινήματος περιοριζόταν στην υγειονομική 

υποστήριξη των στρατευμάτων των αντίστοιχων χωρών στο πεδίο των 

συγκρούσεων. Τα καταστατικά ιδρύσεως των  Εθνικών συλλόγων έθεταν αυτούς 

υπό τον άμεσο έλεγχο των στρατιωτικών διοικητών274. Αυτό το γεγονός αποτελεί 

οξύμωρο σχήμα σε σχέση με την ουδετερότητα που διακηρύττει η ΔΕΕΣ, όμως 

αιτιολογείται από τα πολιτικά δεδομένα της εποχής και αν αναλογιστούμε ότι η 

πλειοψηφία των πληγέντων, ήταν κυρίως στρατιωτικό προσωπικό. Με τη σταδιακή 

συγκρότηση των στρατιωτικών υγειονομικών υπηρεσιών, οι εθνικοί σύλλογοι 

επικεντρώθηκαν κυρίως στην προστασία του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια 

των ένοπλων συρράξεων και την υγειονομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια φυσικών 

καταστροφών, με επικουρικό ρόλο σε αυτόν των κρατικών υπηρεσιών. Οι 
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στρατιωτικές υγειονομικές υπηρεσίες διατήρησαν το δικαίωμα χρήσης των 

Ερυθροσταυρικών  εμβλημάτων, ως τα μόνα αναγνωρίσιμα και από όλους 

αποδεκτά σύμβολα.  Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

αποτελείται από τρία μέρη: Τη ΔΕΕΣ (ICRC), τους Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού 

Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού 

Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 

 

     α. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ/ICRC). 

Η ΔΕΕΣ καταλαμβάνει τον πιο ιδιαίτερο ρόλο στον ανθρωπιστικό χώρο.  Ο ρόλος της 

είναι διπλός αφού πρώτον αποτελεί τον θεματοφύλακα ενός ολόκληρου κλάδου 

του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, ο οποίος προέκυψε, 

ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της οργάνωσης. Δεύτερον προσφέρει άμεση 

υγειονομική και υλική βοήθεια κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών κρίσεων στα 

θύματα και στους πληγέντες, μέσω του δικτύου που ενεργοποιεί275.  Σύμφωνα με το 

καταστατικό ιδρύσεως της,  ρόλος της  ΔΕΕΣ είναι συγκεκριμένα276: 

 Η διατήρηση και διάδοση των θεμελιωδών αρχών του κινήματος, που είναι η 

ουδετερότητα, ο ανθρωπισμός, ή αμεροληψία, η ανεξαρτησία, ο εθελοντισμός, η 

ενότητα και η παγκοσμιότητα. 

 Η αναγνώριση κάθε νέου Εθνικού συλλόγου, σύμφωνα με την εκάστοτε 

νομοθεσία του κάθε κράτους. 

 Η ανάληψη του ρόλου και των καθηκόντων που ορίζονται από τις Συμβάσεις 

της Γενεύης. Η πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και η γνώση 

των  προσφυγών που γίνονται,  για παραβιάσεις κανόνων του Δικαίου αυτού. 

 Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΕΣ είναι ένας ουδέτερος σύλλογος που 

αναλαμβάνει ανθρωπιστικό έργο κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων, ώστε να 

διασφαλίζει την προστασία και αρωγή των στρατιωτικών και πολιτικών θυμάτων 

όλων των εμπλεκομένων μερών. 

 Η εξασφάλιση της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Αναζητήσεων, όπως 

προβλέπεται από τις συμβάσεις της Γενεύης. 

 Η συνδρομή στην πρόληψη των συγκρούσεων και η συνεργασία με τις 

στρατιωτικές και πολιτικές υγειονομικές υπηρεσίες. 

 Να προωθεί και να συμβάλει στη διάδοση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου και να προετοιμάζει την όποια ανάπτυξη αυτού. 

Η ΔΕΕΣ όσο αφορά το νομικό της καθεστώς, πρόκειται για νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Ελβετικό Δίκαιο277. Είναι μία ένωση προσώπων 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Γενεύης, ενώ τα μέλη της είναι 
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αποκλειστικά Ελβετοί πολίτες. Η διαδικασία επιλογής των μελών και των 

αντιπροσώπων, γίνεται με βάση την ανθρωπιστική τους δράση και τη ροπή προς 

αυτή και όχι με βάση την πολιτική τους δράση, γεγονός που εξασφαλίζει την 

ουδετερότητα του Οργανισμού278. Οι δραστηριότητες της ΔΕΕΣ έχουν καθαρά 

διεθνή χαρακτήρα, παρά την εθνική της συγκρότηση. Τον χαρακτήρα του οιονεί 

υποκειμένου του Διεθνούς Δικαίου, τον αποκτά μέσω της αναγνώρισης από 

Παγκόσμιους και Περιφερειακούς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ και μέσω 

συμφωνιών με ειδικευμένους οργανισμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 

Στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και στα πρόσθετα πρωτόκολλα του 1977279, 

ενισχύεται και αναγνωρίζεται ο οικουμενικός  ρόλος της ΔΕΕΣ, το δικαίωμα 

ανάληψης πρωτοβουλιών για την προστασία του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου και επίσης δίνεται η αποστολή στην ΔΕΕΣ της ανάληψης του ρόλου της 

προστάτιδας δύναμης. Παρά όμως την αναγνωρισμένη διεθνή νομική ικανότητα 

της ΔΕΕΣ, δεν αποτελεί οργανισμό που συγκροτήθηκε υπό ορισμένη συνθήκη 

μεταξύ κρατικών οντοτήτων και ως αποτέλεσμα της βούλησης αυτών. Αυτό 

συνεπάγεται ότι δεν διαθέτει εξολοκλήρου τα αντίστοιχα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, που απορρέουν από το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Το 

αποτέλεσμα στο πεδίο δράσης της ΔΕΕΣ, είναι ότι οι αντιπρόσωποι της δεν 

απολαμβάνουν την προστασία που απορρέει από τη διπλωματική ιδιότητα και 

καθεστώς. Το καθεστώς προστασίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου, κυρίως για την προστασία του υγειονομικού 

προσωπικού280 της οργάνωσης.  

   Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΔΕΕΣ έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα 

και η αμερόληπτη στάση στηρίζει τις αρχές των Συμβάσεων. Οι δράσεις αυτές θα 

πρέπει281: 

 Να μη δέχονται επιδράσεις από στρατιωτικοπολιτικές και άλλες 

θεωρήσεις και να έχουν ως αποδέκτη τον άνθρωπο. 

 Να βασίζονται στην θεμελιώδη αρχή της μη διάκρισης λόγω φυλής, 

φύλου, εθνικότητας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. Στην 

πραγματικότητα κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεων, η ΔΕΕΣ εκτιμά την 

κατάσταση αναλόγως των δεδομένων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

κάθε ανθρωπιστικής κρίσης. Διαφοροποιεί τις ενέργειές της προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των θυμάτων των συρράξεων και κυρίως αυτές των 

αμάχων, στους οποίους και επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του οργανισμού.  
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 Να αφορούν πράξεις που υποστηρίζουν τις αρχές των Συμβάσεων, και 

που μετουσιώνονται στην αρχή της προστασίας των θυμάτων των ενόπλων 

συρράξεων. Τέτοιες πράξεις μπορεί να αποτελούν, η αποστολή αντιπροσώπων σε 

περιοχές ανθρωπιστικών κρίσεων ως παρατηρητές, η υποβολή προτάσεων και 

εισηγήσεων για τη βελτίωση των μέτρων προστασίας, απευθείας αποστολή, 

διαχείριση και εποπτεία  υλικής βοήθειας και προσωπικού και η υπενθύμιση 

τηρήσεως των κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. 

 Οι επιχειρήσεις αυτές χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των κρατών 

μελών των συμβάσεων της Γενεύης, από τους Εθνικούς συλλόγους και από έσοδα – 

δωρεές ιδιωτών282, με πλήρη διαφάνεια.   

Το ιστορικό των έως τώρα ανθρωπιστικών επιχειρήσεων της ΔΕΕΣ είναι 

δύσκολο να απαριθμηθεί. ‘Έχει αναλάβει ουσιώδη ρόλο σε όλες τις  μορφές 

συρράξεων και αναταραχών που έχουν κλονίσει το Διεθνές σύστημα στη 

μεταπολεμική του Β΄ΠΠ ανθρωπότητα, πολλές φορές ως ο μοναδικός 

ανθρωπιστικός δρών, στην υπό ανθρωπιστική κρίση περιοχή. Έπαιξε σημαντικό 

ρόλο σε όλες τις Αραβοϊσραηλινές συρράξεις283, στις αναταραχές της 

Σαουδαραβικής Χερσονήσου και στις αναρίθμητες συρράξεις που ακόμη και τώρα 

απασχολούν την Αφρικανική Ήπειρο. Η πίστη στις αρχές του ανθρωπισμού, δεν 

εμπόδισαν την ΔΕΕΣ στο να παρέχει υλική βοήθεια ακόμη και σε περιπτώσεις όπου 

δεν τηρήθηκαν από τα αντιμαχόμενα μέρη οι διατάξεις του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου284. Στην περίπτωση του Εμφυλίου της Νιγηρίας προς το 

τέλος του 1967, η πρωτοβουλία της  ΔΕΕΣ, να παρέχει υλική και κυρίως υγειονομική 

βοήθεια σε αμάχους και κυρίως στα παιδιά, στην αποκλεισμένη και αποσχισθείσα 

Νότια Νιγηρία (Biafra)285, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια ανθρωπιστική 

κρίση και ο λιμός που έπληττε την φυλή των χριστιανών Ίμπο, οδήγησε σε κρίση την 

ΔΕΕΣ και απειλήθηκε ακόμη και η διάλυσή της. Η επιχείρηση αναλήφθηκε χωρίς 
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πρότερη εκτίμηση της πολυπλοκότητας της συγκεκριμένης σύρραξης, με 

αποτέλεσμα να κατηγορηθεί η ΔΕΕΣ για μεροληψία που επηρέαζε την έκβαση του 

πολέμου. Το παραπάνω γεγονός αναδεικνύει τον πολιτικό ανταγωνισμό και την 

πολυπλοκότητα που επικρατεί στο περιβάλλον δράσης της ΔΕΕΣ, η οποία όμως 

παραμένει πάντα πιστή στην αγνή αρχή του ανθρωπισμού. Δεν μπορεί κανείς να 

αμφιβάλει ότι αυτή την στιγμή, είναι ίσως ο μοναδικός ουδέτερος και  αμερόληπτος 

δρών στον ανθρωπιστικό χώρο, με κύριο έργο την διάδοση της έννοιας του 

ανθρωπισμού με την παροχή βοήθειας και προστασίας όπου απαιτείται και μακριά 

από πολιτικούς ή άλλους ανταγωνισμούς286. Ο κύριος σκοπός της είναι η επιβίωση 

του ανθρωπίνου είδους αναλαμβάνοντας δράσεις ακόμη και για τον περιορισμό 

όπλων που πλήττουν τους αμάχους287.Η οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικοποίησης 

της ΔΕΕΣ, αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο στον ανθρωπιστικό χώρο και θα 

οδηγήσει σε ουσιώδη προβλήματα εφαρμογής τις διατάξεις του ΔΑΔ, κυρίως από 

την απώλεια σεβασμού των διατάξεων του από τα κράτη, λόγω αυτής της 

πολιτικοποίησης.     

 

β.   Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού-Ερυθράς Ημισελήνου- Ερυθρού   

Κρυστάλλου. 

 

Από την δημιουργία τους μέχρι και σήμερα οι Εθνικοί Σύλλογοι διατηρούν ορισμένα 

αποκλειστικά προνόμια που δεν διαθέτουν οι άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

Αυτά τα δικαιώματα αντλούνται από τα καταστατικά του κινήματος και από τις 

Συμβάσεις της Γενεύης. Έτσι κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης, απολαμβάνουν το 

ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό των υγειονομικών υπηρεσιών των εκάστοτε 

ενόπλων δυνάμεων288. Δρουν επίσης επικουρικά στο έργο των υπηρεσιών των 

κρατών μερών κατά τη διάρκεια καταστάσεων ανάγκης, αντιμετώπισης 

προβλήματος προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων. Επίσης αναλαμβάνουν το 

ουσιώδες έργο της υγειονομικής εκπαίδευσης του εθελοντικού προσωπικού που 

τους επανδρώνει. Η χρήση των Ερυθροσταυρικών συμβόλων αποτελεί προνόμιο 

των εθνικών συλλόγων, των υγειονομικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων των 

μερών καθώς και των πολιτικών νοσοκομείων. Η χρήση του συμβόλου παρέχει 

προστασία στο προσωπικό και στα μέσα σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης. Η 

καθοριστική δράση των Εθνικών συλλόγων στις συρράξεις αρκετών κρατών μελών, 

δημιούργησε ένα κλίμα εθνικισμού στις τάξεις τους, που θεωρήθηκε ότι απειλεί την 

αρχή της ουδετερότητας. Για αυτό το λόγο υιοθετήθηκε το άρθρο 63 της IV 

Σύμβασης της Γενεύης που προβλέπει την αυτονομία των συλλόγων σε κατεχόμενο 

έδαφος από την κατακρατούσα δύναμη ώστε οι όποιες ανθρωπιστικές δράσεις τους 
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να μην έχουν πολιτική εξάρτηση289.  Στο ζήτημα της προστασίας των αμάχων και 

ιδιαιτέρως των γυναικών και των παιδιών, οι Εθνικοί Σύλλογοι αποτελούν πολλές 

φορές τους πιο αποτελεσματικούς φορείς προστασίας του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου, διότι η καλή γνώση του χώρου, των ανθρωπολογικών, κοινωνικών και 

άλλων δεδομένων, εξασφαλίζει τη ρεαλιστική επιχειρησιακή δράση και  μειώνει 

τους χρόνους ανταπόκρισης σε σημαντικά προβλήματα. Το ζητούμενο από τους 

Εθνικούς Συλλόγους είναι ο εναρμονισμός των δράσεων τους με τις διατάξεις των 

Συμβάσεων της Γενεύης και των πρόσθετων πρωτοκόλλων.     

 

γ.   Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού-Ημισελήνου (ΙFRC). 

 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού - Ερυθράς Ημισελήνου, δημιουργήθηκε το 

1919 με το τέλος του Α’ΠΠ, κατόπιν της πρωτοβουλίας μεγάλων Εθνικών συλλόγων 

και κυρίως της Βρετανίας και των ΗΠΑ290. Η IFRC αυτή  τη στιγμή συντονίζει τη 

δράση 198 Εθνικών Συλλόγων, 95 εκατομμυρίων εθελοντών και 300.000 στελεχών 

του Ερυθροσταυρικού κινήματος291. 

 H ανάπτυξη του Ερυθροσταυρικού Κινήματος και ο μεγάλος αριθμός Εθνικών 

Συλλόγων, ανέδειξαν το πρόβλημα συντονισμού των δράσεων μεταξύ της ΔΕΕΣ και 

της IFRC. Η ανάγκη εύρεσης λύσης στις εντάσεις μεταξύ των δύο Οργανισμών, 

οδήγησαν στη συμφωνία της Σεβίλλης του 1997292. Σύμφωνα με τη συμφωνία η 

ΔΕΕΣ αναλαμβάνει τις επιχειρήσεις του κινήματος στις ένοπλες συρράξεις και η 

Διεθνής Ομοσπονδία τις επιχειρήσεις στις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, 

καθώς και σε ζητήματα προσφύγων. Η πιο μεγάλη προσφορά του κινήματος, είναι 

οι αρχές με τις οποίες αναλαμβάνει ανθρωπιστικές δράσεις και η προστασία των 

πολιτών, η οποία επεκτείνεται σε ανθρωπιστικές κρίσεις λόγω φυσικών 

καταστροφών, σε σχέση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται μόνο 

στις ένοπλες συρράξεις293.   

