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Εισαγωγή 

 

Η έννοια της γενοκτονίας εισάγεται για πρώτη φορά το 1944 από τον 

ακαδημαϊκό Raphael Lemkin, σε μια προσπάθεια να περιγράψει τις θη-

ριωδίες του καθεστώτος των Ναζί που έλαβαν χώρα πριν και κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με αποκορύφωμα το Ολοκαύ-

τωμα, και ορίζεται ως «ένα συντονισμένο σχέδιο διαφορετικών πρά-

ξεων που έχουν στόχο την καταστροφή ουσιωδών πηγών ζωής εθνικών 

ομάδων, με σκοπό τον αφανισμό τους».1 

Το επόμενο βήμα έγινε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που 

κατά την πρώτη σύνοδό της το 1946, εξέδωσε απόφαση με την οποία 

καταδίκασε τη γενοκτονία ως έγκλημα διεθνούς δικαίου και ως «άρ-

νηση του δικαιώματος ύπαρξης ολόκληρων ανθρώπινων ομάδων»,2 α-

νοίγοντας έτσι το δρόμο για την υιοθέτηση της Σύμβασης για την Πρό-

ληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας δύο χρόνια αρ-

γότερα, στις 9 Δεκεμβρίου 1948. Στο άρθρο 2 της Σύμβασης τίθεται ο 

πανηγυρικός ορισμός του εγκλήματος της γενοκτονίας, σύμφωνα με 

τον οποίο  

 

«ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ε-

νεργούμενη με την πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής ομά-

δος εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ως τοιαύ-

της: α) φόνος των μελών της ομάδος, β) σοβαρά βλάβη της σω-

ματικής ή διανοητικής ακεραιότητας των μελών της ομάδος, γ) 

εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος σε συνθήκες διαβιώσεως δυ-

νάμενες να επιφέρουν την πλήρη ή τη μερική σωματική κατα-

στροφή αυτής, δ) μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδιση των 

γεννήσεων εις τους κόλπους ορισμένης ομάδος, ε) αναγκαστική 

μεταφορά παιδιών μιας ομάδας εις ετέρα ομάδα».3 

 

 

 

 

 
1 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Law of occupation, Analysis of 

Government, Proposals for Redress (Washington: Carnegie Endowment for World 

Peace, November 1944), 79- 90.  
2 UNGA, A/RES/96/I, 1946. 
3 “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,” UNGA, 

A/RES/260/III, 1948. 
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Α. Η νομολογία του ICTY 

 

Η σύσταση του ad hoc Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσ-

λαβία (στο εξής ICTY) το 19934 «ανατροφοδότησε» τη Σύμβαση για 

τη Γενοκτονία με την πλούσια νομολογία του, ερμηνεύοντας για πρώτη 

φορά τις ουσιαστικές διατάξεις της. Το ICTY κήρυξε το πέρας των ερ-

γασιών του στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αφού μετά από είκοσι τέσσερα 

χρόνια λειτουργίας εξέφερε τη δικανική κρίση του σε σημαντικότατες 

υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας 

και γενοκτονίας. Όσον αφορά, ειδικότερα, τις υποθέσεις γενοκτονίας 

που ήχθησαν ενώπιον του ICTY, παρότι η κατηγορία για το έγκλημα 

της γενοκτονίας περιελήφθη σε πολλά κατηγορητήρια, εντούτοις σε ε-

πίπεδο αποδεικτικής διαδικασίας η δυσκολία απόδειξης της υποκειμε-

νικής υπόστασης του εγκλήματος της γενοκτονίας, δηλαδή του ειδικού 

δόλου που απαιτείται για την τέλεσή της, αποτέλεσε τροχοπέδη για την 

απόδοση ποινικών ευθυνών σε αρκετές περιπτώσεις, γι’ αυτό και το 

ICTY με πάγια νομολογία του κατέληξε ότι γενοκτονία τελέστηκε μόνο 

στην περίπτωση της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα. 

Ενδεικτικά, στην υπόθεση Brdanin,5 ο οποίος αποτελούσε ηγετική 

πολιτική φιγούρα της σερβικής Αυτόνομης Περιοχής της Κράινα στην 

Κροατία (Autonomous Region of Krajina-ARK) και κατείχε εξέχοντα 

ρόλο σε αυτή, το ICTY απάλλαξε τον κατηγορούμενο από την κατηγο-

ρία της γενοκτονίας ήδη κατά τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς 

έκρινε ότι ναι μεν οι πράξεις που είχαν λάβει χώρα στην περιοχή της 

Κράινα και στις οποίες ο κατηγορούμενος διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο, όπως οι σωματικές και πνευματικές βλάβες που σε πολλές περι-

πτώσεις κατέληξαν στη φυσική εξόντωση των Βοσνίων μουσουλμάνων 

και Κροατών της ARK, τους οποίους άλλωστε το Δικαστήριο είχε 

προσδιορίσει ως το στοχοποιημένο μέρος ομάδας, πληρούσαν την α-

ντικειμενική υπόσταση (actus reus) του εγκλήματος της γενοκτονίας, 

αλλά δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι πράξεις αυτές 

έγιναν με το σκοπό της εξόντωσης των συγκεκριμένων ομάδων από την 

ARK, δηλαδή δεν υπήρχε ο ειδικός δόλος της γενοκτονίας στο πρό-

σωπο του κατηγορουμένου. Στην ίδια υπόθεση, ως προς τη διάκριση 

γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης, το ICTY υιοθέτησε την άποψη ότι η 

Σύμβαση ορίζει ως γενοκτονία μόνο τη φυσική ή βιολογική κατα-

στροφή μιας ανθρώπινης ομάδας και όχι την κοινωνική εξόντωση ή το 

 
4 UNGA, S/RES/808, 1993/Statute of the Tribunal, S/25704, 1993. 
5 “Prosecutor/Brdanin, IT-99-36,” Trial Judgment of September 1, 2004, Appeal 

Chamber Judgment of April 3, 2007, ICTY, www.icty.org/case/brdanin/4.  
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βίαιο εκτοπισμό της, δηλαδή ότι η εθνοκάθαρση δε συνιστά γενοκτο-

νία. 

Στο συμπέρασμα της έλλειψης του ειδικού δόλου της γενοκτονίας 

κατέληξε το ICTY και στην υπόθεση Jelisic.6 Στην υπόθεση αυτή, δε-

δομένου ότι ο κατηγορούμενος είχε αποδεχθεί τις τριάντα μία από τις 

τριάντα δύο κατηγορίες, δηλώνοντας την ενοχή του ήδη από την προ-

καταρκτική διαδικασία και δείχνοντας συνεργάσιμος προς τις εισαγγε-

λικές και δικαστικές αρχές, η αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του 

ICTY περιορίστηκε στη μοναδική κατηγορία που ο κατηγορούμενος 

αρνούνταν: τη γενοκτονία. O Jelisic, αυτοαποκαλούμενος ως ο «Σέρ-

βος Αδόλφος», προσωνύμιο ενδεικτικό της δράσης του κατά τη διάρ-

κεια των εχθροπραξιών στο έδαφος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, είχε ε-

μπλακεί στις εγκληματικές πράξεις που έλαβαν χώρα το Μάιο του 1992 

στην επαρχία Brcko, όπου κατά την εισβολή των σερβικών στρατιωτι-

κών, παραστρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων οι μουσουλμάνοι 

και Κροάτες κάτοικοι χωρίστηκαν από τους Σέρβους, συγκεντρώθηκαν 

και μεταφέρθηκαν στο κέντρο κράτησης Luka. Διευθυντής του κέ-

ντρου κράτησης Luka ήταν ο κατηγορούμενος Jelisic, ο οποίος, αντι-

ποιούμενος την αστυνομική ιδιότητα, ήλεγχε τους κρατουμένους, τους 

βασάνιζε και σε πολλές περιπτώσεις τους εκτελούσε. 

Η ομολογία των πράξεων του κατηγορουμένου οδήγησε το Δικα-

στήριο στο ασφαλές συμπέρασμα ότι πληρούνταν η αντικειμενική υ-

πόσταση του εγκλήματος της γενοκτονίας, ενώ δεν υπήρχε αμφιβολία 

ότι ο Jelisic ασκούσε μια de facto εξουσία στο προσωπικό του κέντρου 

κράτησης Luka, ακόμη και αν εντέλει ενεργούσε πέραν και κατά παρά-

βαση της εξουσίας που του είχε ανατεθεί. Παράλληλα, οι Βόσνιοι μου-

σουλμάνοι κάτοικοι της επαρχίας είχαν προσδιορισθεί από το Δικαστή-

ριο ως η προστατευόμενη ομάδα που είχε στοχοποιηθεί. Ωστόσο, ως 

προς τον έλεγχο της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, η από-

δειξη του απαιτούμενου ειδικού σκοπού φάνηκε ακατόρθωτη. Παρότι 

το ICTY, ερμηνεύοντας ευρέως τις διατάξεις της Σύμβασης, θεώρησε 

ότι εν απουσία ευθείας και πλήρους απόδειξής του, ο ειδικός σκοπός 

συνάγεται από σειρά γεγονότων και συνθηκών, δεν μπορούσε να κατα-

λήξει με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός 

του Brcko είχε στοχοποιηθεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξόντωσής του 

