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›lM xqF     
yqY mSqL    
GMg¥ 

›§¥Â xD¥S 
 

›lM xqF yqY mSqL GMg¥ b›lM xqF qY 
mSqL ኮሚቴ bywQtÜ y¸zUJ mA¼¤T nW”” 
›§¥WM ysB›êE mBT _bÝ ÞGUTNÂ ±lþsþãCN 
XNÄþhùM bõRnT gþz¤Â bT_Q TGL gþz¤ y¸kstÜ 
CGéCN lmF¬T mwsD Sl¸gÆcW XRM©ãC 
¥StêwQ nW”” YH mA¼¤T lyT Æl mLkù bsB›êE 
mBT HGUT zù¶Ã «Ý¸ :WqTN l¥S=b_ 
HGUtÜN l¥ÄbR XÂ msr¬êE yçnù sB›êE mBèC 
XNÄYÈsù lmk§kL xStêAå ÃdRUL”” YH yGMg¥ 
mA¼¤T wQ¬êE bçnù sB›êE mBèC mÈS zù¶Ã 
yWYYT mDr÷CN Sl¸kFT yGuèCN mNSx¤Â 
bsãC §Y y¸ÃSkTlùTN CGር b_LqT lmmRmR 
XDL YsÈL”” bm=ršM YH mA¼¤T Sl›lM xqF 
qY mSqLÂ qY =rÝ XNQSÝs¤ btlY dGä Sl 
xlM xqF qY mSqL ኮሚቴ ±lþsþãCÂ tGÆ‰êE 
XNQSÝs¤ãC lxNÆbþãcÜ GN²b¤ YsÈL”” 
 
 
y›lM xqF qY mSqL ÷¸t½ 
 
y›lM xqF qY mSqL ÷¸t½ k¥N¾WM wgNt¾nT 
nÉ yçn DRJT sþçN Bc¾ yçn sB›êE yõRnTÂ 
yWS_ B_B_ gùÄt¾ lçnù sãC DUF bmS«T 
xμ§cWÂ KBr HlþÂcW XNÄY¯Ä mNkÆkB nW”” 
bB_B_ gþz¤ y¸s«ù ›lM xqF XRÄ¬ãC 
lt¯©þãC bxGÆbù XNÄþdRsù ÃStÆB‰L ›lM xqF 
ysB›êE mBT HGUTÂ mm¶ÃãC btGÆR 
XNÄþWlùÂ yt¯©þãC SÝY XNÄþqNS l¥DrG _rT 
ÃdRUL”” X.x¤.x. b1863 ytmsrtW y›lM xqF 
qYmSqLÂ yqY =rÝ XNQSÝs¤ãC MNu nW”” 
 
 
y÷¸t½W xÆ§T 
 

PÊzþÄNT - ጃኮብ k¤lNbRግ  

MKTL PÊzþÄNT - xn¤ p½tETpEyR   

tqÄ¸ MKTL PÊzþÄNT -ÏK æRsTR 
 

ጄN xBT                 KlÖD L÷Lt½R 

ËN ðlþP xúL            ÏK ä¶lÖN      

KRStEÃN bþRlþ            UB¶yl¤ ÂNcN  

WlÖ b¤RÂS÷nþ           yVS úNìZ 

$RnST x¤. B„gR         ÄNx¤L tÜrR 

úsþ B„>ê½YlR           ålþvþyR ‹ìZ 

ËN D ÷Rt½N             xNDÊ ‹N äS 

W§ ©þ§nþ  

  

êÂ xzUJ
ènþ ÍnR  
›lM  xqF qY mSqL ÷¸ቴ 
 

yxzUíC ïRD 
xHmD xbù x¤L êÍ  
μYé †nþvRsþtE# GBA  
 

ÄNx¤L ÆR ¬L 
t½LxvþV †nþvRsþtE# XS‰x¤L 
 

xn¤T b¤kR 
¶S †nþvRsþtE# frNúY 
 

xNènþã μNካì ት¶NÄÁ  
B‰zþlþÃ †nþvRsþtE# B‰zþL 
 

¥¶μ ÍHl¤N  
yWu gùÄY ¸nþSt½R# Sè÷LM# SêEDN 
 

b¤RÂRD hYk¤L  
nþW ×RK †nþvRsþtE †. x¤S x»¶μ 
 

vþ x¤S ¥nþ  
gùJ‰T yHG †nþvRsþtE# UNÄþNUR# gùJ‰T# HND 
 

¼¤RfÊD ÑNKlR  
hM‹LD †nþvRsþtE# bRlþN# jRmN 
 

äÂ ¶>¥êE   
ytÆb„T mNGo¬T ysB›êE mBT ÷¸>N# 
Ën¤V 
 

x¤L²b¤T úLäN U‰T  
yp½„ NtEðμ μèlþK †nþvRsþtE# lþ¥# p½„ 
 

¥R÷ úîlþ  
yËn¤V †nþvRsþtE# SêEzR§ND 
 

¸μx¤L x¤N >¸T  
íRJ sþ ¥RšL yxWé y{_¬ _ÂèC ¥:kL# 
UR¸># Rt½NK¶t½N# jRmN 
 

t½rNS t½lR  
›lM xqF yST‰t½J  _ÂT ¥:bL# lNdN# 
ê>NGtN Äþ.sþ# †#k¤/†.x¤S. x¤. 
 

ÆkþTÃR xR tÜZÑμ»ìV  
ÄþPlÖ¥tEK xμÄ¸# mS÷B# y„sþÃ 
ØÁÊ>N 
 

ê½N ÷ zù  
yHG TMHRT b¤T# yÒYÂ ÊN¥N 
†nþvRsþtE# b¤JNG# yHZÆêET ÒYÂ ¶pÜBlþK 

 

 



                                              

                                                                              

 - 3 -

›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

 

 

 

 

 
 

በልማዳዊ Aለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ ላይ 

የተደረገ ጥናት፡  (በትጥቅ ግጭት ወቅት ያለው 

ህግ Eንዲታወቅና Eንዲከበር AስተዋፅO 

ለማድረግ የቀረበ) 

 

                   ዣን - ሜሪ ሄንኬርትስ∗ 
ዣን - ሜሪ ሄንኬርትስ የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የህግ 

መምሪያ የህግ Aማካሪና የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የልማዳዊ 

Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ኘሮጀክት መሪ ናቸው፡፡  በቅርቡም 

ከሉዊስ ዶስዋልድ - ቤክ ጋር በልማዳዊ Aለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ 

ላይ የተፃፈ Aንድ ባለ ሁለት ቅፅ ሥራ AርታI ሆኖ ያዘጋጀ ሲሆን 

ስራውም በኬምብሪጅ ዩኒቨርስቲ ኘሬስ ታትሟል፡፡ 

 

ጭምቅ ሀሳብ 
 

ይህ መጣጥፍ በቀይ መስቀል Eና ቀይ ጨረቃ Aለም Aቀፍ ጉባኤ ጥያቄ መሠረት 

በልማዳዊ Aለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ ላይ በቅርቡ በዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ 

ከተካሄደ ጥናት ጀርባ ያለውን ምክንያት ያብራራል፡፡  መጣጥፉ ጥናቱ የተከተለውን ዘዴ 

Eና Eንዴት Eንደተደራጀ የሚያቀርብ ሲሆን Aንዳንድ ዋና ዋና ግኝቶችንም Aጠቃልሎ 

                                                 
∗ የዚህ ፅሁፍ ደራሲ ፅሁፉን በሚያዘጋጅበት ወቅት Eርዳታ ላደረጉለትና Aስተያየት ለሰጡት ለኤሪክ ሞንጌል፣ 
ሉዊስ ዶስዋልድቤክ Eና ለህግ መምሪያ ባልደረቦች በሙሉ ምስጋናውን ያቀርባል፡፡ በዚህ ፅሁፍ ውስጥ 
የሰፈሩት ሀሳቦች በሙሉ የደራሲው Eንጂ የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀልን Aቋም Aያንፀባርቁም፡፡ 

 

የልማዳዊ ህግ 
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ያቀርባል፡፡  ይሁን Eንጂ የEነዚህ ግኝቶችን የተሟላ ቅኝትና ትንተና ያቀርባል ማለት 

Aይደለም፡፡             

                : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

 

መግቢያ 

የ1949ኙ የጄኔቫ ስምምነቶች ከፀደቁበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 5A Aካባቢ Aመታት 

የሠው ልጅ ሁሉንም Aህጉሮች ያዳረሱ ቁጥራቸው በAስደንጋጭ ሁኔታ የበዛ 

የጦር ግጭቶች Aጋጥመውታል፡፡  በዚህ ጊዜ ውስጥ የ1977ቱ Aራቱ የጄኔቫ 

ስምምነቶችና ተጨማሪ ኘሮቶኮሎቻቸው በግጭቶች ውስጥ ለማይሳተፉ ወይም 

መሣተፋቸውን ላቆሙ (የቆሠሉ፣ የታመሙ፣ Eና በባህር ላይ Aደጋ 

ለደረሰባቸው፣ ከጦር ግጭት ጋር በተያያዘ ምክንያት ነፃነታቸውን የተነፈጉ፣ Eና 

ሲቪሎች) ሰዎች ህጋዊ ጥበቃ Aድርገዋል፡፡  ቢሆንም ግን በርካታ የEነዚህ 

ስምምነቶች ጥሰቶች የተከሰቱ ሲሆን በጥሰቱም ምክንያት Aለም Aቀፍ 

የሰብAዊነት ህግ በተሻለ ሁኔታ ተከብሮ ቢሆን ኖሮ ሊወገዱ ይችሉ የነበሩ ስቃይ 

Eና የህይወት መጥፋት ተከስተዋል፡፡ 

 

ይህን በተመለከተ ያለው Aጠቃላይ Aስተያየት Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ 

ጥሰቶች የሚከሰቱት ደምቦቹ ብቃት ስለሌላቸው Aይደለም፡፡ ጥሰቶቹ የሚከሰቱት 

ደምቦቹን ለማክበር ካለ የፍላጎት ማነስ፣ ደምቦቹን ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ 

ነገሮች በብቃት Aለመገኘት በAንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ የደምቦቹን Aፈፃፀም 

በተመለከተ የሚኖር Eርግጠኛ Aለመሆን፣ Eና በፖለቲካ መሪዎች፣ በAዛዦች፣ 

በተዋጊዎችና በAጠቃላይ በህዝቡ Aካባቢ ያለ የግንዛቤ Eጥረት ምክንያት ነው፡፡  

 

E.ኤ.A. ከOገስት Eስከ ሴኘቴምበር 1993 ዓ.ም በጄኔቫ ተካሂዶ የነበረው የጦርነት 

ተጠቂዎችን የመከላከል Aለም Aቀፍ ጉባኤ በተለይ የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ 

ጥሰቶችን የማስተናገጃ መንገዶችን የተወያየባቸው ቢሆንም Aዲስ የስምምነት 
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ድንጋጌዎች Eንዲፀድቁ ያቀረበው ጥቆማ Aልነበረም፡፡ በምትኩ ጉባኤው በሙሉ 

ስምምነት ባፀደቀው የመጨረሻ መግለጫው #የሠብAዊነት ህግ Aፈፃፀምን የበለጠ 

ውጤታማ ማድረግ ያለውን Aስፈላጊነት$ በድጋሚ በAፅንOት በመግለፅ የስዊስ 

መንግስት #ህጉን በተሟላ ሁኔታ ለማስከበር የሚያስችሉ ተግባራዊ መንገዶችን 

የሚያጠና Aንድ ከመንግስታት የተውጣጣ የኤክስፐርቶች ቡድን Eንዲያቋቁምና 

ሪፖርቱን ለሚቀጥለው የቀይ መስቀልና ቀይጨረቃ Aለም Aቀፍ ጉባኤ ላይ 

Eንዲቀርብ Eንዲያዘጋጅ$1 ጥሪ Aቅርቦለታል፡፡  

 

የጦርነት ተጠቂዎችን ለመጠበቅ ከመንግስታት ተወጣጥቶ የተቋቋመው 

የኤክስፐርቶች ቡድን E.ኤ.A በጃንዋሪ 1995 ዓ.ም. ጄኔቫ ውስጥ ተሰብስቦ Aለም 

Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ Eንዲከበር በተለይ ህጉን በተመለከተ የተሻለ Eውቀትና 

የተሻለ የAፈፃፀም ብቃት ሊያመጡ የሚችሉ የመከላከል ዘዴዎች ላይ ያነጣጠሩ 

በርካታ የመፍትሄ ሃሣቦችን Aፅድቋል፡፡  ከመንግስታት ተውጣጥቶ የተቋቋመው 

የኤክስፐርቶች ቡድን ያፀደቀው የመፍትሄ ሃሣብ የሚጠይቀው የዓለም Aቀፍ ቀይ 

መስቀል ኮሚቴ የተለያዩ ጂOግራፊያዊ ክልሎችን Eና የተለያዩ የህግ ስርAቶችን 

በሚወክሉ የAለምAቀፍ የሠብAዊነት ህግ ኤክስፐርቶች ድጋፍ Eንዲሁም 

ከመንግስታትና Aለም Aቀፍ ድርጅቶች ጋር በመመካከር በAለም Aቀፍ Eና Aለም 

Aቀፍ ባልሆኑ ግጭቶች ውስጥ ተፈፃሚ የሚሆን የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ 

ደምቦችን የያዙ ሪፖርት Aዘጋጅቶ ሪፖርቱን ለሀገሮችና ብቃት ላላቸው Aለም 

Aቀፍ Aካላት Eንዲያሠራጭ ነው፡፡2 

 

¾cw›©’ƒ Å”x‹” ¾Á²< ]þ`ƒ ›²ÒÏ„ ]þ`~” KGÑa‹“ wnƒ LL†¨< 

›KU ›kõ ›"Lƒ �”Ç=Ác^ß ’¨<:: E.ኤ.A. በዲሴምበር 1995 ዓ.ም 26ኛው 

                                                 
1  International Conference for the Protection of War Victims, Geneva 30 August – September 1993, Final 

Declaration, International Review of the Red Cross, No. 296,1993, p.381 
 

2 Meeting of the Intergovernmental Group of Experts for the Protection of War Victims, Geneva, 23-27 January 
1995 Recommendation II, International Review of the Red cross.  No. 310,1996., p.84.  
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የቀይ መስቀልና የቀይ ጨረቃ Aለም Aቀፍ ጉባኤ ይህንን ጥያቄ ተቀብሎ 

በማፅደቅ የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ዓለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር 

ግጭቶች ውስጥ ተፈጻሚነት ያለው ሪፖርት Eንዲያዘጋጅ Oፊሴላዊ ህጋዊ 

ስልጣን ሠጥቶታል፡፡3 ከAስር Aመት Aካባቢ በኋላ ማለትም E.ኤ.A. በ2AA5 ዓ.ም 

ከሠፊ ምርምርና ከኤክስፐርቶች ጋር ከተደረገ ሠፊ ምክክር በኋላ Aሁን ልማዳዊ 

Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ጥናት Eየተባለ የሚጠራው ይህ ሪፖርት 

ታትሟል፡፡4 

 

ዓላማ 
 

በልማዳዊ ዓለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ላይ የተደረገው ጥናት ዓላማ በዓለም 

Aቀፍ የሠብAዊነት የውል ህግ Aተገባበር ጋር የተገናኙ Aንዳንድ ችግሮችን 

ለማስወገድ ነበር፡፡  የስምምነት ህግ በደምብ የተዘጋጀ ሲሆን የተፈቀዱ ለበርካታ 

ሰዎች ጥበቃ የሚያደርግና ጦርነት የማካሄጃ መንገዶችና ዘዴዎችን የሚወስን 

በርካታ ጦርነት ነክ ጉዳዮችን የሚሸፍን ህግ ነው፡፡  የጄኔቫ ስምምነቶችና 

ተጨማሪ ኘሮቶኮሎቻቸው በግጭቶች ውስጥ በቀጥታ ተሳታፊ ላልሆኑ ወይም 

ተሳታፊነታቸውን ላቆሙ ሰዎች ጥበቃ የሚያደርጉ በርካታ ድንጋጌዎችን 

ይዘዋል፡፡  በስምምነት ህግ ውስጥ ያለው የጦርነት ማካሄጃ መንገዶችና ዘዴዎች 

ደምብ የጀመረው E.ኤ.A. በ1868 የቅዱስ ፒተርስበርግ Aዋጅ፣ የ1899 Eና 

የ19A7 የሔግ ደምቦች Eና የ1925 የጄኔቫ የጋዝ ኘሮቶኮል፣ ሲሆን በቅርቡም 

የ1972 የባዮሎጂካዊ የጦር መሣሪያዎች ስምምነት፣ የ1977 ተጨማሪ 

ኘሮቶኮሎች፣ የ198A የተወሰኑ የተለምዶ የጦር መሣሪያዎች ስምምነትና Aምስቱ 

ኘሮቶኮሎቹ፣ የ1993 የኬሚካላዊ የጦር መሣሪያዎች ስምምነትና፣ የ1997 

                                                 
3 26th International conference of the Red cross and Red Crescent, Geneva, 3-7 December 1995, Reference of the 

Red cross and Red Crescent, Geneva, 3-7 December 1995, Resolution 1, International Humanitarian Law: From 
Law to Action : Report on the follow-up to the International conference for the Protection of War Victims, 
International Review of the Red Cross No. 310,1996, p.58 

4 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald – Beek, Curstomary International Humanitarian Law, 2 volumes, 
volume 1 Rules, Volume II Practice (2 parts), Cambridge University Press, 2005  
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›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

የOታዋ የፀረ-ሠው ፈንጂዎች ክልከላ ስምምነት ውስጥም ተካትቷል፡፡  በጦር 

ግጭቶች ውስጥ መኖር የሚገባው የባህላዊ ንብረት ጥበቃ በ1954 የሔግ 

ስምምነትና ሁለቱ ኘሮቶኮሎቹ ውስጥ ዝርዝር ሥርAት ወጥቶለታል፡፡  የ1998 

የAለም Aቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ደምብ ካካተታቸው ውስጥ ፍርድ ቤቱ ባለው 

የህግ ስልጣን የሚመለከታቸው የጦር ወንጀሎች ዝርዝር ይገኝበታል፡፡ 

 

ይሁን Eንጂ በAሁኑ ወቅት በልማዳዊ ዓለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ላይ 

የሚደረግን ጥናት Aስፈላጊና ጠቃሚ የሚያደርጉት በAሁኑ ወቅት ባሉ የጦር 

ግጭቶች ወቅት በEነዚህ ስምምነቶች Aፈፃፀም ላይ ያሉ ሁለት Eንቅፋቶች 

ናቸው፡፡  በመጀመሪያ ስምምነቶች የሚሠሩት በፈራሚ ሀገሮች ውስጥ ብቻ ነው፡፡  

ይህም በተለያዩ የጦር ግጭቶች ውስጥ በግጭቶቹ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት 

ሀገሮች በፈረሟቸው ስምምነቶች መሠረት የተለያዩ የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት 

ህግ ስምምነቶች ተፈፃሚ ይሆናሉ ማለት ነው፡፡  Aራቱ የ1949 የጄኔቫ 

ስምምነቶች በመላው Aለም የፀደቁ ቢሆንም ሁሉም ሠነዶች ለምሣሌ ተጨማሪ 

ኘሮቶኮሎቹ በዚህ መልኩ Aልፀደቁም፡፡  ምንም Eንኳን ተጨማሪ ኘሮቶኮል I 

ከ16A በላይ በሆኑ ሀገሮች የፀደቀ ቢሆንም በAሁኑ ወቅት በAለም Aቀፍ የጦር 

ግጭቶች ውስጥ ተሣታፊ የሆኑ በርካታ ሀገሮች ፈራሚ ባለመሆናቸው 

መፍትሄነቱ የተገደበ ነው፡፡  በተመሣሣይም ምንም Eንኳ 16A የሚጠጉ ሀገሮች 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል II ን ያፀደቁ ቢሆንም Aለም Aቀፍ ያልሆኑ የጦር ግጭቶች 

Eየተካሄዱባቸው ያሉ በርካታ ሀገሮች ኘሮቶኮሉን ያፀደቁ Aይደሉም፡፡  በEነዚህ 

Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ ብዙውን ጊዜ ተፈፃሚ ሊሆን 

የሚችለው ብቸኛው ድንጋጌ የጄኔቫ ስምምነቶች የጋራ የሆነው Aንቀፅ 3 ብቻ 

ነው፡፡  ስለዚህም የጥናቱ የመጀመሪያ ዓላማ የነበረው በግጭት ውስጥ ተሳታፊ 

የሆኑ ወገኖች በሙሉ ተመሣሣይ ደምቦችን የያዙ ስምምነቶችን ቢያፀድቁም 

ባያፀድቁም የትኞቹ የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ሕግ ደምቦች የልማዳዊ Aለም 

Aቀፍ ህግ Aካላት Eንደሆኑና ስለዚህም በሁሉም በግጭት ውስጥ ተሳታፊ በሆኑ 
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ወገኖች ላይ ተፈፃሚ Eንደሆኑ ማወቅ ነበር፡፡  በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሰብAዊነት 

የስምምነት ህግ በAሁኑ ወቅት ያሉትን Aብዛኛዎቹን Aለም Aቀፍ ያልሆኑ የጦር 

ግጭቶች በበቂ ዝርዝር ስርAት Aላበጀላቸውም፡፡  ለዚህም ምክንያቱ Eነዚህ 

ግጭቶች Aለም Aቀፍ ከሆኑ የጦር ግጭቶች ጋር ሲነፃፀሩ በቁጥር Aነስተኛ ለሆኑ 

የስምምነት ደንቦች ተገዥ በመሆናቸው ነው፡፡  Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር 

ግጭቶች ወቅት ተፈፃሚነት ያላቸው የተወሰነ ቁጥር ያላቸው ስምምነቶች ብቻ 

ናቸው፡፡  Eነርሱም፡- የተሻሻለው የተወሰኑ የጦር መሣሪያዎች ስምምነት፣ የዓለም 

Aቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ህግ፣ የOታዋው የፀረ ሠው ፈንጂዎች ክልከላ 

ስምምነት፣ የኬሚካላዊ የጦር መሣሪያ ስምምነት፣ የሄግ የባህላዊ ንብረት ጥበቃ 

ስምምነትና ሁለተኛው ኘሮቶኮሉ፣ Eንዲሁም ቀደም ሲል Eንደተጠቀሰው የጄኔቫ 

ስምምነቶች ተጨማሪ ኘሮቶኮል II Eና የስምምነቶች የጋራ የሆነው Aንቀፅ 3 

ናቸው፡፡  ምንም Eንኳን የጋራ Aንቀፅ 3 መሠረታዊ ጠቀሜታ ያለው ቢሆንም 

የሚያቀርበው መጠነኛ የሆነ መሟላት ያለባቸውን ደረጃዎች ማEቀፍ ብቻ ነው፡፡  

ተጨማሪ ኘሮቶኮል II በሚጠቅም ሁኔታ የጋራ Aንቀፅ 3ን የሚያግዝ ቢሆንም 

Eርሱም ቢሆን Aለም Aቀፍ የሆኑ የጦር ግጭቶችን ከሚመለከቱት የጄኔቫ 

ስምምነቶችና ከተጨማሪ ኘሮቶኮል I ያነሱ ዝርዝሮችን የያዘ ነው፡፡   

 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል II 15 Aንቀጾችን የያዘ ሲሆን ተጨማሪ ኘሮቶኮል I ግን ከ8A 

በላይ Aንቀጾችን ይዟል፡፡ ምንም Eንኳን ቁጥሮችን ብቻ በመመልከት ሁሉንም 

ነገር ማወቅ የማይቻል ቢሆንም Eነዚህ ቁጥሮች የስምምነት ህግ Aለም Aቀፍ 

በሆኑና ባልሆኑ የጦር ግጭቶች መካከል በተለይ ዝርዝር ደምቦችና ብይኖችን 

(definitions) በተመለከተ ያለው ከፍተኛ ልዩነት ያሳያሉ፡፡ ስለዚህም የጥናቱ 

ሁለተኛ Aላማ ልማዳዊ ዓለም Aቀፍ ህግ ዓለም Aቀፋዊ ላልሆኑ የጦር ግጭቶች 

ስርAት ያበጅ Eንደሆነና የሚያበጅ ከሆነም Eስከ ምን ድረስ Eንደሆነ ለማወቅ 

ነበር፡፡ 
 

ጥናቱ የተከተለው ዘዴ (methodology)  
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የዓለም Aቀፍ ፍርድ ቤት ህግ ልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግን #Eንደህግ ሆኖ 

