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“Nationalist ideology has often enabled ruling groups to mobilize 
the people for military adventures and wars from which they 

had nothing to gain.” 
Irving Zeitlin 

 
 
1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Ο όρος “γενοκτονία” αποτελεί όρο ταυτόσημο με τον διεθνώς χρησιμοποι-
ούμενο όρο “genocide”, οι ρίζες του οποίου ανάγονται στην ελληνική λέξη 
“γένος” και στο λατινικό ρήμα “caedere” που αντιστοιχεί στην ελληνική με 
το ρήμα “φονεύω”. Γενικά, με τον όρο της γενοκτονίας αποδίδεται, ήδη από 
τα Έκτακτα Στρατοδικεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1920 περί της 
Γενοκτονίας των Αρμενίων, η συστηματική εξόντωση και εξασθένιση μιας 
φυλής ή τμήματος αυτής ή ενός κοινωνικού συνόλου, με βίαια μέσα 1 , 
ορισμός ο οποίος παρατέθηκε, κυρίως, μέσω των Υποθέσεων Ahmed Mithad 
Bay and others, Υπόθεση Bahaeddin Sakir Bey and others όπως και την Υπό-
θεση Mehmed Ali Bay and others2. Όμως, η αναβίωση του όρου απέκτησε 
την επίσημη έννοιά της, ιδιαίτερα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο3. 

1 . Cassese, A., International Criminal Law. 2nd Edition. (Oxford: Oxford University 
Press, 2008), 131. 

2. Αναλυτικότερα βλ. Case of Ahmed Mithad Bey and others, Trial of the Regional Party 
Secretaries, Ottoman Empire, Extraordinary Court Martial, 8 January 1920, 147-154, Case of 
Mehmed Ali Bey and others, Trabzon Deportations and Massacres Trial, Ottoman Empire, 
Extraordinary Court Martial, 22 May 1919, 177-184 όπως και Case of Bahaeddin Sakir Bey 
and others, Harput Trial, Ottoman Empire, Extraordinary Court Martial, 13 January 1920, 
103, 188.  

3. Andreopoulos, G., Genocide: Conceptual and Historical Dimensions. (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1994), Sarkissian, R., “The Armenian Genocide: A Con-
textual View of the Crime and Policies of Denial”, in The Criminal Law of Genocide. Inter-
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Ο όρος “γενοκτονία” αποδίδεται στον Πολωνό καθηγητή Raphael Lem-
kin, ο οποίος προέβη στη διατύπωση του όρου το 1944 μέσα από το βιβλίο 
του Axis Rule in Occupied Europe: Law of Occupation. Analysis of Gover-
nment. Proposals for Redress4, πριν από τη Δίκη της Νυρεμβέργης, λόγω 
της εξόντωσης έξι εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια 
της ναζιστικής κατοχής 5. Η συστηματική εξόντωση της εβραϊκής φυλής 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ώθησε τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ, μέσω του υπ. αριθμ. 96/46 Ψηφίσματος αυτής, να προχωρήσει 
στο χαρακτηρισμό της γενοκτονίας ως εγκλήματος που τιμωρείται με βάση 
τις παραδεδεγμένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου6. 

Το άρθρ. 6(γ) του Χάρτη της Νυρεμβέργης, παρότι προέβη στην ανα-
φορά τόσο της εξόντωσης όσο και του διωγμού στον κατάλογο των εγκλη-
μάτων κατά της ανθρωπότητας, ιδίως στην Υπόθεση Goring and others7, 
εντούτοις δεν προχώρησε και στην εισαγωγή του εγκλήματος της γενοκτο-
νίας ως αυτοτελούς εγκλήματος8. Επιπρόσθετα, η εξόντωση των Εβραίων 
στην Ευρώπη 9  ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας συζητήθηκε και σε 
άλλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα στην Υπόθεση Hoess10 ενώπιον του 
Ανωτάτου Εθνικού Δικαστηρίου της Πολωνίας το 1947, όπως και στην Υπό-

national, Comparative and Contextual Aspects, edit. Henham, R., Behrens, P. (Hampshire, 
Burlington: Ashgate, 2007), 3-16.  

4 . Lemkin, R., Axis Rule in Occupied Europe: Law of Occupation. Analysis of 
Government. Proposals for Redress. (Washington: Carnegie Endowment for World Peace, 
1944), 79-90.  

5. Αναλυτικότερα βλ. Shaw, M., What is Genocide? (Malden, MA: Polity Press, 2007).  
6. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, G.A. Res. 

260 (III), 9 December 1948. Περαιτέρω βλ. Simon, W.T., “Defining Genocide”, Wisconsin 
International Law Journal 15 (1996): 243, Schabas, W.A., “Problems Confronting Internat-
ional Law and Policy on War Crimes and Crimes Against Humanity: War Crimes, Crimes 
against Humanity and the Death Penalty”, Albany Law Review 60 (1997): 741-742.  

7. Αναλυτικότερα βλ. Prosecutor v. Goring and others, International Military Tribunal, 
Judgment and Sentence, 01 October 1946, 247-255. 

8. Prosecutor v. Martin Gottfried Weiss and 39 others, General Military Court of the US 
Zone, Germany, 15 November-13 December 1945, 16 UNWCC Law Reports 5, 12-13.  

9. Abrams, J., “Universal Jurisdiction: Myths, Realities and Prospects: The Atrocities in 
Cambodia and Kosovo: Observations on the Codification of Genocide”, New England Law 
Review 35 (2001): 303-305, Schabas, W.A., An Introduction to the International Criminal 
Court. (Cambridge, Cambridge University Press, 2001), 30, Ludi, R., Reparations for Nazi 
Victims in Post War Europe. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 95-105, Som-
mer, R., “Forced Sex Labour in Nazi Concentration Camps”, in Brutality and Desire: War 
and Sexuality in Europe’s Twentieth Century, edit. Herzog, D. (New York: Palgrave McMil-
lan, 2009), 168-173. 

10. Prosecutor v. Rudolf Franz Ferdinand Hoess, Supreme National Tribunal of Poland, 
March 1947, 12-18.  
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θεση Greifelt and others11 ενώπιον του Στρατιωτικού Δικαστηρίου των ΗΠΑ 
στη Νυρεμβέργη το 1948. 

Πέραν αυτών, ο όρος “γενοκτονία” χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή 
μιας εγκληματικής συμπεριφοράς, χωρίς, ωστόσο, να τοποθετηθεί ως έγκλη-
μα σε μία διακριτή κατηγορία. Αυτό διαφάνηκε ξεκάθαρα τόσο στην 
Υπόθεση Altstotter and others12 ενώπιον του Στρατιωτικού Δικαστηρίου των 
ΗΠΑ στη Νυρεμβέργη όσο και στην Υπόθεση Josef Kramer and others (Bel-
sen Trial)13 ενώπιον του Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Μεγάλης Βρετανίας 
στο Luneburg, όπου η εξόντωση των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης ταυτίστηκε με την έννοια του εγκλήματος πολέμου. 

Εν συγκρίσει με τη γενοκτονία, η έννοια της εθνοκάθαρσης εισήχθη για 
πρώτη φορά στη διεθνή σκηνή κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία14. Ειδικότερα, ο εν λόγω όρος πρωτοεμφανίστηκε στη 
διεθνή ορολογία το 1992, όταν η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και η Επιτροπή για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των 
Μειονοτήτων του ΟΗΕ καταδίκασαν τις εκτεταμένες παραβιάσεις του Διε-
θνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, συμπεριλαμβα-
νομένων και αξιόποινων πράξεων που συνιστούν εθνοκάθαρση15. 