διά εκτελέσεων. Περαιτέρω, το Δικαστήριο εξέτασε και το ενδεχόμενο 

ένα τέτοιο σχέδιο να εκπορεύθηκε από τον ίδιο τον κατηγορούμενο και 

μόνο, δηλαδή όχι από μία οργάνωση ή κυβερνητική πολιτική αλλά από 

 
6 “Prosecutor/Jelisic, IT-95-10-T,” Trial Judgment of December 14, 1999, Appeals 

Chamber Judgment of July 5, 2001, ICTY, www.icty.org/cases/party/672/4.  
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ένα «μοναχικό» αυτουργό, καθώς κάτι τέτοιο θεωρητικά δε θα μπο-

ρούσε να αποκλεισθεί από τους ορισμούς της Σύμβασης. Άλλωστε, η 

ρητορική μίσους του κατηγορουμένου σε βάρος των μουσουλμάνων 

και οι προκλητικές δηλώσεις του ότι είχε μεταβεί στην επαρχία Brcko 

για να σκοτώσει μουσουλμάνους συνηγορούσαν στην ερμηνεία αυτή, 

όμως παράλληλα μαρτυρούσαν μια διαταραγμένη προσωπικότητα που, 

κατά το δικαστήριο, «ενεργούσε αυθαίρετα και αυθόρμητα σε βάρος 

των μουσουλμάνων και όχι υποκινούμενος από τον ειδικό δόλο γενο-

κτονίας τους».7  

Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω και κατόπιν εκτίμησης της προ-

σωπικότητας του κατηγορουμένου, το ICTY κατέληξε ότι στο πρό-

σωπο του Jelisic δεν υπήρχε ο ειδικός δόλος για το έγκλημα της γενο-

κτονίας και τον απάλλαξε από την κατηγορία. 

Ομοίως, ο στρατηγός Krstic αθωώθηκε από την κατηγορία της γε-

νοκτονίας, αφού το Δικαστήριο έκρινε ότι απουσίαζε το στοιχείο του 

ειδικού δόλου εξόντωσης των Βοσνίων μουσουλμάνων.8 Ωστόσο, κα-

ταδικάστηκε για την πράξη της συμμετοχής και παροχής βοήθειας στη 

γενοκτονία, αφού προσέφερε βοήθεια στον Mladic,9 γνωρίζοντας την 

εφαρμογή εκ μέρους του, του σχεδίου γενοκτονίας. Στην ίδια υπόθεση, 

το ICTY προχώρησε στην καινοτόμα πρόταση για διαχωρισμό ανά-

μεσα σε προσωπικό και συλλογικό δόλο γενοκτονίας, με τον τελευταίο 

να περικλείει τη συστηματική πολιτική γενοκτονίας που εφαρμόζεται, 

στην οποία ο κάθε φυσικός αυτουργός συμμετέχει. Τούτο γιατί η γενο-

κτονία ως πράξη προϋποθέτει τη συλλογική δράση προς τον επιδιωκό-

μενο σκοπό και τη συμμετοχή πολλών δραστών. Έτσι, ο σκοπός της 

φυσικής καταστροφής της προστατευόμενης ομάδας θα πρέπει να ενυ-

πάρχει στην πράξη καθεαυτή, ανεξάρτητα από το κίνητρο του κάθε 

θύτη το οποίο μπορεί να διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ανα-

γκαίο να αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος μοιραζόταν τον κοινό 

σκοπό τέλεσης γενοκτονίας.10 

Περαιτέρω, το ICTY με τις αποφάσεις του στις υποθέσεις Jelisic και 

Krstic11 επιβεβαίωσε ότι τόσο ο ορισμός της γενοκτονίας, όσο και η 

 
7 “Prosecutor/Jelisic,” par. 107-108.  
8 “Prosecutor v. Krstic, IT-98-33-A,” Trial Judgment, August 2, 2001/Appeals Cham-

ber Judgment of April 19, 2004, ICTY, www.icty.org/cases/party/711/4.  
9 Δε συμμετείχε ενεργά στις εκτελέσεις, αλλά οργάνωσε την αποχώρηση των μου-

σουλμάνων γυναικών και παιδιών από τη Σρεμπρένιτσα. 
10 “Prosecutor v. Krstic, Case no. IT-98-33-A,” Trial Judgment of August 2, 2001, 

par. 549. 
11 “Prosecutor/Jelisic,” par. 78-83· “Prosecutor/Krstic,” par. 541. 
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ποινική δίωξη για τις πράξεις αυτής αντανακλούν εθιμικό δίκαιο,12 ενώ 

αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του στη διάκριση γενοκτονίας και εθνο-

κάθαρσης στην υπόθεση Krstic. Κατά το Δικαστήριο, η φυσική εξό-

ντωση μίας ομάδας συνιστά την προφανή μέθοδο καταστροφής της, 

χωρίς να αποκλείονται όμως άλλες μέθοδοι, όπως είναι η σκόπιμη εξά-

λειψη της κουλτούρας και της ταυτότητας, με απώτερο στόχο την εξα-

φάνιση της ομάδας ως οντότητας.13 Με τον τρόπο αυτό το Δικαστήριο 

συμπεριέλαβε στον ορισμό της γενοκτονίας την πολιτισμική γενοκτο-

νία, συμπεραίνοντας πως  

 

«όπου υπάρχει η φυσική ή βιολογική εξόντωση υφίστανται συ-

χνά ταυτόχρονες επιθέσεις κατά της πολιτιστικής και θρησκευτι-

κής κληρονομιάς και των συμβόλων της στοχευμένης ομάδας, ε-

πιθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν νόμιμα να θεωρηθούν ως από-

δειξη ενός σκοπού φυσικής καταστροφής της ομάδας».14  

 

Αινιγματικά, όμως, το ICTY κατέληξε ότι το εθιμικό διεθνές δίκαιο 

περιορίζει τον ορισμό της γενοκτονίας στις πράξεις που στοχεύουν στη 

φυσική ή βιολογική, ολική ή μερική εξόντωση της ομάδας και δεν πε-

ριλαμβάνεται στον ορισμό της γενοκτονίας μία επιχείρηση που στο-

χεύει μόνο κατά των πολιτισμικών ή κοινωνιολογικών χαρακτηριστι-

κών μιας ομάδας.15 Άλλωστε, ως προς το ίδιο ζήτημα αντίθετες από-

ψεις εκφράζονταν από τις διαφορετικές συνθέσεις του ICTY, άλλοτε 

ότι η εθνοκάθαρση ως βίαιος εκτοπισμός πληθυσμών συνιστά γενοκτο-

νία,16 άλλοτε ότι η Σύμβαση για τη Γενοκτονία απαγορεύει μόνο τη 

φυσική ή βιολογική καταστροφή μιας ανθρώπινης ομάδας και όχι την 

κοινωνική εξόντωση ή τον εκτοπισμό της.17 

 
12 Ήδη το ΔΔΔ στη Γνωμοδότησή του για τις Επιφυλάξεις στη Σύμβαση για τη Γενο-

κτονία το 1951 είχε αποφανθεί περί του εθιμικού χαρακτήρα των διατάξεων της Σύμ-

βασης. 
13 “Prosecutor/Krstic,” par. 574-576. 
14 Αυτ., par. 580. Άλλες περιπτώσεις απρόκλητης καταστροφής ιδιωτικής και δημό-

σιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων μνημείων πολιτιστικής ή θρησκευτικής κλη-

ρονομιάς, σε βάρος των Βόσνιων μουσουλμάνων και των Βόσνιων Κροατών, το 

ICTY έκρινε ότι συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ως πράξεις δίωξης 

των ανωτέρω προστατευόμενων ομάδων. Βλ. “Prosecutor/Blaskic, IT-95-14,” Trial 

Judgment of 29 July 2004, par. 149, ICTY· “Prosecutor/Karadzic, IT-95-5/18,” Trial 

Judgment of 24 March 2016, par. 2548-2559, ICTY. 
15 Αυτ., par. 580. 
16 “Prosecutor/Blagojevic, Case no. IT-02-60,” Trial Judgment of January 17, 2005, 

ICTY, www.icty.org/cases/party/665/4.  
17 “Prosecutor/Brdanin, Case no. IT-99-36.” 
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Ακολούθως, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (στο εξής ΔΔΔ) στην 

υπόθεση της γενοκτονίας της Βοσνίας, επικαλούμενο τις προπαρα-

σκευαστικές εργασίες της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, κατέληξε ότι 

οι καταστροφές ιστορικών κτιρίων και μνημείων πολιτιστικής και θρη-

σκευτικής κληρονομιάς της προστατευόμενης ομάδας είναι ύψιστης 

σημασίας,18 στο βαθμό που στοχεύουν στον περιορισμό των ιχνών της 

πολιτισμικής ή θρησκευτικής παρουσίας μιας ομάδας, και αντίθετες σε 

νομικούς κανόνες, όμως δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των πράξεων 

γενοκτονίας που ορίζονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης.19 Σε κάθε περί-

πτωση τα δύο δικαστήρια κατέληξαν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι 

επιθέσεις και καταστροφές κατά θρησκευτικών ή ιστορικών κτιρίων 

και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς εξομοιώνονται με έγκλημα 

κατά της ανθρωπότητας και καθιστούν αναγκαία την κινητοποίηση της 

διεθνούς κοινότητας για τη δίωξή τους, έστω και αν φαίνεται ακόμη 

πολύ τολμηρό να συνδέσουμε τέτοιου είδους υποθέσεις με τις περιπτώ-

σεις πολιτισμικής γενοκτονίας. 