  

Ανθρωπιστικές Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (INGO). Ο όρος «Μη 

κυβερνητική Οργάνωση χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά με την ίδρυση του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945, όπου αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 

71 του Κεφαλαίου 10 του καταστατικού χάρτη294. Στο ψήφισμα 288Χ του 

οικονομικού και κοινωνικού συμβολαίου της 27 Φεβρουαρίου του1950, οι Διεθνείς 
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Μη κυβερνητικές Οργανώσεις (ΙNGO) αναφέρονται ως «κάθε διεθνής οργανισμός 

που δεν στηρίζεται από διεθνή συνθήκη»295. Η ανθρωπιστική δράση αυτών των 

οργανώσεων ξεκινάει από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι το 1914, εκτιμάτε ότι 

υπήρχαν 1083 ΜΚΟ κυρίως ως οργανώσεις διαφόρων εκκλησιών. Σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίνεται από τον ECOSOC οι ΜΚΟ είναι «Ομάδες προσώπων ή κοινωνιών 

που συστήνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία, επιδιώκουν συμφέροντα που 

διαπερνούν τα εθνικά σύνορα και δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί»296. Οι 

μεγάλες διεθνείς ΜΚΟ έχουν τη δυνατότητα διαβούλευσης με Διεθνείς 

Οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Συμβούλιο της Ευρώπης 

(ΣτΕ), ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), ακόμη 

και με αμιγώς στρατιωτικούς περιφερειακούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Παρά 

την παγκόσμια αναγνώριση της δράσης τους, η επικρατούσα άποψη είναι ότι δεν 

διαθέτουν διεθνή νομική προσωπικότητα. Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις, για τις οποίες ισχύει το δίκαιο 

του κράτους στο οποίο έχουν καταθέσει τα καταστατικά τους. Μπορούν όμως με 

την ιδιότητα αυτή, να συνάπτουν τεχνικές κυρίως συμφωνίες, καθώς και μνημόνια 

κατανόησης (ΜΟU) με κράτη στα οποία έχουν επιχειρησιακές δραστηριότητες, 

οπότε και τους αναγνωρίζεται συγκεκριμένο καθεστώς και όρια δράσης. Δεν 

απολαμβάνουν την αντίστοιχη νομική αναγνώριση και τα δικαιώματα δράσης της 

ΔΕΕΣ, που πηγάζει από τις διατάξεις του ΔΑΔ, παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην 

παγκόσμια ανθρωπιστική δράση βασιζόμενες στην αρχή της ουδετερότητας, με τις 

μεγαλύτερες από αυτές να έχουν διαμορφώσει δίκτυα σε πολλές χώρες297. Οι 

περισσότερες από αυτές έχουν σημαντική παρουσία στις πολυάριθμες ένοπλες 

συρράξεις και στις περιπτώσεις θεομηνιών, ενώ παράλληλα έχουν προωθήσει 

διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα για την προστασία και μέριμνα υπέρ των 

γυναικών και παιδιών, που είναι οι παράπλευρες απώλειες αυτών των εκτάκτων 

καταστάσεων. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τις Oxford Famine (OXFAM), 

“Save The Children”, την Οργάνωση των Γιατρών χωρίς σύνορα (Medecins Sans 

Frontiers-MSF),  τους Γιατρούς του Κόσμου (MdM).  

Η  Oxford Famine αποτελεί διεθνή συνομοσπονδία 15 οργανισμών με 

εκπροσώπηση σε 98 χώρες, που έχει ως σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας και την 

προστασία ευπαθών ομάδων μέσω της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

την άμεση ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις και την υλοποίηση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Ιδρύθηκε το 1942 με αφορμή την καταπολέμηση του υποσιτισμού 

και της φτώχειας στην κατοχική Ελλάδα και έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις 

ποιο σημαντικές προσφορές της Oxford International είναι η έρευνα και η ανάπτυξη 
                                                      
295
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στρατηγικών δράσεων σε ανθρωπιστικές κρίσεις298. Η οργάνωση “Save The 

Children” ιδρύθηκε το 1972 ως συμμαχία διαφόρων εθνικών οργανώσεων της 

Νορβηγίας, Σουηδίας, Δανίας και ΗΠΑ και ως μετεξέλιξη της Οργάνωσης «Eglantyne 

Jebb»299. Η οργάνωση έχει ως κύρια αποστολή τη στήριξη των παιδιών που είναι 

θύματα ενόπλων συρράξεων, με την ανάληψη μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 

δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως με την υλοποίηση προγραμμάτων τα 

οποία βοηθούν στην άρση διοικητικών εμποδίων που έχουν πολλά παιδία ώστε να 

ενταχθούν ομαλά στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα300. Αυτό οφείλεται 

πολλές φορές στην απουσία αρχείων και εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητας 

των παιδιών και στην απουσία ενήλικων προστατών, εφόσον οι οικογένειες έχουν 

απωλεστεί λόγω πολέμου και ουδείς αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό. Βασική επιδίωξη 

της οργάνωσης είναι η ένταξη της εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές δράσεις γεγονός 

απολύτως συμβατό με τις διατάξεις τις διατάξεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου. Το σημαντικό ανθρωπιστικό έργο της “Save The Children” αναγνωρίζεται 

από τις εκθέσεις της UNICEF301, ενώ η UNESCO στηρίζεται σε εκθέσεις της 

οργάνωσης για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν παιδιά 

σε περιοχές ενόπλων συρράξεων302. 

 Η οργάνωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓχΣ) ή MSF είναι από τις πλέον 

γνωστές διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, με ανεξάρτητο χαρακτήρα και 

ειδίκευση στο ιατρικό ανθρωπιστικό έργο. Παρέχει άμεση ιατρική βοήθεια σε 

πληγέντες αμάχους από ένοπλες συρράξεις και φυσικές καταστροφές και οι οποίοι 

έχουν απώλεσαν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν ιατρικά ή δεν την είχαν ποτέ. 

Την εποχή που ιδρύθηκαν η σημαντική διαφοροποίηση με τις άλλες ανθρωπιστικές 

οργανώσεις, ήταν η έμφαση στην και όπου δεν υφίστατο η πολιτική βούληση για 

κάτι τέτοιο303. Η αρχή αυτή οδήγησε την οργάνωση απευθείας στα πεδία των μαχών 

και σε μία άνευ προηγουμένου παρουσία και δράση σε δύσκολες περιοχές, που 

μπορεί να συγκριθεί με τις δράσεις της ΔΕΕΣ. οποία Στις αρχές του 1980 η 

οργάνωση αποστασιοποιήθηκε από την αρχή της ανθρωπιστικής παρέμβασης. Η 

εντατική παρουσία στις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις, εξασφάλισε στην οργάνωση 

μία πολύπλευρη εμπειρία στα πεδία δράσης, όπου αντιμετωπίζει με ρεαλισμό και 

επιμονή, το αναληφθέν ιατρικό έργο της και την πολυπλοκότητα των πολιτικών 
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Ανακτήθηκε από  http://www.savethechildren.org.uk.      
300

 Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Περί Του Ανθρωπιστικού Χώρου Στον 21ο Αιώνα, ο.π., σελ.:73. 
301

 Ανακτήθηκε από: www.unicef.org/education/files/EEPCT_Peacebuilding_LiteratureReview.pdf  
σελ 25. 
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 Ανακτήθηκε από: www.unesdoc.unesco.org/images/0019/001913/19135e/pdf.    
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 Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Περί Του Ανθρωπιστικού Χώρου Στον 21ο Αιώνα, ο.π., σελ 76. 

http://www.oxfam.org/
http://www.savethechildren.org.uk/
http://www.unicef.org/education/files/EEPCT_Peacebuilding_LiteratureReview.pdf
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0019/001913/19135e/pdf


75 

 

διεργασιών που συντελούνται σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις. Αναγνωρίζει την 

αξία των διαπραγματεύσεων με τους εμπλεκομένους και αυτό προκειμένου να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ασφαλούς παρουσίας στον χώρο δράσης. Η 

ουδετερότητά της εξασφαλίζεται από την πίστη στην αρχή της προσφοράς ιατρικής 

βοήθειας σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμία διάκριση μεταξύ των εμπλεκομένων 

και από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της οργάνωσης βασίζεται σε 

ανεξάρτητους και ανώνυμους δωρητές304. Εθελοντές και προσωπικό της 

οργάνωσης, βρίσκονται αντιμέτωποι με διλήμματα και κινδύνους από την αστάθεια 

των εμπολέμων, οι οποίοι πολλάκις δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,  και από τους 

ηθικοκανονιστικούς όρους που θέτουν πολλές φορές οι δωρητές μεγάλων 

εμβασμάτων, για παράδειγμα στο θέμα των αμβλώσεων305. Ένα άλλο μεγάλο 

δίλημμα του προσωπικού της οργάνωσης είναι η τήρηση της ουδετερότητας και οι 

στάση που πρέπει να τηρείται σε στρατιωτικές δυνάμεις διεθνών οργανισμών που 

επιχειρούν στις ίδιες περιοχές αλλά ακόμη και με τις υπηρεσίες του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών οι οποίες καλούνται να παίξουν συντονιστικό ρόλο τον οποίο και 

η MSF δεν αναγνωρίζει, καθότι δεν αποδέχεται τον ρόλο του υφισταμένου στην 

περιοχή δράσης. Η προσφορά ιατρικού ανθρωπιστικού έργου της οργάνωσης 

γίνεται με κριτήριο την ανάγκη, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, φύλου και 

πολιτικών πεποιθήσεων. Η οργάνωση έχει υποφέρει απωλειών σε πεδία ενόπλων 

συρράξεων που την ανάγκασαν να αποσύρει τις αποστολές της, όπως από το 

Αφγανιστάν τον Ιούνιο του 2004 όπου και επανήλθε τον Οκτώβριο του 2009306 και 

από την Σομαλία, όπου κατόπιν διαδοχικών κρουσμάτων βίας κατά του 

προσωπικού, η αποστολή αποσύρθηκε τον Αύγουστο του 2013. Η οργάνωση έχει 

αναλάβει σημαντικό ρόλο στην σύγκρουση στη Συρία όπου επιχειρεί με ιατρικό 

προσωπικό έχοντας εγκαταστήσει νοσοκομεία που περιθάλπουν παιδία και 

αμάχους. Η οργάνωση εκφράζει διαρκώς την ανησυχία της για τις προσπάθειες 

πολιτικής εκμετάλλευσης των εκθέσεών της, ιδιαίτερα από την Αμερικανική 

                                                      
304

 Διάλεξη κ.Απόστολου Βείζη,( Ιατρού των MSF & υπεύθυνου της παρούσας αποστολής της 
οργάνωσης στο Κυργιστάν), σε παρουσίαση των δράσεων της Οργάνωσης των MsF, στο Πολυεθνικό 
Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως Ειρήνης (PFP-NATO Dedicated) Kıλκίς Απρίλιος 
2011. 
305

 Ibid, Οι δωρητές μεγάλων χρηματικών ποσών θέτουν όρους όχι πολιτικούς αλλά κυρίως 
ηθικοκανονιστικούς. Παράδειγμα είναι οι δωρητές που θέτουν την απαγόρευση της εκτέλεσης 
αμβλώσεων. Έτσι στις εκατοντάδες των περιπτώσεων βιασμένων γυναικών στην περιοχή του Darfur 
στο Νότιο Σουδάν, παρατηρήθηκε  γυναίκες να προσέρχονται για βοήθεια στο ιατρικό προσωπικό 
της οργάνωσης επιζητώντας την άμβλωση από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Στην περίπτωση που 
το προσωπικό αρνήθηκε την επέμβαση, οι απελπισμένες γυναίκες σκίζουν την κοιλιά τους με ξύλα 
προκειμένου με αυτόν τον ειδεχθή τρόπο να απορρίψουν το έμβρυο.  
306

 Τον Ιούνιο του 2004, 5 μέλη της MSF έπεσαν σε ενέδρα αγνώστων ενόπλων με αποτέλεσμα τον 
θάνατό τους, Ομάδα ενόπλων Ταλιμπάν φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη και του γεγονότος ότι 
ισχυρίστηκαν να έχουν κάνει λάθος εκτιμώντας ότι τα μέλη της οργάνωσης καθοδηγούνταν από 
Αμερικανικές Δυνάμεις. Τότε η Οργάνωση αναγκάστηκε να  αποσύρει την αποστολή. Ανακτήθηκε 
από:http://www.doctorswithoutborders.org/press/release.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η 
οργάνωση τότε ζήτησε να μην αναμειχθεί η ISAF του NATO στο περιστατικό,  διακηρύσσοντας έτσι 
την ανεξαρτησία της στον χώρο των επιχειρήσεων.    

http://www.doctorswithoutborders.org/press/release
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κυβέρνηση και με αφορμή τις πρόσφατες ενδείξεις χρήσης χημικών ουσιών στην 

Συρία.    

 Η πίστη του ιδρυτή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓχΣ) Bernard Couchner, στην 

ανθρωπιστική παρέμβαση και η έξοδός του από αυτήν το 1980307, οδήγησε στη 

δημιουργία της επίσης ιατρικού χαρακτήρα οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου-

(Medecins du Monde) το 1980, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα δίκτυο άμεσης 

ανθρωπιστικής παρέμβασης. Το 1995 συστάθηκε μία Διεθνής Γραμματεία που 

επαναπροσδιορίστηκε ως Γραφείο Διεθνούς Δικτύου το 2008, με σκοπό τον 

συντονισμό των δράσεων των εθνικών τμημάτων308. Οι εθνικές οργανώσεις 

διατηρούν τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια και οι δράσεις τους σε 

περιοχές ενόπλων συγκρούσεων αποτελούν ανεξάρτητες επιλογές από πολιτικές, 

κομματικές και θρησκευτικές δεσμεύσεις309. Η πολιτική της άμεσης ανθρωπιστικής 

επέμβασης και η ανεξαρτησία των εθνικών οργανώσεων των Γιατρών του Κόσμου 

από ένα κεντρικό φορέα συντονισμού των δράσεων, αποτυπώνεται στην περίπτωση 

της ελληνικής αποστολής της οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου στην Σομαλία την 

περίοδο 1993-1994310. Στο ίδιο χώρο επιχειρούσε και η ανθρωπιστική οργάνωση 

“CONCERN” την οποία στις κινήσεις διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας συνόδευαν  

Έλληνες στρατιωτικοί του Ελληνικού Αποσπάσματος Σομαλίας που επιχειρούσε στον 

ίδιο χώρο. Παρά την ωφέλιμη Ελληνική παρουσία και το αποδιδόμενο 

ανθρωπιστικό έργο στον τοπικό άμαχο πληθυσμό και κυρίως όσο αφορά την 

προστασία και περίθαλψη ορφανών παιδιών, το Ελληνικό Στρατιωτικό απόσπασμα 

υπέστη απώλεια, που αιφνιδίασε το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο 

απέσυρε την αποστολή. Η από κοινού ανάληψη ανθρωπιστικού έργου με Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτέλεσε μοιραίο λάθος, που δεν στηριζόταν στις αρχές 

της αμεροληψίας και ουδετερότητας που διακήρυτταν οι ανθρωπιστικές 

οργανώσεις. Στο ψήφισμα του το  ΣΑ των ΗΕ, έθετε ως κύρια αποστολή των 
                                                      
307

 Ο Bernard Couchner γιατρός της ΔΕΕΣ στην δοκιμαζόμενη Biafra, αντιμέτωπος με τα εγκλήματα 
που διαπράττονταν αποχώρησε από την ΔΕΕΣ λόγω της εμπιστευτικότητας που επιβάλει στο 
προσωπικό, προκειμένου να δημοσιοποιήσει την μαρτυρία-καταγγελία του για το δράμα που 
προκαλούσε ο λιμός στον λαό των ibo. Η συσπειρωμένη ομάδα γάλλων ιατρών που τον περιέβαλε 
οδήγησε στην δημιουργία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓχΣ) το1971. Η επιμονή του Couchner στην 
δημοσιοποίηση και καταγγελία κρατών που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και ο 
εναγκαλισμός με οργανώσεις δημοσιογράφων οδήγησε στην διάσπαση της οργάνωσης των MSF, με 
αφορμή την αποστολή δημοσιογράφων με πλοίο παράλληλα με την ιατρική αποστολή στους 
δοκιμαζόμενους πρόσφυγες του Βιετνάμ στα τέλη του 1970.   
308