2. Γενοκτονία, Εθνοκάθαρση και πρώην Γιουγκοσλαβία 

Ο όρος “γενοκτονία”, ως προάγγελος και νομιμοποιητική βάση του αντί-
στοιχου όρου της εθνοκάθαρσης, εισήχθη στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία 
του 1948 και δεν αναθεωρήθηκε ποτέ ως τώρα, με τη δέσμη των αξιόποινων 
πράξεων να εισάγονται αυτούσια στο άρθρ. 4(2) ΚατΔΠΔΓ, στο άρθρ. 2(2) 
ΚατΔΠΔΡ όσο και στο άρθρ. 6 ΚατΔΠΔ, φέροντας εις πέρας θεμελιώδεις 
εκδικάσεις ατόμων ιθυνόντων για την τέλεση γενοκτονίας16. Βάσει δε των 

11. Prosecutor v. Greifelt and others, United States Military Tribunal sitting at Nurem-
berg, 10 March 1948, 2-36.  

12. Prosecutor v. Altstotter and others, United States Military Tribunal sitting at Nurem-
berg, 4 December 1947, 1156. 

13. Prosecutor v. Josef Cramer and others (The Belsen Trial), British Military Tribunal 
sitting at Luneburg, 17 November 1945, 117-121.  

14. Kittichaisaree, K., International Criminal Law. (Oxford: Oxford University Press, 
2001), 22, Lerner, N., “Ethnic Cleansing”, Israel Yearbook on Human Rights 24 (1995): 103-
117, Bell-Fialkoff, A., “A Brief History of Ethnic Cleansing”, Foreign Affairs 72 (1993): 120-
122, Bell-Fialkoff, A., Ethnic Cleansing. (London: MacMillan, 1996), Sokolovic, D., “How 
to Conceptualize the Tragedy of Bosnia: Civil, Ethnic, Religious War or…?”, War Crimes, 
Genocide and Crimes against Humanity 1(1) (2005): 115-130. 

15. Αναλυτικότερα βλ. U.N. Doc. E/1992/22, E.CN.4/1992/84/Add.1 (1992).  
16. Cassese, A., “International Criminal Law”, in International Law, Second Edition, edit. 

Evans, D.M. (Oxford: Oxford University Press, 2006), 740. 
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σχετικών διατάξεων, η γενοκτονία, ως jus cogens, αφορά τις εξής εγκλημα-
τικές πράξεις: 

 
«(α) Ανθρωποκτονία με πρόθεση μελών της ομάδας 

  (β) Πρόκληση βαριάς σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομά-
δας 

  (γ) Με πρόθεση επιβολής επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων 
να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει 

  (δ) Επιβολή μέτρων που σκοπεύουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων 
εντός της ομάδας 

  (ε) Διά της βίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα» 
 
Όπως αναφέρθηκε στο Ψήφισμα υπ. αριθμ. 96(Ι)/46 της ΓΣ του ΟΗΕ, η 

γενοκτονία αποτελεί έγκλημα υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, με την 
καταστολή αυτής να αποτελεί ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι ειδικές 
εγκληματικές πράξεις που συνιστούν γενοκτονία στη Σύμβαση για τη Γε-
νοκτονία του 1948 αποτυπώνουν με σαφήνεια το πνεύμα των συντακτών 
της, οι οποίοι, καταφανώς, ήταν επηρεασμένοι από τις πρόσφατες θηριωδίες 
των γερμανικών δυνάμεων κατά του εβραϊκού πληθυσμού στη διάρκεια του 
Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου17. 

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι εν γένει, όπως αναφέρθηκε, η γενοκτονία 
έγινε αποδεκτή ως έγκλημα διεθνούς ενδιαφέροντος με το πέρας του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου, το Διεθνές Δικαστήριο στη Γνωμοδότηση για τις 
Επιφυλάξεις στη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος 
της Γενοκτονίας έκρινε ότι η γενοκτονία αποτελεί διεθνές έγκλημα «…το 
οποίο συνίσταται στην άρνηση ύπαρξης ολόκληρων ανθρωπίνων ομάδων, 
άρνηση η οποία προσβάλλει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και έχει ως 
αποτέλεσμα μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, είναι αντίθετη προς την ηθική και 
τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών…»18, αντανακλώντας εν μέρει το πνεύ-
μα των διατάξεων του άρθρ. 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών19. 

17. Αναλυτικότερα βλ. Browning, R.C., The Origins of the Final Solution: The Evolution 
of Nazi Jewish Policy, September 1939- March 1942. (Jerusalem and Lincoln: Yad Vashem 
and University of Nebraska Press, 2004). 

18. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide, Advisory Opinion, ICJ Rep. 1951, 15, 23. Επιπρόσθετα βλ. Αντωνόπουλος, Κ., Η 
ατομική ποινική ευθύνη στο Διεθνές Δίκαιο. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τομέας 
Διεθνών Σπουδών. Scripta Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003), 116. 

19. Κατά το άρθρ. 1 παρ. 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών «Οι σκοποί των Ηνωμένων 
Εθνών είναι: 1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και για να επιτευχθεί αυτό: να 
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Ειδικότερα, η γενοκτονία κατά τον ορισμό που ανεφέρθη, αναφέρεται σε 
μία δέσμη εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται είτε εν καιρώ ειρήνης 
είτε εν καιρώ πολέμου 20 , ώστε να καταστρέψουν εκ προθέσεως και με 
συστηματικό τρόπο εν όλω ή εν μέρει μία ειδική ομάδα, στα πλαίσια του 
ειδικού σκοπού που συνδέεται άμεσα με την υποκειμενική διάθεση του 
δράστη (έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης) 21. Έτσι, το ου-
σιώδες εκείνο στοιχείο τής εν λόγω αξιόποινης πράξης, στα πλαίσια της 
υπερ-εγκληματικότητας22, καθίσταται αποκλειστικά το στοιχείο του ειδικού 
δόλου των εγκληματικών πράξεων των θυτών που ενεργούν κατά της στο-
χευμένης ομάδας στα πλαίσια της συστημικής παρέκκλισης. Έτσι, η 
γενοκτονία, εν συγκρίσει τόσο με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου 
όσο και με αυτή των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, διαφέρει ως προς 
το ότι, για την τέλεσή της, απαιτείται κατ’ αποκλειστικότητα η ύπαρξη ει-
δικού δόλου (dolus specialis), καθώς σε κάθε γενοκτονία τα θύματα δεν 
θανατώνονται για πράξεις ή παραλείψεις τους, αλλά λόγω του ότι ανήκουν 
σε μία από τις προστατευόμενες ομάδες23. 

Ο νομικός ορισμός του εγκλήματος της γενοκτονίας ξεκάθαρα ορίζει την 
αναγκαιότητα ότι το θύμα έχει εξ αρχής υποστεί διακρίσεις λόγω του ότι 
ανήκει σε μία συγκεκριμένη ομάδα στόχου24. Η εν λόγω διάκριση, βάσει του 

παίρνουν αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα για να προλαβαίνουν και να απομακρύνουν κάθε 
απειλή της ειρήνης και για να καταστέλλουν κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης μορφής παρα-
βίαση της ειρήνης και να επιτυχαίνουν, με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, διευθέτηση ή διακανονισμό διεθνών διαφορών ή κατα-
στάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διατάραξη της ειρήνης. 2…». Αναλυτικότερα βλ. 
Σαρηγιαννίδης, Μ., Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο. Βασικά νομοθετήματα. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013), 5. 