ተቀባይነት ያገኘ Aጠቃላይ Aሠራር$5 ነው በማለት ይገልፀዋል፡፡  በስፋት 

Eንደሚታመነው የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ደምብ መኖር የሁለት ነገሮች 

መኖርን ይጠይቃል፡፡  Eነርሱም ሀገራዊ Aሠራር (USUS) Eና Eንደደንቡ ባህርይ 

Eንደ ህግ የተከለከለ ወይም የተፈቀደ Eንዲህ Aይነት Aሠራር መኖር Aለበት 

የሚል Eምነት (Opinion jurissive necessitates) ናቸው፡፡  Aለም Aቀፉ ፍርድ 

ቤት በ ‘continental shelf case’ ውስጥ Eንዳስቀመጠው #በEርግጥ 

የልማዳዊው Aለም Aቀፍ የተመሰረተበት ህግ ማቴሪያል መታየት የሚያስፈልገው 

በመጀመሪያ በሀገሮቹ Aሠራርና የሕግ Eምነት (opinio juris) ውስጥ መሆኑ 

Eውነት ነው$፡፡6  የEነዚህ የሁለቱ ትክክለኛው ትርጉምና ይዘት የበርካታ 

ትምህርት ነክ ፅሁፎች ርEስ ሆነዋል፡፡  ጥናቱ Aጠቃላይ የልማዳዊ Aለም Aቀፋዊ 

ህግ ደምብ መኖሩን ለማወቅ የተከተለው መንገድ የቆየና በAለም Aቀፉ ፍርድ 

ቤት በተለይ በ “North Sea Continental Shelf case”7 ውስጥ የተቀመጠው 

ነበር፡፡ 
 

ሀገራዊ Aሠራር 
 

ሀገራዊ Aሰራር ከሁለት Aቅጫዎች መታየት Aለበት፡፡  የመጀመሪያው ለልማዳዊ 

Aለም Aቀፍ ህግ መፈጠር AስተዋፅO የሚያደርገው ምንድን ነው (የሀገራዊ 

Aሠራር ምርጫ) ለሚለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ይህ Aሠራር ልማዳዊ Aለም 

Aቀፍ ህግ ደምብን ይመሠርታል ወይ (የሀገራዊ Aሠራር ግምገማ) የሚለው 

ነው፡፡ 

                                                 
5 Statute of the International Court of Justice, Article 38(1) (b)  
 

6 International Court of Justice, continental Shelf case (Libyan Arab Jama hiriya V.Marta), Judgment  
    3 June 1985, ICJ Reports 1985, pp.29-30 & 27 
7 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf Cases, Judgment, 20 February 1969  
    ICJ  Reports 1969,p.3 
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የሀገራዊ Aሰራር ምርጫ  
 

የሀገሮች Aካላዊም ሆነ ቃላዊ ድርጊቶች ልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ Eንዲፈጠር 

AስተዋፅO የሚያደርገው Aሠራር Aካላት ናቸው፡፡  Aካላዊ ድርጊት 

ከሚያካትታቸው መካከል ለምሣሌ የውጊያ ሜዳ ባህርይ ማለትም የተወሠኑ የጦር 

መሣሪያዎች Aጠቃቀምና ለተለያዩ Aይነት ሰዎች የሚደረግ Aያያዝን መጥቀስ 

ይቻላል፡፡  ቃላዊ ድርጊቶች ደግሞ ወታደራዊ መመሪያዎችን፣ ብሔራዊ ህጎችን፣ 

ብሔራዊ case-law ፣ ለጦርና ለደህንነት ሀይላት የሚሠጡ ትEዛዞችን፣ 

በጦርነት ወቅት ያሉ ወታደራዊ ግንኙነቶችን፣ ዲኘሎማሲያዊ ተቃውሞዎችን፣ 

የOፊሴላዊ የህግ Aማካሪዎች Aስተያየቶችን፣ በስምምነት ረቂቆች ላይ 

በመንግስታት የሚሠጡ Aስተያየቶችን፣ የስራ Aስፈፃሚ (executive) 

ውሳኔዎችና ደምቦችን፣ በAለም Aቀፍ ችሎቶች ፊት የሚቀርቡ ይግባኞችን፣ 

በAለም Aቀፍ መድረኮች ላይ የሚሠጡ መግለጫዎችን፣ ያጠቃልላሉ፡፡  ይህ 

ዝርዝር የሚያሳየው የAንድ ሀገር ህግ Aስፈፃሚ ህግ Aውጪና የዳኝነት Aካላት 

Aሠራሮች ልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ Eንዲመሠረት AስተዋፅA Eንደሚያደርጉ 

ነው፡፡ 

 

በAለም Aቀፍ ድርጅቶች ወይም ጉባኤዎች በውሳኔዎች ላይ የሚደረጉ የድርድርና 

የማፅደቅ ስራዎች ስለ ድምፅ Aሠጣጥ ከሚሠጡ ማብራሪያዎች ጋር ተዳምረው 

ተሳታፊ የሆኑ ሀገሮች ድርጊቶች ናቸው፡፡  ከጥቂቶች በስተቀር ውሳኔዎች 

በተለምዶ Aሣሪነት Eንደሌላቸው ይታወቃል፡፡  ስለዚህም በልማዳዊ Aለም Aቀፍ 

ህግ ደምብ ምስረታ ግምገማን በተመለከተ ለማንኛውም ውሣኔ የሚሠጠው ዋጋ 

የሚወሰነው በይዘቱ ማለትም ባለው የተቀባይነት ደረጃና ግንኙት ካለው ሀገራዊ 
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Aሠራር ጋር ባለው መጣጣም ነው፡፡8  ለውሳኔው ያለው ድጋፍ ከፍ ካለ 

የሚሠጠው ጠቀሜታም Eንዲሁም ከፍ ይላል፡፡ 

 

ምንም Eንኳን የAለም Aቀፍ ፍርድ ቤቶች ውሳኔዎች Aለም Aቀፍ ህግን 

በተመለከተ ደጋፊ ምንàች ቢሆኑም9 ሀገራዊ Aሠራር Aይደሉም፡፡  ለዚህም 

ምክንያቱ ዓለም Aቀፍ ፍርድ ቤቶች Eንደ ብሔራዊ ፍርድ ቤቶች የሀገር ልሣኖች 

ስላልሆኑ ነው፡፡ ቢሆንም ግን በAለም Aቀፍ ፍርድ ቤቶች የሚሠጡ ውሣኔዎች 

ጠቃሚነት Aላቸው፡፡ ምክንያቱም የAንድ Aለም Aቀፍ ፍርድ ቤት ልማዳዊ Aለም 

Aቀፍ ህግ መኖሩን የሚያሣይ ግኝት ይህንኑ በተመለከተ Aሣማኝ መረጃ 

ስለሚሆን ነው፡፡ በተጨማሪም ውሳኔዎቻቸው በሚኖራቸው የቀዳሚነት 

(precedence) ዋጋ ምክንያት Aለም Aቀፍ ፍርድ ቤቶች በኋላ በሚኖሩ የሀገራት 

Eና የAለም Aቀፍ ድርጅቶች Aሠራሮች ላይ ተፅEኖ በማሣረፍ ለልማዳዊ Aለም 

Aቀፍ ህግ ደምብ መፈጠር AስተዋፅO ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ 

 

EንደየስነስርAት ደምብ፣ የተወሰኑ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ደምቦችን 

ለማክበር የሚገቡ ቃሎች Eና ሌሎች መግለጫዎችን የመሣሠሉት ሀገራዊ 

Aሠራር Aይደሉም፡፡ Eንዲህ Aይነት Aሠራር AለምAቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች 

ውስጥ የተወሰኑ ደምቦች ተቀባይነት Eንዳላቸው በመረጃነት የሚያሣይ ቢሆንም 

ያለው ህጋዊ ጠቀሜታ ግልፅ Aይደለም፡፡ ስለዚህም ልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ 

መኖሩን ለማረጋገጥ ይረዳል በሚል ትኩረት Aልተደረገበትም፡፡ የዚህ Aይነት 

Aሠራር ምሣሌዎች በጥናቱ ቅፅ II ውስጥ #ሌሎች Aሠራሮች$ በሚል ርEስ ስር 

ተዘርዝረዋል፡፡ 

 

                                                 
8 Eነዚህ ሁኔታዎች ያላቸው ጠቀሜታ በAለም Aቀፍ ፍርድ ቤት AፅንOት ተሰጥቶት ቀርቧል፡፡  Legality of 

the Threat or use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8 July 1996, ICJ Reports 
1996,pp.234,255 & 70-53. 

 

9 Statute of the International Court of Justice, Article 38(1) (d)  
[ 
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የሀገራዊ Aሠራር ግምገማ 
 

ሀገራዊ Aሠራር ልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ለመፍጠር በሚያስችል በቂ ሁኔታ 

የመረጃ ክምችት (dense) Eንዳለው ለማረጋገጥ መመዘን Aለበት፡፡10 የልማዳዊ 

AለምAቀፍ ህግ ደምብን ለመመስረት ሀገራዊ Aሠራር ሙሉ በሙሉ Aንድ 

Aይነት፣ ስፋት ያለውና ወኪል ሊሆን ይገባል፡፡11  ይህ ምን ማለት Eንደሆነ 

ጠለቅ ብለን Eንመልከት፡፡ 

 

በመጀመሪያ የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ደምብ ለመመስረት ሀገራዊ Aሠራር 

ሙሉ በሙሉ Aንድ Aይነት መሆን Aለበት፡፡  የተለያዩ ሀገሮች በወሣኝ መልኩ 

በተለያዩ ሁኔታዎች የሠሩ መሆን የለባቸውም፡፡  የAለም Aቀፍ ፍርድ ቤት የህግ 

ፍልስፍና Eንደሚያሳየው በመጀመሪያ ሲታይ የAንድን Aሠራር ወጥነት የሚፃረር 

የሚመስል Aሠራር ይህ ተፃራሪ Aሰራር በሌሎች ሀገሮች Eስከተወገዘ ወይም 

በመንግስት በራሱ Eስከተካሄደ ድረስ የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ደምብ ምስረታን 

Aያግድም፡፡ በEንደዚህ Aይነት ውግዘት ወይም ክህደት Aማካኝነት የተጠቀሠው 

ደምብ ማረጋገጫ ያገኛል፡፡12 

 

ይህ Aንድን ደምብ የሚደግፍ ሀገራዊ Aሠራር Eንዳለ የሚያሣይ በርካታ መረጃ 

Eንዲሁም ያ ደምብ ለመጣሱ ተደጋጋሚ መረጃ ጋር ተዳምሮ ለበርካታ 

AለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግ ደምቦች የተለየ ጠቀሜታ Aለው፡፡ 

 

                                                 
10 “dense” የሚለው Aገላለፅ በዚህ Aገባቡ የወደው ከ ሰር ሐምፍሬ ዋልዶክ “General Course on 

Public International Law” Collected courses of the Hague Academy of International Law, 
vol.106,1962, ገፅ 44 ነው፡፡ 

 

11 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf cases, ጥቁም ስራ (note 7) 
ገጽ 43& 74 

 

12 International Court of Justice, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua Vs United States), Merits, Judgment, 27 June 1986, ICJ Reports 1986, p.98 
& 186 ተመልከት 
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ጥሰቶችን በተመለከተ በሚመለከተው ወገን ይቅርታዎች ሲደረጉና 

ትክክለኛነታቸው ተቀባይነት ሲያገኝ Eና/ወይም በሌሎች ሀገሮች ውግዘት 

ሲደርስባቸው Eነዚህ የተጠቀሠው ደምብ መኖሩን ከጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ 

Aይደሉም፡፡ ያለን ልማዳዊ የAለም Aቀፍ ህግ ደምብ መለወጥ የሚፈልጉ ሀገሮች 

ይህንኑ በOፊሴላዊ Aሠራራቸው Aማካኝነት ማድረግና መብታችንን ተጠቅመን 

ነው ያደረግነው ማለት ይችላሉ፡፡ 

 

በሁለተኛ ደረጃ የAጠቃላይ ልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ ደምብ Eንዲፈጠር 

የሚመለከተው ሀገራዊ Aሰራር ስፋት ያለውና ወኪል ሊሆን ይገባል፡፡ ይሁን 

Eንጂ Aለም Aቀፍ መሆን Aያስፈልገውም፡፡ #Aጠቃላይ$ Aሠራር መሆኑ 

ይበቃል፡፡13 ምንም ቁርጥ ያለ የሀገሮች ቁጥር ወይም ፐርሰንቴጅ Aያስፈልግም፡፡  

ለዚህ Aንዱ ምክንያት የሚፈለገው የተሳትፎ መጠንን በቁጥር መግለፅ 

ስለማይቻልና ይህ መስፈርት ጥያቄው ስንት ሀገሮች ተሳተፉ ብቻ ሣይሆን 

የትኞቹ ሀገሮች የሚልም ስለሆነ ነው፡፡14 Aለም Aቀፉ ፍርድ ቤት North Sea 

Continental shelf cases ውስጥ Eንዳስቀመጠው Aሠራሩ #ፍላጎታቸው በተለይ 

የሚነካባቸውን ሀገሮች መጨመር$ Aለበት፡፡15  

 

ይህ ምልከታ ሁለት Aንደምታዎች Aሉት፡ (1) ሁሉም #በተለይ የሚነኩ$ ሀገሮች 

ከተሣተፉ Aብዛኞዎቹ ሀገራት በንቃት መሣተፋቸው Aስፈላጊ Aይሆንም፡፡  ነገር 

ግን ቢያንስ #በተለይ የሚነኩ$ ሀገሮች ካላቸው Aሠራር ጋር የሚስማሙ ሊሆኑ 

ይገባል፡፡ (2) #በተለይ የሚነኩ ሀገሮች$ Aሠራሩ የማይቀበሉ ከሆነ Eንደተገለፀው 

                                                 
13 International Law association, final Report of the Committees on the formation of Customary 

(General) International Law, Statement of principles Applicable to the formation of General 
Customary International Law, Report of the Sixty-Ninth conference, London, 2000, Principle 
14.p.734 ከዚህ በኋላ “ILA ሪፖርት ተብሎ የሚጠቀስ ” 

 

14 ibid., commentary (d) and (e) to principle 14.pp.736-737. 
 

15 International Court of Justice, North Sea Continental shelf Cases, Opicit. (note 7), p.43. &74 
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Aንድ Aይነት መሆን የማያስፈልግ ቢሆንም ወደየልማዳዊ Aለም Aቀፍ ደምብነት 

ሊያድግ Aይችልም፡፡16 በAለም Aቀፉ የሰብAዊነት ህግ መሠረት  #በተለይ የሚነኩ$ 

የሚለው Eንደየሁኔታው ይለያያል፡፡  ለምሣሌ Eይታን የሚከለክሉ የጨረር 

መሣሪያዎች Aጠቃቀምን በተመለከተ #በተለይ የሚነኩ$ የሚለው የሚያካትታቸው 

ምንም Eንኳን ሌሎች ሀገሮች መሣሪያዎቹ በስራ ላይ ሲውሉ ሊጎዱ የሚችሉ 

ቢሆንም Eንደዚህ Aይነት መሣሪያዎችን በማምረት ሂደት ላይ Eንደሆኑ የታወቁ 

ሀገሮችን ነው፡፡  በተመሣሣይም ህዝባቸው ሰብAዊ Eርዳታ የሚያስፈልገው 

ሀገሮች Eንደዚሁም በተደጋጋሚ ይህን Eርዳታ የሚያቀርቡ ሀገሮች #በተለይ 

የሚነኩ$ ናቸው፡፡  የትኛውንም Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ደምብ በተመለከተ በጦር 

ግጭት ውስጥ የተሣተፉ ሀገሮች የተወሰነ ደምብን በተመለከተ Aሠራራቸው 

ሲገመገም ለዚያ የጦር ግጭት Aግባብነት ካለው #በተለይ የሚነኩ$ ናቸው፡፡  

ምንም Eንኳን በተወሰኑ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ Aካባቢዎች በተለይ 

የሚነኩ ሀገሮች ሊኖሩ ቢችሉም ሁሉም ሀገሮች በግጭቱ ተሳታፊ ባይሆኑም 

Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ በሌሎች ሀገሮች Eንዲከበር የመጠየቅ ህጋዊ ፍላጎት 

Eንዳላቸውም የማታወቅ Eውነት ነው፡፡17  በተጨማሪም ሁሉም Aገሮች ሌሎች 

ሀገሮች ጦርነትን ለማካሄድ በሚጠቀሙባቸው መንገዶችና ዘዴዎች ምክንያት 

ተጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  ስለዚህም #በተለይ የሚነኩ$ የሚለው Aገላለፅ በሚሠጠው 

ቀጥተኛ ትርጉም ቢካተቱም ባይካተቱም የሁሉም ሀገሮች Aሠራር ከግምት ውስጥ 

መግባት Aለበት፡፡ 

 

ጥናቱ ከAለም Aቀፍ ሰብAዊነት ህግ ልማዳዊ ደምቦች ጋር በተያያዘ ቋሚ 

ተቃዋሚ (Persistent objector) ለመሆን በህግ ይቻል Eንደሆነ ለማየት ምንም 

Aስተያየት  Aልያዘም፡፡  በርካታ Aስተያየት ሰጪዎች jus cogens ደምቦችን 

በተመለከተ ቋሚ ተቃዋሚ መሆን Aይቻልም ብለው የሚያምኑ ቢሆንም ቋሚ 

                                                 
16 ILA Report, opicit. (note 13), Commentary (e) to Principle 14,p.737 
 

17 . See Customary International Humanitarian Law, Opcit (note 4), Vol. I, Commentary to Rule   144 
[ 
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ተቃዋሚ የሚለው ፅንሠ ሀሣብ ያለውን ቀጣይ ተAማኒነት የሚጠራጠሩ 

ሌሎችም Aሉ፡፡18  ቋሚ ተቃዋሚ መሆን ከህግ Aንፃር ይቻላል የሚለውን 

የሚቀበል ካለ፡ ጉዳዩ የሚመለከተው ሀገር ከመጀመሪያው Aንስቶ Aዲስ ልማድ 

መፈጠሩን የተቃወመና ተቃውሞውንም ያለማቋረጥ የቀጠለ መሆን Aለበት፡፡ 
#ቋሚ ተቃዋሚ$ መሆን Aይቻልም፡፡19 

 

Aንድ የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ደምብ Eስከሚፈጠር ድረስ የተወሰነ ጊዜ 

የሚያልፍ ቢሆንም የተወሰነ የጊዜ ገደብ የለም፡፡  በምትኩ ወሣኝ ነጥብ 

የሚሆነው Aሠራር በAንድ Aይነት፣ በስፋትና ወኪል በሆነ መልኩ በበቂ ሁኔታ 

መከማቸቱ ነው፡፡20  

 

የህግ Aስተያየት (Opinio juris) 
 

የልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ ደምብ መኖሩን ለማረጋገጥ የህግ Aስተያየት ማስፈለጉ 

የሚያመለክተው Aንድ Aሠራር #Eንደ መብት$ መከናወኑን የሚያረጋጋጠውን 

የህግ Eምነት ነው፡፡  Aሠራሩና የህግ Eምነቱ የሚገለፁበት መንገድ ደምቡ 

ክልከላ፣ ግዴታ ወይም የተወሰነ ባህሪይ የማሣየት መብትን ይዟል ወይስ 

Aልያዘም በሚለው ላይ ተመርኩዞ ሊለያይ ይችላል፡፡ 

 

ጥናቱ Eየተካሄደ በነበረበት ወቅት በAሠራር Eና በህግ Eምነት ውስጥ 

የሚካተቱትን ነጥቦች በትክክል የመለየቱ ስራ Eጅግ Aስቸጋሪና በAብዛኛው ንድፈ 

ሃሣባዊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡  Aብዛኛውን ግዜ የAንድ ድርጊት Aሠራርም የህግ 

Eምነትም ሆኖ ይገኛል፡፡  Aለም Aቀፉ የህግ ማህበር Eንደጠቆመው AለምAቀፉ 

                                                 
18 ይህን ጉዳይ የመለከተ ዝርዝር ለማግኘት Maurice H. Mendelson, “The Formation of customary International 

Law”, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol.272, 1998 ገፅ 227-244ን 
ተመልከት፡፡ 

 

19 ILA Report, Opcit, (note 13), commentary (b) to Principle 15, p.738 
[ 

20 lbid.,  commentary (b) to Principle 12,p 731 
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ፍርድ ቤት #በበቂ ቃላት በልማዳዊ ህግ ውስጥ (Aሉ ተብለው የሚታሰቡ) ግልፅ 

የሆኑ ነጥቦች ስላሉ ብቻ Aንድ Aሠራር ሁለቱንም ሊያሣይ Aይችልም Aላለም፡፡  

በEርግጥ Aብዛኛውን ግዜ ሁለቱን ነጥቦች መነጣጠል Aስቸጋሪ ወይም Eንደውም 

የማይቻል ነው፡፡$21 ይህ የሚሆንበት ምክንያት በተለይ Eንደ ወታደራዊ መመሪያ 

ያሉ ቃላዊ ድርጊቶች ሀገራዊ Aሠራር Eንደሆኑ ስለሚቆጠርና ድርጊቶቹ 

በተጨማሪም የሀገሪቱን የህግ Eምነት ስለሚያሣዩ ነው፡፡ 

 

Aሠራር በበቂ ክምችት ሲኖር በAጠቃላይ የህግ Aስተያየት በዚያ Aሠራር ውስጥ 

ይገኛል፡፡  ስለዚህም የህግ Aስተያየት መኖሩን ነጥሎ ማሣየት ብዙውን ጊዜ 

Aስፈላጊ Aይደለም፡፡  Aሠራሩ ግልፅ ባልሆነባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ግን የህግ 

Aስተያየት Aሠራሩ ለልማድ መመስረት AስተዋፅO ያደርግ Eንደሆነ ለመወሰን 

ጠቃሚ የሆነ ሚና ይጫወታል፡፡ ብዙውን ጊዜ ይህ ድርጊቶችን ካለመፈፀም 

ማለትም ሀገሮች ድርጊቶችን ሳይፈፅሙ ወይ ምላሽ ሳይሠጡ ሲቀሩና ምክንያቱ 

ግልፅ ሣይሆን ሲቀር የሚከሠት ነው፡፡  Aለም Aቀፉ ፍርድ ቤትም ሆነ ቀድሞት 

የነበረው የAለምAቀፍ ፍትህ ቋሚ ፍርድ ቤት ግልፅ ያልሆኑ Aሠራሮች ልማዳዊ 

AለምAቀፍ ህግን ለመመስረት AስተዋፃO ያደርጉ Eንደሆነ ለማወቅ የሚያስችል 

የተለየ የህግ Aስተያየት መኖሩን ለማረጋገጥ የሞከሩት በEንደዚህ Aይነት 

ሁኔታዎች ውስጥ ነበር፡፡22  

 

                                                 
21 lbid., p.718 & 10(c).  For an in-depth analysis of this question, see Peter Haggenmacher, 

“La doctrine des deux elements du droit coutumier dansla Pratique de la Cour 
international”, Reveue générale de droit international public, vol.90,1986,p.s. 