 Ανακτήθηκε από  http://mdmgreece.gr.   
309

 Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Περί Του Ανθρωπιστικού Χώρου Στον 21ο Αιώνα, ο.π., σελ.:79. 
310

 Παράλληλα είχε αποφασιστεί και η αποστολή Ελληνικού Στρατιωτικού Τμήματος στα πλαίσια της 
UNISOM I του ΟΗΕ . Οι δύο αποστολές αυτή συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο όπου επί της ουσίας 
«συγκατοικούσαν», με κοινή αποστολή, την παροχή ιατρικής βοήθειας μέσω της επαναλειτουργίας 
ενός νοσοκομείου και ενός ορφανοτροφείου στην περιοχή Ουατζίτ (Νότια Ανατολικά της Σομαλικής 
Ενδοχώρας). Το Ελληνικό Στρατιωτικό Απόσπασμα βρισκόταν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο Γαλλικής 
Ταξιαρχίας με χωρική ευθύνη ολόκληρη την Νότια Σομαλία, χωρίς ακριβή γνώση της Ελληνικής 
πλευράς των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Γάλλων που γινόταν αντιληπτές όμως από τον τοπικό 
πληθυσμό.  Πηγή: Συνέντευξη τον Απρίλιο του 2011 από τον Σχή (Ε.Α) Πιστόλα Ιωάννη διοικητού του 
Ελληνικού αποσπάσματος Σομαλίας το διάστημα 1993-1994.  

http://mdmgreece.gr/
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ειρηνευτικών δυνάμεων, την ένοπλη συνοδεία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κακή 

εκτίμηση των ΗΕ και οι παράλληλα διεξαγόμενες αμιγώς στρατιωτικές επιχειρήσεις, 

οδήγησαν σε κλιμάκωση επιθέσεων ενόπλων στις κινήσεις των ανθρωπιστικών 

οργανώσεων.  Οι περισσότερες από αυτές, εκτίμησαν ότι η από κοινού δράση με 

την ειρηνευτική δυνάμη των ΗΕ θα ασφάλιζε στο μέγιστο το εργαζόμενο σε αυτές 

προσωπικό, θα οδηγούσε σε προβολή του έργου τους, με ταυτόχρονη κατοχύρωσή 

τους στον ανθρωπιστικό χώρο. Οι επιθέσεις οδήγησαν σε διαδοχικές αποχωρήσεις. 

Κατά ανάλογο τρόπο, η  αποχώρηση του Ελληνικού στρατιωτικού τμήματος και η 

οικιοθελής παραμονή στην περιοχή των Γιατρών του Κόσμου, οδήγησε σε απώλεια 

την οργάνωση η οποία στην συνέχεια αποχώρησε311. 

  

Κυβερνητικού και Θρησκευτικού Χαρακτήρα ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι 

διάφορες κυβερνήσεις μέσω των αντίστοιχων υπουργείων εξωτερικών συνιστούν 

και ιδρύουν υπηρεσίες αρωγής, οι οποίες συνεργάζονται με πρόθυμες Μη  

κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες και χρηματοδοτούνται προς αυτό τον σκοπό ή 

μέσω διαφόρων δράσεων διαχειρίζονται την διανομή αρωγής και την εκτέλεση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος κυβερνήσεων. Πολλές φορές 

εμφανίζονται ως εργολήπτες των εκάστοτε κυβερνήσεων312. Οι αποστολές αυτές 

έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα αλλά σαφώς δεν διέπονται από καθεστώς 

ουδετερότητας εφόσον γίνονται σε όφελος κυρίως άλλων κυβερνήσεων και 

πολιτικών ομάδων που στηρίζουν ή που πρόκειται να στηρίξουν πολιτικές της 

κυβέρνησης που χορηγεί την βοήθεια. Χωρίς να προάγουν το Διεθνές Ανθρωπιστικό 

                                                      
311

 Ibid, Η Ελληνική δύναμη αποχώρησε στις 3 Μαρτίου του 1994 αφήνοντας πίσω την ομάδα των 
Γιατρών του Κόσμου να λειτουργεί το ορφανοτροφείο. Το Νοσοκομείο δέχτηκε επίθεση ενόπλων σε 
σύντομο χρόνο όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο ιατρός Γεώργιος Γλύπτης. Το γεγονός αυτό οδήγησε 
επίσης στον επαναπατρισμό των Γιατρών του Κόσμου στις 11 Μαρτίου του 1994. Το γεγονός αυτό 
αποκαλύπτει  το γενικευμένο πρόβλημα των ενόπλων συνοδειών ΜΚΟ κατά την διάρκεια των 
αποστολών της  UNITAF και της UNOSOM IΙ. Στο έντονο πρόβλημα ασφαλείας τους εργαζόμενους 
στον ανθρωπιστικό τομέα,  η λύση της από κοινού εκτέλεσης κινήσεων με στρατιωτικά 
αποσπάσματα δεν απέδωσε στην πραγματικότητα τα αναμενόμενα, ενώ το κόστος απωλειών υπήρξε 
μεγάλο.  
312

 Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει συστήσει την ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας)  ή Hellenic Aid, η οποία προσφέρει αρωγή σε πολλές περιοχές της Αφρικής Ασίας και 
των Βαλκανίων, με μικρά προγράμματα συμβολικού κυρίως χαρακτήρα. Υποστηρίζονται σαφώς και 
χρηματοδοτούνται δράσεις Ελληνικών ΜΚΟ σε περιοχές για τις οποίες συνηγορεί η Ελληνική 
εξωτερική πολιτική ή υπάρχει ήδη ανεπτυγμένη δράση Ελληνικών οργανώσεων ή δραστηριοποιείται 
εκεί το Ελληνικό στοιχείο. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η συμμετοχή παραρτημάτων του 
Ελληνικού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού σε τέτοιες δράσεις.  Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
ΥΔΑΣ είναι η από κοινού ανάληψη ανθρωπιστικού έργου με τις θρησκευτικού χαρακτήρα αποστολές 
της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής, οι οποίες δεν επιδιώκουν τον προσηλυτισμό και απευθύνονται και σε 
πληθυσμό άλλων δογμάτων. Αναλαμβάνονται κυρίως σε περιοχές της Αφρικανικής Χερσονήσου 
όπου υπάρχει έντονο το Ελληνορθόδοξο στοιχείο. Πηγή :Ελληνική Δημοκρατία-Υπουργείο 
Εξωτερικών-ΥΔΑΣ, «Ελλάδα - Παγκόσμια Δύναμη Ανθρωπιάς», Αύγουστος 2005, Εκδοτική Νίκη ΑΕ. Η 
έκδοση παρουσιάζει το έργο και τις δράσεις της ΥΔΑΣ σε παγκόσμιο επίπεδο και την συνεργασία της 
με ΜΚΟ. 
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Δίκαιο, διεκδικούν τη θέση τους στον Ανθρωπιστικό χώρο για λόγους προαγωγής 

πολιτικούς συμφερόντων. 

Στον ίδιο χώρο κινούνται και δραστηριοποιούνται και οι θρησκευτικού 

χαρακτήρα ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως η Ελληνική «Αποστολή»313, οι οποίες 

έχουν ως βάση την αλληλεγγύη και την βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, έτσι ως 

απαντάται σε όλες τις θρησκείες και δόγματα. Οι πιο σημαντικές είναι η  Caritas, 

Islamic Relief και διάφορες προτεσταντικές οργανώσεις που  εδρεύουν κυρίως στις 

ΗΠΑ. Η παρουσία τους κατά την διάρκεια που διεξάγονται ένοπλες συρράξεις είναι 

σπάνιες και κυρίως εμφανίζονται στις περιοχές με το πέρας των εχθροπραξιών και 

σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Εξαίρεση αποτελούν οι μόνιμες αποστολές 

σε διάφορα κράτη οι οποίες προσφέρουν το ανθρωπιστικό τους έργο σε περιβάλλον 

χρόνιων συγκρούσεων και ταραχών.  

 

 Το Ανθρωπιστικό Δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών. Οι σύγχρονες ανθρωπιστικές 

κρίσεις χαρακτηρίζονται από τον μεγάλο αριθμό κρατικών και μη δρώντων, καθώς 

και θεσμών που εμπλέκονται στη διαδικασία της ανθρωπιστικής βοήθειας και των 

αναπτυξιακών δράσεων που αναλαμβάνονται για την ανοικοδόμηση ενός κράτους 

σε καθεστώς σύγκρουσης, εκδημοκρατισμού και αποκατάστασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές διεθνείς οργανισμοί με 

πολιτικό, ανθρωπιστικό και στρατιωτικό ρόλο ανεξαρτήτως του γεγονότος της 

στήριξης συγκεκριμένων πολιτικών συμφερόντων αναλαμβάνουν δράση στον 

λεγόμενο Ανθρωπιστικό χώρο. Σε αυτό το περιβάλλον ο ΟΗΕ ίδρυσε ειδικές 

υπηρεσίες και οργανώσεις οι οποίες επιχειρούν κατά εντολή του Γενικού 

Γραμματέα διά του Ειδικού Απεσταλμένου του στην περιοχή της κρίσεως. Ο 

Οργανισμός σύμφωνα με το νέο δόγμα των πολυδιάστατων επιχειρήσεων (Multi-

dimensional Peacekeeping Operations), διατηρεί σε πολλές χώρες ενεργές αυτές τις 

υπηρεσίες και τους οργανισμούς, προκειμένου της επιτήρησης των εξελίξεων στα 

θέματα αρμοδιότητάς τους και την άμεση παροχή βοήθειας σε περίπτωση που 

ξεσπάσει μία κρίση και κυρίως μια ένοπλη σύρραξη. Οι οργανισμοί αυτοί του ΟΗΕ 

συγκροτούν τα λεγόμενα United Nations Country Teams σε περίοδο κρίσεων. Με 

αρμοδιότητες που επεκτείνονται πέραν των γεωγραφικών ορίων του κράτους στο 

οποίο εδρεύουν. Το έργο τους σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης συντονίζεται από 

την παρουσία του Ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ/ΗΕ ο οποίος συντονίζει και τις 

επιπλέον υπηρεσίες, πολιτικές και στρατιωτικές που επιπλέον δύναται να 

συγκροτηθούν σε αυτές τις  περιπτώσεις314. Τους ειδικούς οργανισμούς και 

ταυτόχρονα τους πιο βασικούς ανθρωπιστικούς δρώντες του ΟΗΕ, αποτελούν 

κυρίως η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η UNICEF, η 

UNESCO και η UNDP(United Nations Development Program).  
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 H Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες UNHCR ιδρύθηκε το 1947 με 

έδρα τη Γενεύη. Έκτοτε είναι από τους πρώτους οργανισμούς που εμφανίζονται σε 

μία ένοπλη σύρραξη, με σκοπό τη διευθέτηση του προσφυγικού προβλήματος και 

την προστασία του εσωτερικά εκτοπισμένου πληθυσμού, προσπαθώντας να βρίσκει 

μόνιμες λύσεις, με τα αντίστοιχα κράτη στα οποία καταφεύγουν αυτοί. Η UNHCR 

αποτελεί βασικό φορέα υλοποίησης κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου 

και των Διεθνών Συμβάσεων που διέπουν το προσφυγικό πρόβλημα315. Έχοντας 

αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο παγκοσμίως, έχει υπό την επίβλεψή της 

εκατομμύρια προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων316. Με την αλλαγή της 

δράσης της μετά το 2003 και λόγω της αριθμητικής αύξησης της οργάνωσης, η 

UNHCR συνιστά έναν από τους κυριότερους ανθρωπιστικούς δρώντες, όπου η 

έννοια του ανθρωπισμού έχει ξεπεράσει την έννοια της προστασίας317. Είναι η 

πλέον ώριμη υπηρεσία των ΗΕ στα πεδία των συγκρούσεων όπου συνεχώς 

επαναπροσδιορίζει την στάσης της απέναντι στους άλλους δρώντες με τους οποίους 

επιδιώκει την συνεργασία και των συντονισμό όπως ΜΚΟ, Στρατιωτικές υπηρεσίες 

τοπικές κυβερνήσεις και άλλους δρώντες, προς επίτευξη του μέγιστου δυνατού 

θετικού αποτελέσματος των έργων318. Ενώ επιδεικνύει και λαμβάνει ιδιαίτερα 

μέτρα πεδίου, για την προστασία των γυναικών και τα παιδιών, εκπαιδεύοντας το 

προσωπικό του στον ιδιαίτερο χειρισμό των ευπαθών αυτών ομάδων. 

 Η απόλυτη δύναμη στην προστασία των παιδιών είναι η UNICEF η οποία από 

την στιγμή της ίδρυσης της το 1946 έχει μετεξελιχθεί σε διεθνή οργάνωση 

αναπτυξιακού χαρακτήρα που αφιερώνει τις δράσεις της στην προστασία των 

παιδιών, ειδικά από την βία και την εκμετάλλευση, καθώς και στην προαγωγή των 

δικαιωμάτων τους, ανεξάρτητα του τρόπου και των συνθηκών ζωής. Συγκροτεί 37 

Εθνικές επιτροπές και έχει ως απώτερο στόχο την προστασία των γυναικών και των 

παιδιών κατά την διάρκεια έκτακτων ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως οι ένοπλες 

συρράξεις και οι φυσικές καταστροφές319. Στο πλαίσιο του νέου δόγματος 

ενοποιημένων και πολυδιάστατων επιχειρήσεων του ΟΗΕ αποτελεί τον συντονιστή 

της ενότητας της προστασίας και φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης της 

διατροφής και της υγιεινής αυτών. Επιλαμβάνεται κατά μέσο όρο 250 

ανθρωπιστικές κρίσεις και σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση των βασικών 

οδηγιών επιχειρήσεων της οργάνωσης (Simplified Standard Operating Procedures)  

τον Μάρτιο του 2012, ο μηχανισμός της διαδικασίας Corporate Emergency 
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 Π.Νάσκου-Περράκη, «Μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, Διεθνείς πράξεις, 
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 UNHCR-Mind years trends 2013, H Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες είχε για το 2013 
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Activation Procedure, κατηγοριοποιεί της εμφανιζόμενες κρίσεις και  κινητοποιεί 

άμεσα εντός 24ώρου προσωπικό άμεσης επέμβασης και όλους τους μηχανισμούς 

και τμήματα που ασχολούνται με τη λογιστική υποστήριξη, την αποστολή και επαφή 

συνδέσμων με άλλους δρώντες και ΜΚΟ στην περιοχή ενδιαφέροντος, την 

επικοινωνιακή διασύνδεση, την εξασφάλιση κονδυλίων σε πρώτο χρόνο για την 

ενεργοποίηση της αποστολής, τη νομική υποστήριξη και το Επιχειρησιακό κέντρο 

της Έδρας των ΗΕ για θέματα ασφάλειας320. Η οργάνωση πολλές φορές διοχετεύει 

το έργο της μέσω ΜΚΟ και εθνικών φορέων σε περιοχές κρίσεων μέσω 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

 Η  UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), 

ιδρύθηκε το 1945 με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης του 

πολιτισμού  των κοινωνικών και των φυσικών επιστημών προς όφελος της 

επιδιωκόμενης παγκόσμιας ειρήνης. Κύρια επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία 

συνθηκών ειλικρινούς διαλόγου που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό αξιών 

και πολιτισμών αλλά και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

υλοποιώντας αναπτυξιακά προγράμματα των ΗΕ  Το Ανθρωπιστικό της έργο σε 

περιοχές κρίσεων αφορά την διάσωση πολιτιστικών μνημείων και αγαθών321.  