Σε μια από τις τελευταίες, πριν τη λήξη της λειτουργίας του, αποφά-

σεις το ICTY καταδίκασε το Radovan Karadzic, μεταξύ άλλων, για τη 

γενοκτονία που έλαβε χώρα στη Σρεμπρένιτσα, ενώ τον απάλλαξε από 

την κατηγορία για γενοκτονία σε άλλες περιοχές της Βοσνίας-Ερζεγο-

βίνης την περίοδο του 1992.20 Ο Karadzic, ιδρυτικό μέλος και αρχηγός 

του Σερβικού Δημοκρατικού Κόμματος (SDS) και στη συνέχεια Πρό-

εδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ήχθη ενώ-

πιον του ICTY τον Ιούλιο του 2008, κατηγορούμενος με συνολικά έ-

ντεκα κατηγορίες, δύο για γενοκτονία, πέντε για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας και τέσσερις για παραβιάσεις των κανόνων πολέμου.  

Η δεύτερη κατηγορία για γενοκτονία αφορούσε το σχεδιασμό, την 

οργάνωση, καθοδήγηση, εκτέλεση και τη συμμετοχή του κατηγορου-

μένου στην επιχείρηση αφανισμού των Βόσνιων μουσουλμάνων της ε-

παρχίας Σρεμπρένιτσα με εκτέλεση των νέων ανδρών και αγοριών και 

το βίαιο εκτοπισμό των γυναικών, μικρών παιδιών και ηλικιωμένων το 

έτος 1995 (“Srebrenica Joint Criminal Enterprise JCE”). Όσον αφορά 

την πρώτη κατηγορία για γενοκτονία σε άλλες επτά περιοχές της Βοσ-

 
18 Άλλωστε, στην υπόθεση Prlic, τις περιπτώσεις καταστροφής σπιτιών του μουσουλ-

μανικού πληθυσμού της Βοσνίας και τζαμιών, το ICTY χαρακτήρισε ως παράνομη 

και υπαίτια καταστροφή περιουσίας μη χαρακτηρισμένη ως στρατιωτικής αναγκαιό-

τητας. Βλ. “Prosecutor/Prlic et al., IT-04-74-T,” Trial Judgment of 29 May 2013, par. 

1523-1556, 1557-1599, 1600-1618, ICTY. 
19 “Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro,” ICJ, Reports 2007, 43, par. 

344, www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-BI.pdf.  
20 “Prosecutor/Karadzic,” www.icty.org/cases/party/703/4.  
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νίας- Ερζεγοβίνης, το Δικαστήριο ως προς το διαχωρισμό γενοκτονίας 

και εθνοκάθαρσης, κατέληξε ότι, αν και πληρούται το actus reus της 

γενοκτονίας υπό τη μορφή της φυσικής εξόντωσης και της πρόκλησης 

σωματικών και πνευματικών βλαβών στα θύματα, ωστόσο δεν προκύ-

πτει ο ειδικός δόλος που απαιτείται, ότι δηλαδή οι πράξεις αυτές σχε-

διάστηκαν και εκτελέσθηκαν με σκοπό τον αφανισμό των προστατευ-

όμενων ομάδων των Βόσνιων μουσουλμάνων και Κροατών της Βοσνί-

ας στις αντίστοιχες επαρχίες. 

Το ICTY κατά την πάγια νομολογία του πείσθηκε ότι υπήρχε σχέδιο 

εξόντωσης μόνο ως προς τους Βόσνιους μουσουλμάνους της Σρεμπρέ-

νιτσα, το οποίο εκτελέσθηκε από αξιωματούχους του σερβοβοσνιακού 

στρατού και οπωσδήποτε δε θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την κα-

θοδήγηση και τις διαταγές του επικεφαλής του σερβοβοσνιακού στρα-

τού, Radko Mladic. Παράλληλα, το γεγονός ότι η προστατευόμενη ο-

μάδα που βρέθηκε στο στόχαστρο των αυτουργών ήταν οι χιλιάδες 

Βόσνιων μουσουλμάνων, άνδρες και αγόρια στρατεύσιμης ηλικίας, α-

νεξαρτήτως αν ήταν μαχητές ή άμαχοι, οι οποίοι αποτελούσαν ένα ση-

μαντικό ποσοστό των Βόσνιων ανδρών της Σρεμπρένιτσα, επιβεβαιώ-

νει την ύπαρξη του ειδικού δόλου της γενοκτονίας, καθώς ο αφανισμός 

των Βόσνιων ανδρών και αγοριών θα απειλούσε την ίδια την επιβίωση 

και αναπαραγωγή της συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας και πληροί το 

σκοπό εξόντωσης των Βόσνιων μουσουλμάνων της Σρεμπρένιτσα. Ο 

Karadzic, κατά το Δικαστήριο, ήταν αναμφισβήτητα το πρόσωπο που 

είχε την εξουσία να ελέγξει, να σταματήσει και να αποφύγει την υλο-

ποίηση του σχεδίου εκτέλεσης των μελών της ανωτέρω ομάδας, αλλά 

δεν το έπραξε. Αντιθέτως, έχων πλήρη γνώση του σχεδίου, μοιραζόταν 

τον κοινό σκοπό εξόντωσής τους και συνεισέφερε δραστικά σε αυτόν. 

Την ίδια προσέγγιση ακολούθησε το ICTY στην υπόθεση Mladic, 

με την προτελευταία πριν τη λήξη των εργασιών του απόφασή του,21 

καταδικάζοντας τον επικεφαλής του σερβοβοσνιακού στρατού σε ισό-

βια κάθειρξη για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπό-

τητας και για το έγκλημα της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα. 

 

 

 

 

 

 

 
21 “Prosecutor/Mladic, IT-09-92,” Trial Judgment of 22 November 22, 2017, ICTY, 

www.icty.org/cases/party/703/4.  



278 Βαλκανικά Σύμμεικτα 19 (2019-2020) 

Β. Η νομολογία του ΔΔΔ 

 

1. Η υπόθεση της γενοκτονίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

  

Στον απόηχο της διάλυσης της πρώην Γιουγκοσλαβίας και του αιματη-

ρού διαμελισμού του ομοσπονδιακού κράτους, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

προσέφυγε ενώπιον του ΔΔΔ, κατηγορώντας τη Σερβία για γενοκτονία 

σε σχέση με όλες εκείνες τις πράξεις που μέχρι τότε χαρακτηρίζονταν 

ως «εθνοκάθαρση» και στοχεύοντας σε μια ευρεία ερμηνεία του όρου 

της γενοκτονίας πέρα από τα στενά όρια της γραμματικής διατύπωσης 

των διατάξεων της Σύμβασης. Το ερμηνευτικό αυτό ζήτημα θα ήταν, 

βέβαια, καθοριστικό για την ίδια την αρμοδιότητα του ΔΔΔ επί της 

προσφυγής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, δεδομένου ότι αυτή βασιζόταν 

αποκλειστικά στο άρθρο 9 της Σύμβασης για τη Γενοκτονία και ο χα-

ρακτηρισμός των επίδικων πράξεων ως εγκλημάτων κατά της ανθρω-

πότητας θα έθετε υπό αμφισβήτηση την αρμοδιότητα του Δικαστη-

ρίου.22 

Η προσφυγή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ενώπιον του ΔΔΔ κατά της 

Σερβίας-Μαυροβουνίου (στο εξής υπόθεση της Γενοκτονίας) για την 

παραβίαση της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλή-

ματος της Γενοκτονίας αποτελεί τομή για την εξέλιξη του διεθνούς δι-

καίου, καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της διεθνούς δικαιοσύ-

νης που ένα κυρίαρχο κράτος παραπέμφθηκε ενώπιον του ΔΔΔ για το 

αδίκημα της γενοκτονίας. Άλλωστε, ο μαζικός χαρακτήρας του εγκλή-

ματος της γενοκτονίας μαρτυρά μια οργάνωση και μια προδιαγεγραμ-

μένη πολιτική στη διάπραξή του, η οποία με τη σειρά της γεννά ερω-

τήματα για τη διεθνή κρατική ευθύνη των κρατών που σχεδίασαν, προ-

κάλεσαν ή ακόμη-ακόμη ανέχθηκαν τη συστηματική τέλεσή του.  