 
22 See, e.g. Permanent court of International Justice, Lotus case (France V.Turkey), 

Judgement, 7 September 1927, PCIJ ser. A, No.10, p.28 (the Court found that States had 
not abstained from prosecuting wrongful acts abroad ships because they felt prohibited 
from doing so); International court of Justice, North sea continental Shelf cases, Opcit. 
(note 7), pp.43-44 && 76-77 (the court found that states that had delimited their 
continental shelf on the basis of the equidistance principle had not done so because they 
felt obliged to); ILA report, op.cit.(note 13), principle 17(iv) and Commentary.  
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›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

በርካታ ደምቦች መታቀብን በሚጠይቁበት AለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግ ውስጥ 

ድርጊቶችን Aለመፈፀም የህግ Aስተያየት ለመገምገም በሚደረግ ሂደት ላይ የተለየ 

ችግር ይፈጥራሉ፡፡  ለዚህም ምክንያቱ መታቀቡ የተከሰተው በAጋጣሚ ሣይሆን 

በህጋዊ ሁኔታ በሚጠበቅ ሁኔታ ምክንያት መሆኑ መረጋገጥ ስላለበት ነው፡፡ 

Eንደዚህ Aይነት መታቀብ Eንደሚያስፈልግ በAለምAቀፍ ሰነዶችና በOፊሴላዊ 

መግለጫዎች ላይ ሲጠቆም ከተጠቀሰው ባህሪይ ለመታቀብ ያለው ህጋዊ 

Aስፈላጊነት ብዙውን ጊዜ ሊረጋገጥ ይችላል፡፡  በተጨማሪም የተጠቀሠው ባህርይ 

በተወሰነ መልኩ Aከራካሪ ሲሆን Eንደዚህ Aይነት መታቀብ ሊከሰት የሚችል 

ሲሆን ይህም ምንም Eንኳን መታቀቡ የተከሰተው በህጋዊ የሀላፊነት ስሜት 

ምክንያት መሆኑን ማረጋገጥ ሁልጊዜ ቀላል ባይሆንም መታቀቡ የAጋጣሚ 

Eንዳልሆነ ለማየት ይረዳል፡፡  

 

የስምምነት ህግ የሚያሣርፈው ጫና (impact) 
 

ስምምነቶችም ልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ መኖሩን ለማወቅ በሚደረግ ጥረት 

ጠቃሚ ናቸው፡፡  ምክንያቱም ሀገሮች የተወሰኑ የAለም Aቀፍ ህግ ደምቦችን 

Eንዴት Eንደሚመለከቷቸው ለማሣየት ስለሚረዱ ነው፡፡  ስለዚህም የስምምነት 

ማፅደቅ፣ Aተረጓጎምና Aተገባበር Eንደዚሁም በማፅደቅ ሂደቱ ወቅት የነበሩ 

መቆጠቦችና የተሰጡ የAተረጓጎም መግለጫዎች በጥናቱ ውስጥ ተካትተዋል፡፡  

በNorth Sea Continental Shelf cases ውስጥ AለምAቀፉ ፍርድ ቤት 

ስምምነቱ የፀደቀበት መጠን ለልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ ግምገማ Aስፈላጊ ነው 

በሚል Eንዳጤነው ግልፅ ነው፡፡  በዚያ ጉዳይ ውስጥ ፍርድ ቤቱ Eንዳስቀመጠው 

በተለይ ከስምምነቱ ውጭ ያለው Aሠራር የሚጋጭ በሆነበት ሁኔታ #Eስከ Aሁን 

የተገኘው የማፅደቅና የመጨመር (accession) ቁጥር [39] Aክብሮት የሚገባው 

ቢሆንም በቂ ነው ማለት Aይቻልም፡$23 በAንፃሩም በኒካራጉዋው ጉዳይ ጣልቃ 

                                                 
23 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf cases, op.cit. (note 7,) p.42, & 73 
[[ 
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ያለመግባት ደምብ ያለውን የልማዳዊነት ቦታ በሚገመግምበት ወቅት ፍርድ ቤቱ 

ትልቅ AፅንOት የሠጠው የተባበሩት መንግስታት ቻርተር Aለም Aቀፍ ሊባል 

በሚችል ደረጃ መፅደቁን ነው፡፡24 በተለይ የተጎዱ ሀገሮችን ጨምሮ በቂ 

ተመሣሣይ Aሠራር ካለና የተጠቀሠውን ደምብ በተመለከተ ብዙ ተቃውሞ 

የሚቀርብበት Eድል Aነስተኛ ከሆነ የስምምነት ድንጋጌ ልማዳዊ ህግን 

የሚያንፀባርቅበት ሁኔታም ሊኖር ይችላል፡፡25  

 

በተግባር ሲታይ የስምምነት ደምቦችን (norms) ማርቀቅ የAለም የህግ 

Aስተያየቶችን Aቅጣጫ ለማስያዝ የሚረዳ ሲሆን ተከትለው በሚመጡ 

የመንግስታት ባህሪይ Eና የህግ Eምነት (conviction) ላይ ሊካድ የማይችል 

ተፅEኖ Aለው፡፡  AለምAቀፉ ፍርድ ቤት በ continental Shelf Case ብይኑ 

ውስጥ ለዚሁ ነጥብ Eውቅና ሰጥቷል፡፡  በብይኑ ውስጥ Eንዳስቀመጠው #ብዙ 

ወገኖችን ያካተቱ ስምምነቶች ከልማድ ለሚመነጩ ደምቦች ለመመዝገብና ፍቺ 

ለመስጠት ወይም ለማሣደግ የሚያስችል ጠቃሚ ሚና ሊኖራቸው ይችላል፡፡26 

ስለዚህ ፍርድ ቤቱ Eንዳረጋገጠው ስምምነቶች ቀደም ሲል የነበረን ልማዳዊ Aለም 

Aቀፍ ኮድ ሊሰጡት ይችላሉ፡፡  በተጨማሪም ግን በስምምነቶቹ ውስጥ 

በተካተቱት ልሣዶች ላይ ተመርኩዘው Aዳዲስ ልማዶች Eንዲፈጠሩ መሠረት 

ሊጥሉ ይችላሉ፡፡  ፍርድ ቤቱም #Eጅግ ስፋት ያለው Eና ወኪል የሆነ በስምምነት 

                                                 
24 International court of Justice, case concerning Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua, OP.cit. (Note 12), pp.99.100& 188. Another important factor in the decision of the 
court was that relevant UN General Assembly resolutions had been widely approved, in particular 
Resolution 2625(xxv) on friendly relations between states which adopted without a vote. 

[ 

25 International Court of Justice, Continental shelf case, op cit (note G). p.33,& 34 (the court 
considered that the concept of an excessive economic zone had become part of the customary 
international law, even though the United Nations convention on the Law of the sea had not yet 
entered into force, because the number of claims to an exclusive economic zone had risen to 
56,which included several specially affected states.) 

 

26 International Court of Justice, Continental Shelf case, op.cit.(note 6), pp.29-30, & 27 
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ላይ የሚደረግ ተሳትፎ ፍላጎታቸው በተለይ የተነካባቸውን ሀገሮች ካካተተ በራሱ 

በቂ ሊሆን ይችላል፡፡$27 Eስከማለት ሄዶ ነበር፡፡ 

 

ጥናቱ የስምምነት በስፋት መፅደቅ ጠቋሚ ብቻ ስለሆነ በAሠራር ውስጥ ካሉ 

ሌሎች ነጥቦች በተለይም የተጠቀሠው ስምምነት ፈራሚ ያልሆኑ ሀገሮች ካላቸው 

Aሠራር Aኳያ መምገም Aለበት በሚል ነጥቡን በጥንቃቄ ተመልክቶታል፡፡  

የስምምነቱ ፈራሚ ያልሆኑ ሀገሮች ያላቸው ወጥነት ያለው Aሠራር Eንደ 

Aዎንታዊ ማስረጃ ታይቷል፡፡  ተፃራሪ የሆነ የስምምነቱ ፈራሚ ያልሆኑ ሀገሮች 

ያላቸው Aሠራር የስምምነቱ ፈራሚ ያልሆኑ ሀገሮች ካላቸው Aሠራር ጋር 

ሲተያይ በተለይ ጠቀሜታ Aለው፡፡ 

 

ስለዚህ ጥናቱ Aግባብነት ያላቸውን AለምAቀፍ የሠብAዊነት ህግ ስምምነቶችን  

ያልፈረሙ ሀገሮች ባላቸው Aሠራሮች ላይ Aልተወሰነም፡፡ ተጨማሪ ኘሮቶኮሎቹን 

ያፀደቁ 3A Aካባቢ የሚሆኑ ሀገሮች ያላቸውን Aሠራር በማየት ብቻ ጥናቱን 

መገደብ ልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ ስፋት ባለው Eና ወካይ በሆነ Aሰራር ላይ 

መመስረት Aለበት የሚለውን መስፈርት Aለማሟላት ይሆናል፡፡ ስለዚህ የልማዳዊ 

ህግ መኖርን ለማወቅ የተደረገው ግምገማ ጥናቱ ለህትመት በበቃበት ወቅት 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል I በ162 ሀገሮች ተጨማሪ ኘሮቶኮል II ደግሞ በ157 ሀገሮች 

መፅደቃቸውን ከግምት ውስጥ Aስገብቷል፡፡  

 

AፅንOት ሊሠጠው የሚገባው ጥናቱ Eያንዳንዱ የAለምAቀፍ ህግ የስምምነት 

ደምብ ያለውን ልማዳዊ ባህርይ ለማወቅ ጥረት Eንዳላደረገ በዚህም ምክንያት 

ያሉት ስምምነቶች ያላቸውን Aወቃቀር የግድ Eንዳልተከተለ ነው፡፡  በምትኩ 

ለማድረግ የሞከረው ነጥቦችን በመተንተን ከEነዚህ ነጥቦች ጋር ግንኙነት ባለው 

                                                 
27 International Corut of Justice, North Sea Continental Shelf cases, op.cit.(note 7), p.42,& 73; see 

also ILA Report, op.cit. (note 13), Principles 20-21, 24,26, and 27,pp.754-765. 
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የሀገር Aሠራር ላይ በመመርኮዝ ምን Aይነት የልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ ደምቦችን 

መምዘዝ ይቻላል የሚለውን መመለስ ነው፡፡  ለጥናቱ የተመረጠው Aካሄድ 

Eያንዳንዱ የስምምነት ድንጋጌ ልማዳዊ መሆኑን ወይም Aለመሆኑን ለማወቅ 

ትንታኔ ስለማይሰጥ ማንኛውም የስምምነት ደምብ በጥናቱ ውስጥ በዚህ መልኩ 

ስላልቀረበ ብቻ ልማዳዊ Aይደለም ከሚል ድምዳሜ ላይ መደረስ የለበትም፡፡ 

 

የጥናቱ Aደረጃጀት 
 

የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የተሰጠውን ህጋዊ ስልጣን ለመወጣት Eጅግ 

በጣም ጥሩ የሆነውን መንገድ ለማወቅ Eንዲረዳቸው ፀሀፊዎቹ Aንድ 

በAለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግ የAካዳሚ ኤክስፖርቶች ቡድንን ያማክሩ የነበረ 

ሲሆን የኤክስፐርቶቹ ቡድንም የጥናቱ ተቆጣጣሪ (steering) ኮሚቴ ነበር፡፡28 ይህ  

ኮሚቴ E.ኤ.A. በጁን 1996 ዓ.ም. የስራ Eቅዱን ያፀደቀ ሲሆን ምርምሩም 

በቀጣዩ የOክቶበር ወር ተጀምbል፡፡ ምርምር የተካሄደው ብሔራዊ Eንዲሁም 

Aለም Aቀፍ ምንàችን በመጠቀም ሲሆን ምንàቹም ሀገራዊ Aሠራርን 

የሚያንፀባርቁ ሲሆኑ በጥናቱ የተለዩት ስድስት ክፍሎች ላይ ያተኮሩ ነበሩ፡፡ 

ስድስቱ ክፍሎች የሚከተሉት ነበሩ፡፡ 

 ለይቶ የመመልከት መርህ 

 በተለይ የሚጠበቁ ሰዎችና ንብረቶች 

 ተወስነው የተለዩ ጦርነት የማካሄጃ ዘዴዎች 

 የጦር መሣሪያዎች 

 የሲቪሎችና የጦር ጉዳተኞች Aያያዝ 

 Aተገባበር 

                                                 
28  ተቆጣጣሪ ኮሜቴው ያካተታቸው ኘሮፌሰሮች፡- ጀርጅስ Aቢ- ሳብ፣ ሳሳህ ኤል-ዲን Aመር፣ Oቬ 
ብሪንግ፣ ኤሪክ ዴቪድ፣ ጆን ዱጋርድ፣ ፍሎሬንቲኖ ፌሊቺያኖ፣ ሆርስት ፊሸር፣ ፍራንሷ 
ሀምኘሰን፣ ቴOዶር ሜሮን፣ ጃምቺድ መምታዝ፣ ሚላን ሳሆቪች Eና ራUል ሚሊዮ ቪኑዌሳ 
ነበሩ፡፡  
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የብሔራዊ ምንàች ውስጥ የተደረገ ምርምር 
 

ብሔራዊ ምንàች ይበልጥ በቀላል መንገድ ሊገኙ የሚችሉት ከሀገር ውስጥ 

ስለሆነ ብሔራዊ ተመራማሪዎችን ትብብር ለመጠየቅ ተወስኖ ነበር፡፡  ለዚህም 

ሲባል 5A ከሚደርሱ ሀገሮች 9 በAፍሪካ፣ 11 በAሜሪካዎቹ (the Americas)፣ 

15 በEስያ፣ 1 በAውስትራሌዢያ (Australasia) ፣ Eና 11 በAውሮፓ የሚገኙ 

ግለሰብ ተመራማሪ ወይም የተመራማሪዎች ቡድን ተመርጠው Eነርሱም 

የየሀገሮቻቸውን Aሠራር በተመለከተ ሪፖርት Eንዲያዘጋጁ ተጠይቀው ነበር፡፡29 

ሀገሮች የተመረጡት በጂOግራፊያዊ ውክልና Eንዲሁም የተለያዩ የጦርነት 

ማካሄጃ ዘዴዎች በጥቅም ላይ የዋሉባቸው የተለያዩ የጦር ግጭቶችን በተመለከተ 

ባላቸው የቅርብ ጊዜ ልምድ ነበር፡፡ 

 

የሀገሮች Aሠራሮችን Aስመልክተው በቀረቡት ሪፖርቶች ውስጥ ሽፋን ያላገኙ 

የሀገሮች ወታደራዊ መመሪያዎችና ብሔራዊ ህጎችም በምርምር ተሰብስበዋል፡፡ 

ይህን የማድረጉ ስራ የተቀላጠፈው ዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል በዓለም ዙሪያ 

ባሉት የልUክ ፅ/ቤቶች የግንኙነት መረብ Eንደዚሁም የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል 

የምክር Aገልግሎት AለምAቀፍ የሠብAዊነት ህግን በተመለከተ ባለው ሰፊ 

የብሔራዊ ህጎች ስብስብ Aማካኝነት ነበር፡፡ 

 

u¯KU ›kõ U”à‹ ¨<eØ ¾}Å[Ñ U`U` 

ከዓለም Aቀፍ ምንàች የተለቀሙት የሀገራት Aሠራሮች የተሰባሰቡት 

Eያንዳንዳቸው በጥናቱ Aንድ ክፍል ላይ ባተኮሩ ስድስት ቡድኖች ነበር፡፡30 Eነዚህ 

                                                 
29 ከAፍሪካ፡- Aልጄሪያ፣ Aንጎላ፣ ቦትስዋና፣ ግብፅ፣ Iትዮጵያ፣ ናይጄሪያ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ Aፍሪካና ዚምባቡዌ፡፡  
ከAሜሪካዎቹ፣- Aርጀንቲና፣ ብራዚል፣ ካናዳ፣ ቺሊ፣ካምቦዲያ፣ ኩባ፣ ኤልሳልቫዶር፣ ሪካራጉዋ፣ፔሩ፣ ዩኤስ 
Aሜሪካና Uራጉዋይ፡፡  ከEስያ፡- ቻይና፣ ህንድ፣ Iንዶኔዢያ፣ Iራን፣Iራቅ፣Eስራኤል፣ ጃፓን፣ዮርዳኖስ፣ 
የኮሪያ ሪፐብሊክ፣ኩዌት፣ሊባኖስ፣ማሌዢያ፣ፓኪስታን፣ፊሊፒንስና ሶሪያ፡፡  ከውስትራሌዢያ፡- Aውስትራሊያ፡፡  
ከAውሮፓ፡- ቤልጂየም፣ ቦስኒያና ሄርዞጎቪና፣ክሮኤሺያ፣ፈረንሳይ፣ጀርመን፣ጣሊያን፣ኔዘርላንድስ፣የራሺያ 
ፌዴሬሽን፣ስፔን፣Eንግሊዝና ዩጎዝላቪያ፡፡ 

 

30 የመለያ መርህ፡- ኘሮፌሰር ጆርጅስ Aቢ-ሳብ(ራፖርተር)Eና ዣን-ፍራንሷ ኩዌጉዊነር (ተመራማሪ)፡፡ በተለይ 
የሚጠበቁ ሰዎችና Eቃዎች፡-ኘሮፌሰር ሆርስት ፊሸር (ራፖርተር)Eና ግሬጎር ሾተንና ሀይክ ስፓይከር 



 
 ዣን - ሜሪ ሄንኬርትስ፤ በልማዳዊ ዓለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ ላይ የተደረገ ጥናት   
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ቡድኖች Aሠራርን በተመለከተ ምርምር ያካሄዱት በተባበሩት መንግስታትና 

EንደየAፍሪካ ህብረት (የቀድሞ የAፍሪካ Aንድነት ድርጅት) ፣ የAውሮፓ ምክር 

ቤት፣ የገልፍ የትብብር ጉባኤ፣ የAውሮፓ ህብረት፣ የAረብ ሀገሮች ሊግ፣ 

የAሜሪካ ግዛቶች ድርጅት፣ የEስላማዊ ጉባኤ ድርጅት Eና የAውሮፓ የደህንነትና 

ትብብር ድርጅት ባሉ AለምAቀፍ ድርጅቶች ማEቀፍ ውስጥ ሆነው ነበር፡፡  

ዓለምAቀፍ የጉዳይ ህግም (case-law) Eንደዚሁ የልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ 

ደምቦች መኖርን የሚያሣይ መረጃ Eንዲሰጥ በሚል ተሰባስቦ ነበር፡፡ 

 

በዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ቤተ መዛግብት ውስጥ የተደረገ ምርምር 
 

በብሔራዊና AለምAቀፍ ምንàች ውስጥ የተደረገውን ምርምር ለማገዝ በማሠብ 

ዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል በራሱ ቤተ መዛግብት (archives) ውስጥ የሚገኙ 

በቅርብ ጊዚያት የተደረጉ 4A የሚደርሱ (በAፍሪካ 21፣ በAሜሪካዎቹ 2፣በEስያ 8 

Eና በAውሮፓ 8) የጦር ግጭቶች መዝገቦችን መርምbል፡፡31 በAጠቃላይ Eነዚህ 

ግጭቶች የተመረጡት በሀገር Aሠራር ሪፖርት ያልተዳሰሱ ሀገሮችና ግጭቶች 

ሽፋን Eንዲያገኙ ነው፡፡ 

 

ሶስት ዘርፎች ያሉት የዚህ Aሠራር (በብሔራዊ፣ በAለም Aቀፍና በየዓለም Aቀፍ 

ቀይ መስቀል ምንàች ውስጥ የተደረጉ ምርምሮች) ውጤት በሁሉም የዓለም 

                                                                                                                            
(ተመራማሪዎች)፡፡ ተወስነው የተለዩ ጦርነት የማካሄጃ ዘዴዎች፡-ኘሮፌሰር ቴዎዶር ሜሮን (ራፖርተር)Eና 
ሪቻርድ ዴስጋኜ (ተመራማሪ)፡፡ የጦር መሣሪያዎች፡-ኘሮፌሰር Oቬ ብሪንግ (ራፖርተር)Eና ጉስታፍ ሊንድ 
(ተመራማሪ)፡የሲቪሎችና የጦር ጉዳተኞች Aያያዝ፡-ፍራንሷ ሃምኘሰን (ራፖርተር)Eና ካሚል ጂፋርድ 
(ተመራማሪ)፡፡ Aተገባበር፡-ኤሪክ ዴቪድ (ራፖርተር)Eና ሪቻርድ ዴስጋኜ (ተመራማሪ) 

[ 

31 በAፍሪካ፡- Aንጎላ፣ቡሩንዲ፣ቻድ፣ቻድ-ሊቢያ፣ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ፣ጂቡቲ፣ኤርትራ- የመን፣ Iትዮጵያ 
(1973-1994)፣ ላይቤሪያ፣ ሞዛምቢክ፣ናሚቢያ፣ናይጄሪያ-ካሜሩን፣ሩዋንዳ፣ ሴኔጋል፣ሴኔጋል-
ሞሪታኒያ፣ሴራሊዎን፣ሶማሊያ፣ሶማሊያ-Iትዮጵያ፣ሱዳን፣Uጋንዳና ምEራብ ሰሀራ፡፡ በAሜሪካዎቹ፡- 
ጉዋቲማላና ሜክሲኮ፡፡  በEስያ፡- Aፍጋኒስታን፣ ካምቦዲያ፣ህንድ(ጃሙና ካሽሚር)፣ፓርዋኒው ጊኒ 
ሸሪላንካ፣ታጂኪስታን፣የመን፣የመን-ኤርትራ (በAፍሪካ ውስጥም የታየ)፡፡ በውሮፓ፣- Aርሜኒያ-
Aዘርባይጃን(ናጎርኖ ካራባህ)፣ቆጵሮስ፣ የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ(በዩጎዝላቪያ ውስጥ የነበረ ግጭት(1991-1992)፣ 
በቦስኒያና ሄርዞጎቪና የነበረ ግጭት (1991-1992)፣ በቦስኒያና ሄርዞጎቪና የነበረ ግጭት (1992-1996)፣ 
በክሮኤሺያ የነበረ ግጭት (ክራይናስ)(1992-1995)፣ጆርጂያ (Aብካዚያ)፣የራሺያ ፌዴሬሽን (ቼችኒያ) Eና 
ቱርክ፡፡ 
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›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

ክፍሎች ያለ Aሠራር መጠቀሱ ነው፡፡ ነገር ግን በነገሮች ባህሪያት ምክንያት ይህ 

ምርምር የተሟላ ነው ማለት Aይቻልም፡፡ ውጤቱ ወቅታዊ የሆነውን ልማዳዊ 

AለምAቀፍ ህግ መልሶ የሚያቀርብ መሆኑን ለማረጋገጥ ጥናቱ በተለይ ያተኮረው 

ባለፉት 3A ዓመታት ያለ Aሰራር ላይ ሲሆን Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ግን ከዚህም 

የሚበልጥ Eድሜ ያለው Aሠራር ተጠቅሷል፡፡ 

 

ከኤክስፐርቶች ጋር የተደረገ መመካከር 
 

በመጀመሪያው ዙር ምክክር ወቅት ዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል AለምAቀፍ 

የምርምር ቡድኖቹ የተሰበሰበው Aሠራር ላይ በመመርኮዝ ልማዳዊ AለምAቀፍ 

የሰብAዊነት ህግ የመጀመሪያ ግምገማን የያዘ (executive) ማጠቃለያ 

Eንዲያዘጋጁ ጋብዟል፡፡  Eነዚህ ማጠቃለያዎች በ1998 ዓ.ም በጄኔቫ ውስጥ 

በተደረጉ የጥናቱ ተቆጣጣሪ ኮሚቴ ስብሰባዎች ውስጥ ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡  

ማጠቃለያዎቹም በሚገባ ከታዩና ከተስተካከሉ በኋላ በሁለተኛው ዙር ምክክር 

ወቅት ከሁሉም የAለም ክፍሎች ለተውጣጣ Aካዳሚያዊና የመንግስት ኤክስፐርት 

ቡድን ቀርበዋል፡፡  Eነዚህ ኤክስፐርቶች በ1999 ዓ.ም. በጄኔቫ የተደረጉ ሁለት 

የተቆጣጣሪው ኮሚቴ ስብሰባዎች ላይ Eንዲካፈሉ በዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል 

ኮሚቴ የተጋበዙት በግለሰብ ደረጃ ሲሆን በስብሰባዎቹ ውስጥም የተሰበሰቡትን 

Aሠራሮች በመገምገም፣ ያልተካተቱ Aሠራሮችን በመጠቆም ረድተዋል፡፡32 

                                                 
32 የሚከተሉት የAካዳሚ Eና የመንግስት ኤክስፐርቶች በዚህ ምክክር ውስጥ በግላቸው ተሳትፈዋል፡፡ Aብደላ 

Aድ-ዱሪ(Iራቅ)፣ፖል በርማን (Eንግሊዝ)፣ሰዲ ሳይሊ (ቱርክ)፣ማይክል ኮውሊንግ (ደቡብ Aፍሪካ)፣ኤድዋርድ 
ኩሚንግስ (ዩኤስ Aሜሪካ)፣Aንቶኒዮ ዴIካዛ (ሜክሲኮ)፣ዮራም ዲንስታይን(Eስራኤል)፣ዣን-ሚሼል ፋቭር 
(ፈረንሳይ)፣ ዊሊያም ፌንሪክ(ካናዳ)፣ዳይተር ፍሌክ(ጀርመን)፣ሁዋን ካርሎስ ጎሜዝ ራሚሬዝ (ኮሎምቢያ)፣ 
ጃምሼድኤ.ሀሚድ(ፓኪስታን)፣ Aርቱሮ ሄርናንዴዝ በጎቭ(ሜክሲኮ)፣Iብራሂም Iድሪስ (Iትዮጵያ)፣ሀሠን 
ቃሲም ጂኒ(ሊባኖስ)፣ኬኔት ኪት(ኒው ዚላንድ)፣ጊቱ ሙይጋይ(ኬኒያ)፣ራይን ሙለርሰን(Iስቶኒያ)፣ባራ ኒያንግ 
(ሴኔጋል)፣ሞሀመድ Oልዋን(ዮርዳኖስ)፣ ራIል ሊ. ፓንጋላንጋን (ፊሊፒንስ)፣ ስቴሊዮስ ፔራሲስ (ግራክ)፣ 
ፓውሎ ሰርጂዮ ፒኔሪዮ (ብራዚል)፣Aርፖድ ኘራንድለር(ሀንጋሪ)፣ፔምራጁ ስሪኒሻሳ ራO(ህንድ)፣ ካሚሎ ሬዬስ 
ሮድሪጉዌዝ (ኮሎምቢያ)፣IትሴI.ሳጋይ (ናይጄሪያ)፣ ሀሮልድሳንዶቫል (ኮሎምቢያ)፣ሳምቡን ሳንጂያንቡት 
(ታይላንድ)፣ማራት ኤ.ጎርሴምባዬቭ (ካዛክስታን)፣ሙሀመድ Aዚዝ ሹክሪ(ሶሪያ)፣ፓርሎንጋን ሲሆምቢንግ 
(Iንዶኔዢያ)፣ጄOፍሪ ጀምስ ስኬሰን (Aውስትራሊያ)፣ጉሸን ሰን(ቻይና)፣ባክትያር ቱዝሙካሜዶቭ (ራሺያ) Eና 
ካሮልዎልፍክ(ፖላንድ)፡፡ራIልሲ.ፓንጋላንጋን(ፊሊፒንስ)፣ስቴሊዮስ ፔራኪስ (ግሪክ)፣ፓውሎ ሰርጂዮ ፒኔሪዮ 
(ብራዚል)፣Aርፓድ ኘራንድለር(ሀንጋሪ)፣ፔማራጁ ስሪኒቫሳ ራO(ህንድ)፣ካሚሎ ሬዬስ ሮድሪጉዌዝ (ኮሎምቢያ)፣ 
IትሴI.ሳጋይ(ናይጄሪያ)፣ሀሮልድ ሳንዶቫል(ኮሎምቢያ)፣ሳምቡን ሳንጁያንቡት (ታይላንድ)፣ማራት 
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ሪፖርቱን መጻፍ 
 