20. Μαρούδα, Μ.Ν., Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και η 
εξέλιξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου ιδίως όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου και τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ζητήματα εφαρμογής τους σε συρράξεις μη διεθνούς χαρα-
κτήρα. Μελετήματα Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού Δικαίου. (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001), 77. 

21. Χουλιάρας, Γ.Α., Η ανάδυση του διεθνούς ποινικού συστήματος: Όψεις της συστημικής 
διεθνούς εγκληματικότητας, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013), 416. 

22. Leaute, J., Η ανθρώπινη βία. (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1991), 34. 
23. Bauman, Z., Life in Fragments. (Oxford: Blackwell, 1995), 203, Behrens, P., “A 

Moment of Kindness? Consistency and Genocidal Intent”, in The Criminal Law of Genocide. 
International, Comparative and Contextual Aspects, edit. Henham, R., Behrens, P. (Ham-
pshire: Burlington, 2007), 124-140.  

24. Moghalu, K.C., “International Humanitarian Law from Nuremberg to Rome: The 
Weighty Precedents of the International Criminal Tribunal for Rwanda”, Pace International 
Law Review 14 (2002): 273-305, Lewis, F.L., “Sexuality, Race and Ethnicity”, in Sex and 
Sexuality. Volume I. Sexuality Today: Trends and Controversies, edit. McAnulty, D.A., Bur-
nette, M. M. (Westport, Connecticut, London: Praeger, 2006), 229-260.  
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πνεύματος της Συμβάσεως, αφορά τον διαχωρισμό της ομάδας25 και, επομέ-
νως, των ατόμων που την συναποτελούν, γεγονός που διαφαίνεται και από 
το διαχωρισμό στον οποίο προχωρά η Σύμβαση, κατά την οποία η ομάδα 
μπορεί να είναι είτε εθνική είτε εθνολογική είτε φυλετική είτε θρησκευτική. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, από τη στιγμή που εκλείπει το στοιχείο 
του ειδικού δόλου, οι αξιόποινες πράξεις δεν μπορούν να προσαχθούν ως 
εγκλήματα που συνιστούν γενοκτονία26, αλλά δύνανται να συστήσουν αξιό-
ποινες πράξεις εντός των πλαισίων των εγκλημάτων πολέμου ή των εγκλη-
μάτων κατά της ανθρωπότητας. 

Μία πρώτη διαφορά που αναδύεται από την έννοια της γενοκτονίας προς 
αυτή της εθνοκάθαρσης διαφαίνεται αρχικά στο υπ. αριθμ. 47/80 Ψήφισμα 
της ΓΣ του ΟΗΕ, όπου αναφέρεται η έννοια του δόλου για την καταστροφή 
της ομάδας στα πλαίσια της εθνοκάθαρσης27. Περαιτέρω δε, η απόπειρα 
διάκρισης των εν λόγω εννοιών πραγματοποιήθηκε στην Υπόθεση Sikirica, 
Dosen and Kolundzija ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία (στο εξής ΔΠΔΓ). Στη συγκεκριμένη υπόθεση σημει-
ώθηκε ότι για τη στοιχειοθέτηση του όρου της γενοκτονίας απαιτείται η 
ύπαρξη πρόθεσης για τη φυσική καταστροφή μιας ομάδας, φράση η οποία 
με τη σειρά της μπορεί να διαχωρίσει τις πράξεις εκείνες που συνιστούν 
γενοκτονία εν συγκρίσει με εκείνες που αποτελούν εθνοκάθαρση28, μιας και 
η γενοκτονία αφορά κυρίως τον συστηματικό τρόπο εξόντωσης, εν συγκρί-
σει με την εθνοκάθαρση, η οποία δύναται να συνδεθεί με την καταστροφή 
της ομάδας μέσα από την αποπομπή της από το ευρύ κοινωνικό σύνολο. 
Στην ίδια υπόθεση δε τονίστηκε ότι τα θύματα αναγνωρίζονται όχι ως 
ανεξάρτητες οντότητες, αλλά ως μέλη μιας ομάδας που σχετίζονται με την 
εθνική τους οντότητα, την εθνοτική ή τη θρησκευτική τους ταυτότητα29. 

25. El-Bushra, J., Mukarubuga, C., “Women, War and Transition”, Gender and Develop-
ment 3(3) (1995): 17-19. 

26. Schabas, W.A., “Hate Speech in Rwanda: The Rode to Genocide”, McGill Law Jour-
nal 46 (2000): 144-145, May, L., “Identifying Groups in Genocide Cases”, in International 
Criminal Law and Philosophy, edit. May, L., Hoskins, Z. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010), 91-107.  

27. Αναλυτικότερα βλ. Damrosch, L. F., “Genocide and Ethnic Conflict”, in International 
Law and Ethnic Conflict, edit. Wippman, D. (Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1998), 256-279.  

28. Prosecutor v. Dusko Sikirica, Damir Dosen and Dragan Kolundzija, Prosecutor’s 
Second Revised Pre-Trial Brief, Case No. IT-95-8-PT, 13 October 2000.  

29. Ladd, J., “Ideological Components of the Concepts of Collective Violence, Human 
Rights and Solidarity”, in Human Rights in the 21th Century: A Global Challenge, edit. Mah-
oney, K.E., Mahoney, K.P. (Martinus Nihjoff Publishers, Dordrecht, 1993), 230. 
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Επιπρόσθετα, το ΔΠΔΓ τόσο στην Υπόθεση Jelisic30 όσο και στην Υπόθε-
ση Nikolic31, ανέφερε ότι τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν μία ομάδα 
ως τέτοια καθορίζονται με γνώμονα το στιγματισμό της ομάδας από τους 
δράστες τής εγκληματικής πράξεως, με βάση χαρακτηριστικά που άπτονται 
των εθνικών, των εθνοτικών, των φυλετικών και των θρησκευτικών χαρα-
κτηριστικών αυτής. 

Περαιτέρω, στην Υπόθεση Krstic ενώπιον του ΔΠΔΓ αναφέρθηκε ότι η 
ύπαρξη της ομάδας, βάσει του ορισμού της, πρέπει να αποτελεί ένα μεγάλο 
και ευδιάκριτο σύνολο ατόμων, με δεδομένο το στοιχείο της διακριτότητας 
εν συγκρίσει με άλλες τυχόν ομάδες είτε από γεωγραφικής είτε από 
ιστορικής απόψεως, ώστε να τυγχάνει προστασίας από τις διατάξεις της 
Συμβάσεως32. Το ΔΠΔΓ, στην εν λόγω υπόθεση, δήλωσε περαιτέρω ότι η 
πρόθεση περί εξόντωσης μίας ομάδας εντός μίας περιορισμένης γεωγραφι-
κής περιοχής, όπως σε μία επαρχία ή ακόμα και ένα δήμο, μπορεί τοιουτο-
τρόπως να χαρακτηριστεί ως γενοκτονία33. Επίσης, στην ίδια υπόθεση ανε-
φέρθη πως η εν προκειμένω προστατευόμενη ομάδα είναι η ομάδα των 
μουσουλμάνων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, οι οποίοι, αναγνωρίζονταν ως τέ-
τοια με βάση τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος της Γιουγκοσλαβίας 
του 196334. 