Βέβαια, σε σχέση με τις κτηνωδίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρ-

κεια των πολεμικών συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ-

πιον του ΔΔΔ ήχθη και η προσφυγή της Κροατίας κατά της Σερβίας για 

την παραβίαση της Σύμβασης για τη Γενοκτονία.23 Στην υπόθεση αυτή 

το Δικαστήριο εξέτασε τους ισχυρισμούς της Κροατίας ότι η Σερβία 

ήταν υπεύθυνη για τη διάπραξη γενοκτονίας κατά των Κροατών, αλλά 

και τον αντίθετο ισχυρισμό της Σερβίας ότι η Κροατία είχε διαπράξει 

 
22 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),” ICJ, Reports 2007, 

www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-BI.pdf.  
23 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Croatia v. Serbia),” ICJ, Reports 2015, www.icj-cij.org/files/case-related/ 

118/118-20150203-JUD-01-00-BI.pdf.  
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γενοκτονία σε βάρος Σέρβων και στην απόφασή του της 3ης Φεβρουα-

ρίου 2015 απέρριψε και τις δύο προσφυγές, με την αιτιολογία ότι, πα-

ρότι είχαν λάβει χώρα πολλές πράξεις που πληρούν το actus reus της 

γενοκτονίας, ωστόσο έλειπε το mens rea, διότι δεν υπήρξε καμία από-

δειξη ότι οι πράξεις αυτές τελέστηκαν με τον αναγκαίο ειδικό σκοπό 

ολικής ή μερικής καταστροφής συγκεκριμένων στοχοποιημένων ομά-

δων.24 

Στην υπόθεση της Γενοκτονίας το ΔΔΔ με την απόφασή του δέχθηκε 

ότι δεν είχε διαπραχθεί γενοκτονία, παρά μόνο στην περίπτωση της 

Σρεμπρένιτσα, διότι κατά τα λοιπά δεν προέκυψαν επαρκείς αποδείξεις 

του ειδικού σκοπού της γενοκτονίας. Περαιτέρω, η ευθύνη της Σερβίας 

εκτεινόταν στην αποτυχία της να αποτρέψει την τέλεση της γενοκτο-

νίας στο έδαφός της, αλλά και να παραπέμψει τους αυτουργούς της ε-

νώπιον της δικαιοσύνης, όμως η ίδια ούτε είχε τελέσει γενοκτονία, ούτε 

είχε συμμετάσχει στη διάπραξή της, ούτε την είχε σχεδιάσει ή υποκι-

νήσει. Τέλος, το Δικαστήριο δεν καταδίκασε τη Σερβία σε καμιάς μορ-

φής επανόρθωση για τις ανωτέρω εκ μέρους της παραβιάσεις. 

Η απόφαση του ΔΔΔ στην υπόθεση της Γενοκτονίας πυροδότησε 

τον ακαδημαϊκό διάλογο γύρω από το ζήτημα της κρατικής ευθύνης για 

το έγκλημα της γενοκτονίας. Βέβαια, η σχετική συζήτηση είχε ξεκινή-

σει ήδη κατά το στάδιο προπαρασκευής της Σύμβασης για τη Γενοκτο-

νία, με τα κράτη να διίστανται ως προς το εάν θα ήταν επιτρεπτή η 

απόδοση ευθύνης σε κράτος για το συγκεκριμένο έγκλημα.25 

Το πρώτο ζήτημα που κλήθηκε να εξετάσει το Δικαστήριο είναι αν 

το κράτος «μπορεί» να διαπράξει γενοκτονία, αν δηλαδή είναι υποκεί-

μενο της αρνητικής υποχρέωσης περί μη διάπραξης γενοκτονίας ή αν 

φορέας αυτής της υποχρέωσης είναι μόνο το άτομο. Το ΔΔΔ έκρινε ότι 

το άρθρο 1 της Σύμβασης για τη Γενοκτονία περικλείει την υποχρέωση 

του κράτους να μη διαπράττει γενοκτονία, παρότι αυτή δεν εισάγεται 

ρητά από τη Σύμβαση, κατοχυρώνοντας έτσι το διττό χαρακτήρα της 

ευθύνης από την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης, αφενός ως ατομι-

κής ποινικής και αφετέρου ως κρατικής.26 

Τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία κράτη έχουν α-

ναλάβει τις υποχρεώσεις να προλαμβάνουν και να τιμωρούν το έ-

 
24 Federica Paddeu, “Ghosts of genocides past? State responsibility for genocide in 

the former Yugoslavia,” Cambridge Law Journal 74 (2015): 198-201. 
25 William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2000), 418-424. 
26 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),” ICJ, Reports 2007, 

par. 162-166. 
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γκλημα της γενοκτονίας, να τιμωρούν τους αυτουργούς του, να θεσπί-

σουν τα απαιτούμενα νομοθετικά μέτρα προς εξασφάλιση της εφαρμο-

γής των διατάξεων της Σύμβασης, να προσάγουν τους κατηγορούμε-

νους για το έγκλημα της γενοκτονίας ενώπιον των δικαστικών αρχών 

τους και να εκδίδουν τους κατηγορούμενους για γενοκτονία. Η παρα-

βίαση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις γεννά κρατική ευ-

θύνη για τη γενοκτονία, η οποία έχει διαπραχθεί από κάποιο φυσικό 

πρόσωπο. 

Ωστόσο, η γραμματική διατύπωση των διατάξεων της Σύμβασης δύ-

σκολα αφήνει περιθώρια για την ευρεία και δημιουργική ερμηνεία του 

ΔΔΔ, η οποία παράλληλα αντιβαίνει στο πνεύμα του ίδιου του νομο-

θέτη της Σύμβασης.27 Ειδικότερα, η Σύμβαση για τη Γενοκτονία βασί-

σθηκε στα ιστορικά δεδομένα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τα συ-

μπεράσματα του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης, μεταξύ των οποίων 

ήταν ότι τα εγκλήματα διαπράττονται πάντα από το άτομο, είτε ενεργεί 

ως όργανο του κράτους είτε όχι, και όχι από «αφηρημένες» οντότη-

τες.28  

Υπό αυτή την έννοια, η μοναδική συμβατή με τα ιστορικά και θεω-

ρητικά δεδομένα ερμηνεία της Σύμβασης είναι ότι αυτή υποχρεώνει το 

κράτος να αποτρέπει και να τιμωρεί το έγκλημα της γενοκτονίας μόνο 

ως έκφανση της ατομικής εγκληματικότητας, χωρίς όμως να συνιστά 

παράνομη πράξη που γεννά κρατική ευθύνη. Περαιτέρω, η υποχρέωση 

του κράτους να μη διαπράττει γενοκτονία δεν πηγάζει από αυτή κα-

θαυτή τη Σύμβαση, κι αυτό γιατί η τυποποίηση του εγκλήματος στη 

Σύμβαση, δηλαδή η διατύπωση του ορισμού και των τρόπων τέλεσης 

της γενοκτονίας, γίνεται με καθαρά ποινικούς όρους και ως εκ τούτου 

εισάγει αυτή την υποχρέωση μόνο για το άτομο. Δε θα μπορούσε, άλ-

λωστε, να είναι αλλιώς, αφού τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση κράτη 

οφείλουν να εντάξουν στην εσωτερική έννομη τάξη τους και στο εθνικό 

ποινικό τους δίκαιο το έγκλημα της γενοκτονίας. 

Παράλληλα, η υποχρέωση του κράτους να μη διαπράττει γενοκτονία 

πηγάζει από το εθιμικό δίκαιο και μάλιστα από το πλέγμα των θεμε-

λιωδών κανόνων jus cogens της διεθνούς έννομης τάξης, στο οποίο η 

υποχρέωση αυτή αναμφίβολα ανήκει. Έτσι, οποιαδήποτε παραβίαση 

της υποχρέωσής του αυτής συνιστά παράνομη πράξη και αποδίδεται 

 
27 Paola Gaeta, “On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Geno-

cide?,” The European Journal of International Law 18, no. 4 (2007). 
28 “Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal,” In-

ternational Military Tribunal of Nuremberg, October 1, 1946, 223, www.loc.gov/rr/ 

frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf.  
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στο κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Σχεδίου Άρ-

θρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου για την Ευθύνη του Κράτους για 

Διεθνή Αδικοπραξία.29 Υπό το ανωτέρω πρίσμα, το ΔΔΔ έχει τη δικαι-

οδοσία, βασιζόμενο στον εθιμικό αλλά και τον jus cogens χαρακτήρα 

των κανόνων που αφορούν τη γενοκτονία, να εφαρμόσει τους τελευ-

ταίους για πράξεις που έλαβαν χώρα πριν την τυποποίηση της γενοκτο-

νίας στη Σύμβαση, ακόμη και για τις γενοκτονίες που τελέσθηκαν κατά 

τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εκ μέρους της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, κατά την εξέταση μιας –υποθετικής– προσφυγής κατά 

της Τουρκίας, η οποία ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

κράτος θα νομιμοποιούνταν παθητικά ενώπιον του ΔΔΔ.30 

Παράλληλα, η υποχρέωση μη διάπραξης γενοκτονίας συνιστά μια 

erga omnes υποχρέωση, η οποία δεσμεύει τα κράτη και δίνει το δικαί-

ωμα σε τρίτα μη θιγόμενα κράτη να στραφούν ενώπιον του ΔΔΔ κατά 

του κράτους που διαπράττει γενοκτονία για παραβίαση erga omnes υ-

ποχρέωσης, ζητώντας την απόδοση κρατικής ευθύνης σ’ αυτό για την 

παραβίαση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του Σχεδίου Άρθρων 

της ΕΔΔ για την Ευθύνη του Κράτους για Διεθνή Αδικοπραξία. 