 Η UNDP (United Nations Development Program) προωθεί κυρίως 

αναπτυξιακά προγράμματα σε υπό κρίση χώρες και έχει αναλάβει ένα ιδιαίτερο 

έργο μέσω της υπηρεσίας αποναρκοθετήσεων (Mine action)322. Οι νάρκες 

αποτελούν το ποιο επικίνδυνο και χρόνιο κατάλοιπο μίας ένοπλης σύγκρουσης, από 

το οποίο υποφέρει  μεταπολεμικά ο άμαχος πληθυσμός και κυρίως τα παιδία. Το 

προσωπικό της UNDP αποτελείται κυρίως από πρώην στρατιωτικούς οι οποίοι 

αναλαμβάνουν διοικητικό ρόλο ομάδων των ΗΕ σε περιοχές όπου δεν επιχειρούν 

στρατιωτικές αποστολές. Η ωφελιμότητα τέτοιων προγραμμάτων όπως η 

διαδικασία του DDR (Disarmament, Demobilization and reintegration) αποτελούν 

σημαντικούς  παράγοντες της ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω της απενεργοποίησης 

πολεμικού υλικού και έχουν βοηθήσει εκατοντάδες παιδιά στρατιώτες στην ομαλή 

επανένταξή τους στις κοινωνίες και στην εκπαιδευτική διαδικασία323. 

 Εκτός των ειδικευμένων οργανώσεων τη διαχείριση των κρίσεων και την 

ανάπτυξη των αποστολών των ΗΕ, ρυθμίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας μέσω των 

αποφάσεων (Mandates) που επιβάλουν συγκεκριμένα έργα και δεσμεύσεις σε 

οργανισμούς, κράτη και υπηρεσίες των ΗΕ στο πεδίο εφαρμογής. Το Συμβούλιο  

ασφαλείας, αναλαμβάνοντας ρόλο προαγωγής της παγκόσμιας ασφάλειας και 
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ειρήνης εκδίδει σειρές αποφάσεων με ισχυρή νομική ισχύ324 ως κατευθυντήριες 

οδηγίες των στρατιωτικών κυρίως αποστολών, για την προστασία γυναικών, 

παιδιών και την διάδοση, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου325. Οι ποιο βασικές 

αποφάσεις είναι οι:   

 SCR 1325(2000) on women, peace and security, με την οποία καλούνται οι 

δυνάμεις των ΗΕ να προάγουν την ασφάλεια των γυναικών σε όλο το φάσμα των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους.  

 SCR 1612(2005) on children and Armed Conflict, με την οποία ρυθμίζονται, ο 

τρόπος αναφορών των παρατηρητών των ΗΕ που αφορούν τα παιδιά και τις 

ένοπλες συρράξεις, η άμεση αναφορά στον Γενικό Γραμματέα των παραβιάσεων 

του ΔΑΔ για τα παιδιά και ο συντονισμός δράσεων των υπηρεσιών των ΗΕ.  

 SCR 1674(2006) on the protection of civilians in armed conflict, με την οποία 

απόφαση οι αποστολές των ΗΕ θα πρέπει να μεριμνούν, για την ασφάλεια των 

πολιτών που βρίσκονται κάτω από άμεσο κίνδυνο και εντός της περιοχής ευθύνης 

της αποστολής, την υποστήριξη και επιτήρηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για τη 

δημιουργία συνθηκών ασφαλείας ώστε να δύναται η επιστροφή των προσφύγων 

και των εσωτερικά εκτοπισμένων326.  

Στα πλαίσια της μετεξέλιξης των ΗΕ και των συνδυασμένων επιχειρήσεων το 

ζήτημα της προστασίας των πολιτών σε περιόδους κρίσεων και αναταραχών, 

απασχόλησε  ιδιαιτέρως τον οργανισμό. Στα πλαίσια της Νόρμας του Responsibility 

To Protect327 ακολούθησε μία σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που 

έτειναν υπέρ των επεμβάσεων328, σε περιπτώσεις εκτεταμένων πράξεων βίας κατά 

αμάχων, στην βάση του άρθρου VII του χάρτη των ΗΕ329. Από αντικειμενική 

παρατήρηση των ανωτέρω επεμβάσεων, έχει διαφανεί μία επιλεκτικότητα και 

κυμαινόμενη επιτυχία στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, ενώ εισήχθη και ο 

οξύμωρος όρος της «ανθρωπιστικής επέμβασης»330. 
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Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί  

ανθρωπιστικό δρώντα, αλλά συνυπάρχει και επηρεάζει σημαντικό μέρος του 

Ανθρωπιστικού χώρου μέσω των τρεχουσών επιχειρήσεων, στρατιωτικού φυσικά 

χαρακτήρα. Στις 20 Νοεμβρίου του 2010 στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη 

Λισσαβόνα αποφασίστηκε η μετεξέλιξη του δόγματος του οργανισμού στη βάση της 

προσέγγισης του «Comprehensive Approach»331.  Πλέον για το ΝΑΤΟ η  διαχείριση 

των κρίσεων επεκτείνετε σε διεθνές επίπεδο, μεγεθύνοντας τις δραστηριότητες της 

συμμαχίας σε περιπτώσεις κρίσεων, δια  της προσέγγισης πολιτικών, κοινωνικών 

και στρατιωτικών οργάνων ώστε να επιδιώκεται το μέγιστο δυνατό θετικό 

αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της κρίσης332. Στο πρίσμα της μετεξέλιξης στο πεδίο 

των ΝΑΤΟικών επιχειρήσεων τον ρόλο του οργάνου που θα επιτελούσε την 

προσέγγιση με τα πολιτικά όργανα, ανέλαβε ο τομέας της πολιτικοστρατιωτικής 

συνεργασίας (CIMIC)333. Δόθηκε έμφαση στην επίγνωση των διαπολιτισμικών 

θεμάτων και κουλτούρας, και ακολούθησε μία εντυπωσιακή, για τα δεδομένα 

στρατιωτικού περιφερειακού οργανισμού, συγκρότηση δομών και ειδικών 

υπηρεσιών που ασχολούνται με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την 

εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού επί θεμάτων που αφορούν την ειδική 

προστασία των γυναικών και των παιδιών ως μέρος του αμάχου πληθυσμού στις 

ένοπλες συρράξεις. Έως τώρα έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών επί 

των αντιστοίχων θεμάτων καθώς και κατευθυντήριων οδηγιών προς τις πολιτικές 

και στρατιωτικές υπηρεσίες του οργανισμού, σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχουν 

αποκομισθεί από τις πρόσφατες επιχειρήσεις της συμμαχίας στα Βαλκάνια και το 

Αφγανιστάν.  Οι οδηγίες αυτές έχουν ως σκοπό την αποτροπή παραβιάσεων του 

ΔΑΔ από το στρατιωτικό προσωπικό του οργανισμού, την κάλυψη ελλειμμάτων 

στην εκπαίδευση επί του θέματος των εθνικών στρατών των κρατών μελών,  κυρίως 

όμως στηρίζουν την προσπάθεια νομιμοποίησης της παρουσίας των δυνάμεων της 

συμμαχίας στις περιοχές επιχειρήσεων. Επίσης αποτελούν τρόπο προσέγγισης των 

Ανθρωπιστικών Δρώντων οι οποίοι καλούνται πολλές φορές στα διάφορα forum και 

συνέδρια της συμμαχίας, όπως επίσης καλούνται και λαμβάνουν μέρος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία334.   

 Για την προστασία των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις, το ΝΑΤΟ έχει 

συγκροτήσει την επιτροπή «NATO Committee on Gender Perspectives», που είναι 

μία μόνιμη επιτροπή που συνεδριάζει σε ετήσια βάση για τα ζητήματα φύλου και 

προστασίας των γυναικών κατά τις ένοπλες συρράξεις, υποβάλλοντας προτάσεις για 

την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας UNSCR 1325 “On Women 

Peace And Security“. Στην πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της  επιτροπής «How Can 
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Gender Make a Difference to Security in Operations» το καλοκαίρι του 2011, 

μελετήθηκε κατά πόσο η ασφάλεια των επιχειρήσεων, επηρεάζεται αρνητικά στην 

περίπτωση ελλείμματος προστασίας των γυναικών στην περιοχή επιχειρήσεων και 

θετικά μέσω υλοποίησης αναπτυξιακών  προγραμμάτων για τις γυναίκες335. 

 Για το ζήτημα της προστασίας των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις,  

περιεχόμενο εγγράφου τον Μάιο του 2012  του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ προς 

τον επικεφαλή της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας336, υπενθυμίζει την 

υποχρέωση εφαρμογής της αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας UNSCR 

1612(2005) «Οn Children and Armed Conflict» και ορίζει έναν αριθμό δράσεων και 

υποχρεώσεων των στρατιωτικών διοικητών ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

προστασία των παιδιών των περιοχών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η 

επιβολή μέτρων για την απαγόρευση στράτευσης παιδιών, την προσοχή όλων των 

διοικήσεων σε περιπτώσεις παραβίασης των ΔΑΔ αλλά και των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, δίνοντας ακόμη και  αστυνομικό ρόλο στην στρατιωτική δύναμη της 

συμμαχίας. Καλεί επίσης τους στρατιωτικούς διοικητές να υλοποιήσουν 

συνδέσμους για τον συντονισμό με τις υπηρεσίες των ΗΕ και με τους άλλους 

ανθρωπιστικούς δρώντες.  

 Φυσικά η «Ανθρωπιστική» οπτική του ΝΑΤΟ, φιλτράρεται μέσα από την 

χρήση ένοπλης βίας και δεν δύναται να έχει τον ουδέτερο χαρακτήρα των 

Ανθρωπιστικών οργανώσεων, με τις οποίες επιδιώκει τον συντονισμό διότι,  οι 

δραστηριότητές τους δυνατόν να αποτελούν κωλύματα για την ομαλή διεξαγωγή 

των αμιγώς στρατιωτικών επιχειρήσεων.    

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής 

προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί τον 

μεγαλύτερο σε χρηματική δαπάνη, χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας337.  Διακηρύττει 

ως βάση του ανθρωπιστικού έργου της, τις αρχές του ανθρωπισμού της 

ουδετερότητας και της αμεροληψίας, πέρα από οποιαδήποτε πολιτική ατζέντα. Το 

γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση με την ακολουθητέα πρακτική, όπως με τις κατά 

καιρούς ανακοινώσεις για την κατάσταση στην Συρία, όπου επιρρίπτει ευθύνες για 

την ανθρωπιστική κρίση μόνο στο καθεστώς, χωρίς να έχει εκθέσεις από κανένα 

επίσημο όργανο της ΕΕ ή των ΗΕ για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού, ο οποίος 

είναι πολιτική επιλογή. Γενικά η ΕΕ όπως και το ΝΑΤΟ έχουν επιλεκτική 

επεμβατικότητα και η δηλωτέα πίστη στην ουδετερότητα δεν έχει τίποτε να κάνει 

με την ουδετερότητα της ΔΕΕΣ.    

Ο Συντονισμός στον Ανθρωπιστικό Χώρο. Ο ανθρωπιστικός χώρος μπορεί να 

απεικονιστεί σχηματικά με ένα τρισδιάστατο πολυεπίπεδο γεωμετρικό σχήμα. Στις 
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 ΝΑΤΟ - Gender Training & Education, «How can Gender Make a Difference to Security in 
Operations», Version 2011. 
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 MCM-0016-2012, Secretary General, NATO, Children And Armed Conflict, May 2012.  
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 Ανακτήθηκε από:http://ec.europa.eu/echo/about.  
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κορυφές του σχήματος τοποθετείται ο κάθε ανθρωπιστικός δρών, του οποίου 

οποιαδήποτε κίνηση επηρεάζει την θέση του άλλου ή προκαλεί την άτακτη 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, οπότε το σχήμα χάνει την ισορροπία του. Εφόσον ο 

κάθε δρών από την θέση και το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει δεν εκτιμά 

και δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία και δράση των υπολοίπων δρώντων τότε το 

συνολικό πραγματικό αποτέλεσμα είναι μικρότερο των παρατακτών δυνατοτήτων 

και των προσδοκιών. Στον ανθρωπιστικό χώρο απαιτείται συντονισμός μεταξύ των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανισμών. Στην αντίληψη αυτή, τα ΗΕ το 1991 

συστήνουν το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών υποθέσεων των ΗΕ (OCHA). 

Προκειμένου να ενισχυθούν οι χρόνοι αντίδρασης των ΗΕ σε διαφαινόμενες κρίσεις 

και να αποτελεί τον διαμεσολαβητή μεταξύ των υπηρεσιών και των οργανισμών των 

ΗΕ, με επικεφαλή το γραφείο συντονισμού επείγουσας Βοήθειας(ERC). Λειτουργεί 

ως γραμματεία των υπηρεσιών της Inter-Agency Standing Committee (IASC), των 

σωμάτων ταχείας αντίδρασης των ΗΕ ήτοι των United Nations Disaster Assessment 

and Coordination System και το International Search and Rescue Advisory Group338. 

Το Γραφείο OCHA έχει ως στόχο τη συμμόρφωση στις ανθρωπιστικές αρχές και 

αξίες, την προστασία του ανθρωπιστικού χώρου και την επίτευξη αποτελεσματικού 

συντονισμού. Επίσης προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ στρατιωτικών και 

πολιτικών υπηρεσιών στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Επίσης αποτελεί την 

πλατφόρμα πάνω στην οποία συντονίζονται 260 ΜΚΟ με ανθρωπιστική δράση339. 

Εκτός του ανθρωπιστικού δικτύου των ΗΕ ένα δεύτερο δίκτυο αποτελείται από το 

Ερυθροσταυρικό κίνημα και την ΔΕΕΣ. Το τελευταίο ανθρωπιστικό δίκτυο 

αποτελούν τρείς οργανισμοί  στους οποίους εντάσσονται οι μεγάλες γνωστές ΜΚΟ, 

την Interaction, το  Internatıonal Councıl for Voluntary Agencıes (ICVA) και την 

Steering Committee for Humanitarian Response(SCHR). H διαλειτουργικότητα για το 

γραφείο OCHA, επιτυγχάνεται μέσω κοινών μηνιαίων συντονιστικών συναντήσεων 

των ΜΚΟ, με την IASC στην Γενεύη, στις οποίες συμμετέχει και η ΔΕΕΣ, με τον 

Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΜΟ). Σε αυτές επεξεργάζονται τα ζητήματα της 

ασφάλειας των στελεχών, των ενόπλων συνοδειών, της ελευθερίας κινήσεων στις 

περιοχές επιχειρήσεων και τις σχέσεις με στρατιωτικούς οργανισμούς. Κοινή 

συνιστώσα αποτελεί η πίστη στις αρχές του ανθρωπισμού παρά το γεγονός ότι στο 

πεδίο δράσης ο κάθε ανθρωπιστικός δρών τηρεί τη δική του πολιτική.  
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 Ανακτήθηκε από: http://www.unocha.org/what-we-do/coordination/overview.  
339

 Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Περί Του Ανθρωπιστικού Χώρου Στον 21ο Αιώνα, ο.π., σελ 89. 
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IV.2 Οι Διαφορετικές Προσεγγίσεις στον Ανθρωπιστικό Χώρο και το Ζήτημα της 

Εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.  