Κατά τη δημιουργία του ΔΠΔΓ προέκυψε το ερώτημα σχετικά με το αν η 
εθνοκάθαρση ισοδυναμεί με γενοκτονία35. Στην πραγματικότητα, η Επιτρο-
πή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι πολλές εμπόλεμες 
καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα ανά τον κόσμο μπορούν να χαρακτη-
ριστούν ως εθνοκαθάρσεις λόγω της φύσεως των εγκληματικών πράξεων, 

30. Prosecutor v. Goran Jelisic, Judgment, Case No. IT-95-10-T, 14 December 1999, 70. 
31. Prosecutor v. Dragan Nikolic, Sentencing Judgment, Case No. IT-94-2-S, 18 Decem-

ber 2003, 27. 
32. Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, Case No. IT-98-33-T, 2 August 2001, 590. 
33. Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, Case No. IT-98-33-T, 2 August 2001, 589. 
34. Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, Case No. IT-98-33-T, 02 August 2001, 557. 
35. Αναλυτικότερα βλ. Wing, A.K., Merchan, S., “Rape, Ethnicity and Culture: Spirit In-

jury from Bosnia to Black America”, Columbia Human Rights Law Review 25(1) (1993), 
Dana, S., “Genocide, Reconciliation and Sentencing in the Jurisprudence of the ICTY”, in 
The Criminal Law of Genocide. International, Comparative and Contextual Aspects, edit. 
Henham, R., Behrens, P. (Hampshire, Burlington: Ashgate, 2007), 259-273, Μίχα, Α.Ε., «Η 
εφαρμογή του Ανθρωπιστικού Δικαίου στην πρώην Γιουγκοσλαβία», στο Διεθνείς κρίσεις και 
παρέμβαση της διεθνούς οργανώσεως. Περσικός κόλπος και τέως Γιουγκοσλαβία, επιμ. Διβά-
νη, Λ. Σισιλιάνος, Λ.Α., Σκόρδας, Α. (Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1994), 393-
434. 
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παρά ως γενοκτονία36, ενώ όπως ήδη είχε αναφερθεί στο προαναφερθέν Ψή-
φισμα του ΓΓ του ΟΗΕ, η πολιτική και ο σκοπός της εθνοκάθαρσης δύναται 
να συνιστά γενοκτονία37. 

Είναι γεγονός ότι ο όρος εθνοκάθαρση, παρά το ότι δεν αποτελεί έγκλη-
μα περιλαμβανόμενο στον κατάλογο των πράξεων που το Διεθνές Δίκαιο 
ορίζει και δεν προβλέπεται, ειδικώς, στο άρθρο ΙΙ της Σύμβασης για τη Γε-
νοκτονία, συνεπάγεται γενοκτονία από τη στιγμή που ο σκοπός της ενέχεται 
στους τρόπους διάπραξης του εν λόγω εγκλήματος. Έτσι, όπως αναφέρθηκε 
στην Υπόθεση Εφαρμογής της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, το ΔΠΔΓ38 στην 
Υπόθεση Krstic39 έκρινε ότι υφίστανται προφανείς ομοιότητες μεταξύ της 
πολιτικής που ασκείται κατά την τέλεση της γενοκτονίας και της πολιτικής 
της εθνοκάθαρσης. Ειδικότερα, το ΔΔ έκρινε ότι μία επιχείρηση δύναται να 
χαρακτηριστεί ως εθνοκάθαρση, εξαρτημένου του γεγονότος τόσο της πα-
ρουσίας ή της απουσίας των πράξεων που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο ΙΙ 
της Σύμβασης όσο και του στοιχείου του δόλου για την καταστροφή της 
ομάδας ως τέτοιας40. Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε, επιπρόσθετα, τόσο στην 
Υπόθεση Vuckovic41 ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κοσόβου όσο 
και στην Υπόθεση Jorgic42 του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Γερμανίας. 

36. U.N. Commission on Human Rights, Situation of Human Rights in the Republic of 
Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia 
(Serbia and Montenegro), Res. 1995/89, U.N. Doc. E/CN.4/RES1995/89, March 8, 1995.  

37. General Assembly, The Situation in Bosnia Herzegovina, G.A. Res. 47/121, U.N. 
Doc. A/RES/47/121, December 18 1992, General Assembly, Rape and Abuse of Women in 
the Areas of Armed Conflict in the Former Yugoslavia, G.A. Res. 50/192, U.N. Doc. 
A/RES/50/1992, February 23, 1996, Koenig, D.M., “Women and Rape in Ethnic Conflict and 
War”, Hastings Women’s Law Journal 5 (1994): 129-130. 

38. International Court of Justice, Case Concerning the Application of the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia 
and Montenegro), 26/02/2007, para. 190.  

39. Prosecutor v. Radislav Krstic, Trial Chamber, Case No. IT-98-33-T, 2 August 2001, 
562. 

40. Lyman, B.L., “Beyond the 1948 Convention. Emerging Principles of Genocide in 
Customary International Law”, Maryland Journal of International Law and Trade 17 (1993): 
193, MacKinnon, C.A., “Rape, Genocide and Women’s Human Rights”, Harvard Women’s 
Law Journal 17 (1994): 12 Zabeida, N., “Not Making Excuses: Functions of Rape as a Tool 
of Ethno-Nationalist Wars”, in Women, War and Violence. Personal Perspectives and Global 
Activism, edit. Chandler, M.R., Wang, L., Fuller, K.L. (New York: Palgrave McMillan, 2010), 
17-30.  

41. Vuckovic Case, Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), Supreme 
Court of Kosovo, 31 August 2001, 135.  

42. Jorgic Case, Germany, Higher State Court (Oberlandsgericht) of Dusseldorf, Jud-
gment of 26 September 1997, 132-135.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην εθνοκάθαρση που τελέστηκε στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία, η οποία ακολούθησε το σκοπό της εγκαθίδρυσης μιας Με-
γάλης Σερβίας 43, η μαζική τέλεση σεξουαλικών εγκλημάτων ταυτίστηκε 
ερμηνευτικά με τις πράξεις του άρθρου ΙΙ της Σύμβασης για τη Γενοκτονία. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα σεξουαλικά εγκλήματα, όπως θα αναλυθεί 
και περαιτέρω, ταυτίστηκαν με τις παραμέτρους της γενοκτονίας44 από τη 
στιγμή που πραγματοποιήθηκαν σε μαζική και συστηματική βάση τόσο στα 
πλαίσια της εξόντωσης της μουσουλμανικής μειονότητας βάσει του σκοπού 
των γεννήσεων τέκνων της εθνικής ταυτότητας των βιαστών όσο και μέσω 
της εκκαθάρισης των εθνοτικών περιοχών από τα μέλη τα οποία δεν ανήκαν 
στην ομάδα των Σέρβων45. 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα γεγονότα που συνέβησαν, ειδικό-
τερα στην πρώην Γιουγκοσλαβία, κατέδειξαν ότι η πολιτική της εθνοκά-
θαρσης, η οποία διεξήχθη σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, στόχευε στην 
εξάλειψη ή στην εν μέρει φυσική εξόντωση της συγκεκριμένης εθνοτικής 
ομάδας και εν προκειμένω στην ομάδα των Βόσνιων μουσουλμάνων, η 
οποία θα πραγματοποιούνταν μέσω της εκκαθάρισης συγκεκριμένων πε-
ριοχών. Έτσι, βάσει και της προαναφερθείσας Υποθέσεως για την Εφαρ-
μογή της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, ενώπιον του ΔΔ ορισμένες αξιόποι-
νες πράξεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τόσο ως εθνοκάθαρση όσο 
και ως γενοκτονία, αλλά δεν είναι πιθανό κάθε πράξη που συνιστά εθνοκά-
θαρση να λογίζεται και ως γενοκτονία46. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί 
είναι ότι η εθνοκάθαρση δεν προβλέπεται ρητά ως αυτοτελές έγκλημα και 
αυτό πραγματοποιείται μόνο από τη στιγμή εκείνη που η αποσαφήνιση των 
πράξεων που ταυτίζονται με την έννοια αυτής αναλύονται με βάση άλλα 