የተቆጣጣሪ ኮሚቴው ግምገማና በAካዳሚና በመንግስት ኤክስፐርቶች ቡድን 

የተሰጠው Aስተያየት የተጠናቀቀውን ሪፖርት ለመፃፍ የሚያስችል መሠረት 

በመጣል Aገልግለዋል፡፡ የጥናቱ ፀሀፊዎች Aሠራሩን በድጋሚ ፈትሸዋል፣ 

የልማድ መኖርን በድጋሚ ገምግመዋል፣ የደምቦቹን Aመሠራረትና ቅደም ተከተል 

በድጋሚ ተመልክተዋል Eንዲሁም Aስተያየቶቹን Aርቅቀዋል፡፡  Eነዚህ ረቂቆችም 

ለተቆጣጣሪው ኮሚቴ ፣ ለAካዳሚና የመንግስት ኤክስፐርቶች ቡድንና ለዓለም 

Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የህግ ክፍል Aስተያየት Eንዲሰጥባቸው ቀርበዋል፡፡  

ከዚያም የተሰጡትን Aስተያየቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት ፅሁፉ ተሻሽሎ 

ተጠናቅቋል፡፡ 

 

ግኝቶች በተጠቃለለ መልኩ 
 

የጋራ Aንቀፅ 3ን ጨምሮ Aብዛኛዎቹ የጄኔቫ ስምምነቶች ድንጋጌዎች የልማዳዊ 

AለምAቀፍ ህግ Aካላት ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡33 በተጨማሪም በAሁኑ ወቅት 

የጄኔቫ ስምምነቶችን የፈረሙ 192 ሀገሮች Aሉ፡፡ ስምምነቶቹም Eንደ የስምምነት 

ህግ በሁሉም ሀገሮች ላይ ማለት ይቻላል Aሣሪነት Aላቸው፡፡ ስለዚህ 

የስምምነቶቹ ድንጋጌዎች ልማዳዊ ባህርይ Aላቸው ወይ የሚለው በራሱ የጥናቱ 

ርEስ Aልነበረም፡፡  በምትኩ ጥናቱ ያተኮረው በAለም Aቀፍ ደረጃ ስለፀደቁ 

ስምምነቶች በተለይ ተጨማሪ ኘሮቶኮሎቹ፣ የሔግ የባህላዊ ንብረት ጥበቃ 

                                                                                                                            
ኤ.ሳርሴምባዬቭ (ካዝክስታን)፣ሙሀመድ Aዚዝ ሹክሪ (ሶሪያ)፣ፓርሎንጋን(ፊሊፒንስ) ሲሆምቢንግ 
(Iንዶኔዢያ)፣ ጄOፍሪ ጄOፍሪ ጀምስ ስኪለን (Aውስትራሊያ)፣ ጉሸን ሰን (ቻይና)፣ባክትያር ቱዝሙካ ሜዶቭ 
(ራሺያ) Eና ካርል ዎልፍክ(ፖላንድ)፡፡ 

 

33 International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 
OP.cit.(note8.),pp.257,288,  79 and 82 (with respect to the General Conventions) 
and case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 
op.cit.(note 12),p.114 &218(with respect to common article 3). 
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ስምምነት Eና ሌሎች የጦር መሣሪያ Aጠቃቀም ሥርAትን የተመለከቱ 

ስምምነቶች ስርAት ባበጁላቸው ጉዳዮች ላይ ነበር፡፡ 

 

ከዚህ በታች የቀረበው የልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ ደምቦች ገለፃ Eነዚህ ደምቦች 

ለምን ልማዳዊ ሆነው Eንደተገኙ ለማብራራት Aይሞክርም፡፡ Eንደዚሁም ከዚህ 

መደምደሚያ ላይ ለመድረስ መሠረት የሆነውን Aሠራርም Aያቀርብም፡፡ Aንድ 

ደምብ ለምን ልማዳዊ ተብሎ Eንደሚወሰድ የሚያሣይ ማብራሪያ በጥናቱ ቅፅ I 

ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ተዛማጁ Aሠራር ደግሞ በቅፅ II ውስጥ ይገኛል፡፡ 

 

Aለም Aቀፍ የጦር ግጭቶች 
 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል I ቀደም ሲል ለነበሩ የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ደምቦች ኮድ 

የሰጣቸው ሲሆን በተጨማሪም Aዳዲስ ልማዳዊ ደምቦች Eንዲፈጠሩ መሠረት 

ጥሏል፡፡ በጥናቱ ማEቀፍ ውስጥ የተሰባሰበው Aሠራር Eንደመሠክረው ተጨማሪ 

ኘሮቶኮል I በሀገሮች Aሠራር ላይ ትልቅ ተፅEኖ ያሳርፋል፡፡ ይህም በAለምAቀፍ 

የጦር ግጭቶቹ ውስጥ ብቻ ሳይሆን Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶችም 

ውስጥ ነው (ከታች ተመልከት)፡፡  በተለይም በጥናቱ ግኝት መሠረት የተጨማሪ 

ኘሮቶኮል I መሠረታዊ መርሆች ተጨማሪ ኘሮቶኮል I የፀደቀበት መዝገብ 

ከሚጠቁመው በበለጠ ስፋት ተቀባይነት Aላቸው፡፡ 

 

ምንም Eንኳን ጥናቱ የተወሰኑ የስምምነት ድንጋጌዎች ያላቸውን ልማዳዊ 

ባህርይ የማወቅ Aላማ ያልነበረው ቢሆንም በመጨረሻ ግልፅ የሆነው በስምምነት 

ህግ ውስጥ ከሚገኙት ደምቦች ጋር Aንድ Aይነት ወይም ተመሣሣይ የሆኑ 

በርካታ ልማዳዊ ደምቦች Eንዳሉ ነው፡፡  ልማዳዊ ሆነው የተገኙና ከተጨማሪ 

ኘሮቶኮል I  ውስጥ ተጓዳኝ ድንጋጌዎች ካሏቸው ደምቦች ውስጥ ለምሣሌ ፡- 

ሲቪሎችንና ተዋጊዎችን Eንዲሁም ሲቪል Eቃዎችንና ወታደራዊ Iላማዎችን 
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ለያይቶ የመመልከት መርህ34 Iላማን ያልለየ Aጠቃላይ ጥቃት መከልከል35፣ 

የተመጣጣኝ ጥቃት መርህ፣36 በማጥቃትና ለጥቃት ምላሽ በመስጠት ወቅት 

Aስፈላጊ ጥንቃቄ የማድረግ ግዴታ37፣ የህክምናና የሀይማኖት ሠራተኞችን፣ 

የህክምና ክፍሎችና መገናኛዎችን38 ፣ የሠብAዊ Eርዳታ ሠራተኞችንና 

ንብረታቸውን39፣ Eንዲሁም ሲቪል ጋዜጠኞችን40 የማክበርና የመጠበቅ ግዴታ፣ 

የህክምና ተግባራትን የመጠበቅ ግዴታ41፣ ጥበቃ በማይደረግላቸው ሠፈሮችና 

ከወታደራዊ Eንቅስቃሴ ነፃ የሆኑ ቀጠናዎችን የማጥቃት መከልከል42 ፣ በጦርነት 

ጉዳት ለደረሰባቸው የጠላት ወገኖች መጠለያ Eና ጥበቃ የማቅረብ ግዴታ43፣ 

የማስራብ መከልከል44 ፣ ለሲቪሉ ህዝብ በህይወት መቆየት የግድ Aስፈላጊ በሆኑ 

ንብረቶች ላይ የሚደረግ ጥቃት መከልከል45 ፣ Aርማዎችን ያለAግባብ መጠቀምና 

የሸፍጥ ድርጊት ክልከላ፣46 ሲቪሎችና በጦርነት የተጎዱ ሰዎች ያሏቸውን 

መሠረታዊ ዋስትናዎች የማክበር ግዴታ፣47 የጠፉ ሰዎች ያሉበትን ቦታ የማወቅ 

ግዴታ፣48 Eና ሴቶችና ህፃናት ያሏቸው የተለዩ ጥበቃዎችን49 መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

 

ዓለም Aቀፍ ያልሆኑ የጦር ግጭቶች 

                                                 
34 See Customary International Humanitarian Law, op.cit(note 4), vol I, Rules 1 and 7 
35 ,lbid.,Rules 11-13 
 

36 Ibid., Rules 14 
37 Ibid., Rules 15-24 
38 Ibid., Rules 25 and 27-30 
 

39 Ibid., Rules 31-32 
 

40 Ibid., Rules 34 
 

41 Ibid., Rules 26 
 

42 Ibid., Rules 36-37 
43 Ibid., Rules 46-48 
 

44 Ibid., Rules 53 
 

45 Ibid., Rules 54 
 

46 Ibid., Rules 57-65 
 

47 Ibid., Rules 87-105 
 

48 Ibid., Rules 117 
 

49 Ibid., Rules 134-137 
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ባለፉት ጥቂት Aስርት Aመታት በEንደዚህ Aይነት ግጭቶች ውስጥ ለዓለምAቀፍ 

የሰብAዊነት ህግ መከበር AፅንOት የሚሠጡ በመጠን በርከት ያሉ Aሠራሮች 

ነበሩ፡፡ ይህ የAሠራር ክምችት AለምAቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ 

ተፈፃሚ የሚሆን ልማዳዊ ህግ Eንዲፈጠር Aይነተኛ ተፅEኖ ነበረው፡፡  ልክ Eንደ 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል I ሁሉ ተጨማሪ ኘሮቶኮል II በዚህ Aሠራር ላይ ሠፊ ተፅEኖ 

የነበረው ሲሆን በተጨማሪም ካሉት ድንጋጌዎች በርካታዎቹ በAሁኑ ወቅት 

የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ Aካላት ተደርገው ይቆጠራሉ፡፡  ለምሣሌ ልማዳዊ 

ሆነው የተገኙና በተጨማሪ ኘሮቶኮል II ውስጥ ተጓዳኝ ድንጋጌዎች ካሏቸው 

ደምቦች መካከል በሲቪሎች ላይ የሚደረግ ጥቃት መከልከል50 ፣ የህክምናና 

የሀይማኖት ሠራተኞችን፣ የህክምና ክፍሎችና መገናኛዎችን የማክበርና የመጠበቅ 

ግዴታ51፣ የህክምና ተግባራትን የመጠበቅ ግዴታ፣52 የማስራብ መከልከል፣53 

ለሲቪሉ ህዝብ ህይወት የግድ Aስፈላጊ በሆኑ ንብረቶች ላይ የሚደረግ ጥቃት 

መከልከል፣54 የሲቪሎችና በጦርነት የተጎዱ ሰዎች ያሏቸውን መሠረታዊ 

ዋስትናዎች የማክበር ግዴታ፣55 የቆሰሉ፣ የታመሙና በባህር ላይ Aደጋ 

የደረሰባቸውን ሰዎች የማፈላለግ፣ የማክበርና የመጠበቅ ግዴታ፣56 የሞቱ ሰዎችን 

የማፈላለግና የመጠበቅ ግዴታ፣57 ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎችን የመጠበቅ 

ግዴታ፣58 ሲቪሎችን በሀይል የማፈናቀል መከልከል፣59 Eና ሴቶችና ህፃናት 

ያሏቸው የተለዩ ጥበቃዎችን60 መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

                                                 
50 Ibid., Rule 1 
 

51 Ibid., Rules 25 and 27-30 
52 Ibid., Rules 26 
 

53 Ibid., Rules 53 
54 Ibid., Rules 54 
 

55 Ibid., Rules 87-105 
 

56 Ibid., Rules 109-111 
 

57 Ibid., Rules 112-113 
 

58 Ibid., Rules 118-119,121 and 125 
59 . Ibid., Rules 129 
 

60 Ibid., Rules 131-137 
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ይሁን Eንጂ ልማዳዊ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ለውስጥ የጦር ግጭቶች 

ስርAት የሚያበረክተው Eጅግ ጠቃሚ AስተዋፅO የተጨማሪ ኘሮቶኮል II 

ድንጋጌዎችን Aልፎ መሄዱ ነው፡፡ Eርግጥ Aሠራር በተጨማሪ ኘሮቶኮል II 

ውስጥ ከሚገኙትና ብዙውን ጊዜ በደምብ ካልተሟሉት ድንጋጌዎች የበለጠ 

ዝርዝር የያዙ ቁጥራቸው በርካታ የሆነ ልማዳዊ ደምቦችን ፈጥbል፡፡ በዚህም 

ከውስጥ ግጭቶች ስርAት Aኳያ የነበሩ ክፍተቶችን በመሙላት ጠቅሟል፡፡ 

 

ለምሣሌ ተጨማሪ ኘሮቶኮል II ግጭቶችን ስለማካሄድ የያዛቸው በደምብ 

ያልተሟሉ መመሪያዎችን ብቻ ነው፡፡ Aንቀፅ 13 Eንደሚደነግገው #ሲቪሉ ህዝብ 

Eንዳለ Eንዲሁም ግለሰብ ሲቪሎች በግጭቶች ውስጥ በቀጥታ Eስካልተሳተፉና 

ከዚህ ሁኔታ ከወጡ የጥቃት Iላማ መሆን የለባቸውም፡፡$  ከተጨማሪ ኘሮቶኮል I 

በተለየ ሁኔታ ተጨማሪ ኘሮቶኮል II ለይቶ የመመልከትና የተመጣጣኝነት 

መርሆችን በተለይ የተመለከቱ ያካተታቸው ደምቦችና ፍቺዎች የሉም፡፡  

 

በተጨማሪ ኘሮቶኮል II በተካተተው ግጭቶችን የማካሄድ መመሪያ ውስጥ ያሉት 

ክፍተቶች ግን በAብዛኛው በሀገራዊ Aሠራር በኩል የተሸፈኑ ሲሆን ይህም 

በተጨማሪ ኘሮቶኮል I ውስጥ ካሉት ደምቦች ጋር ትይዩ የሆኑ ነገር ግን Eንደ 

ልማዳዊ ህግ AለምAቀፍ ባለሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ ተፈፃሚ የሚሆኑ 

ደምቦች Eንዲፈጠሩ Aድርጓል፡፡  ይህም የሚሸፍነው የግጭቶች Aካሄድ 

መሠረታዊ መርሆችን ሲሆን በተለይ የሚጠበቁ ሰዎችና ንብረቶችን የተመለከቱ 

ደምቦችንና የተወሰኑ ጦርነት የማካሄጃ ዘዴዎችን ያካትታል፡፡61 በተመሣሣይም 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል II ለተቸገሩ ሲቪል ህዝቦች ሰብAዊ Eርዳታ ስለማቅረብ 

                                                                                                                            
 
61 see e.g. ibid., Rules 7-10 (distinction between civilian objects and military objectives), Rules 11-

13(Indiscriminate attacks), Rule 14 (proportionality in attack), rules 15-21 (Precaution in attack) 
Rules 22-24 (Precaution: against the effects of attack);Rules 31-32 (Humanitarian relief personnel 
and objects), rule 34(Civilian journalists),Rules 35-37(Protected zones), Rules 46-48(denial of 
quarter),Rules 55-56(access to humanitarian relief) and Rules 57-65(deception)  
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›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

የያዘው ድንጋጌ በጣም ጠቅላላ ነው፡፡  Aንቀፅ 18 (2) Eንደሚደነግገው #ሲቪሉ 

ሕዝብ ለመኖር በሚያስፈልጉት Aቅርቦቶች Eጥረት ምክንያት Aላግባብ Eየተሰቃየ 

ከሆነ --- ሲቪሉ ህዝብን የሚጠቅሙ ፍፁም ሰብAዊና ገለልተኛ ባህሪይ ያላቸው 

Eንዲሁም ያለምንም ማዳላት የሚከናወኑ የEርዳታ Eርምጃዎች መወሠድ 

Aለባቸው፡፡$  ከተጨማሪ ኘሮቶኮል I በተለየ ሁኔታ ተጨማሪ ኘሮቶኮል II  

የሰብAዊነት Eርዳታ ሰራተኞች Eንዲከበሩና Eንዲጠበቁ የሚጠይቁ ፣ በግጭቱ 

ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ለተቸገሩ ሲቪሎች የሚሠጠው ሰብAዊ Eርዳታ በፍጥነትና 

ያለEንቅፋት ማለፍ Eንዲችል Eንዲፈቅዱና ሁኔታዎችን Eንዲያመቻቹ 

የሚያስገድዱ Eንዲሁም ምንም Eንኳን Eንደዚህ Aይነት ጥያቄዎች በAንቀፅ 18 

(2) ውስጥ በውስጠ ታዋቂነት ተካትተዋል ሊባል ቢችልም ፈቃድ ላላቸው 

የሰብAዊ Eርዳታ ሰራተኞች የመንቀሣቀስ ነፃነታቸውን Eንዲያረጋግጡላቸው 

የሚጠይቁ የተለዩ ድንጋጌዎችን Aላካተተም፡፡  ይሁን Eንጂ Eነዚህ Aስፈላጊ 

ነገሮች ስፋት ባለው፣ ወካይ Eና ሙሉ ለሙሉ ወጥ በሆነ Aሠራር ምክንያት 

ቅርፅ ይዘው በAለም Aቀፍም ሆነ AለምAቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ 

ተፈፃሚነት ወዳለው ልማዳዊ AለምAቀፍ ህግነት Aድገዋል፡፡  

 

ከዚህ ጋር በተያያዘ መጠቀስ ያለበት ነጥብ ተጨማሪ ኘሮቶኮል I Eና II  ሁለቱም 

የEርዳታ ስራ ለመስራት የሚመለከታቸው ወገኖች ስምምነትን የሚጠይቁ 

ቢሆንም62 Aብዛኛው የተሰባሰበ Aሠራር ይህንን Aይጠቅስም፡፡  ቢሆንም ግን Aንድ 

የEርዳታ ድርጅት የሚመለከታቸው ወገኖች ስምምነት ከሌለ ስራውን መስራት 

Eንደማይችል በራሱ ግልፅ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ Eንደዚህ Aይነት ስምምነት 

በዘፈቀደ መከልከል የለበትም፡፡ ሲቪል ህዝብ ለረሀብ Aደጋ Eንደተጋለጠ 

ከተረጋገጠና በገለልተኛ ሁኔታና ያለማዳለት Eርዳታ የሚያቀርብ የEርዳታ 

ድርጅት ለችግሩ መፍትሄ መስጠት የሚችል ከሆነ ማንኛውም ወገን የመስማማት 

                                                 
62 See Additional Protocol I, Article 70(1) and Additional Protocol II, Article 18(2) 
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ግዴታ Aለበት፡፡63 የዘፈቀደ በሆኑ ምክንያቶች ስምምነት የማይከለከል ቢሆንም 

Aሠራር Eውቅና Eንደሚሠጠው የሚመለከተው ወገን የEርዳታ Aሠጣጥ 

ስራውንና የEርዳታ ሰራተኞች ድንበር Aቋርጠው ሲገቡ የሀገር ውስጥ ህግን 

Eንዲሁም በስራ ላይ ያሉትን ለደህንነት Aስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ማክበራቸውን 

መቆጣጠር ይችላል፡፡ 

 

ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች 
 

ጥናቱ በተጨማሪ በርካታ Aሠራር ግልፅ ያልሆነባቸው ቦታዎችን Aሣይቷል፡፡  

ለምሣሌ #ተዋጊዎች$ Eና #ሲቪሎች$ የሚሉት ቃላት በAለም Aቀፍ የጦር ግጭቶች 

ውስጥ ግልፅ ፍቺ የተሰጣቸው ቢሆንም64 Aለም Aቀፍ ያልሆኑ የጦር ግጭቶች 

Aሠራር (ግጭቱን ለማካሄድ ሲባል) የታጣቂ የተቃዋሚ ቡድን Aባላት የሚታዩት 

Eንደ የጦር ሀይል Aባላት ነው ወይስ Eንደ ሲቪሎች የሚለውን በተመለከተ 

ግልፅ Aይደለም፡፡  በተለይ ግልፅ ያልሆነው ነጥብ የታጣቂ ተቃዋሚ ቡድኖት 

Aባላት በግጭቱ በቀጥታ በመሣተፋቸው ከጥቃት የመጠበቅ መብታቸውን ያጡ 

ሲቪሎች ናቸው ወይስ የEንደዚህ Aይነት ቡድኖች Aባላት ሊጠቁ ይችላሉ 

የሚለው ነው፡፡  ይህ የግልፅነት Eጥረት በስምምነት ህግ ውስጥም ተንፀባርቋል፡፡  

ለምሣሌ ተጨማሪ ኘሮቶኮል II ሲቪሎች ወይም ሲቪሉ ህዝብ የሚሉት ቃላት 

በበርካታ ድንጋጌዎች ወስጥ የሚገኙ ቢሆንም ለቃላቱ ምንም ፍቺ Aልያዘም፡፡65 

Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ወቅት ተፈፃሚነት ያላቸው ቀጥለው የመጡ 

ስምምነቶችም በተመሣሣይ ሲቪሎች Eና ሲቪል ህዝብ የሚሉትን ቃላት ፍቺ 

ሣይሠጡ ተጠቅመውባቸዋል፡፡66 

                                                 
63 See Yves Sandos, Christopher Swinarski, Bruno Zimmenmann (eds.)  commentary on the 

Additional Protocols, ICRC, Genara 1987, & 4885,see also & 2805 
 

64 See Customary International Humanitarian Law, op.cit.(note.4),Vol.I Rule 3 (combatants), Rule 
4(Armed Forces) and Rule 5(Civilians and Civil Population) 

 

65 Additional Protocol II, Articles 13-15, and 17-18 
 

66 see, e.g. Amended Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons, Article 3(7)- 
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በተያያዘም Aለም Aቀፍ Eንደዚሁም Aለም Aቀፍ ያልሆኑ የጦር ግጭቶች 

ደምቦችን የሚነካ ሌላ ጥርጣሬ ያለው #በግጭቶች ውስጥ በቀጥታ መሣተፍ$ 

ለሚለው Aገላለፅ ቁርጥ ያለ ፍቺ Aለመኖሩ ላይ ነው፡፡  Aንድ ሲቪል የሆነ ሰው 

የጦር መሣሪያ ወይም ሌላ መንገድ በመጠቀም በጠላት ሀይሎች ላይ በሰው 

ወይም በንብረት ላይ የሀይል ድርጊቶችን ቢፈፅም ከጥቃት የመጠበቅ መብቱን 

ያጣል የሚለው ግልፅና የማያከራክር ነው፡፡  ነገር ግን #ቀጥተኛ ተሳትፎ$  

ለሚለው Aገላለፅ ትርጉም የሚሰጥ ምንም መመሪያ የሌለው በርካታ Aሠራር 

Aለ፡፡  ለምሣሌ ግምገማው ጉዳዮችን Aንድ በAንድ በማየት መከናወን Aለበት 

የሚል ወይም በግጭት ውስጥ ቀጥተኛ ተሣትፎ ማድረግ Aንድ ሲቪል ያለውን 

ከጥቃት የመጠበቅ መብት ያሣጣዋል የሚለውን Aጠቃላይ ደምብ ብቻ የሚደግም 

Aለ፡፡  ከዚህ ጉዳይ ጋር በሚገናኝ በጥርጣሬ ወቅት Aንድን ሰው Eንዴት Aድርጎ 

መግለፅ ይቻላል የሚለው ጥያቄ Aለ፡፡  Eነዚህን Eርግጠኛ መሆን 

የማይቻልባቸውን ነጥቦች ለመፍታትና የቀጥተኛ ተሣትፎ ፅንሠ ሀሣብን ግልፅ 

ለማድረግ ዓ.A.ቀ.መ.ኮ. ከ2AA3 ዓ.ም ጀምሮ Eየተደረጉ ባሉ ተከታታይ 

የኤክስፖርቶች ስብሰባዎች Aማካኝነት ጥረት Eያደረገ ነው፡፡67  

 

Aሁንም ለጥያቄ ክፍት የሆነ ጉዳይ የጥቃት ተመጣጣኝነት መርህ በትክክል 

የሚሸፍነው ምንን ነው Aፈፃፀሙስ Eንዴት ነው የሚለው ነው፡፡  ጥናቱ ይህ 

መርህ ሠፊ ድጋፍ Eንዳለው ያሣየ ቢሆንም በስምምነት ህግ ውስጥ ከሚገኘው 

                                                                                                                            
    (11);Protocol III to the convention on Certain Conventional Weapons, Article 2; Ottawa 

Convention on the  
    Prohibition of Anti-Personnel Mines, Preamble; Statute of the International Criminal Court, Article  
    8(2)(e)(i),(iii) and (viii). 
67 See, e.g. Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, Report Prepared 
by the  
     ICRC, Genera, September 2003,available on www. icrc. org. 
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ሌላ Eንዴት ወታደራዊ ጥቅምን ከድንገተኛ የሲቪል ኪሣራዎች ጋር ማመጣጠን 

Eንደሚቻል የሚያቀርበው የበለጠ ማብራሪያ የለም፡፡ 

 

የጦር ግጭቶችን ማካሄድን በተመለከተ የተመረጡ ጉዳዮች 
 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል I Eና II Aደገኛ ሀይሎችን በያዙ ህንፃዎች ላይ የሚደረግ 

ጥቃትን በተመለከተ የሚደረገው ጥቃት Aደገኛ ሀይሎቹ Aምልጠው Eንዲወጡ 

የሚያደርግና በውጤቱም በሲቪሉ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ኪሣራ የሚያስከትሉ ከሆነ 