 

 Οι διαφορετικές προσεγγίσεις, αφορούν τις οντότητες που συγκροτούν τον 

ανθρωπιστικό χώρο, τις κυβερνήσεις των κρατών, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τα 

μέρη σε μία ένοπλη σύρραξη διεθνούς ή μη διεθνούς χαρακτήρα. Κοινά, αλλά 

διαφορετικά κύρια χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω, είναι οι προτεραιότητες 

που θέτουν, τα συμφέροντα, ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας και η κουλτούρα 

με την οποία αντιμετωπίζουν το θέμα της ειδικής προστασίας. Στο πεδίο εφαρμογής 

η ειδική προστασία πραγματώνεται μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, που 

στηρίζονται στους υφιστάμενους νομικούς κανόνες, αρχές και πεποιθήσεις ώστε να 

ικανοποιούνται όλοι οι δρώντες και οι πληθυσμιακές ομάδες που πρόκειται να 

ωφεληθούν340. Οι μεγάλες ανθρωπιστικές οργανώσεις γενικά κινούνται σε ένα χώρο 

που διέπεται όχι από συμφέροντα και πολιτικές, αλλά από ένα σύμπλεγμα 

ανθρωπιστικών αξιών και αρχών που ορίζουν τις δράσεις τους. Οι μεταξύ τους 

διαφοροποιήσεις αφορούν την διαφορετική αντίληψη επί της αρχής της 

ουδετερότητας, των προϋποθέσεων που απαιτούνται για ανάληψη δράσης και της 

στάσης απέναντι στους άλλους δρώντες και κυρίως στις κυβερνήσεις και στους 

Διεθνείς Οργανισμούς. Για την ΔΕΕΣ η μεγαλύτερη αξία είναι η πίστη και επιμονή 

στις αρχές του ανθρωπισμού. Έχει αναμφίβολα δημιουργηθεί μια παράδοση στον 

αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο δράσης της ΔΕΕΣ, που στην ουσία υπαγορεύεται 

από τις ανάγκες των θυμάτων οι οποίες ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα. Ο 

χρόνος και ο τόπος επέμβασης της ΔΕΕΣ δεν εξαρτάται από πολιτικές, φυλετικές, 

θρησκευτικές ή ιδεολογικές αντιπαραθέσεις341, στις οποίες σε καμία περίπτωση δεν 

αναμειγνύεται κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Η ΔΕΕΣ κάνει ενδελεχείς 

εκτιμήσεις του πολιτικού περιβάλλοντος του χώρου δράσης, μέσω της αποστολής 

ειδικών απεσταλμένων, των οποίων οι αναλύσεις περνούν από διαβούλευση στην 

Γενεύη  πριν την εκτέλεση κάποιας αποστολής και την διάθεση κονδυλίων για την 

πραγματοποίηση τους342. Η αξιοπιστία και αντικειμενικότητα αυτών των αναλύσεων 

καταδεικνύουν και το ενδεχόμενο πολεμικής ανάφλεξης σε μία περιοχή γεγονός 

που δίνει τον χρόνο για την κατάλληλη προετοιμασία της επιτροπής. Η ανάληψη 

δράσης για την ΔΕΕΣ συναρτάται από την ανάγκη εκτέλεσης του ανθρωπιστικού 

έργου και από την εκτίμηση της πιθανότητας να ωφεληθεί πολιτικά και στρατιωτικά 

                                                      
340

 Yamashita H., “Humanitarian Space & International Politics: The creation of safe Areas”, Ashgate, 
2004, p:9. Η προστασία μπορεί να επιτευχτεί με την υιοθέτηση τριών μοντέλων, τα οποία ορίζουν 
επιχειρησιακά τον Ανθρωπιστικό χώρο, αλλά τον περιορίζουν στην περιοχή της σύγκρουσης. Το 
πρώτο αφορά τις Ζώνες Ασφαλείας Αμάχων - Νοσοκομειακές Ζώνες όπως ορίζονται στο ΔΑΔ, το 
δεύτερο αφορά την ύπαρξη μίας εδαφικής περιοχής με αυτοδιάθεση στην οποία θα προστατεύονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.. Το τρίτο αναφέρεται στην ύπαρξη εδαφικής περιοχής η οποία θα 
αποτελεί ένα είδος καταφυγίου για τους αμάχους Το κράτος στο οποίο θα βρίσκεται η περιοχή αυτή 
δεν θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα εφόσον θα βρίσκεται υπό εποπτεία.     
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 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, ο.π.,σελ 299. 
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 D. P. Forsythe – The ICRC: a unique humanitarian protagonist, ο.π., σελ 32. 
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από αυτό, κάποιο από τα μέρη στην σύγκρουση. Η ΔΕΕΣ έχει την μεγαλύτερη 

εμπειρία στον ανθρωπιστικό χώρο ώστε να γνωρίζει ότι η ανθρωπιστική δράση έχει 

πολιτικό αντίκτυπο σε μία σύγκρουση. Το δίλημμα μεγαλώνει όταν διακυβεύεται η 

ειδική προστασία των γυναικών και των παιδιών. Σε πολλές περιπτώσεις η ΔΕΕΣ 

προκειμένου να προστατεύσει την αμεροληψία της και την ουδετερότητα της, 

απέρριψε προτάσεις για δράση, που προέρχονταν από μέρη μίας ένοπλης σύρραξης 

και αφορούσαν την προστασία αμάχων343. Η στάση απόλυτης ουδετερότητας που 

ακολουθεί η ΔΕΕΣ δεν αλλοιώθηκε ακόμη και όταν το προσωπικό της δέχτηκε 

ένοπλες επιθέσεις και υπέφερε απαγωγών, όπως στις συγκρούσεις στο 

Μπουρούντι, στην Τσετσενία, στο Κονγκό,  στο Ιράκ και στην Σομαλία344, οπότε και 

συνέχισε την δράση της από γειτονικές περιοχές. Το πρόβλημα της ελευθερίας των 

μετακινήσεων και της ασφάλειας του προσωπικού, απασχολεί διαρκώς τον 

οργανισμό ο οποίος εκτιμώντας την κατάσταση μπορεί να αποσύρει μία αποστολή.  

 Λιγότερο απόλυτη και ελάχιστα διαφοροποιημένη είναι η στάση των 

μεγάλων διεθνών ΜΚΟ όπως οι “Oxford International”, “Save The Children”, η 

Οργάνωση των Γιατρών χωρίς σύνορα (Medecins Sans Frontiers-MSF) και οι  “Γιατροί 

του Κόσμου” (MdM). Οι Γιατροί χωρίς σύνορα επιδιώκουν και αναφέρονται στην 

ελεύθερη δράση, ανεξάρτητη από πολιτικές σκοπιμότητες με έμφαση στις ανάγκες 

αυτών που δικαιούνται της ειδικής προστασίας. Επιδίωξή τους είναι η μηδενική 

παρέμβαση στο έργο τους και στις επιλογές τους από κυβερνήσεις, μέρη στην 

σύρραξη, δωρητές και διεθνείς οργανισμούς345. Η κοινοποίηση των εγκλημάτων που 

τελούνται στη σύρραξη, χωρίς απόδοση στοιχείων για τους δράστες, θεωρείται από 

την οργάνωση ότι προάγει την ευαισθητοποίηση των ανεπτυγμένων λαών που 

έχουν την δυνατότητα να ασκούν πολιτική πίεση για τερματισμό του πολέμου. 

Συμμετέχουν σε διεθνή φόρουμ και αποδέχονται προσκλήσεις για διαβούλευση 

από οργανισμούς ακόμη και αν έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα. Δεν αποδέχονται 

όμως την κοινή δράση στο πεδίο διεξαγωγής των ανθρωπιστικών τους 

επιχειρήσεων. Κοινός τόπος όλων των διεθνών ανθρωπιστικών ΜΚΟ είναι η 

δυνατότητα δράσης ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση των κυβερνήσεων και των 

μερών στην σύγκρουση. Την Θέση αυτή ασπάζεται και η «Action Aid» που θεωρεί 

ότι οι συγκρούσεις αποτελούν ευκαιρίες για δομικές αλλαγές στις κοινωνίες346. Στον 

αντίποδα η οργάνωση «Refugee International» υποστηρίζει την ανάγκη 

συντονισμού των δράσεων και την υπαγωγή στο σύστημα των ΗΕ διότι εκτιμά ότι η 

συντονισμένη δράση επεκτείνει τα θετικά αποτελέσματα και εξυπηρετεί καλύτερα 
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 Το 1986 στην ένοπλη σύγκρουση των κυβερνητικών δυνάμεων της Αιθιοπίας με αντικυβερνητικές 
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τα δικαιώματα των αμάχων347. Η «Refugee International» αποδεχόμενη την ένταξη 

της στο σύστημα των ΗΕ,  απαντά εν μέρει, στο πρόβλημα της ασφάλειας των μελών 

της οργάνωσης στους χώρους δράσης, παραχωρώντας την ουδετερότητά της και 

μέρος των επιλογών της. Οι περισσότερες ΜΚΟ επιδιώκουν την ανεξάρτητη δράση 

σε ένα αφιλόξενο και επικίνδυνο πολλές φορές  περιβάλλον, χωρίς να απαντούν στο 

ερώτημα της υλοποίησης των δράσεων τους σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 

μη προσβάσιμες  για λόγους ασφαλείας. 

 Οι Διεθνείς Οργανισμοί και κυρίως τα ΗΕ, επιδιώκουν τον θεσμικό 

συντονισμό στην ανθρωπιστική δράση, η οποία αναλαμβάνεται από τα ΗΕ, θα 

παρέχεται με ασφάλεια και δεν θα παρεμποδίζεται.  Η ίδρυση του γραφείου OCHA  

επιδιώκει την διάκριση μεταξύ των στρατιωτικών και των πολιτικών επιχειρήσεων 

όπου οι ρόλοι θα πρέπει να είναι διακριτοί. Στο δόγμα όμως των ενοποιημένων 

επιχειρήσεων (Integrated missions) το οποίο έχει εκπονηθεί από την υπηρεσία 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων των ΗΕ (DPKO) το γραφείο ΟCHA εντάσσεται στο γενικό 

πλαίσιο των United Nation Country Teems με αποστολή το συντονισμό της 

ανθρωπιστικής βοήθειας348. Έτσι εντάσσεται άμεσα στο όλο σχέδιο μίας 

ειρηνευτικής διαδικασίας με φορέα τα ΗΕ, η οποία δύσκολα διατηρεί ουδέτερο 

χαρακτήρα στις ένοπλες αποστολές ακόμη και αν υπάρχει η συναίνεση των μερών 

στην σύγκρουση. Ειδικά στις περιπτώσεις επιβουλής της ειρήνης υπάρχει ο κίνδυνος 

να απωλεστεί η ουδέτερη και αμερόληπτη προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας 

οργανισμών που θα ενταχτούν στο σύστημα των ΗΕ. Ταυτόχρονα υπάρχει ο 

κίνδυνος, οι άμαχοι και δικαιούμενοι βοήθειας σύμφωνα με το ΔΑΔ, που ανήκουν 

στην δικαιοδοσία του μέρους που θίγεται από την επέμβαση των ΗΕ, να μείνουν 

εκτός βοήθειας εφόσον δεν θα επιτρέπεται ή θα είναι αδύνατη η πρόσβαση σε 

αυτούς. Σημαντικό ρόλο σε μία πιο δυναμική προσέγγιση των ΗΕ στην προστασία 

των ευπαθών ομάδων, αποτελεί η στάση που τηρεί το συμβούλιο ασφαλείας στις 

περιπτώσεις που εμφανώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό 

κρατών, στα οποία έχει χαθεί η έννοια του νόμου και της τάξης349. Η διάθεση 
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Ακολούθησε η άποψη ότι η διόγκωση της ανθρωπιστικής κρίσης στο εσωτερικό ενός κράτους, 
αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, κυρίως λόγω της εξόδου των αμάχων σε γειτονικά κράτη-

http://www.refintl.org/what-we-do/protection-and-security
http://www.worldlii.org/int/other/UNSCRsn/2002/26.pdf
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/68/PDF/N0337768.pdf?OpenElement
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ανθρωπιστικής επεμβατικότητας των ΗΕ, ορίζεται πλέον στην παραδοχή του: «όπου 

τελειώνει η Αρχή της Νομιμότητας αρχίζει η Διατάραξη της Ειρήνης», οπότε 

εξετάζονται οι περιπτώσεις σοβαρών ανθρωπιστικών κρίσεων που προκαλούνται 

από ένοπλες συρράξεις, υπό το πρίσμα του Κεφ. VII του χάρτη των ΗΕ. Μέχρι και 

την εξέλιξη της κατάστασης στην Συρία, διαφαινόταν μια προσπάθεια  να αποκτήσει 

η «ανθρωπιστική επέμβαση» χαρακτήρα εθιμικού δικαίου350.  Η ευθύνη προστασίας 

που υιοθετήθηκε το 2005, ακόμα και στην περίπτωση των επιχειρήσεων κάτω από 

το Κεφ. VII του χάρτη των ΗΕ351, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι στρατιωτικές 

δυνάμεις των ΗΕ επεμβαίνουν άμεσα, και διά της ένοπλης βίας απωθούν όποιους  

παραβιάζουν βασικά δικαιώματα των αμάχων. Πιστά στην αρχή της εσωτερικής 

κυριαρχίας, τα ΗΕ ενθαρρύνουν τις υπό ανασυγκρότηση αρχές ενός κράτους να 

αναλάβουν αυτόν τον ρόλο352.  Στον ίδιο χώρο κινείται και η προσέγγιση του 

ζητήματος από περιφερειακούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, που θεωρεί ότι όλοι οι 

δρώντες πρέπει να εντάσσονται κάτω από ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο δράσης 

για την διαχείριση μίας κρίσης, ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική353. Για την 

συμμαχία η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί εργαλείο νομιμοποίησης, χώρος μέσα 

από τον οποίο θα συγκεντρωθούν πληροφορίες προς όφελος της διεθνούς 

στρατιωτικής παρουσίας. Επίσης θεωρεί την στρατιωτική παρουσία απαραίτητη για 

την ελευθερία κινήσεων και την ασφάλεια των ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

Επιδιώκει την εμπέδωση των κανόνων του ΔΑΔ από το στρατιωτικό προσωπικό των, 

και διαθέτει τις δομές ελέγχου κάθε παραβίασης αυτού. Ταυτόχρονα ενθαρρύνει 

τους διοικητές των αποστολών να συμπεριλαμβάνουν στις διαταγές επιχειρήσεων 

την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Αυτό συμβαίνει όμως μόνο στα 

                                                                                                                                                        

Απόφαση 1529/29.2.2004, R/RES/1529 (2004), για την κατάσταση στην Αιτή. Ανακτήθηκε από 
:(http://daccess\ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/254/10/PDF/N0425410.pdf?OpenElement). Με 
την απόφαση  1542/30.4.2004, R/RES/1542 (2004) για την Αιτή το ΣΑ δέχθηκε πως η συστηματική 
παραβίαση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων δηλ. των γυναικών και των παιδιών αποτελεί 
απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.  Έγινε δεκτό ότι οι μαζικοί βιασμοί η δημιουργία προσφυγικού 
ρεύματος και η οικονομική εξαθλίωση του πληθυσμού αποτελούν απειλή για την ειρήνη. Για την 
κατάσταση στο Σουδάν το 2003 με την 1556/30.7.2004, R/RES/1556 (2004) απόφαση, δέχτηκε ότι οι 
κατά χιλιάδες εκτοπίσεις του πληθυσμού η διαφαινόμενη απειλή για την ζωή  τους και το 
προσφυγικό κύμα συνιστά σαφή απειλή για την ειρήνη.   
350

 Στρατής Γ. Γεωργιλάς. «Η «ευθύνη προστασίας» της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση 
ανθρωπίνων κρίσεων στον 21ο αιώνα. Διαστάσεις, προκλήσεις και προοπτικές.» ΣΤ’ Συνεδρία: 
Ευθύνη Προστασίας – Ειδικά Ζητήματα (Β’ Μέρος). Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών 
Σχέσεων. Σελ 8.  
351

 Απόφαση 1880/30.7.2009, R/RES/1880 (2009) του ΣΑ/ΗΕ για την κατάσταση στην Ακτή 
Ελεφαντοστού, όπου γίνεται σαφής αναφορά και επίκληση περιστατικών παραβίασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του ΔΑΔ, δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών αλλά και η ανάγκη 
προστασία των αμάχων και του προσωπικού των ΗΕ. 
352

 UN Peacekeeping PDT Standards, Core Pre-Deployment Training Materials, United Nations 
International Training Service, 1st ed. (2009), “Child Protection”Σελ: 77, όπου ρητά αναφέρεται ότι 
ευθύνη των μελών της αποστολής είναι η συλλογή πληροφοριών και αναφορά κάθε παραβίασης των 
δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών. 
353

 Dr Peter Viggo Jakobsen, ΝΑΤΟ comprehensive approach, Danish institute for international 
studies,2008 

http://daccess/ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/254/10/PDF/N0425410.pdf?OpenElement
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στενά συμμαχικά πλαίσια χωρίς προσπάθεια επέκτασης στην αντίστοιχη 

πραγματικότητα των εθνικών ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών 

 Τα εμπόλεμα μέρη σε μία σύρραξη, ή οι κυβερνήσεις ή ένοπλες ομάδες 

τηρούν συνήθως επιφυλακτική στάση και πολλές φορές επιθετική στάση σε αυτές 

που συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς. Συχνά όμως αντιλαμβάνονται ότι 

συντελούν θετικά στο ανθρωπιστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικοί τους 

πληθυσμοί, οπότε και επιτρέπουν την παρουσία τους. Πολλές φορές εκτιμούν ότι 

μπορούν να χειραγωγήσουν και να εκμεταλλευτούν τις οργανώσεις, προκειμένου να 

αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Αυτό το πρόβλημα διογκώνεται όσο χάνεται 

ουδέτερος χαρακτήρας των ανθρωπιστικών αποστολών354. Γεγονός είναι ότι 

παρατηρείται  σημαντική άγνοια του περιεχομένου  των κανόνων του ΔΑΔ, ακόμη 

και σε κράτη  τα οποία έχουν επικυρώσει της Συμβάσεις της Γενεύης και τα δύο 

πρόσθετα πρωτόκολλα.  

