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TAKI, Rights of Indigenous Peoples under the Light of Energy Exploitation, ULF LINDER-

FALK, All the Things That You Can Do with Jus Cogens, M. BOROWSKI, Absolute Rights 
and Proportionality, J. COPPENS, Interception of Seaborne Migrants: The Applicability of 
the Non- Refoulement Principe at Sea, BEREN. SCHRIEWER, Shining a Light on the Human 
Rights Situation in Germany, M. BRANDES, Germany’s Secret Arms Deals: Compliance of 
German Arms Export Licensing with Intern. Law, ANDREA MEYER, The 2011 EU Direc-
tive on Preventing and Combating Trafficking: Non-Implementation by Germany? κ.λπ. 
Ακολουθούν κριτικά σημειώματα βιβλίων που αναφέρονται στο Διεθνές Δίκαιο. 

 
HERBERT SCHAMBECK, Sein und Sollen. Grundfragen der Philosophie des Rechts und des 

Staates (εκδ. Heribert Franz Köck/Cristina Hermida der Llano et al.), 486 σελ., 
Duncker und Humblot, Berlin 2014. 

 

Ο συγγραφέας είναι διακεκριμένος καθηγητής δημοσίου δικαίου, πολιτικών επι-
στημών και φιλοσοφίας δικαίου στην Αυστρία, όπου και γεννήθηκε έξω από την Βιέννη. 
Δίδαξε όχι μόνο σε Πανεπιστήμια της χώρας του αλλά και στην Αμερική και έτυχε διε-
θνούς αναγνώρισης από πολλά ξένα Πανεπιστήμια. Στον παρόντα Τόμο έχουν συγκε-
ντρωθεί μελέτες του που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε συλλογικούς και τιμητικούς τόμους 
που αναφέρονται όμως στην φιλοσοφία του Δικαίου και του Κράτους. Επιλέγουμε εξ 
αυτών: Der Begriff der “Nutur der Sache”, Ordnung und Geltung, Geltung und Autorität, 
Widerstand und positives Recht, Antikes griechisches Rechtsdenken und moderner Staat, 
Antikes römisches Rechtsdenken und moderner Staat, Ethik und Staat, Idee und Lehren 
des Naturrechts, Naturrecht und Verfassungsrecht, Der Stand der Naturrechtsdiskussion 
heute, Möglichkeiten und Grenzen des Naturrechtes sowie des positiven Rechts, Die on-
tologische Begründung der Menschenrechte, Die Menschenwürde im öffentlichen Recht 
und in der politischen Wissenschaft, Die Rechtslehre Hans Kelsens etc. 

 
DRAGOLJUB POPOVIĆ, The Emergence of the European Human Rights Law. An Essay on 

Judicial Creativity, 247 σελ., Eleven International Publishing, Den Haag 2011.  
 

To βιβλίο αυτό αναλύει το φαινόμενο της «δημιουργικής ερμηνείας» (judicial crea-
tivity) στα πλαίσια της νομολογίας του Ευρωπ. Δικαστ. Δικαιωμ. του Ανθρώπου. Η δη-
μιουργική ερμηνεία βασίζεται στην πεποίθηση ότι το γράμμα του νόμου αναγκαίως συ-
μπληρώνεται από το Δικαστήριο το οποίο καλείται να τον ερμηνεύσει. Συνεπώς, η έγκυ-
ρη δικαστική ερμηνεία ενός νομοθετήματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ουσίας 
των κανόνων δικαίου που αυτό παράγει, ακόμα και αν η όποια ερμηνεία συχνά περιλαμ-
βάνει στοιχεία δημιουργικότητας και ελεύθερης κρίσης. Το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαι-
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τέρως σημαντικό στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ, καθώς τα διάφορα δικαιώματα που εμπεριέχο-
νται σε αυτήν τίθενται με τρόπο μάλλον γενικό και αφηρημένο απαιτώντας, πρακτικά, 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ουσιαστικό 
περιεχόμενό τους. Η δημιουργική ερμηνεία όμως διαφέρει και δεν πρέπει να συγχέεται 
με έννοιες όπως η διακριτική ευχέρεια του δικαστή (judicial discretion) και ο δικαστικός 
ακτιβισμός (judicial activism). Η ανάλυση χωρίζεται σε 4 βασικά μέρη τα οποία διαιρού-
νται σε περισσότερα κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος, το ζήτημα της δημιουργικής ερμηνείας 
προσεγγίζεται σε γενικότερο επίπεδο, από θεωρητική σκοπιά και υπό το πρίσμα της ΕΣ-
ΔΑ. Το δεύτερο μέρος αφορά τον ρόλο της αρχής του προηγούμενου (stare decisis) στην 
νομολογία του Ευρωπ. Δικαστηρίου. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται τόσο οι ερμηνευτικές 
μέθοδοι του Δικαστηρίου όσο και η φύση και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που αυτό 
λαμβάνει για την δίκαιη ικανοποίηση (just satisfaction) και την αποκατάσταση (measures 
of redress) των παθόντων από την παραβίαση της Ευρωπ. Σύμβασης. Το τέταρτο και 
τελευταίο μέρος επικεντρώνεται στην θεωρία και πράξη των θετικών υποχρεώσεων 
(positive obligations) οι οποίες αναπτύχθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, στην νομολο-
γία του Δικαστηρίου. Η συγκεκριμένη μονογραφία αποτελεί απόσταγμα εμπειρίας και 
προβληματισμών ενός εξέχοντος νομομαθούς, του Dragoljub Popović, ο οποίος είχε χρη-
ματίσει επί σειρά ετών Δικαστής στο Ευρωπ. Δικ. Ανθρωπ. Δικαιωμάτων. Παρέχει μια 
σφαιρική αντίληψη βασικών θεμάτων που αφορούν την ερμηνεία της Ευρωπ. Σύμβασης 
με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του Ευρωπ. Δικαστηρίου και τη νομολογία του. Σημα-
ντικό στοιχείο είναι, επίσης, ότι διαβάζεται με χαρακτηριστική ευκολία καθώς τα κεφά-
λαιά του είναι γραμμένα με τρόπο προσιτό και άμεσο, σαν να επρόκειτο για διαλέξεις. 
Δεν παραλείπονται ωστόσο οι απαραίτητες βιβλιογραφικές αναφορές. Πρόκειται για μια 
άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση τόσο για τους έμπειρους μελετητές της ΕΣΔΑ όσο και για 
όσους βρίσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο. 