ህንፃዎቹ ወታደራዊ  Iላማዎች ቢሆኑ Eንኳን ጥቃቱን የሚከለክል Aዲስ ደምብ 

Aስቀምጠዋል፡፡68  Eነዚህ ደምቦች የልማዳዊ ህግ Aካላት መሆናቸው ወይም 

Aለመሆናቸው ግልፅ ባይሆንም Aሠራር Eንደሚያሣየው ሀገሮች Eንዲህ Aይነት 

ህንፃዎች ወታደራዊ Iላማ ሆነው ጥቃት ቢፈፀምባቸው ሊከሠት የሚችለውን 

የከፍተኛ ኪሣራ Aደጋ ያውቁታል፡፡  ስለዚህም በማንኛውም የጦር ግጭት ወቅት 

የAደገኛ ሀይሎች Aምልጦ መውጣትና በሲቪሉ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ኪሣራ 

መድረስን ለማስቀረት በጥቃት ወቅት የተለየ ጥንቃቄ Eንደሚያስፈልግ ያውቃሉ፡፡  

Eናም ይህ ተፈላጊ ነጥብ በማንኛውም Aይነት የጦር ግጭት ወቅት ተፈፃሚነት 

ያለው የልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ Aካል ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

 

በተጨማሪ ኘሮቶኮል I ውስጥ የተካተተ ሌላ Aዲስ ደምብ በተፈጥሮAዊ Aካባቢ 

ላይ ስፋት ያለው ፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይና ከባድ ጉዳት Eንዲያስከትሉ የታቀዱ 

ወይም ያስከትላሉ ተብለው የሚታሰቡ ጦርነት የማካሄድ መንገዶችን መጠቀምን 

የሚከለክል ነው፡፡  ምንም Eንኳን Aንዳንድ ሀገሮች ይህ ደምብ ኑክሊየር የጦር 

መሣሪያዎችን በተመለከተ ተፈፃሚነት ስለሌለው ኑክሊየር የጦር መሣሪያዎችን 

በተመለከተ ደምቡ በEነርሱ ላይ Aሣሪነት Eንደሌለው በተደጋጋሚ ቢገለፁም 

ተጨማሪ ኘሮቶኮል I ከፀደቀ ወዲህ ይህ ክልከላ በሀገራዊ Aሠራር Eጅግ ሰፊ 

                                                 
68 Additional Protocol I, Article 56(1) (followed, however, by exception in paragraph 12) and 

Additional  
     Protocol II, Article 15 (with no exceptions) 
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ድጋፍ በማግኘቱ ወደ ልማዳዊ ህግነት ተቀይbል፡፡69 ከዚህ ደምብ ባሻገር በጥናቱ 

ግኝት መሠረት የተፈጥሮ Aካባቢም Eንደ ሲቪል ንብረት የሚቆጠር በመሆኑ 

ለሌሎች ሲቪል ንብረቶች ጥበቃ በሚያደርጉ መርሆች Eና ደምቦች በተለይ ለይቶ 

የመመልከት ፣ የተመጣጣኝነት ና በጥቃት ወቅት ጥንቃቄ የማድረግ መርሆች 

የተጠበቀ ነው፡፡  

 

ይህ ማለት የትኛውም የተፈጥሮ Aካባቢ Aካል ወታደራዊ Iላማ ካልሆነ በስተቀር 

መጠቃት የለበትም፡፡  ቢሆንም በወታደራዊ Iላማ ላይ የሚደረግ ጥቃት በAካባቢ 

ላይ ከሚጠበቀው ተጨባጭና ቀጥተኛ ወታደራዊ ጥቅም ጋር ሲተያይ የበለጠ 

ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ የተከለከለ ነው፡፡  ለምሣሌ ለኑክሊየር የጦር መሣሪያዎች 

ጉዳይ AለምAቀፍ ፍርድ ቤት በሰጠው የምክር Aስተያየት Eንዳስቀመጠው፡ 
#ሀገሮች ህጋዊ ወታደራዊ Aላማዎችን ለማሣካት በሚያደርጉት ጥረት የAካባቢን 

ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት Aስፈላጊውና ተመጣጣኝ የሆነው ምንድን ነው 

የሚለውን መገምገም Aለባቸው$70  በተጨማሪም በግጭት ውስጥ ተሣታፊ የሆኑ 

ወገኖች በግጭት ወቅት በAካባቢ ላይ ሊደርስ የሚችልን ጉዳት ለማስቀረት Eና 

በተቻለ መጠን ለመቀነስ የተቻላቸውን ጥንቃቄ Eንዲያደርጉ ይጠይቃሉ፡፡  

የተወሠኑ ወታደራዊ ዘመቻዎች በAካባቢ ላይ ስለሚያደርሱት ጉዳት 

በEርግጠኛነት ለማወቅ የሚያስችል የሣይንሣዊ Eውቀት Aለመኖር በግጭቱ 

ውስጥ ተሣታፊ የሆነን ወገን ካለበት Eንደዚህ Aይነት ጥንቃቄ የማድረግ ግዴታ 

ነፃ Aያደርገውም፡፡71  
 

በተጨማሪ ኘሮቶኮሎቹ ውስጥ ያልተዳሰሱ ሌሎች ነጥቦችም Aሉ፡፡  ለምሣሌ 

ተጨማሪ ኘሮቶኮሎቹ በሰላም የማስከበር ተልEኮ የተሰማሩ ሠራተኞችና 

የንብረቶቻቸው ጥበቃን በተመለከተ የያዙት ምንም ድንጋጌ የለም፡፡  በተግባር ግን  

                                                 
69 See Customary International Humanitarian Law Opicit. (note 4), Vol. I Rule 45. 
70 International Court of Justice, Legality of the Threat or use of Nuclear Weapons, op.cit.(note 8), 30 
 

71 See Customary International Humanitarian Law,op.cit.(note 4), Vol. I Rule 44 
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Eነዚህ ሠራተኞችና ንብረቶቻቸው ለሲቪሎችና ለንብረቶቻቸው የሚደረገውን 

Aይነት ጥበቃ ተደርጎላቸዋል፡፡  ስለዚህም በተባበሩት መንግስታት ቻርተር 

መሠረት በሰላም ማስከበር ስራ የተሰማሩ ሠራተኞችና ንብረቶቻቸው በAለም 

Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ መሠረት ለሲቪሎችና ለሲቪል ንብረቶች የሚደረገው 

ጥበቃ ተጠቃሚ Eስከሆኑ ድረስ ጥቃት Eንዳይደርስባቸው የሚከለክል ደምብ ወደ 

ሀገራዊ Aሠራርነት Aድጎ በAለም Aቀፍ ፍርድ ቤት ህግ ውስጥ ተካትቷል፡፡  

በAሁኑ ወቅትም በማንኛውም Aይነት የጦር ግጭት ውስጥ ተፈፃሚነት ያለው 

ልማዳዊ ዓለም Aቀፍ ህግ Aካል ነው፡፡72 

 

ግጭቶችን ከማካሄድ ጋር ግንኙነት ያላቸው በርካታ ነጥቦች በሄግ መመሪያዎች 

ውስጥ ስርAት ተበጅቶላቸዋል፡፡  Eነዚህ መመሪያዎችም ለረጅም ጊዜ AለምAቀፍ 

በሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ ልማዳዊ ተደርገው ይቆጠሩ ነበር፡፡73 Aሁን ግን 

ከደምቦቻቸው መካከል Aንዳንዶቹ ዓለምAቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥም 

በልማዳዊነት ተቀባይነት Aግኝተዋል፡፡ ለምሣሌ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩት (1) 

ለወታደራዊ ጥቅም የግድ Aስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር የጠላትን ንብረት ማውደም 

ወይም መያዝ፡ Eና (2) መውረስን የሚከለክሉት ደምቦች ዓለም Aቀፍ ባልሆኑ 

የጦር ግጭቶች ውስጥም Eኩል ተፈፃሚነት Aላቸው፡፡  መውረስ ማለት የጠላት 

ወገን የሆነ ሰው የግል ንብረትን በሀይል በመቀማት ለግል ወይም ለራስ ጥቅም 

ማዋል ማለት ነው፡፡74 ሁለቱም ክልከላዎች የጠላት ወገን ንብረት የሆኑ 

ወታደራዊ ቁሳቁስን በጦርነት ማርኮ የመያዝ ልማዳዊ Aሠራርን Aይፃረሩም፡፡ 

 

                                                 
72 lbid., Rule 33 
73 See. E.g. International Military Tribunal at Nuremberg. Case of the Major War Criminals, Judgment, 1 October  
      1946,Official Documents, Vol.I,PP.253-254 
 

74 See Elements of Crimes for the International Criminal Court, Pillage as war crime (Article 8(2)(b) 
(xci) and  
      (e)(v)of the Statute of the International Criminal Court). 
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›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

በልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ መሠረት Aዛዦች ማንኛውንም Aይነት የመገናኛ ዘዴ 

በመጠቀም ፀበኝነት የሌለበት ግንኙነት መጀመር ይችላሉ፡፡  ነገር ግን Eንዲህ 

Aይነት ግንኙነት መደረግ ያለበት በቅን ልቦና ነው፡፡  Aሠራር Eንደሚጠቁመው 

ይህ ግንኙነት ፓርላሜንቴይር (Parlementaires) ተብለው በሚታወቁ Aገናኞች 

Aማካኝነት ሊከናወን ይችላል፡፡  ፓርላሜንቴር የሚባለው በግጭቱ ተሣታፊ 

ከሆኑት ወገኖች የAንዱ Aባል ሆኖ ከሌላኛው ወገን ጋር ግንኙነት Eንዲጀምር 

ስልጣን የተሰጠውና በዚህም ምክንያት የማይነካ ሠው ነው፡፡ ነጭ ባንዲራ 

Eያውለበለቡ በመጓዝ የራስን ፓርላሜንቴርነት ለማሣወቅ የተለመደው ዘዴ 

Aሁንም ጠቃሚ ሆና ተገኝቷል፡፡  በተጨማሪም ተሳታፊ ወገኖች ግንኙነቱን 

Eንዲያመቻችላቸው ሌላ ሶስተኛ ወገንን ሊጠይቁ የሚችሉበት Aሠራርም Eውቅና 

ያለው ነው፡፡  ሶስተኛ ወገን የሚባለው ለምሣሌ ጠባቂ ሀይል ወይም በምትክነት 

ሊሠራ የሚችል ገለለተኛና የማያዳላ የEርዳታ ድርጅት በተለይ ዓለም Aቀፍ ቀይ 

መስቀል ኮሚቴ፣ Aለም Aቀፍ ድርጅት ወይም ሠላም Aስከባሪ ሀይል ሊሆን 

ይችላል፡፡  የተሰበሰበው Aሠራር Eንደሚያሳየው የተለያዩ ተቋማትና ድርጅቶች 

በAለም Aቀፍም ሆነ ዓለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ወቅት በተደረጉ 

ድርድሮች ውስጥ በAገናኝነት Eንደሠሩና ይህም Aጠቃላይ ተቀባይነት Eንዳለው 

ነው፡፡  የፓርላሜንቴሮችን ስራ የሚመለከቱት ደምቦች ወደኋላ ሄደው የሚነሱት 

ከሄግ መመሪያዎች ሲሆን ለረጅም ጊዜም በAለም Aቀፍ ግጭቶች ወቅት Eንደ 

ልማዳዊ ይቆጠሩ ነበር፡፡  ላለፉት 5A ዓመታት Aካባቢ የነበረ Aሠራር ላይ 

በመመርኮዝ ዓለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥም ልማዳዊ ሆነዋል፡፡75  

 

ባህላዊ ንብረት መጠበቅን በተመለከተ ሁለት የህግ Aቅጣጫዎች Eንዳሉ Aሠራር 

ያሣያል፡፡  የመጀመሪያው ከሄግ መመሪያዎች የሚጀምር ሲሆን የሚጠይቀውም 

                                                 
75 See Customary International Humanitarian Law, Op.cit. (note 4). Vol.I, Rules 67-69 
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በወታደራዊ ዘመቻዎች ወቅት ወታደራዊ Iላማዎች ካልሆኑ በስተቀር 

ለሀይማኖት፣ ለስነጥበብ፣ ለሳይንስ፣ ለትምህርት፣ ወይም ለEርዳታ ስራዎች 

በሚያገለግሉ ህንፃዎችና ታሪካዊ ቅርሶች ላይ ጉዳት Eንዳይደርስ ልዩ ጥንቃቄ 

Eንዲደረግ ነው፡፡  ከዚህ በተጨማሪም በEንደዚህ Aይነት ህንፃዎች Eና ቅርሶች 

ላይ የሚደረግ መያዝን ወይም ማውደምን ወይም ሆን ተብሎ የሚደርስ ጉዳትን 

ይከለክላል፡፡  Eነዚህ ደምቦች ለረጅም ጊዜ በAለም Aቀፍ የጦር ግጭቶች ውስጥ 

ልማዳዊ Eንደሆኑ ይቆጠሩ የነበረ ቢሆንም Aሁን ግን ዓለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር 

ግጭቶች ውስጥም በልማዳዊነት ተቀባይነት Aግኝተዋል፡፡  

 

ሁለተኛው Aቅጣጫ ደግሞ #ለEያንዳንዱ ህዝብ ባህላዊ ቅርስ ታላቅ ጠቀሜታ 

ያለውን ንብረት$  የሚጠብቀውና Eንደዚህ Aይነት ንብረትን በቀላሉ ለመለየት 

የሚያስችል ልዩ ምልክት ያቀረበው የ1954 የሄግ ባህላዊ ንብረትን የመጠበቅ 

ስምምነት ውስጥ ባሉ ድንጋጌዎች ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ Aሁን ያለው ልማዳዊ 

ህግ የሚጠይቀው ለወታደራዊ ጥቅም የግድ Aስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር Eንደዚህ 

Aይነት ንብረቶች ጥቃት Eንዳይደርስባቸው Eንዲሁም ለጥቃት Eና ለውድመት 

ለሚያጋልጣቸው Aገልግሎት Eንዳይውሉ ነው፡፡ በተጨማሪም በEንደዚህ Aይነት 

ንብረቶች ላይ የሚፈፀም ማንኛውንም Aይነት ስርቆት፣ ዝርፊያ፣ ወይም ለግል 

ጥቅም ማዋል Eንደዚሁም ማንኛውንም Aይነት የማበላሸት ድርጊት ይከለክላል፡፡  

Eነዚህ ክልከላዎች በሄግ ስምምነት ውስጥ ከቀረቡት ድንጋጌዎች ጋር 

የሚገጣጠሙና በጠቃሚ ባህላዊ ንብረት ጥበቃ ጉዳይ ስምምነቱ በሀገራዊ Aሠራር 

ላይ ያለውን ተፅEኖ የሚያሣዩ ማስረጃዎች ናቸው፡፡ 

 

የጦር መሣሪያዎች 
 

ከመጠን በላይ ጉዳት ወይም Aላስፈላጊ ስቃይ የሚያደርሱ Eንደዚሁም 

በባህሪያቸው ያለምንም ልዩነት ሁሉንም የሚያጠቁ የጦር መሣሪያዎች መጠቀምን 

የሚከለክሉት Aጠቃላይ መርሆች በማንኛውም የጦር ግጭት ውስጥ ልማዳዊ 
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ሆነው ተገኝተዋል፡፡ በተጨማሪ በAብዛኛውም በEነዚህ መርሆች ላይ በመመርኮዝ 

ሀገራዊ Aሠራር በርካታ ቁጥር ያላቸውን የጦር መሣሪያዎች በመለየት በጥቅም 

ላይ Eንዳይውሉ (ወይም በተወሠነ መንገድ በጥቅም ላይ Eንዳይውሉ) በልማዳዊ 

AለምAቀፍ ህግ መሠረት ክልክሏል፡፡ Eነዚህም፡- መርዝ ወይም መርዛማ የጦር 

መሣሪያዎች፣ ባዮሎጂካዊ የጦር መሣሪያዎች፣ ኬሚካላዊ የጦር መሣሪያዎች፣ 

Aድማ መበተኛዎችን Eንደ ጦርነት ዘዴ፣ Aረም ማጥፊያዎችን Eንደ የጦርነት 

ዘዴ፣76 በሰውነት ውስጥ ገብተው በቀላሉ የሚስፋፉ ወይም ጠፍጣፋ የሚሆኑ 

ጥይቶች፣ በሰውነት ውስጥ ገብተው የሚፈነዱ ጥይቶችን በሰው ላይ መጠቀም፣ 

ዋናው ጉዳታቸው ቀስ በቀስ የሆነና በሰውነት ውስጥ መኖራቸው በኤክስሬይ 

ሊታወቅ የማይችል የጦር መሣሪያዎች፣ በAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ መሠረት 

ልዩ ጥበቃ የማግኘት መብት ካላቸው ንብረቶች ወይም ሰዎች ወይም ሲቪሎችን 

ሊስቡ ከሚችሉ ንብረቶች ጋር በማንኛውም Aይነት መንገድ የተገናኙ ወይም 

የተሳሰሩ የተጠመዱ Aሳሳች ፈንጂዎች፣ Eንዲሁም ብቸኛው የውጊያ ተግባራቸው 

ወይም ከውጊያ ተግባራቸው Aንዱ ቋሚ Aይነስውርነትን ማስከተል ወይም 

Eይታን ማዳከም Eንዲሆን ተደርገው በተለይ የተዘጋጁ የጨረር የጦር 

መሣሪያዎች ናቸው፡፡   

 

በልማዳዊ ህግ ያልተከለከሉ Aንዳንድ የጦር መሣሪያዎችም ቢሆኑ Eገዳ 

ሊደረግባቸው ይቻላል፡፡  ለዚህ Eንደምሣሌ መሬት ውስጥ የሚቀበሩ ፈንጂዎችንና 

ተቀጣጣይ የጦር መሣሪያዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

 

                                                 
76 ይህ ደምብ ሌሎች በርካታ የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ደምቦችን ይጠቅማል፡ - Eነርሱም የባዮሎጂካዊና 
የኬሚካላዊ የጦር መሣሪያዎች መልከል፣ ወታደራዊ Iላማ ባልሆነ ተክል ላይ የሚደግ ጥቃት መልከል፣ 
ከሚጠበቀው ተጨባጭ ወታደራዊ ጥቅም Aንፃር ሲታይ ተመጣጣኝ ያልሆነ የሲቪል ህይወት መጥፋት፣ 
በሲቪል ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ ወይም ሁለቱንም የሚያስከትል ጥቃት መከልከል፣ Eና በተፈጥሮ Aካባቢ 
ላይ ስፋት ያለው፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ Eና ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ማድስ መላከል ናቸው፡፡ See ibid., Rule 
76 

 



 
 ዣን - ሜሪ ሄንኬርትስ፤ በልማዳዊ ዓለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ ላይ የተደረገ ጥናት   
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በመሬት ውስጥ የሚቀበሩ ፈንጂዎች ያላቸውን የጅምላ ጉዳት ለመቀነስ Eንዲቻል 

ልዩ ጥንቃቄ መደረግ Aለበት፡፡  ይህ ከሚያካትታቸው ውስጥ ለምሣሌ በግጭት 

ውስጥ ተሳታፊ የሆነና ተቀባሪ ፈንጂዎችን የሚጠቀም ወገን በተቻለ መጠን 

የተቀበሩባቸውን ቦታዎች መመዝገብ Aለበት የሚለው መርህ ይገኝበታል፡፡ 

በተጨማሪም ግጭቱ ካበቃ በኋላ ተቀባሪ ፈንጂዎችን የተጠቀመ ወገን 

ፈንጂዎቹን ማስወድ ወይም ሲቪሎች ላይ ጉዳት Eንዳያደርሱ ማክሸፍ ወይም 

የሚወገዱ ቦታን መንገድ ማመቻቸት Aለበት፡፡ 

 

የOታዋውን ስምምነት ከ14A በላይ ሀገሮች Aፅድቀው ሌሎችም ለማፅደቅ 

በዝግጅት ላይ በመሆናቸው ብዛት ያላቸው ሀገሮች ፀረ-ሠው ተቀባሪ ፈንጂዎችን 

መጠቀም፣ ማምረት፣ ማከማቸትና ማስተላለፍን ለማቆም በስምምነት የታሰሩ 

ናቸው፡፡  ምንም Eንኳን ይህ ክልከላ ስምምነቱን ያልፈረሙ ሀገሮች ባላቸው 

በርካታ ተፃራሪ Aሠራር ምክንያት በAሁኑ ወቅት የልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ Aካል 

ባይሆንም የOታዋውን ስምምነት ያላፀደቁና ወዲያው መከልከላቸውን 

የማይደግፉትን ጨምሮ ሁሉም ሀገሮች ማለት ይቻላል ፀረ-ሠው ተቀባሪ 

ፈንጂዎች በመጨረሻ Eንዲወገዱ ለማድረግ የሚያስችል ስራ መሠራት Eንዳለበት 

ይስማማሉ፡፡ 

 

Aንድን ሰው የጦር ጉዳተኛ ለማድረግ የሚያስችል ጉዳቱ የቀለለ መሣሪያ 

መጠቀም የማያዋጣ ካልሆነ በስተቀር ተቀጣጣይ የጦር መሣሪያዎችን በሰው ላይ 

መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡  በተጨማሪም መሣሪያዎቹ በጥቅም ላይ ከዋሉ 

በድርጊቱ የሲቪል ህይወት Eንዳይጠፋ፣ ሲቪሎች Eንዳይጎዱና ሲቪል ንብረቶች 

ጉዳት Eንዳይደርስባቸው የተለየ ጥንቃቄ መደረግ Aለበት፡፡ 

 

ከEነዚህ ደምቦች Aብዛኛዎቹ በመጀመሪያ በAለም Aቀፍ የጦር ግጭቶች ውስጥ 

ብቻ ተፈፃሚነት ከነበራቸው የስምምነት ድንጋጌዎች ጋር የሚገናኙ ናቸው፡፡ 
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በሂደት ያ Aካሄድ ተቀይbል፡፡ ለምሣሌ በ1996 የተወሰኑ የተለመዱ የጦር 

መሣሪያዎች ስምምነት ኘሮቶኮል II ላይ የተደረገውንና Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር 

ግጭቶች ውስጥም ተፈፃሚነት ያለውን ማሻሻያ Eንዲሁም በቅርቡ በ2AA1 

በተወሰኑ የተለመዱ የጦር መሣሪያዎች ስምምነት ላይ I Eስከ IV ድረስ ያሉት 

ኘሮቶኮሎች ተፈፃሚነታቸው Aለም Aቀፍ ያልሆኑ የጦር ግጭቶችንም 

Eንዲያካትት ለማድረግ የተደረገውን ማሻሻያ መጥቀስ ይቻላል፡፡ ከላይ የተጠቀሱት 

ልማዳዊ ክልከላዎችና Eገዳዎች በማንኛውም Aይነት የጦር ግጭት ውስጥ 

ተፈፃሚነት Aላቸው፡፡ 

 

የዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በልማዳዊ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ላይ 

ጥናት ለማካሄድ ህጋዊ ስልጣን በተቀበለበት ወቅት Aለም Aቀፍ ፍርድ ቤት 

በበኩሉ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በጉዳዩ ላይ የምክር Aስተያየት 

Eንዲሰጥ በተጠየቀው መሠረት ኑክሊየር የጦር መሣሪያዎችን ለመጠቀም 

ማስፈራራት ወይም መጠቀም ያለውን ህጋዊነት Eየተመለከተ ነበር፡፡  ስለዚህ 

ዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የዚህን ጥያቄ ትንተና ብቻውን ላለመስራት 

ወሰነ፡፡ Aለም Aቀፍ ፍርድ ቤት በሰጠው የምክር Aስተያየት በሙሉ ድምፅ 

Eንዳለው #የኑክሊየር የጦር መሣሪያዎችን ለመጠቀም ማስፈራራት ወይም 

መጠቀም በጦር ግጭቶች ወቅት ተፈፃሚነት ካላቸው Aስፈላጊ ነገሮች በተለይም 

Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ መርሆችና ደምቦች ከሚጠይቋቸው ጋር መጣጣም 

Aለበት፡፡$77  በርካታ ሀገሮች በተጨማሪ ኘሮቶኮል I ላይ በተደረገው ድርድር 

የተካፈሉት ኘሮቶኮሉ ኑክሊየር የጦር መሣሪያዎችን መጠቀምን በተመለከተ 

ተፈፃሚነት Aይኖረውም ብለው በማሠብ መሆኑ ሲታሰብ ይህ ግኝት ጠቀሜታ 

Aለው፡፡  የፍርድ ቤቱ Aስተያየት የሚለው ግን የግጭቶች Aካሄድን የተመለከቱት 

ደምቦችና የጦር መሣሪያዎች Aጠቃቀምን የተመለከቱት Aጠቃላይ መርሆች 

                                                 
77 International Court of Justice, legality of the Threat or use of Nuclear Weapons, op.cit. (note 8), 

p.226. 
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በኑክሊየር የጦር መሣሪያዎች Aጠቃቀም ላይም ተፈፃሚነት Aላቸው፡፡  የEነዚህን 

መርሆችና ደምቦች Aጠቃቀምን በተለይ ፍርድ ቤቱ የደረሰበት መደምደሚያ 
#ኑክሊየር የጦር መሣሪያዎችን ለመጠቀም ማስፈራራት ወይም መሣሪያዎችን 

መጠቀም በAጠቃላይ በጦር ግጭቶች ውስጥ ተፈፃሚነት ያላቸውን የAለም Aቀፍ 

ህግ ደምቦች በተለይም የሠብAዊነት ህግ ደምቦችን የሚፃረር ይሆናል፡፡$78 የሚል 

ነበር፡፡ 

 