43. Niarchos, C.N., “Women, War and Rape: Challenges Facing the International Tribun-
al for the Former Yugoslavia”, Human Rights Quarterly 17 (1995): 682, Kesic, O., “Women 
and Gender Imagery in Bosnia: Amazons, Sluts, Victims, Witches and Wombs”, in Gender 
and Politics in the Western Balkans: Women and Society in Yugoslavia and the Yugoslav 
Successor States, edit. Ramet, S.P. (University Park: Penn State University Press, 1999), 194-
197.  

44. De Ruiter, D., Sexual Offences in International Criminal Law: Cases and Documents. 
(The Hague: International Courts Association, 2011), 24. 

45. Salzman, T.A., “Rape Camps as a Means of Ethnic Cleansing: Religious, Cultural and 
Ethnic Responses to Rape Victims in the Former Yugoslavia”, Human Rights Quarterly 20 
(1998): 355-356, Chinkin, C., “Rape and Sexual Abuse of Women in International Law”, 
European Journal of International Law 5 (1994): 333-334.  

46. Dinstein, Y., “International Criminal Law”, Israel Law Review 20 (1985): 221-222. 
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διεθνή εγκλήματα, και εν προκειμένω με το έγκλημα της γενοκτονίας, με τα 
εγκλήματα πολέμου όπως και με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας47. 

3. Σεξουαλική βία στην πρώην Γιουγκοσλαβία 

Με βάση τα δεδομένα, δεν υπάρχει αμφιβολία για το γεγονός ότι σε-
ξουαλικά εγκλήματα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλων συρ-
ράξεων ως πράξεις που συνιστούν εθνοκάθαρση ή γενοκτονία, παρά το 
γεγονός ότι ως αυτούσιες εγκληματικές πράξεις δεν εμπεριέχονται στον 
κατάλογο των αξιόποινων πράξεων που παρατίθενται τόσο στο ΚατΔΠΔ 
όσο και σε αυτά των ad hoc Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων. Εν προκει-
μένω, η τέλεση των εν λόγω εγκλημάτων χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, στα 
πλαίσια της ‘κάθαρσης’ μιας στοχευμένης περιοχής48 όπου, ειδικότερα στη 
Βοσνία Ερζεγοβίνη, τα σεξουαλικά εγκλήματα σχεδιάστηκαν και χρησιμο-
ποιήθηκαν τόσο ως μέσο πολέμου όσο και ως μέρος ενός ευρέως στρατιω-
τικού σχεδίου εξόντωσης του στοχευμένου πληθυσμού. 

Η μαζική τέλεση σεξουαλικών εγκλημάτων κατά γυναικών, ανηλίκων 
αλλά και ανδρών στην πρώην Γιουγκοσλαβία αποτέλεσε συστηματική 
πράξη σεξουαλικής βίας και πραγματοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε θα 
ήταν δύσκολο να υποστηριχθεί ότι δεν αποτέλεσε προσπάθεια που συνι-
στούσε εθνοκάθαρση49. Θα μπορούσε λοιπόν να λεχθεί ότι τα σεξουαλικά 
εγκλήματα τόσο στην προκειμένη περίπτωση όσο και εν γένει μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την τρομοκράτηση του στοχευμένου πληθυσμού, την 
αναίρεση της ομοιογένειας αυτού, τον εξευτελισμό των μελών της κοινό-
τητας αναφοράς και, τέλος, την εξαναγκαστική μετακίνηση του στοχευό-
μενου πληθυσμού από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή50. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η άσκηση σεξουαλικής βίας ως μέσο άσκησης 
τρόμου επί του πληθυσμού έφερε σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση του πλη-

47. Bassiouni, M.C., Manikas, P., The Law of the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia. (Irvington on Hudson: Transnational Publishers, 1996), 53, Schabas, 
W.A., “Problems Confronting International Law and Policy on War Crimes and Crimes 
Against Humanity: War crimes, Crimes Against Humanity and the Death Penalty”, Albany 
Law Review 60 (1997): 741-743, Petrovic, R., “Ethnic Cleansing: An Attempt at Methodo-
logy”, European Journal of International Law 5 (1994): 342-344. 

48. Askin, K.D., War Crimes against Women: Prosecution in International War Crimes 
Tribunals. (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1997), 262-273.  

49 . Jamieson, R., “Genocide and the Social Production of Immorality”, Theoretical 
Criminology (1999): 139. 

50. Copelon, R., “Surfacing Gender: Reconceptualising Crimes against Women in Time 
of War”, in The Women and War Reader, edit. Lorentzen, L.A., Turpin, J. (New York: New 
York University Press, 1998), 64-66.  
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θυσμού από την περιοχή κατοικίας του, γεγονός που αναφέρθηκε, ειδικώς, 
στην Υπόθεση Kunarac, Kovac and Vukovic, όπου το ΔΠΔΓ χαρακτήρισε το 
βιασμό ως μέσο τρομοκρατίας (instrument of terror) στα πλαίσια της τέλε-
σης εθνοκάθαρσης51. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής για την Ασφάλεια και 
την Συνεργασία στην Ευρώπη, το 2000, τονίστηκε από τον Bassiouni, στην 
έκθεσή του αναφορικά με τη σεξουαλική βία που χρησιμοποιήθηκε στην 
ένοπλη σύρραξη της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ότι το 80% των υποθέσεων 
που είχαν εξιχνιαστεί και διερευνηθεί είχαν ως βασικό στοιχείο την έννοια 
της τρομοκράτησης του πληθυσμού. Ειδικότερα, οι βιασμοί και οι πράξεις 
σεξουαλικής βίας που τελέστηκαν είχαν ως σκοπό την πρόκληση συναι-
σθημάτων ντροπής και απαξίωσης στα θύματα, την οικογένειά τους και την 
κοινωνία στην οποία ανήκαν, όπως και τη γενικότερη πρόκληση τρόμου στα 
μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανα-
γκαστική μετακίνηση μέρους ή του συνόλου του εν λόγω πληθυσμού από 
τον τόπο όπου ήταν εγκατεστημένος52. 