 

Δρ. Χαρίλαος Νικολαΐδης 
 
 

ANIKÓ SZALAI, Protection of the roma minority under international and european law, 
212 σελ., εκδ. “Eleven International Publishing”, The Hague 2015.  

 

Το βιβλίο αυτό της Λέκτορος του Πανεπ. Szeged της Ουγγαρίας, καθώς και Λέ-
κτορος στο Human Rights’ Summer University in Frankfurt Oder της Γερμανίας, απευ-
θύνεται κυρίως στους ασχολούμενους με τα ατομικά δικαιώματα νομικούς (δικηγόρους, 
δικαστές, πανεπιστημιακούς δασκάλους κ.ά.), προσφέρει όμως και χρήσιμες πληροφορί-
ες για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η σημασία του 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΔΤΑ ΝΟ 68/2016 

509 

καταδεικνύεται από την παράθεση πλείστων όσων συναφών νομικών κειμένων, ήτοι 
συμβάσεων ευρωπαϊκών και διεθνών, με θέμα τη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμά-
των των Ρομά, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται εκτενής αναφορά και ανάλυση του 
άρθρου 27 που συμπεριλαμβάνεται στο Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δι-
καιωμάτων (ICCPR). 

Η σ., που υποστήριξε το 2012 τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «The Effect of 
Armed Conflicts of Treaties», με το παρόν πόνημά της επιτυγχάνει μια ολοκληρωμένη 
και τεκμηριωμένη κάλυψη όλων των νομικών πτυχών που σχετίζονται και αναφέρονται 
στην πλέον μεγαλύτερη μειονοτική κοινότητα της Ευρώπης, αυτήν των Ρομά. Παραθέ-
τει, εκτός των νομικών κειμένων που ρυθμίζουν τα δικαιώματα των Ρομά, αποφάσεις 
από το Ευρωπ. Δικαστήριο Ατομ. Δικαιωμάτων αλλά και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναλύοντας δε το σκεπτικό και την παρατιθέμενη κάθε φορά αιτιολογία, θεμε-
λιώνει δικές της απόψεις και προτάσεις αναφορικά με το εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο, 
την Επιτροπή ή κάποιο άλλο όργανο, ενώπιον των οποίων είναι δυνατή και αποτελεσμα-
τική η προσφυγή των ενδιαφερομένων. Η μελέτη της σ. έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο 
ενόψει της κρίσης του μεταναστευτικού προβλήματος και της εισροής προσφύγων από 
εμπόλεμες χώρες της Μ. Ανατολής στην Ευρώπη, στους οποίους αποδίδει και τον χαρα-
κτηρισμό ως πολιτιστικών μειονοτήτων. Καθόσον αφορά τους Ρομά, που αναφέρονται 
και ως ‘Gypsies’, προκειμένου να διακριθούν από άλλους γηγενείς (αυτόχθονες) σε δια-
φορετικά μέρη της υφηλίου, επισημαίνει ότι διαθέτουν «ανθρώπινα» δικαιώματα, για την 
προάσπιση των οποίων είναι υπεύθυνο το Κράτος στο οποίο αυτοί διαβιούν, προβαίνο-
ντας παράλληλα σε ισχυρή επιχειρηματολογία σχετικά με την αναγκαιότητα προστασίας 
της συγκεκριμένης μειονότητας. Εκτός των άλλων, επικαλείται τη Σύνοδο Κορυφής της 
EE το 2005, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε κατά πανηγυρικό τρόπο η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και συνεπώς και των Ρομά, που ενδιαφέρει το παρόν 
βιβλίο. Εξάλλου, πέραν των ποικίλων διακηρύξεων και συνθηκών, υπογραμμίζει τη Δια-
κήρυξη της Χιλιετίας στη χαραυγή του 21ου αιώνα ως ορόσημο για τη διαφύλαξη εν γένει 
των ατομικών δικαιωμάτων. Με τη διάρθρωσή του σε τέσσερα κεφάλαια και την επιχει-
ρηματολογία που αναπτύσσεται σε αυτό, ο Τόμος αποτελεί βοήθημα για όσους ασχολού-
νται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων και την προάσπισή τους ενώπιον των 
διαφόρων δικαστηρίων και οργανισμών, εγχώριων και διεθνών. 

 

 Αικατερίνη-Θηρεσία Παραμυθιώτη 
 Υποψ. διδάκτωρ Πανεπ. Αθηνών 
 
 