መሠረታዊ ዋስትናዎች 
 

መሠረታዊ ዋስትናዎች የሚመለከቱት በግጭቶች ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ 

ማድረጋቸውን ያላቆሙና በግጭቱ ውስጥ ተሳታፊ የሆነ ወገን ሀይል ውስጥ 

የሚገኙ ሁሉም ሲቪሎችን Eንደዚሁም በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ሁሉንም 

ሰዎች ነው፡፡  መሠረታዊ ዋስትናዎች በሁሉም ሰዎች ላይ ተፈፃሚት ያላቸው 

ስፋት ያላቸው ደምቦች በመሆቸው በጥናቱ ውስጥ የተለያዩ Aይነት ሰዎችን 

በቀጥታ ወደሚመለከቱ ደምቦች Aልተከፋፈሉም፡፡ 

 

Eነዚህ መሠረታዊ ዋስትናዎች በሙሉ Aለም Aቀፍ Eንደዚሁም Aለም Aቀፍ 

ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ ተፈፃሚነት ባለው Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ 

ላይ ጠንካራ መሠረት Aላቸው፡፡ በጥናቱ ውስጥ ከመሠረታዊ ዋስትናዎች ጋር 

ግንኙነት ያላቸው Aብዛኛዎቹ ደምቦች የተገለፁት በተለመደው የሠብAዊነት ህግ 

የቋንቋ Aጠቃቀም መሠረት ነው፡፡ ምክንያቱም ይህ ተጓዳኝ ልማዳዊ ደምቡ 

የያዘውን ሀሣብ Eጅግ በተሻለ ስለሚያንፀባርቅ ነው፡፡$79  

                                                 
78 lbid., See also United Nations General Assembly, 51st session, First Committee, Statement by the 

International Committee of the Red Cross, UN Doc. AlC. 1/51/PV.8,18 October 
1996,p.10,reproduced in International Review of the Red Cross, No. 316,1997,pp.118-119(“the 
lCRC finds, it difficult to envisage how a use  of nuclear weapons could be compatible with the 
rules of International law”) 

 

79 Eነዚህ ደምቦች የሚካትቷቸው ሲቪሎች Eና በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በሰብAዊነት 
Eና ያለጎጂ Aድልዎ መያዝ Aለባቸው፣ የሕይወት ማጥፋት መከልከል፣ ስቃይ፣ ጭካኔ 
የተሞላበት Eና IሠብAዊ Eንደዚሁም ሰብAዊ ክብርን የሚጎዳ Aያያዝ በተለይም Aዋራጅና 
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›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

 

ነገር ግን Aንዳንድ ደምቦች የተረቀቁት በርካታ ከAንድ ርEስ ጋር ግንኙነት 

ያላቸው ዝርዝር ድንጋጌዎች የያዟቸውን ነጥቦች ለማካተት በሚያስችል መልኩ 

ሲሆን Eነዚህ ድንጋጌዎች በተለይ ክፍያ የሌለው ወይም Aግባብ ያልሆነ የግዳጅ 

ጉልበት ስራ፣ የግዳጅ መሠወሮችና የዘፈቀደ Eስሮች የሚከለክል፣ Eንዲሁም 

ቤተሰባዊ ህይወትን ማክበር የሚጠይቀው ደምብን የሚያካትቱ ነበሩ፡፡80 

 

Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በAለም Aቀፍ የሰብAዊ መብቶች ህግ ስር ያለ Aሠራር 

በጥናቱ ውስጥ በተለይ መሠረታዊ ዋስትናዎችን በሚመለከተው ክፍል 

ተካትቷል፡፡  ይህ የተደረገበት ምክንያት ምንም Eንኳን Aንዳንድ ድንጋጌዎች 

በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ በAስቸኳይ ጊዜ ወቅት ሳይተገበሩ ቢችሉም በሰብAዊ 

ህግ ስምምነቶች ውስጥ በግልፅ Eንደተቀመጠው AለምAቀፍ የሰብAዊ መብቶች 

ህግ በጦር ግጭቶች ወቅትም መተግበሩ ስለሚቀጥል ነው፡፡  በጦር ግጭት ወቅት 

የሰብAዊ መብቶች ህግ መተግበር መቀጠሉ ብዙ ጊዜ በሀገራዊ Aሠራር 

Eንደዚሁም በሰብAዊ መብት Aካላትና በAለም Aቀፍ ፍርድ ቤት ተረጋግጧል፡፡81  

በቅርቡም ፍርድ ቤቱ በተያዘው የፍልስጥኤም ግዛት ውስጥ ያለውን የመለያ 

ግድግዳ ግንባታ Aስመልክቶ በሰጠው የምክር Aስተያየት Eንዳረጋገጠው  
#የሰብAዊ መብት ስምምነቶች የሚያደርጉት ጥበቃ በጦር ግጭት ወቅት 

Aይቆምም$  Eንደዚሁም ምንም Eንኳን በተናጠል AለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግን 

ወይም የሰብAዊ መብቶች ህግን የሚመለከቱ መብቶች ቢኖሩም #የሁለቱንም 

                                                                                                                            
ክብርን የሚነካ Aያያዝ መከልከል፣ የAካል መቆራረጥ፣ የህክምናና ሳይንሳዊ ሙከራ መልከል፣ 
Aስገድዶ መድፈርና ሌሎች ወሲባዊ ጥቃቶች መልከል፣ ማንኛውም Aይነት ባርነትና የባሪያ ንግድ 
መከልከል፣ የEገታ መከልከል፣ ሰብAዊ ጋሻን መጠቀም መልከል፣ የትክክለኛ የፍርድ ሂደት 
ዋስትና፣ የጅምላ ቅጣት መከልከል፣ Eና በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች Eና ሲቪሎች 
Eምነት Eና ሀይማኖታዊ ተግባራት ማክበር የሚሉት ናቸው፡፡ See Customary International 
Humanitarian Law, Supra note 4,Vol.I Rules 87-94,96-97 and 100-104. 

 

80 lbid., Rules 98-99 and 105.   
81 See Ibid., Introduction to Chapter 32,Fundamental Guaranties 
 



 
 ዣን - ሜሪ ሄንኬርትስ፤ በልማዳዊ ዓለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ ላይ የተደረገ ጥናት   
 
 

 - 42 -

የAለም Aቀፍ ህግ ቅርንጫፎች የሚመለከቱ$ ሌሎች መብቶች Aሉ፡፡82  ነገር ግን 

ጥናቱ ልማዳዊ የሰብAዊ መብት ህግን ትንተና የማቅረብ ዓላማ የለውም፡፡  

በምትኩ በሰብAዊ መብቶች ህግ ስር ያለ Aሠራር ተመሣሣይ የAለም Aቀፍ 

የሰብAዊነት ህግ መርሆችን ለማገዝ፣ ለማጠናከርና ግልፅ ለማድረግ ተካትቷል፡፡ 

 

Aተገባበር 
 

የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ Aተገባበርን የተመለከቱ በርካታ ደምቦች የልማዳዊ 

AለምAቀፍ ህግ Aካላት ሆነዋል፡፡  በተለይ Eያንዳንዱ በግጭቱ ተሳታፊ የሆነ 

ወገን AለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግን ማክበርና በጦር ሀይሎቹና ሌሎች በEርሱ 

ትEዛዝ ወይም መመሪያና ቁጥጥር ስር ሆነው በሚንቀሣቀሱ ሰዎች ወይም 

ቡድኖች መከበሩን ማረጋገጥ Aለበት፡፡  ስለዚህ የታጠቁ ተቃዋሚ ቡድኖችን 

ጨምሮ በግጭቱ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ለጦር ሀይሎቹ Aለም Aቀፍ 

የሰብAዊነት ህግን የተመለከተ ትምህርት መስጠት Aለበት፡፡  ከEነዚህ Aጠቃላይ 

ግዴታዎች ባሻገር በሀገሮች ላይ Aሣሪነት ያላቸው ሌሎች የAተገባበር ዘዴዎች 

በታጠቁ ተቃዋሚ ቡድኖች ላይ ምን ያህል Aሣሪነት Eንዳላቸው ያን ያህል ግልፅ 

Aይደለም፡፡  ለምሣሌ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ መከበሩን ለማረጋገጥ ለጦር 

ሀይሎች ትEዛዝና መመሪያ Eንዲሰጥ የሚጠይቀው ግዴታ በAለም Aቀፍ ህግ 

ውስጥ የቀረበው ለሀገሮች Eንጂ ለታጠቁ ተቃዋሚ ቡድኖች Aይደለም፡፡  

በተመሣሣይም Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በትክክለኛው የAለም Aቀፍ ሠብAዊነት ህግ 

Aፈፃፀም ደረጃ ላይ የሚገኙ ወታደራዊ Aዛዦችን የሚያማክሩ የህግ Aማካሪዎችን 

የማዘጋጀት ግዴታ በሀገሮች ላይ የተጣለ ሲሆን ይህ ግዴታ በታጠቁ ተቃዋሚ 

ቡድኖች ላይ Aልተጣለም፡፡ 

 

                                                 
82 International Court of Justice, Legal consequences of the Construction of a wall in the Occupied 

Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, & 106  
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›lM xqF    
yqY mSqL   
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በተጨማሪም Aንድ ሀገር ሊመለከተው በሚችል ሁኔታ Aለም Aቀፍ የሠብAዊነት 

ህግ ጥሰቶች ሲከሰቱ ተጠያቂ ይሆናል በጥሰቶቹ ለተከሰተው ኪሣራ ወይም 

ጉዳትም የተሟላ ካሣ Eንዲያቀርብ ይጠየቃል፡፡  ታጣቂ ተቃዋሚ ቡድኖች 

በAባሎቻቸው ለሚፈፀሙ ጥሰቶች በተመሣሣይ ተጠያቂ መሆናቸው Eንደዚሁም 

ተጠያቂ ከመሆኑም ተጠያቂነቱ የሚያስከትለው ምን Eንደሆነ ግልፅ Aይደለም፡፡  

ከላይ Eንደተገለፀው ታጣቂ ተቃዋሚ ቡድኖች Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግን 

ማክበርና #ሀላፊነትን በሚወስድ Eዝ$ ስር መንቀሣቀስ Aለባቸው፡፡83  ስለዚህ 

ታጣቂ ተቃዋሚ ቡድኖች ቡድኖቹን የመሠረቱት ሰዎች ለሚፈጽሟቸው 

ድርጊቶች በሀላፊነት ይጠየቃሉ የሚል መከራከሪያ ማቅረብ ይቻላል፡፡  ነገር ግን 

ይህ ምን ሊያስከትል ይችላል የሚለው ግልፅ Aይደለም፡፡ 

 

በተለይም ምንም በበርካታ ሀገሮች ተጎጂዎች በጥፋተኞቹ ላይ የፍትሀብሔር ክስ 

ሊመሰርቱ የሚችሉ ቢሆንም ታጣቂ ተቃዋሚ ቡድኖች የተሟላ ካሣ ለማቅረብ 

ምን ያህል ግዴታ Eንዳለባቸው ግልፅ Aይደለም፡፡ 

 

በግለሠብ ደረጃ ያለ ሀላፊነትን በተመለከተ ልማዳዊ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ 

የጦር ወንጀሎችን በሚፈፅሙ፣ Eንዲፈፀሙ ትEዛዝ በሚሠጡ፣ ወይም ሲፈፀሙ 

በAዛዥነት ወይም በበላይነት ቦታ በነበሩ ሁሉም ሠዎች ላይ የወንጀል ተጠያቂነት 

ያስቀምጣል፡፡  የጦር ወንጀሎች ህግ Aተገባበር ማለትም የጦር ወንጀሎች 

ምርመራና በተጠርጣሪዎች ላይ የሚመሠረት ክስ በሀገሮች ላይ ያለ ግዴታ ነው፡፡  

ሀገሮች Aለም Aቀፍ ወይም ድብልቅ ችሎቶችን በማቋቋም ይህን ግዴታቸውን 

መወጣት ይችላሉ፡፡ 

 

 

 
                                                 
83 Additional Protocol II, Article 1(1). 
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ማጠቃለያ 
 

ጥናቱ Eያንዳንዱ የስምምነት ደምብ ያለውን ልማዳዊ ባህሪይ ለመወሰን 

Aልሞከረም፡፡  ነገር ግን ለማድረግ የሞከረው ነጥቦችን በመተንተን ከEነዚህ 

ነጥቦች ጋር በተገናኘ ያለው ሀገራዊ Aሠራር ላይ የተመሠረቱ ምን Aይነት 

የልማዳዊ AለምAቀፍ ህግ ደምቦች መዝዞ ማውጣት ይቻላል የሚለውን ማሣየት 

ነው፡፡  በጥናቱ ግኝቶች ላይ የሚደረግ Aጭር ቅኝት Eንደሚያሣየው ግን 

በስምምነት ህግ ውስጥ የተካተቱት መርሆችና ደምቦች በAሠራር ውስጥ ሠፊ 

ተቀባይነት ከማግኘታቸው በተጨማሪ በልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ምስረታ ላይ 

ከፍተኛ ተፅEኖ Aሣድረዋል፡፡  ከEነዚህ መርሆችና ደምቦች መካከል Aብዛኛዎቹ 

በAሁኑ ወቅት የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ Aካላት ናቸው፡፡  ስለሆነም 

ስምምነቶቹን ቢያፀድቁም ባያፀድቁም በሁሉም ሀገሮች ላይ Aሣሪነት ሲኖራቸው 

Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ ተሳታፊ በሆኑ ሁሉም ወገኖች ላይ 

ተፈፃሚነት ያላቸው ደምቦችን በተመለከተም በታጠቁ ተቃዋሚ ቡድኖች ላይም 

Aሣሪነት Aላቸው፡፡ 

 

ጥናቱ በተጨማሪ የጠቆመው በርካታ የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ ደምቦች 

በሁለቱም ማለትም በAለም Aቀፍ Eንዲሁም Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር 

ግጭቶች ተፈፃሚ Eንደሆኑ Eንደዚሁም ሀገራዊ Aሠራር ምን ያህል ካሉት 

የስምምነት ህጎች ባሻገር በመሄድ Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ 

ተፈፃሚ የሆኑትን ደምቦች Eንዳሰፋቸው ነው፡፡  በመሆኑም የግጭቶች Aካሄድ 

መመሪያና በሀገር ውስጥ የጦር ግጭት ወቅት ያለው የሠዎች Aያያዝ በስምምነት 

ህግ ውስጥ ካለው የበለጠ ዝርዝር ያለውና የተሟላ ነው፡፡  ከሠብAዊነትና 

ከወታደራዊ Eይታ Aኳያ ይህ የበለጠ ዝርዝር ያለውና የተሟላ መመሪያ ምን 

ያህል በቂ Eንደሆነ ህጉ ተጨማሪ ማሻሻያዎች ያስፈልጉት Eንደሆነ ለማወቅ 

ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል፡፡ 
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ልክ Eንደ ስምምነት ህግ የልማዳዊ Aለም Aፍ የሰብAዊነት ህግ ደምቦች 

ውጤታማ Aተገባበር ስርጭት፣ ስልጠናና ማስፈፀምን ይጠይቃል፡፡  ቀደም ሲል 

ባልተደረገባቸው ቦታዎች ሁሉ Eነዚህ ደምቦች በወታደራዊ ማኑዋሎችና 

በብሔራዊ ህጎች ውስጥ ሊካተቱ ይገባል፡፡ 

 

ጥናቱ በተጨማሪ ህጉ ግልፅ ያልሆነባቸውን Aካባቢዎች ያሣየ ሲሆን ተጨማሪ 

ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ለምሣሌ ፡- Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች 

ወቅት ሲቪሎች ለሚለው ፍቺ፣ በግጭቶች ውስጥ ቀጥተኛ ተሣትፎ የሚለው 

ፅንሠ ሀሣብና የተመጣጣኝነት መርህ የሚያካትተውና Aፈፃፀሙ የሚሉትን 

ነጥቦች ጠቁሟል፡፡ 

 

Eስከዛሬ ከተገኙት ውጤቶች ገና መሠራት ከሚገባው ስራ Aንፃር ጥናቱ መታየት 

ያለበት Eንደ መጨረሻ ሳይሆን የልማዳዊ Aለም Aቀፍ ህግ መርሆችና ደምቦችን 

በተመለከተ ግንዛቤን ማሣደግና መግባባትን መፍጠርን ዓላማው ያደረገ Eንደ 

Aዲስ ሂደት ጅማሬ ነው፡፡  በዚህ ሂደት ውስጥ ጥናቱ ህጉን በመተግበር፣ ግልፅ 

በማድረግና በማሻሻል ረገድ የዳበረ ውይይት ለማድረግ መሠረት ሊጥል ይችላል፡፡ 
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Eዝል፤ የAለም Aቀፍ ሰብAዊነት ህግ ልማዳዊ ደምቦች ዝርዝር 

 

ይህ ዝርዝር የተዘጋጀው በልማዳዊ AለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግ ላይ 

የተደረገው ጥናት ቅፅ I ውስጥ በቀረበው ማጠቃለያ ላይ በመመርኮዝ ነው፡፡ 

ጥናቱ Eያንዳንዱ የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ሕግ የስምምነት ደምብ 

ያለውን ልማዳዊነት ባህሪያ ለማወቅ ያለመ ስላልነበረ የግድ ያሉት 

ስምምነቶች ያላቸውን Aወቃቀር Aልተከተለም፡፡ #Aጦግ$ የሚለው ምህፃረ 

ቃል በAለም Aቀፍ የጦር ግጭት ወቀት ተፈፃሚነት ያላቸውን ልማዳዊ 

ደምቦች የሚያሳይ ሲሆን #Aያጦግ$ የሚለው ደግሞ Aለም Aቀፍ ያልሆኑ 

የጦር ግጭቶች ውስጥ ተፈፃሚነት ያላቸውን ልማዳዊ ደምቦች የሚያሳይ 

ነው፡፡  በኋላኛው ጉዳይ Aንዳንድ ደምቦች Aሠራር በAጠቃላይ በዚያ 

Aቅጣጫ ቢጠቁምም የስፋቱ መጠን ያነሰ በመሆኑ ምክንያት 

ተፈፃሚነታቸው #ሊያስኬድ ይችላል$ በሚል የቀረቡ ናቸው፡፡  

 

ለይቶ የመመልከት መርህ 
 

በሲቪሎችና በተዋጊዎች መካከል ያለው ልዩነት 
 

ደ”ብ 1፡ በግጭቶች ውስጥ ተካፋይ የሆኑ ወገኖች በሁሉም ጊዚያት 

ሲቪሎችን ከተዋጊዎች መለየት Aለባቸው፡፡ ጥቃቶች መፈፀም ያለባቸው 

በተዋጊዎች ላይ ብቻ ነው፡፡ በሲቪሎች ለይ ጥቃቶች መፈፀም የለባቸውም፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ ] 

ደ”ብ 2፡ ዋና Aላማቸው በሲቪሉ ህዝብ ላይ ሽብርን መፍጠር የሆነ 

የሀይል ድርጊቶችና ማስፈራራቶች የተከለከሉ ናቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ ] 
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ደ”ብ 3፡ ከህክምናና ከሀይማኖት ሠራተኞች በስተቀር በግጭት ውስጥ 

ተሣታፊ የሆነ ወገን የጦር ሀይል Aባላት በሙሉ ተዋጊዎች ናቸው፡፡  

[Aጦግ/Aያጦግ ] 

ደ”ብ 4፡ በግጭት ውስጥ ተሣታፊ የሆነ ወገን የጦር ሀይል የሚያካትተው 

በዚያ ወገን ውስጥ ለበታቾቹ ድርጊቶች ሀላፊ በሆነ Eዝ ስር የሚገኙ 

ሁሉንም የተደራጁ ታጣቂ ሀይሎች፣ ቡድኖችና ዩኒቶችን ነው፡፡  [Aጦግ] 

ደ”ብ 5፡ ሲቪሎች የጦር ሀይል Aባላት ያልሆኑ ሰዎች ናቸው፡፡ ሲቪሉ 

ህዝብ የሚያካትተው ሲቪሎች የሆኑ ሁሉንም ሰዎች ነው፡፡[Aጦግ/Aያጦግ ] 

ደ”ብ 6፡ በግጭቶች ውስጥ በቀጥታ Eስካልተሳተፉ ድረስ Eንዲሁም 

በተሳተፉበት ጊዜ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ሲቪሎች ከጥቃት የተጠበቁ 

ናቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

በሲቪል ንብረቶችና በወታደራዊ Iላማዎች መካከል ያለው ልዩነት 
 

ደ”ብ 7፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች በሁሉም ጊዚያት ሲቪል 

ንብረቶችን ከወታደራዊ Iላማዎች መለየት Aለባቸው፡፡ ጥቃቶች መፈፀም 

ያለባቸው በወታደራዊ Iላማዎች ላይ ብቻ ነው፡፡ በሲቪል ንብረቶች ላይ 

ጥቃት መፈፀም የለበትም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ ] 

ደ”ብ 8፡ ንብረቶችን በተመለከተ ወታደራዊ Iላማዎች በባህርያቸው፣ 

በሚገኙበት ቦታ፣ በስራቸው ወይም በAጠቃቀማቸው ለወታደራዊ Eርምጃ 

ጠቃሚ AስተዋፅO በሚያደርጉ Eንደዚሁም በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ 

ቢወድሙ፣ በቁጥጥር ስር ቢውሉ ወይም Eንዳይሰሩ ቢደረጉ በጊዜው 

ካለው ሁኔታ Aንፃር ግልፅ ወታደራዊ ጥቅም በሚያስገኙ Iላማዎች ላይ 

የተወሰኑ ናቸው፡፡  [Aጦግ/Aያጦግ ] 
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ደ”ብ 9፡   ሲቪል ንብረቶች ወታደራዊ Iላማዎች ያልሆኑ ንብረቶች ሁሉ 

ናቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 1A፡   ወታደራዊ Iላማ ካልሆኑና Eስከሆኑበት ጊዜ ድረስ ብቻ 

ካልሆነ በስተቀር ሲቪል ንብረቶች ከጥቃት የተጠበቁ ናቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ያለምንም ልዩነት የሚደረጉ ጥቃቶች 

ደ”ብ 11፡   ያለምንም ልዩነት የሚደረጉ ጥቃቶች የተከለከሉ ናቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 12፡   ያለምንም ልዩነት የሚደረጉ ጥቃቶች 

    ሀ/ በተወሰኑ ወታደራዊ Iላማዎች ላይ ያላነጣጠሩ፣ 

    ለ/ በተወሰኑ ወታደራዊ Iላማዎች ላይ በማነጣጠር በጥቅም ላይ 

ሊውሉ  

       የማይችሉ ውጊያ ዘዴዎችን የሚጠቀሙ፣ 

    ሐ/ የሚያደርሱት ጉዳት AለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግ በሚጠይቀው 

መሰረት ሊገደቡ የማይችሉ የውጊያ ዘዴዎችን 

የሚጠቀሙጥቃቶች ሲሆኑ  

በዚህም ምክንያት በEያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ በወታደራዊ Iላማዎች 

Eንደዚሁም በሲቪሎችና በሲቪል ንብረቶች ላይ ያለምንም ልዩነት 

የሚደረጉ ጥቃቶች ናቸው፡፡ 

ደ”ብ 13፡ ተመሳሳይ የሲቪሎችና የሲቪል ንብረቶች ስብስብ ባለበት ከተማ 

ወይም መንደር ውስጥ የሚገኙ በግልፅ የተራራቁና የተለዩ ወታደራዊ 

Iላማዎችን Eንደ Aንድ ወታደራዊ Iላማ በመውሰድ የሚደረግ የቦምብ 
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ድብደባ ወይም በሌላ መንገድ የሚደረጉ ጥቃቶች የተከለሉ ናቸው፡፡    

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የጥቃት ተጣጣኝነት 
 

ደ”ብ 14፡ ከሚያስገኘው ተጨባጭ Eና ቀጥተኛ ወታደራዊ ጥቅም Aኳያ 

ሲታይ ተመጣጣኝ ያልሆነ የሲቪል ህይወት መጥፋት፣ የሲቪሎች መቁሰል 

፣ የሲቪል ንብረቶች መጎዳት ወይም ከEነዚህ ሁለቱን ወይም ሁሉንም 

ሊያስከትል የሚችል ጥቃት የተከለከለ ነው፡፡   [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የጥቃት ወቅት ጥንቃቄዎች 
 

ደ”ብ 15፡ በወታደራዊ ዘመቻዎች በሚካሄዱበት ወቅት ሲቪሉ ህዝብ፣ 

ሲቪሎችና ሲቪል ንብረቶች Eንዳይጎዱ ያለማቋረጥ ጥንቃቄ መደረግ 

Aለበት፡፡ ሲቪል ህይወት መጥፋት፣ የሲቪሎች መቁሰልና የሲቪል 

ንብረቶች መጎዳትን ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ የተቻለው ጥንቃቄ ሁሉ 

መደረግ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 16፡ በግጭት ውስጥ ተሣታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ጥቃት 

ያነጣጠረባቸው ወታደራዊ Iላማዎች መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚቻለውን 

ሁሉ ማድረግ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ17፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ሲቪል ህይወት 

መጥፋት፣ የጦርነት ማካሄጃ መንገዶችና ዘዴዎችን በሚመርጥበት ወቅት 

የተቻለውን ጥንቃቄ ማድረግ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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ደ”ብ 18፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን በሚያደርገው 