Η ανωτέρω άποψη31 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διεθνής ευ-

θύνη για το έγκλημα της γενοκτονίας γεννάται τόσο έναντι του ατόμου 

όσο και έναντι του κράτους, προέρχεται όμως από την παραβίαση δια-

φορετικών κανόνων. Η μεν ευθύνη του ατόμου γεννάται από την πα-

ραβίαση του πρωτογενούς κανόνα του άρθρου 1 της Σύμβασης για τη 

Γενοκτονία, η δε κρατική ευθύνη από την παραβίαση των δευτερογε-

νών κανόνων για την ευθύνη του κράτους για διεθνή αδικοπραξία. Συ-

νεπώς, η απλή σκέψη του ΔΔΔ ότι η τέλεση γενοκτονίας από όργανο 

του κράτους γεννά κρατική ευθύνη αποδεικνύεται ισοπεδωτική, καθώς 

στην περίπτωση αυτή κάθε διεθνής αδικοπραξία ενός κρατικού οργά-

νου και η συνακόλουθη ποινική ευθύνη του θα επίσειε αυτοδικαίως 

κρατική ευθύνη και θα στιγμάτιζε το κράτος ως γενοκτόνο, κράτος-ε-

γκληματία ή κράτος-τρομοκράτη. 

Συμπερασματικά, η λογική σκέψη του ΔΔΔ ότι θα ήταν παράδοξο 

ένα κράτος να υποχρεούται να αποτρέπει τη γενοκτονία, αλλά να μην 

απαγορεύεται στο ίδιο να τη διαπράττει, μας οδηγεί στην παραδοχή ότι 

το κράτος είναι υποκείμενο της υποχρέωσης να μη διαπράττει γενοκτο-

 
29 “Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts,” 

UNGA, A/56/83, 2001. 
30 Aram Kuyumjian, “The Armenian Genocide: International Legal and Political Av-

enues for Turkey’s Responsibility,” Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 41 

(2011): 247. 
31 Βλ. ανωτέρω υποσ. 27. 
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νία, είτε η υποχρέωσή του αυτή πηγάζει από την ίδια τη Σύμβαση, είτε 

από τον jus cogens χαρακτήρα της υποχρέωσης. Το ΔΔΔ με την ερμη-

νεία του αφενός κάλυψε όποιο κενό δημιουργείτο από τη διατύπωση 

της Σύμβασης, αφετέρου στήριξε την απόδοση κρατικής ευθύνης στο 

άρθρο 40 του Σχεδίου Άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, κατα-

τάσσοντας την απαγόρευση της γενοκτονίας στο πλέγμα των jus cogens 

κανόνων του διεθνούς δικαίου. Το γεγονός αυτό, βέβαια, καθιστά ανα-

γκαία την αναζήτηση ενός ειδικού μηχανισμού ελέγχου της κρατικής 

ευθύνης στην περίπτωση της γενοκτονίας, που ξεκινά από τους πρωτο-

γενείς συμβατικούς και εθιμικούς διεθνείς κανόνες που αφορούν τη γε-

νοκτονία και καταλήγει στην εφαρμογή των δευτερογενών κανόνων 

για την απόδοση της κρατικής ευθύνης σε περίπτωση παραβίασης των 

πρωτογενών. 

 

2. Τα εμπόδια στην απόδοση κρατικής ευθύνης 

 

Το σημαντικότερο και συχνά ανυπέρβλητο εμπόδιο στο δρόμο για την 

απόδοση κρατικής ευθύνης για το έγκλημα της γενοκτονίας είναι η διά-

γνωση από το Δικαστήριο του ειδικού δόλου της γενοκτονίας στο 

«πρόσωπο» του κράτους, αφού προηγουμένως γίνει δεκτό ότι η αμιγώς 

ποινική έννοια του δόλου είναι εφαρμοστέα σε μια κρατική οντότητα.  

Με αφετηρία τη διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών κανόνων και 

την παραδοχή ότι η τέλεση της γενοκτονίας αποτελεί τον πρωτογενή 

κανόνα που παραβιάζεται, ο ειδικός δόλος πρέπει να αναζητηθεί στο 

ίδιο επίπεδο, δηλαδή στα πρόσωπα των φυσικών αυτουργών της γενο-

κτονίας και μόνο. Περαιτέρω, στη διαδικασία εφαρμογής των δευτερο-

γενών κανόνων απόδοσης της κρατικής ευθύνης η αναζήτηση του δό-

λου περιττεύει, αφού έχει ήδη διαγνωσθεί. Υπό αυτήν την άποψη, η 

ύπαρξη του ειδικού δόλου για την τέλεση γενοκτονίας στο πρόσωπο 

του κράτους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απόδοση κρατικής ευ-

θύνης.32 

Ως ασφαλές κριτήριο για την απόδοση κρατικής ευθύνης θα μπο-

ρούσε να λειτουργήσει αυτό της «συστηματικής εγκληματικότητας».33 

Το κριτήριο αυτό εντοπίζεται κάθε φορά που πράξεις γενοκτονίας ε-

ντάσσονται σε μια κρατική πολιτική την οποία ο αυτουργός τους υπη-

ρετεί και καθιστά περιττή την αναζήτηση του ειδικού δόλου του κρά-

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι επιθέσεις της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας κατά των Αρμενίων και των Ελλήνων, του καθεστώτος των 

 
32 Marko Milanovic, “State Responsibility for Genocide,” EJIL 17, no. 3 (2006): 553-604. 
33 Βλ. ανωτέρω υποσ. 27. 
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Ναζί κατά των Εβραίων, της κυβέρνησης της Ρουάντα κατά των Τού-

τσι, στις οποίες υπήρχε γενοκτόνος κρατική πολιτική και ευρεία και 

συστηματική χρήση βίας κατά συγκεκριμένης ομάδας, οι οποίες εφαρ-

μόζονταν από τα όργανα του κράτους. 

Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται ως προς την απόδοση κρατικής ευ-

θύνης για το έγκλημα της γενοκτονίας είναι αν η ατομική ποινική ευ-

θύνη του δράστη της γενοκτονίας συνιστά ή πρέπει να συνιστά προϋ-

πόθεση της κρατικής ευθύνης. Η ΕΔΔ στο σχολιασμό της για το Σχέδιο 

Άρθρων για την κρατική ευθύνη για διεθνείς αδικοπραξίες ξεκαθάρισε, 

ότι η ποινική καταδίκη των αυτουργών της γενοκτονίας δεν αποκλείει 

την ύπαρξη κρατικής ευθύνης.34 

Η διάπραξη της γενοκτονίας δύναται να γεννήσει δύο είδη ευθύνης, 

την ατομική ποινική ευθύνη και την κρατική ευθύνη, διότι η γενοκτονία 

συνιστά ταυτόχρονα ποινικό αδίκημα, οπότε επισύρει την ποινική ευ-

θύνη των αυτουργών του, αλλά και παράνομη αδικοπραξία, οπότε επι-

σύρει την ευθύνη του κράτους, υπό τις προϋποθέσεις που εισάγει το 

Σχέδιο Άρθρων της ΕΔΔ για την κρατική ευθύνη. Οι δύο διαφορετικές 

μορφές ευθύνης υπηρετούν και διαφορετικούς σκοπούς, η μεν ατομική 

ποινική ευθύνη στοχεύει στον κολασμό του δράστη, στην τιμωρία του, 

στην αποτροπή και στον παραδειγματισμό του κοινωνικού συνόλου, η 

δε κρατική ευθύνη στοχεύει στην επανόρθωση και αποζημίωση των 

θυμάτων, και είναι πολύ πιθανό, πλην όχι αναγκαίο, η μία να συρρέει 

με την άλλη. 

Στην υπόθεση της Γενοκτονίας το ΔΔΔ διατύπωσε την άποψη ότι η 

προηγούμενη ατομική ποινική ευθύνη των δραστών της γενοκτονίας 

δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ή sine qua non όρο για την ύπαρξη 

κρατικής ευθύνης. Η σχέση ατομικής και κρατικής ευθύνης θα μπο-

ρούσε να χαρακτηρισθεί ως νομοτελειακή. Η μία δεν εξαρτάται από 

την άλλη, όπως εύστοχα διαπίστωσε το ΔΔΔ, ούτε την αποκλείει, όμως 

η μία μπορεί να «πυροδοτήσει» την άλλη, καθώς ούτε το κράτος μπορεί 

να διαπράξει γενοκτονία χωρίς να εμπλέξει φυσικά πρόσωπα, de jure ή 

de facto όργανα και εκπροσώπους του, αλλά ούτε ένας ιδιώτης ή μια 

ομάδα ιδιωτών μπορούν μόνοι τους να διαπράξουν ένα τέτοιου μεγέ-

θους και χαρακτήρα έγκλημα χωρίς τη βοήθεια του κράτους ή την ύ-

παρξη μιας αντίστοιχης κρατικής πολιτικής ή έστω την ανοχή του κρά-

τους. Ορθότερα, η κρατική ευθύνη εξαρτάται περισσότερο από την α-

 
34 “Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Report of 

the International Law Commission on the work of its Fifty-third Session,” U.N. Doc. 

A/56/10, 56th Sess., Supp. no. 10, Art. 58, 2001. 
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τομική, καθώς σε πρακτικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτή, 

ενώ η ατομική ποινική ευθύνη μπορεί να υπάρξει χωρίς την κρατική. 