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι τόσο στην περίπτωση της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας όσο και στην περίπτωση της Ρουάντα, οι μέθοδοι σε-
ξουαλικής βίας που χρησιμοποιήθηκαν δεν αποτέλεσαν ανεξάρτητες πράξεις 
χρήσης αντίστοιχης βίας αλλά ένα οργανωμένο σχέδιο πολεμικής–στρα-
τιωτικής δράσεως, η οποία είχε ως σκοπό, βραχυπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα, την εξουδετέρωση της εθνικής ταυτότητας των θυμάτων και την 
εκκαθάριση αυτών από τις ευρύτερες περιοχές53. 

Τα σεξουαλικά εγκλήματα σε αυτές τις περιπτώσεις, πέραν της πρόκλη-
σης τρόμου στις υπό επίθεση ομάδες, είχαν και ως επιπλέον σκοπό την 
εξουδετέρωση του κοινωνικού ιστού αυτών, καθώς η άσκηση σεξουαλικής 
βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων επέφερε και την άσκηση 
επίθεσης στην αξιοπρέπεια του θύματος και της οικογένειάς του ως μέσο 
εκφοβισμού και εξαχρείωσης54. Ειδικότερα, από τη στιγμή που βάλλεται 

51. Kuo, P., “Prosecuting Crimes of Sexual Violence in an International Tribunal”, Case 
Western Reserve Journal of International Law 34 (2002): 318-319. 

52. United States Commission on the Security and Co-operation in Europe, Genocide in 
Bosnia-Herzegovina: A Hearing before the U.S. OSCE. Washington D.C. 2000. Επιπρόσθετα 
βλ. Stern, B., Fouchard, P.M., “Sexual Violence as Genocide: The Important Role Played by 
the Bassiouni Commission in the Recent Development of International Criminal Law”, in The 
Theory and Practice of International Criminal Law. Essays in Honor of M. Cherif Bassiouni, 
edit. Sadat, L.N., Scharf, P.M. (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), 285-308. 

53. Gardam, J., “Gender and Non-Combatant Immunity”, Transnational Law and Con-
temporary Problems 3 (1993): 363-364. 

54. Filice, I., Vincent, C., “Women Refugees from Bosnia-Herzegovina: Developing a 
Culturally Sensitive Counseling Framework”, International Journal of Refugee Law 6 (1994): 
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μέσω σεξουαλικής βίας η ομάδα των γυναικών, έχει ως αποτέλεσμα την 
επίθεση κατά της ψυχολογικής και της προσωπικής ακεραιότητας της ίδιας 
της ομάδας, αφού ο βιασμός των γυναικών κατά κάποιο τρόπο σημαίνει και 
τον συμβολικό βιασμό του σώματος της ίδιας της ομάδας55. 

Περαιτέρω, το ΔΠΔΓ κατέδειξε μέσω θεμελιωδών αποφάσεων για τη διε-
θνή ποινική δικαιοσύνη ότι ειδικές εγκληματικές πράξεις που ανευρίσκονται 
στον κατάλογο των τιμωρούμενων πράξεων για εθνοκάθαρση μπορούν να 
συνδεθούν με την τέλεση σεξουαλικών εγκλημάτων. Έτσι, στην Υπόθεση 
Karadzic and Mladic, το Δικαστήριο απεφάνθη πως η απάνθρωπη μετα-
χείριση, τα βασανιστήρια, ο βιασμός και η εκτόπιση θα μπορούσαν, ως 
εγκληματικές πράξεις, να συνιστούν σοβαρή σωματική ή πνευματική βλάβη 
προς τα μέλη της ομάδας 56 . Ομοίως, στην Υπόθεση Krstic ενώπιον του 
ΔΠΔΓ, το Δικαστήριο έκρινε ότι, δεδομένων των εγκλημάτων που διαπρά-
χθηκαν στη σφαγή της Srebrenica, η απάνθρωπη μεταχείριση, τα βασανι-
στήρια, ο βιασμός και η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελούν πράξεις, οι 
οποίες δύνανται να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές ή διανοητικές βλά-
βες57. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι η πρόκληση σοβαρής βλάβης αποτελεί 
ένα φυσικό επακόλουθο στην περίπτωση της σεξουαλικής επιθέσεως, με τη 
θεμελίωση αυτής να έγκειται στην πρόκληση βλαβών τέτοιων που 
ξεπερνούν την έννοια της ντροπής, της δυστυχίας και του εξευτελισμού και 
που δύνανται να επιφέρουν μακροχρόνια αποτελέσματα και προβλήματα 
στο άτομο όσον αφορά τη ζωή του58. 

Σημαντική δε υπόθεση, όσον αφορά την αποσαφήνιση του εγκλήματος 
της πρόκλησης σοβαρής σωματικής ή διανοητικής ικανότητας μελών της 
ομάδας, ήταν η Υπόθεση Stakic ενώπιον του ΔΠΔΓ. Συγκεκριμένα, στην εν 
λόγω Υπόθεση αποσαφηνίστηκε ότι η εν λόγω δέσμη εγκληματικών πρά-
ξεων δύναται να περιλαμβάνει πράξεις που συνιστούν βασανιστήρια, απάν-
θρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, σεξουαλική βία, ανακρίσεις, στις ο-

210-212, Miller, L.S., Victims as Offenders: The Paradox of Women’s Violence in Relation-
ships. (New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2005), 113-129.  

55. El Bushra, J., Mukarubuga, C., “Women, War and Transition”, Gender and Develop-
ment 3(3) (1995): 17-18. 

56. Prosecutor v. Radovan Karadzic and Ratko Mladic, Transcripts, Case No. IT-95-18-
R61 & IT-95-5-R61, 02 July1996, 60-82. 

57. Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, Case No. IT-98-33-T, 02 August 2001, 513. 
58. Prosecutor v. Milomir Stakic, Judgment, Case No. IT-97-24-T, 31 July 2003, 635. 

Σχετικά με τη θέση αυτή, επιπρόσθετα βλ. Prosecutor v. Radislav Brdanin, Judgment, Case 
No. ΙΤ-99-36-Τ, 01 September 2004, 690, Prosecutor v. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokic, 
Transcripts, IT-02-60-Τ, 17 January 2005, 646, όπως και Prosecutor v. Momcilo Krajisnik 
and Biljana Plavsic, Amended Consolidated Indictment, Case No. IT-00-39-T, 27 September 
2006, 862. 
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ποίες περιλαμβάνονται οι απειλές θανάτου, όπως και η πρόκληση βλαβών 
που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό η σωματική παραμόρφωση59. 

Επιπρόσθετα, το ΔΠΔΓ συνέδεσε την εγκληματική πράξη της επιβολής 
μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της 
ομάδας με την έννοια των σεξουαλικών εγκλημάτων. Η επιβολή μέτρων που 
αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας αποτελεί 
εγκληματική πράξη, η οποία θα μπορούσε να ταυτιστεί με την έννοια της 
βιολογικής γενοκτονίας. Πριν τη δημιουργία του ΔΠΔΓ, κατηγορίες για την 
παρεμπόδιση των γεννήσεων ως έγκλημα που συνιστά γενοκτονία δεν είχαν 
απαγγελθεί για τις αξιόποινες πράξεις που είχαν τελεστεί από τις σερβικές 
δυνάμεις στα μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας της πρώην Γιουγκο-
σλαβίας. Οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις, εν μέρει, εξετάστηκαν από το ΔΔ 
κατά τη διάρκεια εκδίκασης της Υπόθεσης για την Εφαρμογή της Σύμβασης 
της Γενοκτονίας. Με βάση την εν λόγω απόφαση, καταδείχθηκε ότι ο 
αναγκαστικός διαχωρισμός των ανδρών και των γυναικών μουσουλμάνων 
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη αποτελούσε συστηματική πρακτική στις κοινότητες 
που είχαν κατακτηθεί από τις Σερβοβοσνιακές στρατιωτικές δυνάμεις, 
γεγονός που αυτομάτως συνεπαγόταν μία φυσική μείωση των γεννήσεων 
των γυναικών της ομάδας λόγω του ότι απαγορευόταν η φυσική επαφή 
αυτών με τους συζύγους τους για πολλούς μήνες. 