ጥቃት ምክንያት ከሚያገኘው ተጨባጭ Eና ቀጥተኛ ወታደራዊ ጥቅም 

Aኳያ ሲታይ ተመጣጣኝ ያልሆነ የሲቪል ህይወት መጥፋት፣ የሲቪሎች 

መቁሠልና የሲቪል ንብረቶች መጎዳት ይከተል Eንደሆነ ለመገምገም 

የተቻለውን ሁሉ ማድረግ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ ] 

ደ”ብ 19፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን የሚያደርገው 

ጥቃት ያነጣጠረበት በወታደራዊ Iላማ Eንዳልሆነ ከታወቀ Eንደዚሁም 

ጥቃቱ ሊገኝ ከሚችለው ተጨባጭና ቀጥተኛ ወታደራዊ ጥቅም ጋር 

ሲተያይ ተመጣጣኝ ያልሆነ የሲቪል ህይወት መጥፋት፣ የሲቪሎች 

መቁሠልና የሲቪል ንብረቶች መጎዳትን ሊያስከትል የሚችል ከሆነ ጥቃቱን 

ለመሠረዝ ወይም ለማዘግየት የተቻለውን ሁሉ ማድረግ Aለበት፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ ] 

ደ”ብ 2A፡ ሁኔታዎች የማይፈቅዱ ካልሆነ በስተቀር በግጭት ውስጥ 

ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ሲቪሉን ህዝብ ሊጎዳ የሚችል ጥቃት 

ከማካሄዱ በፊት በቂ የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ መስጠት Aለበት፡፡   

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 21፡ ከበርካታ ወታደራዊ Iላማዎች መካከል የመምረጥ Eድል ካለ 

ለጥቃት የሚመረጠው Iላማ በሲቪሎች ህይወትና በሲቪል ንብረቶች ላይ 

Eጅግ Aነስተኛ Aደጋ የሚፈጥረው መሆን Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ 

(ሊያስኬድ ይችላል)] 

 

በጥቃት ምክንያት ከሚሠቱ Aደጋዎች የሚደረጉ ጥንቃቄዎች 
 

ደ”ብ 22፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች በቁጥጥራቸው ስር 

የሚገኙ ሲቪል ህዝቦችና ሲቪል ንብረቶችን በጥቃት ምክንያት ከሚከሰቱ 
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Aደጋዎች ለመጠበቅ የተቻላቸውን ጥንቃቄ ሁሉ ማድረግ Aለባቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 23፡ በተቻለው መጠን Eያንዳንዱ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ 

ወገን ወታደራዊ Iላማዎችን ህዝብ በብዛት በሚኖርባቸው Aካባቢዎች 

ውስጥ ወይም Aጠገብ ከመመስረት መቆጠብ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ 

(ሊያስኬድ ይችላል)] 

ደ”ብ 24፡ በተቻለው መጠን Eያንዳንዱ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ 

ወገን በቁጥጥሩ ስር የሚገኙ ሲቪል ሰዎችንና ንብረቶችን ከወታደራዊ 

Iላማዎች ከሚኙበት Aካባቢ ማራቅ Aለበት፡፡   [Aጦግ/Aያጦግ (ሊያስኬድ 

ይችላል)] 

 

በተለይ የሚጠበቁ ሰዎችና ንብረቶች 

የሕክምናና የሀይማኖት ሰራተኞች Eንዲሁም ንብረቶች 

ደ”ብ 25፡ ለህክምና ስራ ብቻ የተሰማሩ የህክምና ሰራተኞች በማንኛውም 

ሁኔታ ውስጥ መከበርና መጠበቅ Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 26፡ Aንድን ሰው ከህክምና ስነ ምግባር ጋር የሚጣጣም የህክምና 

ስራ በመስራቱ መቅጣት ወይም በህክምና ስራ ላይ የተሰማራን ሰው 

የህክምና ስነምግባርን የሚፃረር ስራ Eንዲሰራ ማስገደድ የተከለከለ ነው፡፡   

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 27፡ ለሀይማኖታዊ ስራ ብቻ የተሠማሩ የሀይማኖት ሠራተኞች 

በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ መከበርና መጠበቅ Aለባቸው፡፡ Eነርሱም 

ከሰብAዊነት ተግባራቸው ውስጥ ጠላትን የሚጎዱ ድርጊቶችን ከፈፀሙ 

ጥበቃቸውን ያጣሉ፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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ደ”ብ 28፡ ለህክምና ተግባራት ብቻ የተሰማሩ የህክምና ዩኒቶች 

በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ መከበርና መጠበቅ Aለባቸው፡፡ Eነርሱም 

ከሰብAዊነት ስራቸው ውጭ ጠላትን ለሚጎዱ ድርጊቶች ጥቅም ላይ ከዋሉ 

ጥበቃቸውን ያጣሉ፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 29፡ ለህክምና ማጓጓዣ ብቻ የተሰማሩ የህክምና ማጓጓዣዎች 

በሁሉም ሁኔታ ውስጥ መከበርና መጠበቅ Aለባቸው፡፡ Eነርሱም 

ከሰብAዊነት ስራቸው ውጭ ጠላትን ለሚጎዱ ድርጊቶች ጥቅም ላይ ከዋሉ 

ከለላቸውን ያጣሉ፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 3A፡ በAለም Aቀፍ ህግ መሠረት በጄኔቫ ስምምነቶች የተመለከቱትን 

Aርማዎችን በግልፅ በሚያሣዩ የህክምና Eና የሀይማኖት ሠራተኞችና 

ንብረቶች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የሠብAዊነት Eርዳታ ሰራተኞችና ንብረቶች 
 

ደ”ብ 31፡ የሰብAዊ Eርዳታ ሰራተኞች መከበርና መጠበቅ Aለባቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 32፡ ለሰብAዊ Eርዳታ የሚውሉ ንብረቶች መከበርና መጠበቅ 

Aለላበቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

በሰላም Aስከባሪ ተልEኮ የተሰማሩ ሰራተኞችና ንብረቶች  
 

ደ”ብ 33፡   በAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ መሠረት ለሲቪሎችና ለሲቪል 

ንብረቶች የሚደረገው ጥበቃ ተጠቃሚ Eስከሆኑ ድረስ በተባበሩት 

መንግስታት ቻርተር መሠረት በሰላም Aስከባሪ ተልEኮ በተሰማሩ 

ሰራተኞችና ንብረቶች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የተከለከለ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ]  



                                              

                                                                              

 - 53 -

›lM xqF    
yqY mSqL   
GMg¥ ቅፅ 87፣ ቁጥር 857፤ ማርች፣ 2005 ዓ.ም

ጋዜጠኞች 
 

ደ”ብ 34፡   የጦር ግጭት በሚካሄድበት Aካባቢ በሞያዊ ተልEኮ የተሰማሩ 

ሲቪል ጋዜጠኞች በግጭቶች ውስጥ በቀጥታ Eስካልተሳተፉ ድረስ 

መከበርና መጠበቅ Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

የሚጠበቁ ቀጠናዎች 
 

ደ”ብ 35፡   የቆሰሉ፣ የታመሙና ሲቪል ሰዎችን በግጭቶች ከሚደርሱ 

ጉዳቶች ለመጠበቅ በተዘጋጀ ቀጠና ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የተከለከለ ነው፡፡   

[Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ36፡   በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት ወገኖች በተስማሙበት 

ከወታደራዊ Eንቅስቃሴ ነፃ የሆነ ቀጠና ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የተከለከለ 

ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 37፡ መከላከል በማይደረግለት ሰፈር ላይ የሚደረግ ጥቃት የተከለከለ 

ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

ባህላዊ ንብረት 
 

ደ”ብ 38፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ባህላዊ 

ንብረትን ማክበር Aለበት፡- 

   ሀ/ ወታደራዊ Iላማዎች ካልሆኑ በስተቀር ለሀይማኖት፣ ለስነጥበብ፣ 

ለሣይንስ፣ለትምህርት ወይም ለEርዳታ ስራ በሚውሉ ህንፃዎች፣      

በታሪካዊ ቅርሶች ላይ በወታደራዊ ዘመቻዎች ጉዳት Eንዳይደርስ 

ልዩ ጥንቃቄ መደረግ Aለበት፡፡ 
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 ለ/  ለወታደራዊ ምክንያት የግድ ካላስፈለገ በስተቀር ለEያንዳንዱ ህዝብ 

ባህላዊ ውርስ ታላቅ ጠቀሜታ ያለው ንብረት የጥቃት Iላማ መሆን 

የለበትም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

ደ”ብ 39፡ ለወታደራዊ ምክንያት የግድ ካላስፈለገ በስተቀር ለEያንዳንዱ 

ህዝብ ባህላዊ ውርስ ታላቅ ጠቀሜታ ያለውን ንብረት ለውድመት ወይም 

ለጉዳት በሚያጋልጥ መልኩ መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 4A፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ባህላዊ 

ንብረትን መጠበቅ Aለበት፡፡ 

    ሀ/  ማንኛውም የሀይማኖት፣ የEርዳታ፣ የትምህርት፣የስነጥበብና 

ሳይንስ ተቋማት፣ ታሪካዊ ቅርሶችና የስነጥበብና የሳይንስ 

ስራዎች ላይ የሚደረግ መያዝ፣ ማውደም ወይም ሆን ብሎ 

ጉዳት ማድረስ የተከለከለ ነው፡፡ 

    ለ/  ለEያንዳንዱ ህዝብ ባህላዊ ቅርስ ታላቅ ጠቀሜታ ባለው ንብረት 

ላይ የሚደረግ ማንኛውም Aይነት ስርቆት፣ ዝርፊያ፣ ወይም 

ለግል ጥቅም ማዋል ወይም ማንኛውም Aይነት ውድመት 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

ደ”ብ 41፡ ተቆጣጣሪው ሀይል ከተቆጣጠረው ቦታ የሚደረግን ህገወጥ 

የባህላዊ ንብረት ወደውጭ መላክን መከላከልና በህገወጥ መንገድ 

የወጡትንም ንብረቶች በተቆጣጠረው ቦታ ለሚገኙ ባለስልጣናት መመለስ 

Aለበት፡፡ [Aጦግ] 

 

Aደገኛ ሀይላትን የያዙ ግንባታዎችና ተቋማት 
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ደ”ብ 42፡ Aደገኛ ሀይላት ተለቅቀው በሲቪሉ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት 

Eንዳያደርሱ ለመከላከል Eንዲቻል Eንደ ግድቦች፣ ጎርፍ መከላከያዎች፣ 

ኑክሊየር ኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫ ጣቢያዎች Eና ሌሎች በEነሱ ላይ 

ወይም Aካባቢ ያሉ ተቋማት ላይ ጥቃት ሲሰነዘር ልዩ ጥንቃቄ መደረግ 

Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

የተፈጥሮ Aካባቢ 
 

ደ”ብ 43፡ ግጭቶችን የማካሄድ Aጠቃላይ መርሆች የተፈጥሮ Aካባቢን 

በተመለተም ተፈፃሚነት Aላቸው፡፡ 

    ሀ/  ወታደራዊ Iላማ ካልሆነ በስተቀር የትኛውም የተፈጥሮ Aካባቢ 

Aካል መጠቃት የለበትም 

    ለ/  ለወታደራዊ ጥቅም የግድ ካላስፈለገ በስተቀር የትኛውንም 

የተፈጥሮ Aካባቢ Aካል ማውደም የተከለከለ ነው፡፡ 

    ሐ/  ከሚያስገኘው ተጨባጭ Eና ቀጥተኛ ወታደራዊ ጥቅም Aኳያ 

ሲታይ ተመጣጣኝ ያልሆነ ጉዳት በAካባቢ ላይ ሊያደርስ 

የሚችል ጥቃት በወታደራዊ Iላማ ላይ መክፈት የተከለከለ 

ነው፡፡  [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 44፡ ውጊያን የማካሄጃ መንገዶችና ዘዴዎች በጥቅም ላይ ሲውሉ 

የተፈጥሮ Aካባቢ መከላከልና ማቆየትን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ 

መሆን Aለበት፡፡ በወታደራዊ ዘመቻዎች ወቅት በAካባቢ ላይ ሊደርስ 

የሚችልን ጉዳት ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ Eንዲቻል የተቻለው ጥንቃቄ 

ሁሉ መደረግ Aለበት፡፡ Aንድ ወታደራዊ ዘመቻ በAካባቢ ላይ ሊያደርስ  
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ስለሚችለው ጉዳት የሳይንሳዊ Eርግጠኛነት Aለመኖር Aንድን ወገን 

Eንደዚህ Aይነት ጥንቃቄን ከማድረግ ነፃ Aያደርገውም፡፡  [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 45፡ በተፈጥሮ Aካባቢ ላይ ሰፊ፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይና ከባድ ጉዳት 

የሚያደርስ የውጊያ ማካሄጃ መንገዶችና ዘዴዎችን መጠቀም የተከለከለ 

ነው፡፡ የተፈጥሮ Aካባቢን ማውደምን Eንደ የጦር መሣሪያ መጠቀም 

Aይቻልም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ (ሊያስኬድ ይችላል፡፡)]  

 

የተወሰኑ ጦርነት የማካሄጃ ዘዴዎች 
 

ምህረት መከልከል 
 

ደ”ብ 46፡ ምህረት Eንደማይኖር ትEዛዝ መስጠት፣ በዚያ የሚገኝን ጠላት 

ማስፈራራት፣ ወይም ግጭቶችን በዚህ መልኩ ማካሔድ የተከለከለ ነው፡፡   

[Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 47፡ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችን (hors de combat) ማጥቃት 

የከለከለ ነው፡፡ ይህም ማለት፡- 

 ሀ/  በጠላት ወገን ቁጥጥር ስር የሚገኝ ማንኛውም ሰው  

      ለ/  ራሱን በመሣቱ፣ በባህር ላይ በደረሰበት Aደጋ፣ በመቁሰሉ   

ወይም በመታመሙ ምክንያት ራሱን መከላከል የማይችል 

ማንኛውም ሰው ወይም 

      ሐ/  Eጅ ለመስጠት ግልፅ ፍላጎት ያሳየ ማንኛውም ሰው ሲሆን  

ከማንኛውም የፀብ ድርጊቶች የሚቆጠብና ለማምለጥ የማይሞክር ከሆነ 

ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 48፡ በጭንቅ ምክንያት ከAውሮኘላን ላይ በፓራሹት ጃንጥላ 

በመውረድ ላይ የሚገኙ ሰዎችን የጥቃት Iላማ ማድረግ የተከለከለ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ]  
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የንብረት ማውደምና መያዝ 
 

ደ”ብ 49፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች የጠላት ወገን ንብረት 

የሆኑ ወታደራዊ ቁሣቁስን በምርኮ መያዝ ይችላሉ፡፡ [Aጦግ]  

ደ”ብ 5A፡ ለወታደራዊ ምክንያት የግድ ካላስፈለገ በስተቀር የጠላት ወገን 

ንብረት ማውደም ወይም መያዝ የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 51፡ በቁጥጥር ሥር በዋለ ቦታ ውስጥ የንብረቱ መውደም ወይም 

መያዝ ለወታደራዊ ምክንያት የግድ ካላስፈለገ በስተቀር 

      ሀ/ ለወታደራዊ ዘመቻ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ተንቀሣቃሽ 

የመንግስት ንብረት ሊወረስ ይችላል፣ 

      ለ/ የማይንቀሣቀስ የመንግስት ንብረት የሌላን ንብረት በመጠቀም 

መብት (usufruct) መሠረት መተዳደር Aለበት፡፡  

      ሐ/ የግል ንብረት መከበር Aለበት በተጨማሪም መወረስ የለበትም፡፡ 

[Aጦግ] 

ደ”ብ 52፡ ዝርፊያ የተከለከለ ነው [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

ርሀብ Eና ሰብAዊ Eርዳታ ማግኘት 
 

ደ”ብ 53፡ የሲቪሉን ሕዝብ ማስራብ ጦርነት Eንደማካሄጃ ዘዴ መጠቀም 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 54፡ ለሲቪሉ ሕዝብ በህይወት መቆየት የግድ Aስፈላጊ የሆነን 

ንብረት ማጥቃት፣ ማውደም፣ ማስወገድ ወይም ከጥቅም ውጭ ማድረግ 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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ደ”ብ 55፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ለተቸገሩ ሲቪሎች 

የሚቀርብ በባህርይው ገለልተኛ የሆነ Eና ያለ ምንም ጎጂ መድልዎ 

የሚሠጥ የሰብAዊነት Eርዳታ በፍጥነት Eና ያለ Eንከን Eንዲተላለፍ 

መፍቀድና ሁኔታውን ማመቻቸት Aለባቸው፡፡ መቆጣጠርም ይችላሉ፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 56፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ለስራቸው Aስፈላጊ 

የሆኑ የተፈቀደላቸው የሰብAዊነት Eርዳታ ሰራተኞች በነፃነት መንቀሳቀስ 

መቻላቸውን ማረጋገጥ Aለባቸው፡፡ EንቅስቃሴAቸው በጊዚያዊነት ሊታገድ 

የሚችለው ለወታደራዊ ጥቅም የግድ Aስፈላጊ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ማታለል 
 

ደ”ብ 57፡ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግን Eስካልጣሱ ድረስ በጦርነት 

ውስጥ ማታለሎች የተከለከሉ Aይደሉም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 58፡ የተኩስ ማቆምን የሚያመለክተውን ነጭ ባንዲራ AለAግባብ 

መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 59፡ በጄኔቫ ስምምነቶች የተመለከቱትን የመለያ ዓርማዎች 

AለAግባብ መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 6A፡ በድርጅቱ ከተፈቀደው ውጪ የተባበሩት መንግስታትን ዓርማና 

መለዮ መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 61፡ ሌሎች በዓለም Aቀፍ ደረጃ የታወቁ ዓርማዎችን መጠቀም 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 62፡ የጠላትን ባንዲራ፣ ወታደራዊ ዓርማ ወይም ምልክት AለAግባብ 

መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ (ሊያስኬድ ይችላል)] 
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ደ”ብ 63፡ የገለልተኛ ወይም በግጭት ውስጥ ተሳታፊ ያልሆኑ ሌሎች 

ሀገሮችን ባንዲራ፣ ወታደራዊ ዓርማ ወይም ምልክት መጠቀም የተከለከለ 

ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ (ሊያስኬድ ይችላል)፡፡ 

ደ”ብ 64፡ በስምምነቱ የተማመነን ጠላት በድንገት ለማጥቃት በማሠብ 

ውጊያን የማቆም ስምምነት ላይ መድረስ የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 65፡ በሸፈጥ ጠላትን መግደል፣ ማቁሰል ወይም መማረክ የተከከከለ 

ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ከጠላት ጋር የሚደረግ ግንኙነት 
 

ደ”ብ 66፡ Aዛዦች ማንኛውንም የግንኙነት መንገድ ተጠቅመው ከጠላት 

ጋር በጠላትነት ላይ ያልተመሰረተ ግንኙነት መጀመር ይችላሉ፡፡ Eንዲህ 

Aይነት ግንኙነት መደረግ ያለበት በቅን ልቦና ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 67፡ ፓርላሜንቴሮች Aይነኩም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 68፡ Aዛዦች ፓርላሜንተሮች የተሳሳተ የቅድሚያ ግምት Eንዳይዙ 

ለማድረግ Aስፈላጊ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይችላሉ፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 69፡ ያላቸውን ቦታ AለምAቀፍ ህግን የሚፃረርና የጠላትን ወገን 

የሚጎዳ ድርጊት የሚፈፅሙ ፓርላሜንቴሮች ያለመነካት መብታቸውን 

ያጣሉ፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
 

የጦር መሣሪያዎች 
 

በጦር መሳሪያዎች Aጠቃቀም  Aጠቃላይ መርሆዎች 

ደ”ብ 7A፡ ከመጠን በላይ ወይም Aላስፈላጊ ስቃይ የሚያስከትሉ ጦርነት 

የማካሄጃ መንገዶችና ዘዴዎችን መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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ደ”ብ 71፡ በባህሪያቸው ያለምንም ልዩነት ሁሉንም የሚያጠቁ የጦር 

መሣሪያዎችን መጠቀም የከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

መርዝ 
 

ደ”ብ 72፡ መርዝን ወይም የተመረዘ የጦር መሣሪያዎችን መጠቀም 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ባዮሎጂካዊ የጦር መሣሪያዎች 
 

ደ”ብ 73፡ ባዮሎጂካዊ የጦር መሣሪያዎችን መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ኬሚካላዊ የጦር መሣሪያዎች 
 

ደ”ብ 74፡ ኬሚካላዊ የጦር መሣሪያዎችን መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 75፡ Aድማ መበተኛ ነገሮችን ጦርነት Eንደማካሄጃ ዘዴ መጠቀም 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 76፡ Aረም ማጥፊያዎችን በሚከተለው ሁኔታ ጦርነት Eንደማካሄጃ 

ዘዴ መጠቀም የተከለከለ ነው፡- 

      ሀ/ የተከለከሉ የኬሚካል የጦር መሣሪያዎች Aይነት ባህሪይ 

ካላቸው፣ 

      ለ/ የተከለከሉ የባዮሎጂካዊ የጦር መሣሪያዎች Aይነት ባህርይ 

ካላቸው፣ 

      ሐ/ ወታደራዊ Iላማ ባልሆኑ ተክሎች ላይ ያነጣጠሩ ከሆነ፣ 
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      መ/ ከሚያስገኙት ተጨባጭ Eና ቀጥተኛ ወታደራዊ ጥቅም Aኳያ 

ሲታይ ተመጣጣኝ ያልሆነ የሲቪል ህይወት መጥፋት፣ 

የሲቪሎች መቁሠል ወይም የሲቪል ንብረቶች መጎዳትን 

የሚያስከትሉ ከሆነ፣ ወይም 

       ሠ/ በተፈጥሮ Aካባቢ ላይ ሰፊ፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይና ከባድ 

የሆነ ጉዳት የሚያስከትሉ ከሆነ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የሚስፋፉ ጥይቶች 
 

ደ”ብ 77፡ በሰውነት ውስጥ ገብተው በቀላሉ የሚሰረጩ ወይም ሰፊ ጉዳት 

የሚያስከትሉ ጥይቶችን መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የሚፈነዱ ጥይቶች 
 

ደ”ብ 78፡ በሰውነት ውስጥ ገብተው የሚፈነዱ ፀረ ሰው ጥይቶችን በሰው 

ላይ መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

በቅድሚያ ተለይተው ሊታወቁ በማይችሉ ፍንጥርጣሪዎች ጉዳት 

የሚያደርሱ የጦር መሣሪያዎች  
 

ደ”ብ 79፡ ዋነኛ ጉዳታቸው ሰውነት ውስጥ በሚገቡና በኤክስሬይ በማይገኙ 

ፍንጥርጣሪዎች Aማካኝነት የሆኑ የጦር መሣሪያዎችን መጠቀም የተከለከለ 

ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

Aሳሳች ወጥመዶች 

ደ”ብ 8A፡ በማንኛውም Aይነት መንገድ በAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ 

መሠረት ልዩ ጥበቃ ከሚደረግባቸው ንብረቶች ወይም ሰዎች ጋር የተነካኩ 
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ወይም የተያያዙ Eንደዚሁም ሲቪሎችን ሊስቡ የሚችሉ Aሳሳች 

ወጥመዶችን መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

መሬት ውስጥ የሚቀበሩ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች 
 

ደ”ብ 81፡ መሬት ውስጥ የሚቀሩ ፈንጂዎች በጥቅም ላይ በሚውሉበት 

ወቅት ያለምንም ልዩነት በጅምላ የሚያደርሱትን ጉዳት ለመቀነስ የተለየ 

ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 82፡ መሬት ውስጥ የሚቀበሩ ፈንጂዎችን የሚጠቀም በግጭት 

ውስጥ ተሳታፊ የሆነ ወገን በተቻለው መጠን የተቀበሩባቸውን ቦታዎች 

መመዝገብ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 83፡ ግጭቶች በሚያበቁበት ወቅት መሬት ውስጥ የሚቀበሩ 

ፈንጂዎችን የተጠቀመ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ ወገን ፈንጂዎቹን 

ማስወገድ፣ ሲቪሎች ላይ ጉዳት Eንዳያደርሱ ማክሸፍ፣ ወይም Eንዲወገዱ 

ሁኔታዎችን ማመቻቸት Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

 

ተቀጣጣይ የጦር መሣሪያዎች 
 

ደ”ብ 84፡ ተቀጣጣይ የጦር መሣሪያዎች በጥቅም ላይ የሚውሉ ከሆነ 

ያልተጠበቀ የሲቪል ህይወት መጥፋት፣ የሲቪሎች መቁሰል Eና የሲቪል 

ንብረቶች መጎዳትን ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ የተለየ ጥንቃቄ መደረግ 

Aለበት፡፡  [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 85፡ Aንድን ሰው ከAገልግሎት ውጭ የሚያደርግ ጉዳት ለማድረስ 

ጉዳቱ የቀለለ የጦር መሣሪያ መጠቀም የማይቻል ካልሆነ በስተቀር 

ተቀጣጣይ የጦር መሣሪያዎችን በሰው ላይ መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ]  
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የሚያሣውሩ የጨረር የጦር መሣሪያዎች 
 

ደ”ብ 86፡ ብቸኛው የውጊያ ተግባራቸው ወይም ከውጊያ ተግባራቸው 

Aንዱ ቋሚ Aይነስውርነትን ማስከተል ወይም Eይታን መጋረድ Eንዲሆን 

በተለይ የተዘጋጁ የጨረር የጦር መሣሪያዎችን መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡  

[Aጦግ/Aያጦግ]  