Ακόμη, όμως, και αν δεχθούμε την άποψη ότι η απαγόρευση διά-

πραξης γενοκτονίας προέρχεται από διαφορετική πηγή για το άτομο 

απ’ ό,τι για το κράτος, δηλαδή για το μεν άτομο ευθέως από τη Σύμ-

βαση, για το δε κράτος από τις αρχές του jus cogens, οδηγούμαστε στο 

ίδιο συμπέρασμα. Οι δύο διαφορετικές μορφές ευθύνης που προκύ-

πτουν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, επειδή οι αντίστοιχες υποχρεώ-

σεις κράτους και ατόμου πηγάζουν από διαφορετικούς πρωτογενείς κα-

νόνες. Αυτό σημαίνει πως η ατομική ποινική ευθύνη ενός κρατικού ορ-

γάνου για τη διάπραξη γενοκτονίας δεν επιφέρει αυτοδικαίως και την 

κρατική ευθύνη του κράτους που αυτό υπηρετούσε. Άλλωστε, ένα διε-

θνές δικαστήριο, όπως το ΔΔΔ στην περίπτωση της Σερβίας, δεν έχει 

το χαρακτήρα ποινικού δικαστηρίου και ούτε την αρμοδιότητα να εξε-

τάσει την ποινική ευθύνη προσώπων, η οποία ανήκει κατ’ αποκλειστι-

κότητα στα ad hoc συσταθέντα διεθνή ποινικά δικαστήρια. 

Τέλος, ένα τρίτο εμπόδιο που πρέπει να υπερκερασθεί για την από-

δοση κρατικής ευθύνης για γενοκτονία είναι αυτό του επιπέδου της α-

πόδειξης.35 Στην υπόθεση της Γενοκτονίας το ΔΔΔ αναζήτησε έναν 

πολύ αυστηρό και υψηλό βαθμό απόδειξης και βεβαιότητας για την α-

πόδοση κρατικής ευθύνης στη Σερβία, την οποία χαρακτήρισε “ev-

idence fully conclusive” και την οποία τελικά δε θεώρησε ότι υφίστατο 

στις επίδικες περιπτώσεις.36 

 

3. Η «ποινική» ευθύνη του κράτους 

 

Ο χαρακτήρας της γενοκτονίας ως μια συστηματική και ευρείας κλίμα-

κας προσπάθεια καταστροφής στοχευμένων ομάδων καθιστά σχεδόν 

αδύνατο τον καταλογισμό της σε μεμονωμένα άτομα, τα οποία δεν εί-

ναι όργανα του κράτους και δεν ανήκουν στα υψηλά κλιμάκια λήψης 

αποφάσεων. Άλλωστε, η καινοτομία της Σύμβασης για τη Γενοκτονία 

είναι ότι στοχεύει στον κολασμό ενός ποινικού αδικήματος το οποίο 

κατεξοχήν, όπως ιστορικά έχει αποδειχθεί, τελείται από κρατικούς α-

ξιωματούχους, όργανα του κράτους, οι οποίοι συνήθως ενεργούν στο 

πλαίσιο μιας γενοκτόνου κρατικής πολιτικής. Υπό αυτή την άποψη, η 

ποινική ευθύνη για τη γενοκτονία επιμερίζεται όχι μόνο στα άτομα 

 
35 Βλ. ανωτέρω υποσ. 32. 
36 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),” ICJ, Reports 2007, 

par. 209, 319. 
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αλλά και στο κράτος και έτσι καταρρίπτεται η θέση ότι το κράτος δεν 

μπορεί να εγκληματεί.37 Άλλωστε, ο πρώτος παράγοντας για τη διεθνή 

ευθύνη του κράτους είναι η ύπαρξη μιας άδικης πράξης, δηλαδή ο-

ποιασδήποτε πράξης αντίθετης στις διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους. 

Περαιτέρω, το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου στο πεδίο της 

διεθνούς ευθύνης για το έγκλημα της γενοκτονίας, ιδωμένο μέσα από 

το πρίσμα του ποινικού δικαίου, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 

αντικατοπτρίζει το δόγμα της υπαιτιότητας.38 Πιο συγκεκριμένα, ο α-

ποτελεσματικός έλεγχος, υπό ευρεία ερμηνεία, εύστοχα θα μπορούσε 

να παραλληλιστεί με την υπαιτιότητα του ποινικού δικαίου, δηλαδή με 

τη γνώση που ο φυσικός αυτουργός μιας αξιόποινης πράξης έχει ως 

προς την τέλεση αυτής εκ μέρους του και την αποδοχή του αποτελέ-

σματος της πράξης του. Υπό την έννοια αυτή, το πρόσωπο στο πεδίο 

του ποινικού δικαίου και κατ’ αναλογία το κράτος που ασκεί τον απο-

τελεσματικό έλεγχο επί των οργάνων του, γνωρίζουν ή σε κάθε περί-

πτωση οφείλουν να γνωρίζουν ακόμη και το ενδεχόμενο τέλεσης της 

άδικης πράξης και εν προκειμένω της γενοκτονίας. 

Περαιτέρω, η ίδια αντιστοιχία μπορεί να ισχύσει μεταξύ του κριτη-

ρίου του αποτελεσματικού ελέγχου και της υποχρέωσης του κράτους, 

η οποία πηγάζει ευθέως από τη Σύμβαση, να αποτρέπει τη γενοκτονία 

με κάθε δυνατό μέσο. Αναλογικά, η άσκηση του αποτελεσματικού ε-

λέγχου συνεπάγεται τη δυνατότητα και τη νομική υποχρέωση του κρά-

τους να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή της τέλεσης 

γενοκτονίας. Με τον τρόπο αυτό γεννάται ένας ιδιότυπος υποκειμενι-

κός δεσμός υπαιτιότητας και εισάγεται ένα «τεκμήριο υπαιτιότητας» 

του κράτους που ασκεί τον αποτελεσματικό έλεγχο στους φυσικούς αυ-

τουργούς της γενοκτονίας. 

Με την ανωτέρω σκέψη, το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγχου 

πρέπει να αναζητείται όχι στη βάση του «ποιος έδωσε τις διαταγές», 

αλλά σύμφωνα με το «ποιος βρισκόταν στην κατάλληλη θέση, ώστε να 

είχε τη δυνατότητα, αν ενεργούσε διαφορετικά, να αποτρέψει την αδι-

κοπρακτική συμπεριφορά και τα αποτελέσματά της».39  

 

 
37 Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Προσεγγίσεις στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (Εκ-

δόσεις Ι. Σιδέρης, 2009), 338-341, 384-388, 394-397. 
38 Harmen van der Wilt, “Halilovic on Appeal: The intricate concept of ‘effective 

control’,” Hague Justice Journal 3, no. 3 (2007). 
39 K.T. Dannenbaum, “Translating the Standard of Effective Control into a System of 

Effective Accountability: How Liability Should Be Apportioned for Violations of Hu-

man Rights by Member State Troop Contingents Serving as United Nations Peace-

keepers,” ILJ 51 (2010): 113. 
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Στην υπόθεση της Γενοκτονίας το ΔΔΔ, αναφορικά με το κριτήριο 

του αποτελεσματικού ελέγχου, απέρριψε την εφαρμογή του στη συγκε-

κριμένη υπόθεση, καταλήγοντας στην πεποίθηση ότι η Σερβία δεν είχε 

διαπράξει γενοκτονία, ακριβώς επειδή δεν ασκούσε αποτελεσματικό έ-

λεγχο επί του σερβοβοσνιακού στρατού και το γεγονός αυτό δεν της 

επέτρεπε ούτε να γνωρίζει τη δράση των αδικοπραγούντων, πόσο μάλ-

λον να την κατευθύνει, ούτε να βρίσκεται σε θέση ικανή να αποτρέψει 

την τέλεση της γενοκτονίας.40 Έτσι, ο αιτιώδης σύνδεσμος εξέλιπε, ε-

πειδή απουσίαζε ο αποτελεσματικός έλεγχος. Το Δικαστήριο, όμως, 

μάλλον περιέπλεξε το ζήτημα του ελέγχου, αναφερόμενο μόνο στο γε-

νικό έλεγχο και την εξουσία του σερβικού κράτους επί του σερβοβοσ-

νιακού στρατού και των δραστών της γενοκτονίας και όχι σε σχέση με 

συγκεκριμένες πράξεις, όπως το κριτήριο του αποτελεσματικού ελέγ-

χου επιβάλλει, παρότι με ενάργεια διαχώρισε νοηματικά, ακόμη και 

συντακτικά, τον αποτελεσματικό έλεγχο από τις διαταγές και τις οδη-

γίες.41 

 

4. Κρατική ευθύνη για το έγκλημα της γενοκτονίας. Συμπεράσματα 

 

Το κράτος παραβιάζει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία, όταν δε λαμβά-

νει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της ή όταν, παρότι γνωρίζει 

την τέλεση του εγκλήματος, δεν ενεργεί για την τιμωρία των δραστών 

του.42 Ωστόσο, από τη διατύπωση των διατάξεων της Σύμβασης παρα-

μένει ασαφές, και αυτό αποτέλεσε ένα από τα προκαταρκτικά ερωτή-

ματα στην υπόθεση της Γενοκτονίας, αν το κράτος υπέχει πρωτογενή 

ευθύνη για τη διάπραξη γενοκτονίας. Στο ερώτημα αυτό το ΔΔΔ δια-

τύπωσε τη θέση ότι τα κράτη υποχρεούνται να μη διαπράττουν γενο-

κτονία. Φτάνοντας σε αυτό το συμπέρασμα, το Δικαστήριο εξέλαβε το 

άρθρο 1 της Σύμβασης ως πηγή της ανωτέρω υποχρέωσης του κράτους. 