Περαιτέρω, ειδική αναφορά έγινε στο γεγονός ότι η σεξουαλική βία που 
ασκήθηκε κατά των εν λόγω γυναικών είχε ως άμεση συνέπεια την υπο-
γονιμότητά τους λόγω κυρίως των ψυχικών τραυμάτων ως αποτέλεσμα της 
άσκησης βίας, ενώ δεν παραλείφθηκε η αναφορά στο ότι υπήρξαν συνέπειες 
και στις περιπτώσεις των ανδρών θυμάτων, κατά τις οποίες ο τραυματισμός 
των γεννητικών οργάνων τους οδηγούσε αναπόφευκτα στον επηρεασμό της 
αναπαραγωγικής τους ικανότητας. Ακόμα, σύμφωνα με την ίδια Υπόθεση, η 
Βοσνία ανέφερε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία, τόσο κατά των γυ-
ναικών όσο και των ανδρών, επιφέρει ανεπανόρθωτα ψυχολογικά τραύ-
ματα60, ενώ, ιδίως στις περιπτώσεις των γυναικών, οι αυστηρές πατριαρχικές 
μουσουλμανικές οικογένειες θα ήταν σε θέση, πλέον, να εξοστρακίζουν τις 
γυναίκες θύματα της βίας τόσο ως προς την οικογένεια όσο και ως προς το 
κοινωνικό σύνολο με την ευρεία έννοια. 

59. Αναλυτικότερα βλ. Prosecutor v. Milomir Stakic, Judgment, Case No. IT-97-24-T, 31 
July 2003, 516, όπως και Prosecutor v. Radovan Karadzic, Amendment Indictment, Case No. 
IT-95-5/18-I, 28 June 2000, 93. 

60. Olson, R.K., “Children in the Grey Spaces between War and Peace”, in Children and 
Youth on the Front Line, edit. Boyden, J., De Berry, J. (New York: Berghann Books, 2007), 
154-155.  
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Στην ακροαματική διαδικασία της Υπόθεσης Karadzic and Mladic ενώ-
πιον του ΔΠΔΓ, αναφέρθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, εκ των οποίων πολλά λειτουργούσαν αποκλειστικά για την 
τέλεση σεξουαλικών εγκλημάτων κατά γυναικών, οι έγκυοι γυναίκες κρα-
τούνταν τόσο χρονικό διάστημα όσο κρινόταν κατάλληλο ώστε να μην μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε άμβλωση, με αποτέλεσμα τα παιδιά τα οποία θα 
γεννιούνταν να αποκτούσαν την εθνικότητα του πατέρα, εν προκειμένω τη 
σερβική61. 

Περαιτέρω, η σύγκρουση στην πρώην Γιουγκοσλαβία κατέδειξε ότι η 
σεξουαλική βία δύναται να συνδεθεί με άμεσα θύματα τους άνδρες, γεγονός 
που, νομολογιακά, συμπλήρωσε τη δικαιοδοσία του ΔΠΔΓ σε αρκετές περι-
πτώσεις. Μέσα από τα γεγονότα και τις μαρτυρίες, διάφορες μορφές σεξου-
αλικής βίας κατά των ανδρών έλαβαν χώρα και ιδιαίτερα πράξεις όπως ο 
βιασμός, ο εξαναγκασμός σε στείρωση των γεννητικών οργάνων, η διά της 
βίας γύμνωση, όπως και ο εξαναγκασμός σε αυνανισμό. 

Θεμελιώδες κατέστη το γεγονός ότι το ΔΠΔΓ για πρώτη φορά συνέδεσε 
το έγκλημα του βιασμού ως μία μορφή βασανιστηρίων και εν γένει τα 
σεξουαλικά εγκλήματα ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλή-
ματα πολέμου, τόσο κατά των γυναικών όσο και κατά των ανδρών, στα 
πλαίσια της ευρείας και συστηματικής πρακτικής που ακολουθήθηκε ιδίως 
στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως62. Ειδικότερα, στη δικαιοδοσία του Δικα-
στηρίου πολλές υποθέσεις κατέδειξαν την άσκηση σεξουαλικής βίας κατά 
των ανδρών, με θεμελιωδέστερες τις υποθέσεις Karadzic & Mladic, Tadic, 
Mucic et al., Stakic, Cesic, Furundzija, Kunarac et al., Krstic, Todorovic, 
όπως και στην Υπόθεση Simic et al. 

Συγκεντρωτικά, η νομολογία του ΔΠΔΓ επί των προαναφερθέντων υπο-
θέσεων κατέδειξε, αρχικά και όπως αναφέρθηκε, ότι τα σεξουαλικά εγκλή-
ματα δύναται να στραφούν κατά στοχευμένου πληθυσμού, αδιακρίτως αν τα 
θύματα είναι γυναίκες, άνδρες ή ανήλικοι. Ιδίως ως προς τους άνδρες θύ-
ματα, η πρακτική αφορούσε την τέλεση σεξουαλικών εγκλημάτων, και ιδίως 
διά της βίας πεολειχία, ακρωτηριασμό ή σοβαρό τραυματισμό των γεννη-
τικών οργάνων, αλλά και βιασμό, ως μορφές βασανιστηρίων που συνιστούν 
σοβαρές παραβιάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου, αλλά και για 

61. Prosecutor v. Radovan Karadzic and Ratko Mladic, Transcripts, Case No. IT-95-18-
R61 and Case No. IT-95-5-R61, 02 July 1996, 400. 

62. Seifert, R., “War and Rape: A Preliminary Analysis”, in Mass Rape: The War against 
Women in Bosnia-Herzegovina, edit. Stiglmayer, A. (Lincoln: University of Nebraska Press, 
1994), 59.  
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απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ως έγκλημα κατά της ανθρω-
πότητας63. 

Περαιτέρω, όπως καταδείχθηκε μέσω της νομολογίας του ΔΠΔΓ, οι συν-
θήκες κράτησης, ιδίως στα στρατόπεδα Keraterm, Trnopolje και Omarska, 
συνδέθηκαν με συνθήκες εξαναγκασμού και χρήση μεθόδων εκφοβισμού, 
όπου η σεξουαλική κακοποίηση κατά των ανδρών κρατουμένων αποτελούσε 
πρακτική απόσπασης πληροφοριών και εξευτελισμό αυτών λόγω του ότι 
ανήκαν στη μουσουλμανική μειονότητα64. 