Η γνώση των κανόνων του ΔΑΔ, αποτελεί ουσιώδες ζήτημα που έχει άμεση 

σχέση με την εφαρμογή του και ίσως είναι το μόνο προληπτικό μέτρο για την 

αποφυγή του παραβιάσεων τους. Η εφαρμογή του δεν πρέπει να καλύπτει μόνο την 

περίοδο των εχθροπραξιών. Τα  μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε περιόδους 

ειρήνης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δρώντες γνωρίζουν τα όσα ορίζονται 

στις Συμβάσεις355 καθώς και ότι οι παραβάσεις τιμωρούνται. Στις Συμβάσεις της 

Γενεύης αναφέρεται ρητά η υποχρέωση των κρατών μελών, για τη διάδοση του 

ΔΑΔ, ενώ η ευρεία και σχεδόν παγκόσμια αποδοχή τους, θα έπρεπε να έχει 

δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες356 στη γνώση των κανόνων, από όλες εκείνες τις 

αναγνωρίσιμες ομάδες, που δρουν ή επηρεάζονται σε μία ένοπλη σύρραξη. Αυτές 

είναι οι ένοπλες δυνάμεις και όσοι συμμετέχουν στις εχθροπραξίες, το προσωπικό 

του Ερυθρού Σταυρού, οι δημόσιοι λειτουργοί, τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, το ιατρικό προσωπικό και το προσωπικό των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και τέλος το ευρύ κοινό357. Οι παραβιάσεις του ΔΑΔ, σε πολλές 

περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε άγνοια των διατάξεών του, παρά στην 

ανεπάρκεια αυτών. Το έλλειμμα αυτό αφορά κυρίως στην άγνοια των 

υποχρεώσεων που ορίζονται στην  IV Σύμβαση της Γενεύης για τους αμάχους358. 

Κατά τη διάρκεια μίας σύγκρουσης επικρατεί καχυποψία και υπόνοια δόλου ακόμη 

και στις σπάνιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα μέρη σε μία σύγκρουση θα 

επικοινωνήσουν. Η εξεύρεση λύσεων για την εξυπηρέτηση των κανόνων της 

                                                      
354

 Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Περί Του Ανθρωπιστικού Χώρου Στον 21ο Αιώνα, ο.π., σελ. 112. 
355

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Επτά + 1 Προβλήματα για το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, , Εκδόσεις 
Σιδέρη, Αθήνα 2010, ο.π., Σελ:25. 
356

 Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, «Θεσμοί και Όργανα Διάδοσης του ΔΑΔ στην Ελλάδα», Εφαρμογές 
του ΔΑΔ, Πραγματικότητα και προοπτικές, Πρακτικά Ημερίδας Υπουργείου Εξωτερικών και Άμυνας 
και του Ελληνικού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού, Εκδ.Αντ.Σάκουλα, Αθήνα 2000, Σελ.115.  
 357

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Επτά + 1 Προβλήματα για το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο , Εκδόσεις 
Σιδέρη, Αθήνα 2010, Σελ:27-28. 
358

 Chairman’s summary/expert meeting on the fourth Geneva Convention, Geneva, Oct 27-29 1998. 
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τέταρτης συνθήκης της Γενεύης προς όφελος του αμάχου πληθυσμού και η 

αναγνώριση του έργου και της αποστολής των δρώντων του ανθρωπιστικού χώρου, 

απαιτεί μία ελάχιστη μορφή αξιόπιστης επικοινωνίας και κοινή γνώση των κανόνων 

του ΔΑΔ από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των εμπολέμων. Αυτή η γνώση, 

επιτυγχάνεται μόνο στην περίπτωση ενσωμάτωσης στην στρατιωτική εκπαίδευση 

των περίπλοκων διατάξεων του ΔΑΔ από τον καιρό της ειρήνης. Το δικαίωμα και η 

δυνατότητα χρήσης ένοπλης βίας που παρέχεται σε στρατιωτικές και αστυνομικές 

υπηρεσίες, απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλης παιδείας για τη χρησιμοποίησή της. Το 

πρόβλημα εντοπίζεται ακόμη και σε ανεπτυγμένα κράτη, στα οποία τα μεσαία και 

κατώτερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών τους, έχουν παντελή άγνοια των όσων 

ορίζονται κυρίως στην IV Σύμβαση της Γενεύης359. Η παγκόσμια αποδοχή του ΔΑΔ 

και οι διαδοχικές επικυρώσεις από τα κράτη, των Συμβάσεων της Γενεύης και των 

πρόσθετων  πρωτοκόλλων, έχει δημιουργήσει καθεστώς Εθιμικού Διεθνούς Δικαίου 

στο δίκαιο του πολέμου. Οι Εθιμικοί Κανόνες λειτουργούν επικουρικά όταν 

διεξάγονται εχθροπραξίες και όπου οι συμβατικοί κανόνες δεν είναι πλήρεις. Η ισχύ 

τους συνεπάγεται ότι ακόμα και ένοπλες ομάδες, ως ένα από τα αντιμαχόμενα μέρη 

σε μια ένοπλη σύρραξη διεθνούς ή μη διεθνούς χαρακτήρα, έχουν υποχρεώσεις 

έναντι του ΔΑΔ στο να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τα μέλη τους στις 

διατάξεις του360. Η υποχρέωση των αντιστασιακών και ενόπλων ομάδων στην 

εφαρμογή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου είναι ζωτικής σημασίας, διότι 

αποτελούν σημαντικό μέρος μίας πολεμικής διαδικασίας κυρίως στις συγκρούσεις 

μη διεθνούς χαρακτήρα. Το ζήτημα του σεβασμού των κανόνων, από τις ομάδες 

αυτές απασχολεί ιδιαίτερα τον χώρο του Ανθρωπιστικού Δικαίου, και συγκεκριμένα 

οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο σεβασμός αυτός να τους επιβληθεί361. Οι 

προτεινόμενοι τρόποι είναι τρείς362 και αφορούν διαδοχικά  την απόδοση της 

ευθύνης των εγκλημάτων ενόπλων ομάδων στα κράτη, στη δικαιοδοσία των οποίων 

υπάγονται ή όταν οι ίδιες αυτές ομάδες έχουν αντικαταστήσει τις κυβερνητικές 

δομές και έχουν αναλάβει την εξουσία. Ο δεύτερος αφορά τη δυνατότητα της 

                                                      
359

 Το ΝΑΤΟ αντιλαμβανόμενο το μέγεθος του προβλήματος της ελλειμματικής εκπαίδευσης στους 
κανόνες του ΔΑΔ από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών του, και αντιγράφοντας 
την αντίστοιχη πρακτική της DPKO των ΗΕ, απαιτεί από τα κράτη που πρόκειται να συνεισφέρουν με 
στρατεύματα σε μία αποστολή, να προβαίνουν σε ειδική  εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού 
πριν την ανάπτυξή τους. Στην ειδική αυτή εκπαίδευση ειδικό βάρος έχουν τα αντικείμενα που 
αφορούν την ειδική προστασία των αμάχων τα θέματα του «Gender» για τις γυναίκες και του «Child 
Protection» για τα παιδιά.  ΝΑΤΟ, AJP-3.4.1 - Peace Support Operations, Annex 4A8 Education, 
Training and Exercises.     
360

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Επτά + 1 Προβλήματα για το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π., 
σελ: 22.  
361

 Marco Sassòli, “Possible Legal Mechanisms to Improve Compliance by Armed Groups with 
International Humanitarian Law and International Human Rights Law”, University of Quebec in 
Montreal, Canada, at the Armed Groups Conference, Vancouver, 13-15 November 2003, “Ways to 
enforce international law against armed groups” ,σελ.2  
362

 Liesbeth Zegveld, “Accountability of Armed Opposition Groups in International Law” (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002) at 97-228. 
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διεθνούς ποινικής διαδικασίας, να διερευνά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας που έχουν τελεστεί από άτομα που συμμετέχουν σε τέτοιες 

πράξεις, μέσω ad hoc δικαστηρίων ή μέσω ποινικών διώξεων από το Διεθνές 

Ποινικό Δικαστήριο, με επιδίωξη  συνεργασίας του κράτους στο οποίο 

δραστηριοποιούνται363. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η τέλεση των 

εγκλημάτων και η έκταση των τραγικών τους αποτελεσμάτων να είναι 

αδιαμφισβήτητη. Τρίτον, σε πολλές περιπτώσεις κατάρρευσης των κρατικών δομών 

και σε περιπτώσεις είναι δύσκολο να αποδοθούν ευθύνες εντός συγκεκριμένης 

εδαφικής περιοχής. Για την απόδοση δικαιοσύνης  απαιτείται, η δίωξη για 

εγκλήματα πολέμου και  κατά της ανθρωπότητας, ατόμων ή ομάδων ατόμων, μέσω 

της συνεργασίας της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης  και διεθνών οργανισμών364.  

Ως έννοια τα εγκλήματα πολέμου αφορούν τις παραβιάσεις που 

προσδιορίζονται από τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλα ως 

grave breaches δηλ. τις πιο σοβαρές, και που έχουν σοβαρές συνέπειες για θύμα365. 

Η απαρίθμηση των παραβιάσεων αυτών δημιουργεί την υποχρέωση των κρατών 

μελών, στον έλεγχο, την παραπομπή, ακόμη και την έκδοση ατόμων που φέρονται 

να έχουν τελέσει τέτοιες πράξεις. Παρά την οικουμενική αυτή δικαιοδοσία και τις 

τιθέμενες υποχρεώσεις των κρατών, ελάχιστα από αυτά έχουν ενσωματώσει στις 

εθνικές τους νομοθεσίες, ρυθμίσεις, που επαρκούν για την δίωξη τέτοιων 

εγκλημάτων366.  Οι οικουμενική δικαιοδοσία αφορά τη δυνατότητα που δίνει το ΔΑΔ 

της τιμωρίας αυτών των εγκλημάτων, από οποιοδήποτε κράτος διότι η φύση των 

εγκλημάτων αφορά την ανθρωπότητα και όλοι ωφελούνται από την τιμωρία τους. Η 

εφαρμογή του ΔΑΔ από τα εθνικά δικαστήρια συμβάλει στην ισχυροποίηση της 

εθνικής κυριαρχίας αλλά και η δίωξη των εγκλημάτων αυτών από ειδικά δικαστήρια 

μέσω αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας,  κοινοποιεί σε όλους την θέληση της 

διεθνούς κοινότητας στην υιοθέτηση συλλογικών κανόνων ελέγχου τέτοιων 

συμπεριφορών367, που εξατομικεύονται από την συλλογική ευθύνη. Η εμπέδωση 

της αντίληψης της ατομικής ευθύνης  από τους εμπλεκόμενους  σε μία ένοπλη 

σύρραξη λειτουργεί προληπτικά ως προς την αποφυγή τέλεσης εγκλημάτων κατά 

αμάχων.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την εφαρμογή του ΔΑΔ είναι η 

ενσωμάτωση των διατάξεων του στις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και σύμφωνα 

με τα αντίστοιχα συντάγματα των κρατών μελών. Οι συντάκτες των Συμβάσεων της 

Γενεύης δεν είχαν την πρόθεση άμεσης εφαρμογής των κανόνων από το εσωτερικό 

σύστημα απονομής δικαιοσύνης του κάθε κράτος μέλους. Η ευθύνη της εποπτείας 

                                                      
363

 William A. Schabas, “Punishment of Non-State Actors in Non-International Armed Conflict” (2003). 
364

 Liesbeth Zegveld, “Accountability of Armed Opposition Groups in International Law”, σελ 224. 
365

 Στο άρθρο 147 της IV Σύμβασης της Γενεύης προσδιορίζονται οι συμπεριφορές, που συνιστούν 
σοβαρές παραβιάσεις του ΔΑΔ.  
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 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Επτά + 1 Προβλήματα για το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π.,  
σελ 41.  
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 Ibid, σελ 43. 
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για την τήρηση των διατάξεων και η παραπομπή των παραβατών ανήκει στο 

κράτος, που παραμένει ο  πυρήνας της εφαρμογής του ΔΑΔ. Αυτό απαιτεί την 

υιοθέτηση μέτρων σε ένα μεγάλο φάσμα των κρατικών δραστηριοτήτων, όπως η 

ύπαρξη ποινικών διαδικασιών για τον έλεγχο των παραβιάσεων, τον προσδιορισμό 

των προστατευόμενων περιοχών και ατόμων, την εκπαίδευση των δημόσιων 

λειτουργών και την υποστήριξη του έργου και του ρόλου των Τμημάτων του 

Ερυθρού Σταυρού368. Απαιτείται επίσης η ύπαρξη ποινολογίου, που θα περιγράφει 

επακριβώς τις κολάσιμες πράξεις που συνιστούν παραβιάσεις του ΔΑΔ και τις 

ποινές που αντιστοιχούν σε αυτές, ενώ πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες στην 

ποινική δικονομία ενός κράτους οι αρμοδιότητες των ποινικών και των  

στρατιωτικών δικαστηρίων.  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ελληνικού 

Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα όπου μόνο ένα άρθρο αναφέρεται στην παραβίαση 

δικαιωμάτων αμάχων πολιτών εχθρικού κράτους. Στο άρθρο 161 του ΣΠΚ369 

αναφέρεται :   

«Στρατιωτικός που χωρίς πρόκληση ή ανάγκη βιαιοπραγεί εναντίον αμάχων 

πολιτών του εχθρικού κράτους, ή συλλαμβάνει πρόσωπα ως ομήρους, τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».  

Η ασάφεια της λέξης «πρόκληση» ασφαλώς και θα πρέπει να περιοριστεί σε 

πολύ σοβαρές πράξεις, που όμως θα έπρεπε να καθορίζονται με ακρίβεια διότι 

αφήνουν ενδεχόμενα κατάχρησης του όρου. Η Βιαιοπραγία παρόλο που πληρεί τις 

προϋποθέσεις της IV Σύμβασης της Γενεύης είναι ένας πολύ γενικός όρος, στον 

οποίο μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι πράξεις προσβολής κατά της υγείας και 

ζωής των αμάχων370. Περισσότερα αφήνονται στην κρίση του Δικαστικού 

Λειτουργού, ενώ η διατύπωση του άρθρου δεν βοηθάει στην κατανόηση από το 

στρατιωτικό προσωπικό των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν. 