Αν συμφωνήσουμε με μια τέτοια προσέγγιση, ότι τα κράτη έχουν δε-

σμευθεί με τη Σύμβαση να μη διαπράττουν γενοκτονία, ενισχύεται η 

θέση ότι η θετική υποχρέωση του κράτους να αποτρέπει την τέλεση 

 
40 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro),” ICJ, Reports 2007, 

par. 395-407. 
41 Αυτ., par. 401, “Genocide will be considered as attributable to a state if and to the 

extent that the physical acts constitutive of genocide that have been committed by 

organs or persons other than the State ‘s own agents were carried out, wholly or in 

part, on the instructions or directions of the State, or under its effective control.”  
42 Αυτ., par. 430. 
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γενοκτονίας περιλαμβάνει και την αρνητική υποχρέωσή του να μη δια-

πράττει γενοκτονία.  

Βέβαια, ενώ είναι λογικά ορθό να υποστηρίξουμε ότι είναι νομικά 

απαγορευτικό το κράτος να διαπράττει γενοκτονία, παραμένει δύσκολο 

να θεωρήσουμε ένα κράτος υπεύθυνο για την παραβίαση μιας υποχρέ-

ωσης την οποία δεν έχει το ίδιο ρητά και αναμφισβήτητα αναλάβει με 

την προσχώρησή του στη Σύμβαση. Το ΔΔΔ στην υπόθεση της Γενο-

κτονίας βρέθηκε στη λεπτή θέση, από τη μια να προστατεύσει την α-

παγόρευση διάπραξης γενοκτονίας η οποία προϋπήρχε της Σύμβασης, 

αφετέρου όμως να μην παραβιάσει τα δικαιώματα της Σερβίας που 

προέρχονταν από τη διαδοχή κρατών. Τελικά, το Δικαστήριο κατέληξε, 

βασίζοντας την κρίση του σε αρχές και πρωτογενείς υποχρεώσεις που 

όλα τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση κράτη αποδέχθηκαν, ότι η Σύμ-

βαση εισάγει την υποχρέωση του κράτους να μη διαπράττει γενοκτο-

νία.  

Με άλλα λόγια, το Δικαστήριο, παρότι εντόπισε τη σιωπηρή υπο-

χρέωση των κρατών να μη διαπράττουν γενοκτονία, εντούτοις δεν ήταν 

έτοιμο να εφαρμόσει την υποχρέωση αυτή στην ίδια υπόθεση στην ο-

ποία αποφάσισε ότι όντως υφίσταται μια τέτοια υποχρέωση. Υπό αυτή 

την έννοια, η απόφαση της Γενοκτονίας λειτούργησε ως μηχανισμός 

κάλυψης του κενού της Σύμβασης, χωρίς όμως να συνδέσει άμεσα τη 

Σύμβαση για τη Γενοκτονία με την κρατική ευθύνη. Για το λόγο αυτό, 

η απόφαση της Γενοκτονίας ίσως αποτελεί μία «χαμένη ευκαιρία» για 

απόδοση κρατικής ευθύνης για πρώτη φορά για το έγκλημα των εγκλη-

μάτων, η οποία θα έδινε σάρκα και οστά στις διατάξεις της Σύμβασης, 

ενώ παράλληλα θα αποτελούσε ένα ιστορικό και πολιτικό μάθημα για 

όσα κράτη ανενδοίαστα εφαρμόζουν γενοκτόνες πολιτικές ή ανέχονται 

τέτοιες συμπεριφορές υπό το πρόσχημα της αδυναμίας αντιμετώπισής 

τους.43  

Η ερμηνεία αυτή του ΔΔΔ φαίνεται ορθή και προσήκουσα για το 

αίσχιστο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς θα ήταν ά-

δικο αλλά και παράλογο η υποχρέωση μη διάπραξης γενοκτονίας να 

δεσμεύει μόνο το άτομο και όχι το κράτος. Κι αυτό γιατί, αν το κράτος 

εξαιρούνταν από την υποχρέωση να μη διαπράττει γενοκτονία, η εξαί-

ρεση τούτη θα ισοδυναμούσε με ένα είδος ασυλίας του ως προς την 

τέλεσή της, καθώς οι διεθνείς υποχρεώσεις του θα εξαντλούνταν στη 

 
43 Amabelle C. Asuncion, “Pulling the stops on Genocide: The State or the Individual? 

Critical Review of Jurisprudence: An Occasional Series,” European Journal of Inter-

national Law 20, no. 4 (November 2009). 
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μέριμνά του για την παραπομπή σε δίκη και την καταδίκη των φυσικών 

αυτουργών της. 

Υπό το ισχύον διεθνές νομικό σύστημα, το άτομο είναι ο νους και ο 

μυς της γενοκτονίας, ενώ το κράτος ίσως εκλαμβάνεται ως μία αθώα 

οντότητα, η οποία προσπαθεί να αποτρέψει το έγκλημα. Όμως, το αλη-

θές πνεύμα της Σύμβασης για τη γενοκτονία είναι με κάθε τρόπο η γε-

νοκτονία να μη διαπραχθεί. Ανάμεσα στο κράτος και το άτομο, το κρά-

τος είναι πρωτίστως λογικά, νομικά και ηθικά ο φορέας της ευθύνης να 

μη διαπραχθεί η γενοκτονία, διότι το κράτος είναι αυτό που έχει τη δύ-

ναμη να διαπράττει γενοκτονία επαναλαμβανόμενα και εις το διηνεκές 

σε πολλές μελλοντικές γενεές και παράλληλα είναι το μόνο που διαθέ-

τει τα μέσα να αποτρέψει, να καταστείλει και να τιμωρήσει το έγκλημα 

της γενοκτονίας. Σε αντίθεση με το άτομο, το οποίο παύει την εγκλη-

ματική του δράση με τη φυλάκιση ή το θάνατό του, το κράτος μπορεί 

να είναι ένας διαρκής πρωταγωνιστής του εγκλήματος που επιβιώνει 

για αιώνες, γι’ αυτό και είναι αναγκαίο η διάπραξη της γενοκτονίας να 

σταματά στο επίπεδο του κράτους. 

Συμπερασματικά, το ΔΔΔ με την απόφαση της Γενοκτονίας έκανε 

ένα σημαντικό βήμα στην απόδοση κρατικής ευθύνης για τη γενοκτο-

νία, θέτοντας τα νομικά θεμέλια γι’ αυτήν. Απομένει, όμως, μεγάλη 

διαδρομή μέχρι την υιοθέτηση ενός μηχανισμού απόδειξης της κρατι-

κής ευθύνης για τη γενοκτονία, ο οποίος θα παύσει να απομονώνει και 

να προστατεύει τα κράτη από την απόδοση κρατικής ευθύνης και θα 

λειτουργήσει αποτελεσματικά, όπως το ad hoc συσταθέν διεθνές ποι-

νικό δικαστήριο ICTY έχει πετύχει στην απόδοση της ποινικής ευθύνης 

στους αυτουργούς της γενοκτονίας. 

 

Γ. Η έννοια της οικονομικής γενοκτονίας 

 

Η διασταλτική ερμηνεία που το ICTY απέδωσε στην έννοια της λεη-

λασίας και της καταστροφής της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας44 

θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για την ανάδειξη μίας νέας 

μορφής γενοκτονίας, οικονομικής μορφής. Το έγκλημα της λεηλασίας 

ή καταστροφής περιουσιακών στοιχείων ή ενός μνημείου πολιτιστικής 

κληρονομιάς αποτελεί έγκλημα πολέμου και συνάμα μία συνιστώσα 

της οικονομικής καταστροφής των θυμάτων του, καθώς επηρεάζει ά-

μεσα τις οικονομικές συνθήκες ζωής της συγκεκριμένης ομάδας αν-

θρώπων (των θυμάτων του). Επαγωγικά, η έννοια της καταστροφής ι-

 
44 Βλ. υποσ. 6, par. 48, “Prosecutor/Kunarac et al., IT-96-23 & 23/1,” Trial Chamber 

Decision on Motion for Acquittal of 3 July 2000, par. 15-16, ICTY. 
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διωτικής ή δημόσιας περιουσίας συνδέεται με αυτή της οικονομικής 

γενοκτονίας ή μάλλον εντάσσεται σε αυτή. 