Γενικόλογα, στην περίπτωση της τέλεσης σεξουαλικών εγκλημάτων στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία, η εν λόγω δέσμη αξιόποινων πράξεων, πέραν από το 
γεγονός ότι αποτέλεσε μία ευθεία προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
των θυμάτων, στράφηκε αυτονόητα τόσο άμεσα κατά αυτών όσο και έμμε-
σα, από την άποψη ότι οι επιθέσεις στράφηκαν και κατά των οικογενειών 
των θυμάτων, με γνώμονα τη μουσουλμανική ταυτότητα αυτών65 όπως και 
την πατριαρχική οργάνωση των οικογενειών66. Έτσι, οι σεξουαλικές επιθέ-
σεις που έλαβαν χώρα ήταν επί της ουσίας επιθέσεις κατά της οικογένειας εν 
συνόλω, δεδομένου και του έντονου θρησκευτικού χαρακτήρα αλλά και των 
ιδιαιτεροτήτων που την διέπουν67. 
 

63. Wood, J.E., “Sexual Violence during War: Toward an Understanding of Variation”, in 
Order, Conflict and Violence, edit. Shapiro, I., Kalyvas, S., Masoud, T. (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2008), 327-329, Viseur Sellers, P., “Emerging Jurisprudence on 
Crimes of Sexual Violence”, American University International Law Review 13 (1998): 1523, 
1529. 

64. Viseur Sellers, P., Okuizumi, K., “Prosecuting International Crimes: An Inside View: 
International Prosecution of Sexual Assaults”, Transnational Law & Contemporary Problems 
7(1) (1997): 45, 51. 

65. O’Brien, W., “The Rule of Law in Small Wars”, Annals of the American Academy of 
Political and Social Science 541 (1995): 42-43, Lewis, A.D., “Unrecognized Victims: Sexual 
Violence against Men in Conflict Settings under International Law”, Wisconsin International 
Law Journal 27(1) (2009): 2-51, Sivakumaran, S., “Prosecuting Sexual Violence against Men 
and Boys”, in Sexual Violence as an International Crime: Interdisciplinary Approaches, edit. 
De Brouwer, A.M., Ku, C., Romkens, R., Van den Herik, L. (Antwerpen, Oxford: Intersentia, 
2013), 80-82. 

66. Jasinski, J.L., “Theoretical Explanations for Violence against Women”, in Sourcebook 
on Violence against Women, edit. Renzetti, C.M., Edleson, J.L., Bergen, R.K. (London: Sage 
Books, 2001), 12-13, Bielefeldt, H., “Muslim Voices in the Human Rights Debate”, Human 
Rights Quarterly 17 (1995): 598-599. 

67. Lindner, E.G., “Gendercide and Humiliation in Honor and Human Rights Societies”, 
Journal of Genocide Research 4(1) (2002): 137-155, Warren, M.A., Gendercide: The Im-
plications of Sex Selection. (Ottawa, New Jersey: Rowman and Allanheld, 1985), 198-201. 
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Επίλογος 

Ο ορισμός της γενοκτονίας, έτσι όπως δόθηκε μέσω της Σύμβασης για τη 
Γενοκτονία του 1948, μετουσιώθηκε αυτουσίως τόσο στα ad hoc Διεθνή 
Ποινικά Δικαστήρια της Ρουάντα και της πρώην Γιουγκοσλαβίας όσο και 
στο μόνιμο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δίχως μέχρι τότε να έχουν 
αποσαφηνιστεί τα ειδικά στοιχεία που συναποτελούν το έγκλημα της γενο-
κτονίας, τα προαναφερθέντα Δικαστήρια κλήθηκαν ενώπιον προκλήσεων 
για τον εξορθολογισμό του αξιόποινου των παραπάνω στοιχείων. Η διε-
θνοποίηση της σεξουαλικής βίας μέσω των καταστατικών του συνόλου των 
διεθνών ποινικών δικαστηρίων συνέδεσε πράξεις κατά της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας με τα πραγματικά περιστατικά, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ένα θεμελιώδες άλμα στην διεθνή ποινική δικαιοσύνη. 

Η εθνοκάθαρση που τελέστηκε στην πρώην Γιουγκοσλαβία κατέδειξε 
ακριβώς ότι τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας είχαν ως στόχο 
τους την εξολόθρευση της ομάδας, με την τέλεση αυτών να αφορά ειδεχθείς 
πράξεις απαξίωσης των μελών αυτής και την καταστροφή αυτής συνδεόμενη 
με το γεγονός ότι τα εν λόγω μέλη ανήκαν στην ομάδα των μουσουλμάνων. 
Η εθνικιστική αυτή πολιτική ήρθε σε ευθεία συνάρτηση με το σύνολο των 
πράξεων που ακολούθησαν και που ποινικοποιήθηκαν από το ΔΠΔΓ. Το 
Δικαστήριο δε προχώρησε, μέσω των εκδικάσεων σημαντικών υποθέσεων, 
στην κατάδειξη της έννοιας της προστατευόμενης ομάδας όπως και του 
στοιχείου του ειδικού δόλου καταστροφής εν όλω ή εν μέρει αυτής ως μη 
αποσπασθέν κομμάτι από την τέλεση γενοκτονίας, πολλώ δε μάλλον της 
εθνοκάθαρσης. 

Καθίσταται δε εμφανές το γεγονός ότι, τα σεξουαλικά εγκλήματα, είτε 
αυτά συνδέονται με όρους γενοκτονίας είτε με αυτούς της εθνοκάθαρσης, 
τελούν υπό μία ευθεία εξίσωση, παρά του εν μέρει διαφορετικού τους 
περιεχομένου ως νομικών όρων68. Υπό την έννοια της σύνθεσης των δύο 
αυτών όρων, ως σεξουαλική γενοκτονία, γίνεται κατανοητό ότι η άσκηση 
σεξουαλικής βίας στις γυναίκες ή τους άνδρες που ανήκουν σε μία ομάδα 
αφορά την επίθεση κατά της ίδιας της ομάδας, ακόμα και αν η πράξη 
τελείται μεμονωμένα 69 , αφού ο στόχος του δράστη πέραν της άσκησης 

68. Russell-Brown, S.L., “Rape as an Act of Genocide”, Berkeley Journal of International 
Law 21 (2003): 363-365, MacKinnon, C.A., “Rape, Genocide and Women’s Human Rights”, 
Harvard Women’s Law Journal 17 (1994): 9-11. 

69. Sharlach, L., “Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia and Rwanda”, 
New Political Science 22(1) (2000): 89-102, Short, J.M.H., “Sexual Violence as Genocide: 
The Developing Law of the International Criminal Tribunals and the International Criminal 
Court”, Michigan Journal of Race and Law 8 (2003): 503-527. 

 



Ιωάννης Π. Τζιβάρας  253 

σεξουαλικής βίας είναι η εξασφάλιση της διατήρησης της υποταγής των 
γυναικών στις εχθρικές δυνάμεις ή και εξόντωση της ίδιας της ομάδας λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που την συναποτελούν70. 

70. MacKinnon, C.A., “Essay: Crimes of War, Crimes of Peace”, UCLA Women’s Law 
Journal 4 (1993): 64-67, Scales, A., “Militarism, Male Dominance and Law: Feminist 
Jurisprudence as Oxymoron”, Harvard Women’s Law Journal 12 (1989): 40-41, Patel, K.R., 
“Recognizing the Rape of Bosnian Women as Gender-Based Persecution”, Brooklyn Law 
Review 60 (1994): 958-959, Mazur, D.H., “The Beginning of the End for Women in the 
Military”, Florida Law Review 48 (1996): 471, Collier, R., “Masculinities, Law and Personal 
Life: Towards a New Framework for Understanding Men, Law and Gender”, Harvard 
Journal of Law and Gender 33 (2010): 433-471. 
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