Υπάρχει η ανάγκη της αναθεώρησης των εθνικών νομοθεσιών και 

προσαρμογής τους σε ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί βελτιώσεις στην τήρηση των 

κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, ώστε να μπορούν να επιφέρουν 

εφαρμόσιμες και λογικές λύσεις. Για τον Κώστα Χατζηκωνσταντίνου: «Η ύπαρξη 

δικαιοσύνης στηρίζει την ειρήνη, ενώ η παραβίαση των κανόνων του ΔΑΔ δεν είναι 

αναπόφευκτη, όταν οι δρώντες σε μία σύρραξη κατανοήσουν την δυνατότητα της 

προσωπικής τους επιλογής στο να παραμείνουν άνθρωποι»371. 

 

 

                                                      
368

  Ibid. Σελ 31. 
369

  Σε ισχύ από τον Αύγουστο του 1995 με τον Ν. 2287/95. 
370

 Παναγιώτης Κρεμμυδιώτης, «Η συμφωνία των διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που 
αφορούν τους αιχμαλώτους πολέμου και τους αμάχους με τις σχετικές προβλέψεις των διεθνών 
συνθηκών που δεσμεύουν την Ελλάδα». περιοδικό «Υπεράσπιση» 2000, τ. 10, σελ. 738. 
371

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Επτά + 1 Προβλήματα για το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο» ,ο.π.,      
σελ: 45. 
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IV.3.  Τα Ad Hoc Δικαστήρια για σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς  

Ανθρωπιστικού Δικαίου, σχετικά με ευπαθείς ομάδες. 

 

         Το 1991 η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των ΗΕ, με βάση τις διατάξεις του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και κατόπιν πολυετών διαβουλεύσεων συνέταξε 

τον Κώδικα για τα εγκλήματα κατά της ειρήνης και της ανθρωπότητας για υιοθέτηση 

από την Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Το 1996 συντάχθηκε νέο σχέδιο του Κώδικα με 

την επιδίωξη να γίνει περισσότερο αποδεκτό από τις κυβερνήσεις372. Στα άρθρα 15 

έως 26 καθορίζονται ποια είναι αυτά τα εγκλήματα. Ειδικότερα το άρθρο 17, ορίζει 

ποιές πράξεις συνιστούν το έγκλημα της γενοκτονίας, στο άρθρο 18, στα εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας συγκαταλέγονται οι βιασμοί, η σεξουαλική εκμετάλλευση  

και κάθε μορφής σεξουαλική βία, πράξεις που πρέπει να τελούνται συστηματικά και 

σε ευρεία έκταση. Στο άρθρο 20 γίνεται μία περιγραφή πράξεων που στρέφονται 

κατά αμάχων και ατόμων που απολαμβάνουν ειδική προστασία κατά το ΔΑΔ και τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, χωρίς όμως να είναι εξαντλητική. 

Στον κώδικα αυτόν αναγνωρίζεται η αρχή της ατομικής ευθύνης όσων διαπράττουν 

εγκλήματα που αναφέρονται σε αυτόν ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους θέσης, ενώ 

θίγεται το ζήτημα της συνέργειας373.  

  Η πρώτη επιτυχημένη διεθνής προσπάθεια εκδίκασης παραβάσεων των 

κανόνων του ΔΑΔ  μετά την δίκη της Νυρεμβέργης, έγινε με τη δημιουργία του ad 

hoc  δικαστηρίου για την για την «Δίωξη των Υπευθύνων Ατόμων για Σοβαρές 

Παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που Διαπράχθηκαν στην 

Επικράτεια της Πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991». Ακολούθησε το ad hoc  

δικαστήριο για τη Ρουάντα ένα χρόνο μετά.  

 

Το Δικαστήριο για τα Εγκλήματα Πολέμου στην Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY).  

 Δημιουργείται με την απόφαση 808 της 22 Φεβρουαρίου 1993 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ374 και αφού προηγήθηκαν οι εργασίες της 

«Επιτροπής Εγκλημάτων Πολέμου». Η επιτροπή είχε ως αποστολή τη συλλογή και 

αξιολόγηση στοιχείων σοβαρών παραβιάσεων του Ανθρωπιστικού Δικαίου σε όλη 

την επικράτεια της Πρώην Γιουγκοσλαβίας. Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι στις 

εργασίες της επιτροπής δεν έγιναν διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις, για να ενισχυθεί 

η αξιοπιστία και η ειλικρινής βούληση της Διεθνούς Κοινότητας στην επικείμενη 

διαδικασία διώξεων των παραβατών375. Η Επιτροπή κατέθεσε το πόρισμα της στον 

Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 9 Φεβρουαρίου 

1993, στο οποίο αφού διαπίστωνε την σωρεία σοβαρών και σε έκταση παραβάσεων 
                                                      
372

 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind (1996), International Law 
Commission, Ανακτήθηκε από: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles 
/7_4_1996.pdf.  
373

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, ο.π., σελ 409. 
374

 S/R/808 1993, Ανακτήθηκε από: http://www.ohr.int/other-doc/un-res-bih/pdf/808e.pdf.  
375

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π., σελ 416. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles
http://www.ohr.int/other-doc/un-res-bih/pdf/808e.pdf
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του ΔΑΔ σε εμπόλεμη περιοχή, πρότεινε τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου για 

αντιμετώπιση της κατάστασης. Από τον Γενικό Γραμματέα προτάθηκε η σύσταση 

του δικαστηρίου κάτω από το Κεφ.VII του χάρτη αντί της δημιουργίας συνθήκης που 

θα απαιτούσε χρόνο για την ενεργοποίηση του δικαστηρίου. Η λειτουργία του 

επέδρασε στην ανάπτυξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, αποδεχόμενο τις 

δύο προϋποθέσεις για την ύπαρξη Διεθνούς Εθίμου, ήτοι την πρακτική των κρατών 

και την πεποίθηση δικαίου. Στα εγκλήματα της Γενοκτονίας, πολέμου και κατά της 

ανθρωπότητας απέδειξε ότι η ιεραρχική προσταγή δεν αποτελεί λόγο μη άσκησης 

διώξεων, θέτοντας την ατομική ποινική ευθύνη στο κέντρο της όλης ποινικής 

διαδικασίας, προστατεύοντας έτσι τις κοινότητες των αντιμαχομένων από 

συλλογικές ευθύνες376.  Στο άρθρο 4 του καταστατικού του ICTY, περιγράφεται το 

έγκλημα της γενοκτονίας ως η πρόθεση καταστροφής εθνικής, φυλετικής, 

θρησκευτικής, ομάδας ή μέρος αυτής. Πράξη που συνιστά το έγκλημα της 

γενοκτονίας είναι και η «λήψη μέτρων με σκοπό την απαγόρευση ή διακοπή των 

γεννήσεων σε μία από τις παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες». Όπως επίσης και η 

«βίαιη μετακίνηση παιδιών από μια πληθυσμιακή ομάδα σε μία άλλη»377. Στο 

άρθρο 5 του καταστατικού, ο βιασμός, αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας 

όταν τελείται σε ένοπλη σύγκρουση Διεθνούς ή Μη Διεθνούς χαρακτήρα και 

στρέφεται εναντίων πολιτών.378 Στην υπόθεση Kvočka et al 379, για τις συνθήκες 

κρατήσεως 3.334 πολιτών στα στρατόπεδα της «Omarska», «Keraterm» και 

«Trnopolje» από τον Μάιο του 1992 έως τον Αύγουστο του 1992, το δικαστήριο 

στην απόφαση του έκρινε ότι, η μεταφορά πολιτών στα εν λόγω στρατόπεδα παρά 

το γεγονός ότι δεν οργανώθηκε και σχεδιάστηκε από τους κατηγορουμένους, αυτοί 

έχοντας την ιδιότητα αστυνομικών της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας διέπραξαν 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 του 

καταστατικού του ICTY, εις βάρος πολιτών άλλων εθνοτικών ομάδων. Στην 

περίπτωση του Mlado Ragic , το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τον βιασμό μίας 

κρατούμενης και την απόπειρα βιασμού μίας άλλης, καθώς και για συμμετοχή σε 

πράξεις σεξουαλικής βίας εναντίων γυναικών κρατουμένων στο στρατόπεδο της 

«Omarska», τις οποίες το δικαστήριο στην απόφασή του, χαρακτήρισε ως πράξεις 

                                                      
376

   Ανακτήθηκε από: http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY.    
377

 Άρθρο 4, Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,  
(Adopted 25 may 1993 by Resolution 827). Ανακτήθηκε από: http://www.icty.org/x/file/ 
Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf. 
378

  Ibid, Άρθρο 5,  
379

 ‘’Kvočka et al "Omarska, Keraterm & Trnopolje Camps", IT-98-30/1, Ανακτήθηκε από: 
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/cis/en/cis_kvocka_al_en.pdf. Oι κατηγορούμενοι Μiroslav 
Κvočka, Dragoljub Prcać, Milojica Kos, Mlado Radıc, Zoran Zigic, καταδικάστηκαν αντίστοιχα σε 7, 5, 6, 
20, 25, χρόνια καθείρξεως, ο μεν πρώτος ως προϊστάμενος των υπολοίπων για τις παραλείψεις του 
σε παραβάσεις των υπολοίπων και με βάση το άρθρο7(1),(3) του καταστατικού του ICTY, οι δε λοιποί 
για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη βάση του άρθρου5 του καταστατικού. Η εκδίκαση της 
υποθέσεως ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου του 2000 και τελείωσε στις 20 Ιουλίου του 2001. Στην 
εκδίκαση κατέθεσαν 89 μάρτυρες υπεράσπισης και 50 μάρτυρες που κλητεύθηκαν από τον 
εισαγγελέα της έδρας ο οποίος κατέθεσε 305 πειστήρια που στήριζαν το κατηγορητήριο.        

http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY
http://www.icty.org/x/file/
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/cis/en/cis_kvocka_al_en.pdf


95 

 

βασανισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία των θυμάτων και την πρόκληση σε 

αυτά ανθρώπινου ψυχικού και σωματικού πόνου. Οι κυριότερες υποθέσεις που 

εκδικάστηκαν στο ICTY, με κύρια κατηγορία, αυτή της άσκησης σεξουαλικής βίας 

από στελέχη στρατιωτικών, παραστρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων, εις 

βάρος γυναικών ήταν οι:  

 α. Υπόθεση Zdravko Mucić380, όπου τρείς από τους  κατηγορούμενους 

κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις σεξουαλικών επιθέσεων που διέπραξαν στο 

στρατόπεδο Čelebići της κεντρικής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εις βάρος γυναικών άλλης 

εθνοτικής ομάδας. Στην απόφαση του το Δικαστήριο381  χαρακτήρισε τις πράξεις του 

βιασμού ως πράξεις βασανισμού σύμφωνα με το Εθιμικό Ανθρωπιστικό Δίκαιο, που 

έχουν ως στόχο να πλήξουν τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 

σωματικής ακεραιότητας.  

 β. Υπόθεση  Anto Furundžija382. Στην υπόθεση αυτή το ICTY εστίασε στην 

τέλεση του εγκλήματος των συστηματικών βιασμών γυναικών μιας μουσουλμανικής 

κοινότητας της Βοσνίας, από μέλη Κροατικής ομάδας συλλογής πληροφοριών, τα 

μέλη της οποίας χρησιμοποιούσαν τους βιασμούς ως τακτική απόσπασης 

πληροφοριών από γυναίκες. Στην καταδικαστική του απόφαση, το Δικαστήριο 

έκρινε πως η συστηματοποίηση των βιασμών, είναι σοβαρή παραβίαση του ΔΑΔ, 

των νόμων και εθίμων του πολέμου, που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, 

συνιστούν και το έγκλημα της Γενοκτονίας383.  

 γ. Υπόθεση Kunarac et al384.Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για την 

οργάνωση και συστηματική τέλεση πράξεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 

βιασμών σε στρατόπεδο εκτοπισμένων πολιτών στη Foča της Βοσνίας. Οι δικαστές 

στην ακροαματική διαδικασία αφού άκουσαν 20 μαρτυρικές καταθέσεις γυναικών 

που κρατήθηκαν στη Foča, εξέδωσαν καταδικαστική απόφαση στις 22 Οκτωβρίου 

2001, σε εκτέλεση των άρθρων (3),(5),(7) του καταστατικού του ICTY.  

 Από το 1995 έως το 2011, από ένα σύνολο 70 κατηγορουμένων για 

υποθέσεις σεξουαλικής βίας που έγιναν κατά την διάρκεια των συγκρούσεων στην 

Πρώην Γιουγκοσλαβία, κρίθηκαν ένοχοι οι 30. Οι καταδικαστικές αυτές αποφάσεις 

αποτέλεσαν σημαντική εξέλιξη στην απόδοση δικαιοσύνης στο Διεθνές Δίκαιο και 

στην εξέλιξη της προστασίας των γυναικών κατά την διάρκεια των ενόπλων 

συρράξεων, μέσω της τιμωρίας των ενόχων. Το συνολικό έργο του δικαστηρίου για 

                                                      
380

 ICTY case: Mucić et al. (IT-96-21) "Čelebići Camp", Ανακτήθηκε από: http://www.icty.org /case / 
mucic/4. 
381

 Sentencing Judgment Prosecutor v. Zdravko Mucic a/k/a “pavo”, Hazim Delic Esad Landžo a/k/a 
“zenga, Case No. IT-96-21-T 9 Oct 2001. Ανακτήθηκε από http://www.icty.org/sid/8270.  
382

 ICTY case: Furundžija (IT-95-17/1) ''Lašva Valley'', Ανακτήθηκε από http://www.icty.org/case / 
furundzija/4. 
383

 Statement of the Trial Chamber at the Judgement Hearing, Furundžija (IT-95-17/1) 10 December 
1998. Ανακτήθηκε από http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/981210_Furundja_ summary 
_ en.pdf.  
384

 ICTY case: Kunarac et al. (IT-96-23 & 23/1) "Foča", Ανακτήθηκε από http://www.icty.org/x/cases 
/kunarac/tjug/en/010222_Kunarac_Kovac_Vukovic_summary_en.pdf. 

http://www.icty.org/
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http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/981210_Furundja_%20summary%20_%20en.pdf
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τη Γιουγκοσλαβία δημιούργησε πίστη για την διεθνή έννομη τάξη και λειτουργεί 

προληπτικά για τέλεση τέτοιων εγκλημάτων στο μέλλον385.    

 

Το Δικαστήριο για τα Εγκλήματα Πολέμου στην Ρουάντα. 

 Ένα χρόνο μετά την δημιουργία του ICTY το Συμβούλιο Ασφαλείας 

λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου στην Ρουάντα386, εκδίδει την απόφαση 955 της 9 Νοεμβρίου του 1994387. 

Με αυτήν ιδρύεται «το διεθνές δικαστήριο για την δίωξη των υπευθύνων ατόμων 

για γενοκτονία και άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου που διαπράχθηκαν στην επικράτεια της Ρουάντα και υπηκόων της Ρουάντα 

υπεύθυνων για γενοκτονία και άλλες ανάλογες παραβιάσεις που διαπράχθηκαν 

στην επικράτεια γειτονικών χωρών μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 1994.» 

Με την απόφαση να στηρίζεται στο άρθρο VII του χάρτη, το συγκροτηθέν  

δικαστήριο, είχε δικαιοδοσία στην δίωξη των κατηγορουμένων, έναντι των εθνικών 

δικαστηρίων της χώρας και δικαστηρίων τρίτων χωρών. Κατά αντίστοιχο τρόπο με 

αυτόν του Γιουγκοσλαβικού ζητήματος, συγκροτήθηκε μία επιτροπή συλλογής και 

επεξεργασίας στοιχείων για πράξεις γενοκτονίας. Η επιτροπή κατέθεσε την τελική 

της αναφορά στις 29 Νοεμβρίου του 1994 όπου ανέφερε την υπογραφή αλλά όχι 

και την επικύρωση των Συμβάσεων της Γενεύης και των 2 πρόσθετων πρωτοκόλλων. 