Η έννοια της οικονομικής γενοκτονίας δε συμπεριελήφθη στη νομο-

τυπική μορφή του εγκλήματος στη Σύμβαση του 1948, παρότι στις προ-

παρασκευαστικές εργασίες και συζητήσεις χώρες της Λατινικής Αμε-

ρικής, όπως η Βενεζουέλα και η Αργεντινή, καθώς και η Σαουδική Α-

ραβία, πρότειναν να συμπεριληφθεί η έννοια της οικονομικής γενοκτο-

νίας στον ορισμό του εγκλήματος στη Σύμβαση.45 Παρ’ όλα αυτά, η 

έννοια της οικονομικής γενοκτονίας θα μπορούσε να ενταχθεί στο ac-

tus reus της παραγράφου γ΄ του άρθρου 2 της Σύμβασης για τη Γενο-

κτονία, δηλαδή στην πράξη της εκ προθέσεως υποβολής της προστα-

τευόμενης ομάδας σε συνθήκες διαβίωσης που μπορούν να επιφέρουν 

την πλήρη ή τη μερική σωματική καταστροφή αυτής, καθώς αυτή είναι 

η μόνη διάταξη που μπορεί να ερμηνευθεί τόσο διασταλτικά, ώστε να 

συμπεριλάβει την έννοια της οικονομικής γενοκτονίας, καλύπτοντας 

ένα μεγάλο εύρος πράξεων.46 Οι δε προστατευόμενες ομάδες θα χαρα-

κτηρίζονταν ως «οικονομικές ομάδες».47 

Άλλωστε, οι οικονομικές δυσκολίες που μία χώρα διέρχεται είναι 

παράγοντας που μπορεί να θέσει στο στόχαστρο συγκεκριμένες ομάδες 

ανθρώπων και να δημιουργήσει πρόσφορες συνθήκες, οπλίζοντας τα 

χέρια των θυτών, για την τέλεση του εγκλήματος της γενοκτονίας. Τη 

θέση αυτή επιβεβαίωσε το ICTY στην υπόθεση Krstic, συνδέοντας τα 

οικονομικά δεινά και την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία με τη γενοκτονία που επακολούθησε.48 Με άλλα 

λόγια, ως τρόπος τέλεσης της οικονομικής γενοκτονίας μπορεί να λει-

τουργήσει η επιβολή σε εθνικό επίπεδο οικονομικών μέτρων, τα οποία 

οπωσδήποτε επιδρούν στις συνθήκες ζωής διαφόρων ομάδων και μπο-

ρούν να οδηγήσουν στη φυσική καταστροφή μιας τέτοιας ολόκληρης 

ομάδας ή μέρους αυτής. Περαιτέρω, αυτός ο τρόπος τέλεσης αποκαλύ-

πτει τη σύνδεση των κυβερνητικών αξιωματούχων με την τέλεση της 

γενοκτονίας, καθώς οι δικές τους πολιτικές επιβάλλουν τα οικονομικά 

μέτρα σε βάρος των πολιτών.49 Η σχέση αυτή σε κάθε περίπτωση έχει 

 
45 “Sixth Committee, Draft Convention on Genocide: Draft Resolution proposed by 

the Delegation of Venezuela,” UNGA Doc. A/C. 6/149, 1947. 
46 P. Sean Morris, “Economic Genocide Under International Law,” The Journal of 

Criminal Law 82, no. 1 (February 2018): 18-34. 
47 “Prosecutor/Akayesu, Case no. 96-4,” Trial Judgment of September 2, 1998, par. 

511, ICTR, unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-4.  
48 “Prosecutor/Krstic,” par. 9: “economic woes and the end of communist rule set the 

stage for rising nationalism and ethnic friction.” 
49 Morris, “Economic genocide,” 6. 
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πολλάκις επιβεβαιωθεί νομολογιακά από το ICTY, το οποίο καταδί-

κασε για το έγκλημα της γενοκτονίας κυβερνητικά στελέχη της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. 

Υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω, ως οικονομική γενοκτονία μπο-

ρεί να νοηθεί αυτή που τελείται με μέσα οικονομικής καταστροφής της 

προστατευόμενης ομάδας. Συνεπώς, οικονομικής φύσης κίνητρα, όπως 

ο έλεγχος των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών μιας χώρας, μπο-

ρούν να οδηγήσουν στον εκτοπισμό ή τη φυσική εξόντωση της ομάδας 

που μέχρι τότε καρπωνόταν αυτές. Στην περίπτωση της πρώην Γιου-

γκοσλαβίας δε, η οικονομική αφαίμαξη που η κυβέρνηση Μιλόσεβιτς 

προκάλεσε στα οικονομικά ασθενέστερα ομόσπονδα κράτη της Κροα-

τίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης απογείωσε τον εθνικισμό και οδή-

γησε στη γενοκτονία των ανωτέρω εθνοτικών ομάδων. 

Συμπερασματικά, το ICTY «φλέρταρε» με διάφορες έννοιες οικο-

νομικής απαξίας, συνιστώσες της οικονομικής γενοκτονίας, όπως η λε-

ηλασία ιδιωτικής ή δημόσιας περιουσίας και η καταστροφή μνημείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς, και παραδέχθηκε την ύπαρξη οικονομικών 

κινήτρων στη διάπραξη μαζικών εγκλημάτων, όμως τελικά δίστασε να 

εντάξει τέτοιου είδους πράξεις στο πλαίσιο γενοκτόνων πολιτικών και 

στην έννοια της οικονομικής γενοκτονίας. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η διεθνής κοινότητα χρειάστηκε να δοκιμαστεί από τις φρικαλεότητες 

δύο παγκοσμίων πολέμων, πριν καταλήξει στον ορισμό του εγκλήμα-

τος της γενοκτονίας και τη συμβατική αναγνώρισή του με την υιοθέ-

τηση της Σύμβασης του 1948, η οποία, αφού έλαβε τις αναγκαίες επι-

κυρώσεις και προσχωρήσεις τέθηκε σε ισχύ το 1951. Ο ίδιος ορισμός 

του εγκλήματος της γενοκτονίας επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του Κα-

ταστατικού του ICTY το 1993. 

Χρειάστηκε, λοιπόν, να φτάσουμε στη δεκαετία του ’90, ώστε η σύ-

σταση του ad hoc διεθνούς ποινικού δικαστηρίου ICTY να δρομολογή-

σει σημαντικές εξελίξεις ως προς την εφαρμογή και ερμηνεία της Σύμ-

βασης για τη γενοκτονία. Το ICTY με τις καταδικαστικές αποφάσεις 

του απέδειξε ότι η γενοκτονία είναι ένα έγκλημα που τελείται όχι μόνο 

στις θεωρούμενες τριτοκοσμικές χώρες της αφρικανικής ηπείρου, αλλά 

και στον κατά τα άλλα πολιτισμένο ευρωπαϊκό κόσμο, που δήθεν απο-

σβολωμένος παρακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια την αιματοχυ-

σία των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη διεθνή νομολογία είναι 

η διάκριση μεταξύ των εννοιών γενοκτονία και εθνοκάθαρση. Το ICTY 
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ερμήνευσε στενά την έννοια της γενοκτονίας, εξαιρώντας από τον ορι-

σμό τις πράξεις εθνοκάθαρσης. Έθεσε έτσι μια διακριτή διαχωριστική 

γραμμή ανάμεσα στις δύο κατηγορίες εγκλημάτων, γενοκτονίας–εθνο-

κάθαρσης,50 ερμηνεύοντας ως γενοκτονία μόνο τη σφαγή στη Σρεμπρέ-

νιτσα και ουσιαστικά μη αποδεχόμενο ότι η ευρεία σερβική πολιτική 

δίωξης και εκτοπισμού των Βοσνίων μουσουλμάνων και Κροατών συ-

νιστούσε γενοκτονία. 

Και ενώ το έγκλημα της γενοκτονίας επισύρει ατομική ποινική ευ-

θύνη αλλά και κρατική ευθύνη για την τέλεσή του, η επιφυλακτικότητα 

της διεθνούς νομολογίας να καταδικάσει ένα κράτος για το έγκλημα 

της γενοκτονίας περισσεύει. Ήδη το ΔΔΔ με την απόφασή του στην 

υπόθεση της Γενοκτονίας το 2007 απέρριψε τη μοναδική ευκαιρία που 

είχε για την απόδοση κρατικής ευθύνης για το έγκλημα της γενοκτο-

νίας, ακολουθώντας την πεπατημένη οδό που είχε ήδη χαράξει με τη 

νομολογία του το ICTY ως προς το διαχωρισμό γενοκτονίας και εθνο-

κάθαρσης. Άλλωστε, η υποστήριξη της κατηγορίας για την τέλεση γε-

νοκτονίας αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση για την εισαγγελική αρχή 

του ICTY, λόγω της δυσαπόδεικτης υποκειμενικής υπόστασης του ε-

γκλήματος, η οποία τελικά οδήγησε σε πολλές απαλλακτικές κρίσεις 

ως προς το έγκλημα της γενοκτονίας. 

Τελικά, το σύγχρονο νομολογιακό κεκτημένο γύρω από το έγκλημα 

της γενοκτονίας επιβεβαιώνει το συμπέρασμα του «πνευματικού πα-

τέρα» της, Raphael Lemkin, ότι η γενοκτονία δεν είναι παρά ένας νέος 

όρος που περιγράφει ένα παλιό έγκλημα.51 Πράγματι, από τη μια η διε-

θνής ιστορία επιβεβαιώνει τη δυναμική του εγκλήματος της γενοκτο-

νίας να εμφανίζεται υπό διαφορετικές εκφάνσεις και να αποκτά νέους 

τρόπους τέλεσης, προϊόντος του χρόνου, από την άλλη το σύγχρονο 

νομικό και νομολογιακό κεκτημένο (ευτυχώς) αναγνωρίζει τον εθιμικό 

χαρακτήρα της απαγόρευσης τέλεσης γενοκτονίας.  

 
50 “Prosecutor/Karadzic,” par. 546· “Prosecutor/Jelisic,” par. 61, 68.  
51 Lemkin, Axis Rule.  