 

የሲቪሎችና ከውጊያ ውጭ የሆኑ ሰዎች Aያያዝ 

መሠረታዊ ዋስትናዎች 
 

ደ”ብ 87፡ ሲቪሎችና ከውጊያ ውጭ የሆኑ ሰዎች በሰብAዊነት መያዝ 

Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 88፡ በAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ትግበራ ወቅት በዘር፣ በቀለም፣ 

በጾታ፣ በቋንቋ፣ በሀይማኖት ወይም Eምነት በፖለቲካ ወይም በሌላ 

Aመለካከት፣ በብሔራዊ ወይም ማህበራዊ ምንጭ፣ በሀብት፣በውልደት 

ወይም በሌላ ደረጃ፣ ወይም በሌላ በማንኛውም ተመሣሣይ መስፈርት ላይ 

በመመርኮዝ የሚደረግ ልዩነት የተከለከለ ነው፡፡   [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 89፡  ህይወት ማጥፋት የተከለከለ ነው፡፡  [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 9A፡ ስቃይ፣ ጭካኔ የተሞላበት ወይም IሠብAዊ Aያያዝና የግል 

ክብርን የሚጎዳ በተለይ Aዋራጅና ዝቅ የሚያደርግ Aያያዝ የተከለከለ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 91፡ Aካላዊ ቅጣት የከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 92፡ ግለሰቡ የሚገኝበት የጤንነት ሁኔታ ከሚጠቁመው ውጭ 

የሆነና በAጠቃላይ ተቀባይነት ካላቸው የህክምና ደረጃዎች ጋር 
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የማይጣጣም የAካል መቆራረጥ፣ የህክምና ወይም የሳይንሳዊ ሙከራ 

ማድረግ ወይም ሌላ የህክምና Aካሄድን መጠቀም የተከከለ ነው፡፡  

ደ”ብ 93፡ Aስገድዶ መድፈር Eንዲሁም ሌሎች የሀይል ወሲባዊ ድርጊቶች 

የተከለከሉ ናቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደምብ 94፡ ባርነትና የባሪያ ንግድ በማንኛውም መልኩ የተከለከሉ ናቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 95፡ ክፍያ የሌለው ወይም Aግባብ ያልሆነ የማስገደድ የጉልበት ስራ 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 96፡ Eገታ የከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 97፡ ሰብAዊ ጋሻዎችን መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 98፡ የግዳጅ መሠወር የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 99፡ በዘፈቀደ የሚደረግ የነፃነት ክልከላ የተከለከለ ነው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 1AA፡ ማንኛውም ሰው ሁሉንም ህጋዊ ዋስትናዎች ባረጋገጠ 

ትክክለኛ የፍርድ ሂደት ካልሆነ በስተቀር ወንጀለኛ Aይባልም ወይም 

Aይፈረድበትም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 1A1፡ ማንኛውም ሰው Aንድ ድርጊት በተፈፀመበት ወይም 

ባልተፈፀመበት ወቅት በብሔራዊ ወይም በAለም Aቀፍ ህግ መሠረት 

በወንጀልነት በማያስጠይቅ ድርጊት በወንጀል ሊከሰስ ወይም ሊፈረድበት 

Aይችልም፡፡ በተጨማሪም የወንጀል ድርጊቱ በተፈፀመበት ወቅት 

ተፈፃሚነት ከነበረው የከበደ ቅጣትም ሊጣል Aይችልም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 1A2፡ በግል የወንጀል ተጠያቂነት ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው 

በወንጀለኝነት Aይጠየቅም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ1A3፡ ጅምላ ቅጣት የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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ደ”ብ 1A4፡ የሲቪሎችና በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች Eምነትና 

ሀይማኖታዊ Aሠራሮች መከበር Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 1A5፡ በተቻለ መጠን ቤተሰባዊ ህይወት መከበር Aለበት፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ተዋጊዎችና የጦር ምርኮኛነት 
 

ደ”ብ1A6፡ በጥቃት ውስጥ ወይም በወታደራዊ ዘመቻ ዝግጅት ወቅት 

ተዋጊዎች ራሳቸውን ከሲቪሉ ህዝብ መለየት Aለባቸው፡፡ Eንደዚህ ካላደረጉ 

የጦር-ምርኮኛነት ቦታ Aይኖራቸውም፡፡ [Aጦግ] 

ደ”ብ 1A7፡ የስለላ ስራ ሲሰሩ የተያዙ ተዋጊዎች በጦር-ምርኮኛነት 

የመቆጠር መብት የላቸውም፡፡ ካለቀዳሚ የፍርድ ሂደት ወንጀለኛ ሊባሉ 

ወይም ሊፈረድባቸው Aይቻልም፡፡ [Aጦግ] 

ደ”ብ 1A8፡ በተጨማሪ ኘሮቶኮል I በተሰጠው ፍቺ መሠረት ቅጥረኛ 

ወታደሮች የተዋጊነትም ሆነ የጦር- ምርኮኛ ቦታ የማግኘት መብት 

የላቸውም፡፡ ካለቀዳሚ የፍርድ ሂደት ወንጀለኛ ሊባሉ ወይም ሊፈረድባቸው 

Aይችልም፡፡ [Aጦግ] 

 

የቆሰሉ፣ የታመሙና በባህር ላይ Aደጋ የደረሰባቸው 
 

ደ”ብ 1A9፡ ሁኔታዎች በፈቀዱ ጊዜ ሁሉ በተለይ ውጊያ ካበቃ በኋላ 

በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ያለምንም መዘግየት 

የቆሠሉ፣ የታመሙና በውሀ ላይ Aደጋ የደረሰባቸው ሰዎችን የማፈላለግ፣ 

የማሠባሰብና ከAካባቢው የማስወጣት የሚቻለውን Eርምጃ ሁሉ መውሰድ 

Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  
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ደ”ብ 11A፡ የቆሠሉ፣ የታመሙና በባህር ላይ Aደጋ የደረሰባቸው ሰዎች 

ሁኔታቸው የሚጠይቀውን የህክምና Eርዳታና ክትትል በሚቻለው የተሟላ 

ሁኔታና ያለመዘግየት ማግኘት Aለባቸው፡፡ በመካከላቸውም በህክምና 

ካልሆነ በሌላ በምንም ላይ የተመረኮዘ ልዩነት መደረግ የለበትም፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 111፡ በግጭት ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን የቆሠሉ፣ የታመሙና 

በውሀ ላይ Aደጋ የደረሰባቸው ሰዎች መጥፎ Aያያዝ Eንዳይደርስባቸው 

Eንደዚሁም የግል ንብረታቸው Eንዳይዘረፍ ለመጠበቅ Aስፈላጊ 

Eርምጃዎችን ሁሉ መውሰድ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የሞቱ ሰዎች 
 

ደ”ብ 112፡ ሁኔታዎች በፈቀዱ ጊዜ ሁሉ በተለይ ውጊያ ካበቃ በኋላ 

በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ያለመዘግየት የሞቱ 

ሰዎችን ያለማዳላት ለማፈላለግ፣ ለማሠባሰብና ከቦታው ለማስወጣት 

የተቻለውን Eርምጃ ሁሉ መውሰድ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 113፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን በተቻለው 

መጠን የሞቱ ሰዎች Eንዳይዘረፉ ለመከላከል Aስፈላጊ Eርምጃዎችን ሁሉ 

መውሰድ Aለበት፡፡ የሞቱ ሰዎችን Aካል መቆራረጥ የተከለከለ ነው፡፡   

[Aጦግ/Aያጦግ]   

ደ”ብ 114፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች በተጠየቁ ጊዜ 

Aስከሬኖች ለሚመለከተው ወገን ወይም ለቅርብ ዘመድ Eንዲሰጡ 

ሁኔታዎችን ለማመቻቸት መጣር Aለባቸው፡፡ የግል ንብረቶቻቸውንም 

መመለስ Aለባቸው፡፡ [Aጦግ]  
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ደ”ብ 115፡ የሞቱ ሰዎች በክብር መቀበር Eንደዚሁም የተቀበሩባቸው 

ስፍራዎች መከበርና በተገቢ ሁኔታ መጠበቅ Aለባቸው፡፡   [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 116፡ የሟቾችን ማንነት ለመለየት Eንዲያስችል በግጭት ተሳታፊ 

የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ከመቀበራቸው በፊት Aስፈላጊ መረጃዎችን 

መመዝገብና መቃብሮቻቸው ላይ ምልክት ማድረግ Aለበት፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ]  

 

የጠፉ ሰዎች 
 

ደ”ብ 117፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን በጦር ግጭት 

ምክንያት መጥፋታቸው ሪፖርት የተደረገ ሰዎች የደረሱበትን ለማወቅ 

የተቻለውን Eርምጃ ሁሉ መውሰድ ሲኖርበት ስላጋጠማቸው ነገር ያለውን 

ማንኛውንም መረጃ ማካፈል Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  
 

ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች 
 

ደ”ብ 118፡ ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች በቂ ምግብ፣ ውሀ፣ ልብስ፣ 

መጠለያና ህክምና ሊቀርብላቸው ይገባል፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 119፡ የAንድ ቤተሰብ Aባላት Eንደቤተሰብ ሆነው በሚያዙበት ሁኔታ 

ካልሆነ በስተቀር ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሴቶች ወንዶች ከተያዙበት በተለየ 

ቦታ መያዝና በሴቶች የቅርብ ቁጥጥር ስር መሆን Aለባቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 12A፡ ቤተሰቦች Eንደቤተሰብ ሆነው በሚያዙበት ሁኔታ ካልሆነ 

በስተቀር ነፃነታቸውን የተነፈጉ ህፃናት Aዋቂዎች ከተያዙበት በተለየ ቦታ 

መያዝ Aለበቸው፡፡ 



 
 ዣን - ሜሪ ሄንኬርትስ፤ በልማዳዊ ዓለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ ላይ የተደረገ ጥናት   
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ደ”ብ 121፡ ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች ከውጊያ ቀጠና ርቀው በሚገኙና 

ጤንነታቸውና ንፅህናቸውን በሚጠብቁ ቦታዎች መያዝ Aለባቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 122፡ ነፃነታቸው የተነፈጉ ሰዎች የግል ንብረቶችን መዝረፍ 

የተከለከለ ነው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 123፡ ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች ማንነት ዝርዝር መመዝገብ 

Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 124፡ 

      ሀ/ በAለም Aቀፍ የጦር ግጭቶች ወቅት ዓለም Aቀፍ ቀይ መስቀል 

ኮሚቴ ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች የታሰሩበትን ሁኔታ 

ለማረጋገጥና ከቤተሰቦቻቸው ጋር  ግንኙነት Eንዲመሠርቱ 

Eንዲያደርግ መደበኛ ጉብኝት ሊፈቀድለት ይገባል፡፡  [Aጦግ] 

           ለ/ Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ወቅት ዓለም Aቀፍ ቀይ 

መስቀል ኮሚቴ Aገልግሎቶቹን በግጭቱ ተሳታፊ ለሆኑ ወገኖች 

በማቅረብና በግጭቱ ምክንያት ነፃነታቸውን የተነፈጉትን 

ሁሉንም ሰዎች በመጎብኘት የታሰሩበትን ሁኔታ ለማረጋገጥና  

ከቤተሰቦቻቸው ጋር ግንኙነት Eንዲመሠርቱ ማድረግ ይችላል፡፡  

[Aያጦግ] 

ደ”ብ 125፡ ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር Aግባብነት 

ባለው ድግግሞሽና የሀላፊዎች ሳንሱር መልEክት መለዋወጥ ሊፈቀድላቸው 

ይገባል፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 126፡ Aለም Aቀፍ ባልሆነ የጦር ግጭት Aማካኝነት የታሰሩ 

ሲቪሎችና ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች Eስከሚቻለው ድረስ ጎብኚዎች 
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በተለይም የቅርብ ዘመዶች Eንዲጎበኟቸው ሲፈቅዱላቸው ይገባል፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 127፡ ነፃነታቸውን የተነፈጉ ሰዎች ያሏቸው ስምምነቶችና 

ሀይማኖታዊ ተግባራት ሊከበሩላቸው ይገባል፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 128፡  

    ሀ/  የጦር ግጭቶች ካበቁ በኋላ የጦር ምርኮኞች ያለመዘግየት 

መለቀቅና ወደ ሀገራቸው መመለስ Aለባቸው፡፡  [Aጦግ]                    

         ለ/  ሲቪል Eስረኞች መታሰራቸውን Aስፈላጊ ያደረገው ምክንያት 

ሲወገድ በጣም ቢዘገይ ግጭቶቹ Eንዳበቁ መለቀቅ Aለባቸው፡፡  

[Aጦግ] 

            ሐ/ Aለም Aቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ምክንያት ነፃነታቸውን 

የተነፈጉ ሰዎች መታሰራቸውን Aስፈላጊ ያደረጉት ምክንያቶች 

ልክ Eንደጠፉ መለቀቅ Aለባቸው፡፡  [Aያጦግ] 

የተጠቀሱት ሰዎች ያልተጠናቀቀ የወንጀል ጉዳይ ካለባቸው ወይም በህግ 

የተፈረደባቸውን የEስር ጊዜ ያላጠናቀቁ ከሆነ ነፃነታቸውን Eንደተነፈጉ 

ሊቀጥሉ ይችላሉ፡፡  

 

መፈናቀልና የተፈናቀሉ ሰዎች 
 

ደ”ብ 129፡  

      ሀ/  በAለም Aቀፍ የጦር ግጭት ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች በቁጥጥር 

ስር በዋለ Aካባቢ የሚኖሩ ሲቪል ህዝቦችን ለህዝቦቹ ደህንነት 

ወይም ወታደራዊ ምክንያቶች ካላስገደዱ በስተቀር በሙሉ 

ወይም በከፊል ማባረር ወይም በጉልበት ማዘዋወር 

የለባቸውም፡፡  [Aያጦግ] 
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      ለ/  Aለም Aቀፍ ባልሆነ የጦር ግጭት ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች  

በAካባቢ የሚኖሩ ሲቪል ህዝቦችን ለህዝቦቹ ደህንነት ወይም 

ወታደራዊ ምከንያቶች ካላስገደዱ በስተቀር በሙሉ ወይም 

በከፊል ማፈናቀል የለባቸውም፡፡  [Aያጦግ] 

 ደ”ብ 13A፡ ሀገሮች የራሳቸውን ሲቪል ህዝብ ወደተቆጣጠሩት ቦታ 

ማስገባት ወይም ማዘዋወር Aይችሉም፡፡ [Aጦግ] 

ደ”ብ 131፡ መፈናቀል በሚከሠትበት ወቅት የተፈናቀሉት ሲቪሎች 

መጠለያ፣ ንፅህና፣ ጤንነትን የምግብ ደህንነትን በተመለከተ በAጥጋቢ 

ሁኔታ ተቀባይ ማግኘታቸውንና የቤተሰብ Aባላት Aለመለያየታቸውን 

ለማረጋገጥ ሁሉም Aስፈላጊ Eርምጃዎች መውሰድ Aለባቸው፡፡  

ደ”ብ 132፡ የተፈናቀሉ ሰዎች ለመፈናቀላቸው ምክንያት የሆኑት 

ምክንያቶች ሲጠፉ ከራሳቸው ፈቃድ በደህና ወደ ሀገራቸው ወይም 

ወደመኖሪያ ቦታቸው በደህና የመመለስ መብት Aላቸው፡፡   

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 133፡ የተፈናቀሉ ሰዎች የንብረት መብቶች መከበር Aለባቸው፡፡  

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ጥበቃ Eንዲያገኙ የሚፈቀድላቸው ሌሎች ሰዎች 
 

ደ”ብ 134፡ በጦር ግጭት ምክንያት የተጎዱ ሴቶች ልዩ የጥበቃ፣ 

የጤንነትና የድጋፍ ፍላጎቶች መከበር Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 135፡ በጦር ግጭት ምክንያት የተጎዱ ህፃናት የተለየ Aክብሮትና 

ጥበቃ የማግኘት መብት Aላቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 136፡ ህፃናት በጦር ሀይሎች ወይም በታጣቂ ቡድኖች ውስጥ 

መመልመል የለባቸውም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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ደ”ብ 137፡ ህፃናት በግጭቶች ውስጥ Eንዲሳተፉ ሊፈቀድላቸው Aይገባም፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 138፡ በጦር ግጭቶች ምክንያት የተጎዱ Aረጋውያን፣ Aካል 

ጉዳተኞችና ደካሞች ልዩ ክብርና ጥበቃ የማግኘት መብት Aላቸው፡፡  

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

Aተገባበር 
 

ዓለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግን ማክበር 
 

ደ”ብ 139፡ በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ Eያንዳንዱ ወገን ዓለም Aቀፍ 

የሰብAዊነት ህግን ማክበርና ህጉ በጦር ሀይሎቹና በትEዛዙ መሠረት 

የሚንቀሳቀሱ ወይም በመመሪያው ወይም በቁጥጥሩ ስር ያሉ ሌሎች 

ሰዎች ወይም ቡድኖች መከበሩን ማረጋገጥ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 14A፡ ዓለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግን የማክበርና መከበሩን 

የማረጋገጥ ግዴታ ሌላው ስላደረገው የሚደረግ ወይም ስላላደረገው 

የሚደረግ Aይደለም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 141፡ Eያንዳንዱ ሀገር Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በትክክለኛው ቦታ 

ለሚገኙ ወታደራዊ Aዛዦች ዓለምAቀፍ የሰብAዊነት ህግ Aተገባበርን 

በተመለከተ የሚያማክሩ የህግ Aማካሪዎችን ማዘጋጀት Aለበት፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 142፡ ሀገሮችና በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ለጦር 

ሀይሎቻቸው የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ Aፈፃፀምን የተመለከተ 

ትምህርት መስጠት Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 143፡ ሀገሮች ለሲቪሉ ህዝብ የAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ 

ትምህርት Eንዲሰጥ ማበረታታት Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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ዓለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግን ማስፈፀም 
 

ደ”ብ 144፡ ሀገሮች ዓለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ላይ በግጭት ውስጥ 

ተሳታፊ ወገኖች የሚደረጉ ጥሰቶችን ማበረታታት የለባቸውም፡፡ 

በተቻላቸው መጠን በAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ላይ የሚደረጉ 

ጥሰቶችን ለማስቆም ተፅEኖ ማድረግ Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ]  

ደ”ብ 145፡ በAለም Aቀፍ ህግ ክልከላ ያልተጣለባቸውን ነገር ግን 

በተዋጊዎች የሚፈፀሙ የሀይል ድርጊቶች (belligerent reprisals) ጥብቅ 

ሁኔታዎችን (stringent conditions) ያስከትላሉ፡፡ [Aጦግ]  

ደ”ብ 146፡ በጄኔቫ ስምምነቶች ከለላ በተሰጣቸው ሰዎች ላይ የሚፈፀሙ 

የሀይል ድርጊቶች የተከለከሉ ናቸው፡፡ [Aጦግ]   

ደ”ብ 147፡በጄኔቫ ስምምነቶችና በሄግ የባህላዊ ንብረቶች ጥበቃ ስምምነት 

የተጠበቁ ንብረቶች ላይ የሚፈፀሙ የሀይል ድርጊቶች የከለከሉ ናቸው፡፡ 

[Aጦግ] 

ደ”ብ 148፡ Aለም Aቀፍ ያልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ 

ወገኖች ወደ ሀይል ድርጊቶች የመዞር መብት የላቸውም፡፡ በግጭቶች 

ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ ባላደረጉ ወይም ማድረጋቸውን ባቆሙ ሰዎች ላይ 

የሚወሰዱ ሌሎች የመልስ Eርምጃዎች (Countermeasures) የተከለከሉ 

ናቸው፡፡ [Aያጦግ] 

 

ኃላፊነት Eና ካሣ 
 

ደ”ብ 149፡ Aንድ ሀገር በሚመለከተው ሁኔታ ለሚፈፀም የAለምAቀፍ 

የሰብAዊነት ህግ ጥሰቶች ሀላፊነት Aለበት፡፡ Eነዚህም የሚያካትቱት፡- 

       ሀ/  የጦር ሀይሎቹን ጨምሮ በተለያዩ ክፍሎቹ የሚፈፀሙ 

ጥሰቶችን፣ 
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       ለ/ መንግስታዊ ስልጣንን Eንዲጠቀሙ ለፈቀደላቸው ሰዎችና 

Aካላት የሚፈፀሙ ጥሰቶችን፣ 

       ሐ/ በትEዛዙ መሠረት የሚንቀሣቀሱ ወይም በAመራሩና ቁጥጥሩ 

ስር ባሉ ሰዎች ወይም ተጣቂ ቡድኖች የሚፈፀሙ ጥሰቶችን፣ 

Eና 

      መ/ በተራ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች የሚፈፀሙና Eንደራሱ 

ድርጊቶች የሚቆጥራቸው ጥሰቶችን ነው፡፡   [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

ደ”ብ15A፡ በAለም Aቀፍ የሰብAዊነት ህግ ጥሰት ተጠያቂ የሆነ ሀገር 

ለደረሰው ኪሣራ ወይም ጉዳት ሙሉ ካሣ Eንዲከፈል ይጠየቃል፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የግለሰብ ኃላፊነት 
 

ደ”ብ 151፡ ሰዎች ለሚፈፅሟቸው የጦር ወንጀሎች በግለሰብ ደረጃ ተጠያቂ 

ናቸው [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 152፡ Aዛዦችና ሌሎች የበላይ ሀላፊዎች Eነርሱ በተሰጧቸው 

ትEዛዞች ምክንያት ለሚደርሱ የጦር ጉዳቶች ተጠያቂ ናቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 153፡ Aዛዦችና ሌሎች የበላይ ሀላፊዎች የበታቾቻቸው የጦር 

ወንጀሎች ሊፈፅሙ ወይም Eየፈፀሙ Eንደሆነ Aውቀው ወይም 

የማያውቁበት ምክንያት ኖbቸው ወንጀሎቹ Eንዳይፈፀሙ ለማድረግ 

ወይም ተፈፅመው ከሆነ የሚመለከተውን ሠው ለመቅጣት ያላቸውን 

ስልጣን ተጠቅመው Aስፈላጊና Aግባብነት ያለው Eርምጃ ካልወሰዱ በጦር 

ወንጀል ተጠያቂዎች ናቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 



 
 ዣን - ሜሪ ሄንኬርትስ፤ በልማዳዊ ዓለም Aቀፍ የሠብAዊነት ህግ ላይ የተደረገ ጥናት   
 
 

 - 74 -

ደ”ብ 154፡ ማንኛውም ተዋጊ በግልፅ ከህግ Aግባብ ውጭ የሆነን ትEዛዝ 

Aልፈፅምም የማለት ግዴታ Aለበት፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 155 ፡ Aንድ የበታች የተሰጠው ትEዛዝ በግልፅ ከህግ Aግባብ ውጭ 

መሆኑን Eያወቀ ወይም የተሰጠው ትEዛዛ ያለው ከህግ Aግባብ ውጭ የሆነ 

ባህርይን የግድ ማወቅ Eያለበት ትEዛዙን ተቀብሎ ከፈፀመ ከወንጀል 

ተጠያቂነት Aያመልጥም፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

 

የጦር ወንጀሎች 
 

ደ”ብ 156፡ Aለም Aቀፍ የሰብAዊነት መብት ላይ የሚፈፀሙ ከባድ 

ጥሰቶች የጦር ወንጀሎች ናቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 157፡ ሀገሮች የጦር ወንጀሎችን በተመለከተ ዓለምAቀፍ የህግ 

Aስተዳደርን በብሔራዊ ፍርድ ቤቶቻቸው የመተግበር መብት Aላቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 158፡ ሀገሮች በዜጎቻቸው ወይም በጦር ሀይሎቻቸው ወይም 

በድንበራቸው ውስጥ ተፈፅመዋል የሚባሉ የጦር ወንጀሎችን መመርመርና 

Aግባብ ከሆነም ተጠርጣሪዎቹን በህግ መጠየቅ Aለባቸው፡፡ በተጨማሪም 

የህግ Aስተዳደራቸው የሚሠራባቸው ሌሎች የጦር ወንጀል Aይነቶችን 

የመመርመርና Aግባብ ከሆነም ተጠርጣሪዎቹን በህግ መጠየቅ Aለባቸው፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 159፡ ግጭቶች ካበቁ በኋላ በስልጣን ላይ ያሉ ሀላፊዎች በጦር 

ወንጀሎች ከተጠረጠሩ፣ ከተከሰሱ ወይም ከተፈረደባቸው ሰዎች በስተቀር 

AለምAቀፍ ባልሆኑ የጦር ግጭቶች ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ ላደረጉና 

በጦር ግጭት ምክንያት ነፃነታቸውን ለተነፈጉ ሰዎች በተቻላቸው መጠን 

ስፋት ያለው ምህረት ለማድረግ መጣር Aለባቸው፡፡ [Aያጦግ] 
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ደ”ብ 16A፡ የገደብ ህጎች በጦር ወንጀሎች ላይ ተፈፃሚነት የላቸውም፡፡ 

[Aጦግ/Aያጦግ] 

ደ”ብ 161፡ ሀገሮች በተቻላቸው መጠን በመተባበር የጦር ወንጀሎች 

ምርመራ Eንዲካሄድና ተጠርጣሪዎች በህግ Eንዲጠየቁ ለማድረግ ጥረት 

ማድረግ Aለባቸው፡፡ [Aጦግ/Aያጦግ] 
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