Τόνισε την δέσμευση της χώρας στο ΔΑΔ λόγω του Διεθνούς Εθίμου και 

χαρακτήρισε την κατάσταση στην χώρα ως μη διεθνή ένοπλη σύρραξη388. Η 

ποινικοποίηση των πράξεων βίας στην Ρουάντα μπορούσε επομένως να στηριχθεί 

στο κοινό των Συμβάσεων της Γενεύης άρθρο 3 και στο ΙΙ πρόσθετο πρωτόκολλο389. 

Tα διωκόμενα εγκλήματα αναφέρονται στο άρθρο 4 του καταστατικού του ICTR390, 

και απαριθμούν αυτά που προβλέπονται στις διατάξεις του ΔΑΔ για τις Μη Διεθνείς 

Ένοπλες Συρράξεις. Στο άρθρο 3 του καταστατικού δεν γίνεται αναφορά στις 

ένοπλες συγκρούσεις διότι υποστηρίζεται η άποψη  ότι τα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας μπορεί να τελεστούν και σε περιόδους ειρήνης Τον Ιανουάριο του 

1995 οι όμορες χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραδώσουν διωκόμενους 

                                                      
385

 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π., σελ 416. 
386

 Μετά την δολοφονία του Χούτου Προέδρου της Rwanda Juvenal Habyarimana στις 6 Απρ 1994 η 
χώρα εξετράπη σε καθεστώς εμφυλίου πολέμου και γενοκτονίας. Εξτρεμιστές Χούτου του Εθνικού 
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 UNSC/RES/955(1994), Η Κίνα απείχε, Η Ρουάντα το καταψήφισε. Ανακτήθηκε από: http:// www. 
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 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π., σελ 423. 
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 Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, January 2010, στο http://www.unictr 
.org/Legal/StatuteoftheTribunal/tabid/94/Default.aspx.  
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στο δικαστήριο, το οποίο μέχρι τον Φεβρουάριο του 1996 με έδρα την Arusha της 

Τανζανίας έχει εξετάσει περίπου 400 άτομα, μέλη κυρίως του στρατού της 

Ρουάντα391. Οι πιο σημαντικές υποθέσεις είναι :   

 α. Η υπόθεση του Jean‑Paul Akayesu392. Ο οποίος το 1994 ως δήμαρχος της 

πόλης Taba, στην οποία συστηματικά, μέλη της φυλής των Τούτσι, βασανίστηκαν, 

έπεσαν θύματα βιασμού, απάνθρωπης μεταχείρισης, απρόκλητης επίθεσης και 

τελικώς εξοντώθηκαν, πράξεις στις οποίες φέρεται να έχει πάρει μέρος ο ίδιος ως 

συντονιστής αυτών. Τον Ιούνιο του 1997 το κατηγορητήριο χαρακτήρισε τις πράξεις 

αυτές κάτω από το κοινό άρθρο 3 και το ΙΙ πρόσθετο πρωτόκολλο, ως εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας, και όρισαν για πρώτη φορά τους συστηματικούς βιασμούς 

ως πρόθεση γενοκτονίας. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη393. 

 β. Η υπόθεση του Théoneste Bagosora394. Στις 100 ημέρες που διήρκησε η 

σφαγή των Τούτσι, είχε τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Ρουάντα, κρίθηκε 

ένοχος για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία στις περισσότερες περιοχές γύρω 

από την πρωτεύουσα Kigali , για την ηθική αυτουργία των συστηματικών βιασμών 

που ακολουθούσαν την σύλληψη γυναικών Τούτσι σε σημεία ελέγχου που 

επάνδρωνε ο στρατός και το  MRND. Επίσης κατηγορήθηκε για την δολοφονία του 

προέδρου της χώρας. Άσκησε έφεση στην ισόβια κάθειρξη που του επιβλήθηκε, 

υποστηρίζοντας ότι η φύση του ξεσπάσματος των συγκρούσεων, δεν επέτρεπε την 

επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς εντός του στρατεύματος δεν υπήρχε 

επικοινωνία θέτοντας την ιεραρχική προσταγή ως ζήτημα. Επικαλέστηκε επίσης 

δικονομικά λάθη και λάθη κατά την εξέταση των μαρτύρων.  

γ. Η υπόθεση της Pauline Νyiramasuhuko395, η οποία απασχόλησε και τα 

διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η κατηγορούμενη δεν 

επέδειξε καμία ευαισθησία ακόμη για το ίδιο της το γένος και λόγω της ιδιότητας 

της ως υπουργού της κυβέρνησης την περίοδο της γενοκτονίας. Η εκδίκαση της 

υπόθεσης Νyiramasuhuko ξεκίνησε το 2001 και περατώθηκε το 2011. Το δικαστήριο 

μετά από την αξιολόγηση των στοιχειών και των καταθέσεων των μαρτύρων την 

καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα της συνομωσίας σε γενοκτονία, για 

πράξεις κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εναντίον πολιτών Τούτσι, για προτροπή 

σε βιασμούς και φόνους αμάχων των ομάδων πολιτοφυλακών στο Butare, και 

συγκεκριμένα εντός του δημαρχιακού μεγάρου, πράξεις που συνιστούν εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων η  Νyiramasuhuko, 
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 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, «Προσεγγίσεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», ο.π.,  σελ 425. 
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επέβαλε στις συλληφθέντες γυναίκες και νεαρά κορίτσια πριν την μεταφορά τους 

σε χώρους θανάτωσης, να ξεντύνονται και να βιάζονται από μέλη των 

πολιτοφυλακών396.  

Με την απόφαση 955 του 2010 το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ανανεώνει 

την εντολή εργασιών του ICTR μέχρι και την περάτωση των υποθέσεων, έως τώρα 

έχουν καταδικαστεί 47 άτομα για την γενοκτονία της Ρουάντα, 16 υποθέσεις είναι 

σε έφεση, και 12 άτομα έχουν αθωωθεί. Η εκδίκαση των υποθέσεων απαιτεί χρόνο 

λόγω των αναρίθμητων στοιχείων που πρέπει να αξιολογηθούν και της εξέτασης 

μαρτύρων που πρέπει να μετακινηθούν από άλλη χώρα προκειμένου να 

συμμετέχουν στην ακροαματική διαδικασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός οι 

επιθέσεις σε παιδιά στις καταθέσεις μαρτύρων, δεν διαχωρίζονται από το σύνολο 

των θυμάτων της γενοκτονίας και δεν υπάρχουν ειδικές περιγραφές. Το άρθρο 4397 

του καταστατικού του δικαστηρίου, δίνει την δυνατότητα απόδοσης κατηγοριών σε 

άτομα που προέτρεπαν ή διέταξαν μέλη των πολιτοφυλακών να προβούν σε 

πράξεις βίας που συνιστούσαν το έγκλημα της γενοκτονίας ή πράξεις που κρίθηκαν 

σοβαρές παραβιάσεις του ΔΑΔ. Το ICTR το 2003 καταδίκασε τους δημοσιογράφους 

Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza και Hassan Ngeze  για το έγκλημα της 

γενοκτονίας, λόγω της προτροπής των φόνων από τους ίδιους, μέσω των 

ραδιοφωνικών τους εκπομπών398.   

Στην γενοκτονία του 1994 στη Ρουάντα, εκτιμάται ότι 250.000 περίπου γυναίκες και 

νεαρά κορίτσια έπεσαν θύματα των συστηματικών βιασμών εντός μιας σύντομης, 

αλλά επί της ουσίας αδιευκρίνιστης χρονικής περιόδου που εμτιμάται ότι διήρκησε 

τρείς μήνες.  

 

Το Ειδικό Δικαστήριο για τα Εγκλήματα Πολέμου στη Σιέρρα Λεόνε. 

 Με την απόφαση S/1315/2000399 της 14 Αυγούστου του 2000 για την 

κατάσταση στη Σιέρρα Λεόνε, το Συμβούλιο Ασφαλείας προέτρεπε την σύσταση 

δικαστηρίου για την εξέταση των εγκλημάτων πολέμου που έλαβαν χώρα στο 

έδαφος της κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1992-2002). Με πρόσκληση 

της κυβερνήσεως της Σιέρρα Λεόνε προς τα ΗΕ, το δικαστήριο συγκροτήθηκε το 

2002 με αποστολή την εξέταση εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε βάρος αμάχων 

από το 1996 και σε βάρος των μελών της ειρηνευτικής αποστολής των ΗΕ, υπό το 

πρίσμα του κοινού άρθρου 3 των Συμβάσεων της Γενεύης και του ΙΙ πρόσθετου 

πρωτοκόλλου του 1977 για τις συγκρούσεις μη διεθνούς χαρακτήρα, σε συνδυασμό 
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με το εσωτερικό ποινικό δίκαιο του κράτους της Σιέρρα Λεόνε400. Στο καταστατικό  

του Ειδικού δικαστηρίου401, στα άρθρα 2,3,4 γίνεται μία απαρίθμηση των σοβαρών 

παραβάσεων του ΔΑΔ που θα απασχολήσουν το δικαστήριο. Μεταξύ άλλων 

παραβάσεων, στο άρθρο 2 για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 

συμπεριλαμβάνεται και ο εξαναγκασμός σε πορνεία, η σεξουαλική εκμετάλλευση 

και η πρόκληση αθέμιτης εγκυμοσύνης. Στο άρθρο 4 αναγράφεται ως σοβαρή 

παραβίαση του ΔΑΔ,  η στρατολόγηση παιδιών κάτω των 15 ετών (Άρθρο 4 παρ 3γ, 

του πρόσθετου πρωτοκόλλου ΙΙ του1977). Το άρθρο 5 αναφέρεται στο εσωτερικό 

δίκαιο της Σιέρρα Λεόνε, που ποινικοποιεί την σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών 

μόνο όσων είναι κάτω των 13 ετών και απαγορεύει τις απαγωγές παιδιών για 

ανήθικους σκοπούς, χωρίς να θέτει ηλικιακά όρια. Στις ακροαματικές διαδικασίες 

που ακολούθησαν ακούστηκαν καταθέσεις και παρουσιάστηκαν στοιχεία που 

αφορούσαν πράξεις εξωφρενικής και αναίτιας βίας εναντίων αμάχων και κυρίως 

μικρών παιδιών402.  Η πιο σημαντική δίκη του ειδικού δικαστηρίου ολοκληρώθηκε 

στη Χάγη στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 και αφορά την υπόθεση του Charles Taylor, 

ηγέτη του Πατριωτικού Μετώπου της Λιβερίας. Σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκε 

ένοχος και για τις 11 αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου 

και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όπως οι δολοφονίες και ακρωτηριασμοί, 

χιλιάδων αμάχων από στελέχη του Ενωμένου Επαναστατικού Μετώπου (RUF) της 

Σιέρρα Λεόνε, το οποίο και υποστήριζε, την εκμετάλλευση και εμπόριο ανθρώπων, 

τον εξαναγκασμό σε πορνεία και τις εκατοντάδες απαγωγές παιδιών που 

εξωθήθηκαν σε πορνεία και βίαιη στρατολόγηση403.  

Απαιτείται γενικά πολυετής προσπάθεια για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων, γεγονός που οφείλεται στην εξέταση χιλιάδων στοιχείων, στις ισχυρές 

υπερασπίσεις, και στην προσπάθεια ανεύρεσης των κατηγορουμένων, γεγονός που 

απαιτεί την συνεργασία των κρατών και των διεθνών οργανισμών. Τον ρόλο αυτό 

στην περίπτωση του ICTY έπαιξε η SFOR αποστολή των ΗΕ στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία και η αποστολή της UNAMIR στη Ρουάντα.  

 Με την δημιουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου συμπληρώθηκε το κενό στην 

διεθνή έννομη τάξη404. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης405, έχει αρμοδιότητα 

την δίωξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, το έγκλημα της γενοκτονίας, 
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εγκλήματα πολέμου, και το έγκλημα της επίθεσης. Έως τώρα το καταστατικό του, 

έχει ψηφιστεί από 122 κράτη και χειρίζεται 21 υποθέσεις σε 8 καταστάσεις406. Η 

αποδοχή από τα κράτη είναι μία αργή διαδικασία , κυρίως λόγω των επιφυλάξεων 

τους. Έχει διευρύνει σαφώς τη διεθνή ποινική δικαιοδοσία, ενώ η επέκταση της 

αρμοδιότητας του δικαστηρίου επί  των κρατών – μερών, οδήγησε τις ΗΠΑ στην 

καταψήφιση του καταστατικού. Οι περισσότερες επιφυλάξεις αφορούν την 

οικουμενική δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Το καταστατικό έχει επικυρωθεί από 122 

κράτη και 31 κράτη έχουν υπογράψει το καταστατικό χωρίς όμως να το έχουν 

επικυρώσει.   

 Το κράτος θα αποτελεί τον ισχυρότερο πυρήνα του διεθνούς συστήματος. 

Πρέπει να κατανοήσουμε, ότι τα συμβατικά κείμενα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου έχουν παραχθεί μέσα από μία επίπονη διαπραγμάτευση μεταξύ κρατών, με 

την ΔΕΕΣ να έχει ρόλο συντονιστή και θεματοφύλακα. «Το αποτέλεσμα μίας τέτοιας 

διαδικασίας, είναι πάντα προϊόν συμβιβασμού και συναίνεσης, την στιγμή που 

υιοθετείται407». Η αντίληψη, που θέλει την εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου, να πραγματώνεται μόνο μέσω των συμβατικών διατάξεων, 

οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση τους φορείς της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης, που 

αναγκαστικά αντιμετωπίζουν τις σοβαρές παραβιάσεις του όταν και εφόσον 

διαπράττονται, παράλληλα στέκονται με αδυναμία στην επιλεκτικότητα εφαρμογής 

του ΔΑΔ από τους ισχυρούς του διεθνούς συστήματος. Μια άλλη  αντίληψη στην 

εφαρμογή του ΔΑΔ είναι η υπερρεαλιστική άποψη. Η οποία απαξιώνει κάθε 

προσπάθεια της μακροχρόνιας διαδικασίας ανάπτυξης αυτών των ελάχιστων 

κανόνων προστασίας, επειδή εκτιμάται ότι οι συγκρούσεις και τα δεινά που 

επιφέρουν αυτές στους αμάχους είναι αναπόφευκτα. Σε πιο επικίνδυνο βαθμό, η 

αντίληψη αυτή, οδηγεί στην αδράνεια και την αδιαφορία για την τύχη αυτών που 

υποφέρουν, με αποτέλεσμα την ατιμωρησία των υπευθύνων. Η επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ των δύο αντιλήψεων, ίσως φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Η 

φυσική προστασία των ευάλωτων ομάδων των κοινωνιών σε πραγματικό χρόνο και 

τόπο είναι αδύνατη, όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη 

όπου η διαπραγμάτευση ισοδυναμεί με τον θάνατο. Την ευθύνη του σεβασμού των 

δικαιωμάτων των αδυνάτων, την έχουν τα μέρη στην σύγκρουση. Το Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο δεν αναπτύχθηκε στην βάση της επίλυσης του ζητήματος των πολεμικών 

αναμετρήσεων, και η συντηρητικότητα των κανόνων του αποκαλύπτει την απόλυτη 

γνώση της πραγματικότητας από όσους έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξή τους. Η 

ειλικρινής πίστη στην ανθρωπιστική ιδέα, στην ουδετερότητα και στην αμεροληψία, 

αρχές στις οποίες μόνο η ΔΕΕΣ αρχικά στηρίχθηκε, και τις οποίες υπηρετεί με 

απόλυτη ειλικρίνεια, μπορούν να συντηρήσουν την εφαρμογή των ελάχιστων 
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κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου υποστηρίζοντας έτσι την ελάχιστη 

προστασία των ευπαθών ομάδων μιας ένοπλης σύρραξης.  
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