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Εγκλήματα πολέμου και διεθνής ευθύνη από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τη 

Συρία 

 

Α. Εισαγωγικά 

Η ιστορία έχει αποδείξει την τάση του ανθρώπου να εκπίπτει κατά τους πολέμους σε 

ασύδοτη βία. Η προσπάθεια να μετριαστούν οι φρικαλεότητες άρχισε να τελεσφορεί 

με τη θεμελίωση κανόνων για τον περιορισμό της χρήσης βίας και την προστασία 

ατόμων σε καιρό πολέμου. Στο πλαίσιο αυτού διώκονται σήμερα τα εγκλήματα 

πολέμου. Πρόκειται για παραβιάσεις των κανόνων του δικαίου του πολέμου, ιδίως 

όταν αυτές γίνονται ως μέρος σχεδίου, ως πολιτική ή κατ’ εξακολούθηση. Άμεσο 

απότοκο είναι η έγερση της ατομικής ποινικής ευθύνης του διαπράξαντος. Επιπλέον, 

ενδέχεται να ευθύνεται ανώτερος λόγω υποχρέωσης επίβλεψης συνήθως ανώτερου 

πολιτικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου. Ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοια ο φόνος 

αμάχων, η καταστροφή  περιουσίας ενάντια στη στρατιωτική αναγκαιότητα, η 

επίθεση κατά ειρηνευτικών αποστολών και η μη προσήκουσα χρήση σημαίας.1 

Για την ύπαρξη εγκλήματος πολέμου απαιτούνται  δύο προϋποθέσεις.2 Πρώτον, η 

ύπαρξη ένοπλης σύρραξης. Αυτή μπορεί να είναι διεθνής, όταν χρησιμοποιείται 

ένοπλη βία μεταξύ κρατών ή μη διεθνής, όταν χρησιμοποιείται ένοπλη βία μεταξύ 

οργανωμένων ομάδων εντός του ίδιου κράτους.3  Δεύτερον, απαιτείται το έγκλημα 

και η σύρραξη να συνδέονται με επαρκή σύνδεσμο.4  

Η εργασία μας στοχεύει να παρουσιάσει την εξέλιξη των θεσμών διεθνούς ποινικού 

δικαίου μετά το Β΄ΠΠ, να εξηγήσει τη λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου, αρμοδίου για τα εγκλήματα πολέμου, και να καταστήσει τις ρυθμίσεις 

του προσιτές με  παραδείγματα δύο εγκλημάτων και την αντιμετώπιση  από τη διεθνή  

δικαιοσύνη.  

Β. Ιστορικό πλαίσιο 

 

     Ι. Δίκες Νυρεμβέργης-Τόκιο 

 

Πρόκειται για τη δίκη των συλληφθέντων ηγετών των Ναζί μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Νοέμβριος 1945- Οκτώβριος 1946) . Δικαστές του Διεθνούς 

                                                           
1 Βλ. άρθρο 8, Καταστατικό του ΔΠΔ 
2 Γιόκαρης, Ά. & Παζαρτζή, Φ. (2012). Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών 

εγκλημάτων. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. σελ. 182 
3 International Committee of the Red Cross (ICRC), Opinion Paper, March 2008, σελ 1 
4 Γιόκαρης, Ά. & Παζαρτζή, όπ. π. 
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Στρατιωτικού Δικαστηρίου αποτέλεσαν προσωπικότητες των συμμάχων. Δικάστηκαν 

24 Ναζί.5  

Το δικαστήριο παρέπεμψε στη Σύμβαση της Χάγης (1907) ως βάση της δίωξης, και 

τόνισε  την  απάνθρωπη  φύση της απαγόρευσής τους.6 

Ακολούθως, στο ad hoc δικαστήριο του Τόκιο (Μάρτιος 1946-Απρίλιος 1948), 

δικάστηκαν 28 σημαίνοντες Ιάπωνες πολιτικοί, στρατιωτικοί και διπλωμάτες με 

κατηγορίες όμοιες με αυτές  της Νυρεμβέργης.  

Παρά την κριτική που ασκήθηκε στους Συμμάχους , ότι αποτέλεσαν μορφή 

«δικαιοσύνης του νικητή», ότι καταδίκασαν άτομα επιλεκτικά και ότι αποσιώπησαν 

πράξεις των συμμάχων, η ιστορική και νομική σημασία τους είναι μεγάλη.7 Οι δίκες 

αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για την θεσμοθέτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας πάνω 

σε εγκλήματα πολέμου, ζήτημα που  ανήκε στις προτεραιότητες του ΟΗΕ.8 

ΙΙ. Εξελίξεις ως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

 

Η διαδρομή για την οργάνωση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου ξεκινάει με την 

πρώτη Σύμβαση της Γενεύης το 1864.9 Ακολουθούν οι Συμβάσεις της Χάγης το 1899 

και 1907.10 Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επιτακτική κατέστη η 

ανάγκη περί ρητού χαρακτηρισμού ως εγκλημάτων των παραβιάσεων των νόμων και 

εθίμων του πολέμου. Έτσι, το 1949 υπογράφηκαν τέσσερις συμβάσεις στη Γενεύη11 

για τη βελτίωση των συνθηκών για τους τραυματίες των ενόπλων δυνάμεων στο 

πεδίο της μάχης και της θάλασσας, τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου και την 

προστασία των αμάχων πολιτών στον πόλεμο, στις οποίες προστέθηκαν και δύο 

πρωτόκολλα (1974, 1977).12  Εξέλιξη σταθμό μετά τη δίκη της Νυρεμβέργης 

αποτέλεσε η σύσταση δύο ad hoc ποινικών Δικαστηρίων, της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

το 1993 και της Ρουάντα το 1995, με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.13 

Τέλος, στη Διάσκεψη της Ρώμης το 1989 υιοθετήθηκε το καταστατικό του Διεθνούς 

Ποινικού Δικαστηρίου ως απόρροια των δύο ad hoc. 14 

                                                           
5 Οι κατηγορίες αφορούσαν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά τις ανθρωπότητας, εγκλήματα κατά 

της ειρήνης και συνομωσία για διάπραξη των παραπάνω, βλ. Nuremberg Trials, History Channel, 

διαθέσιμο σε : http://www.history.com/topics/world-war-ii/nuremberg-trials [30/3/2017]  
6 Βλ. για παράδειγμα Law Reports on the Trials of war criminals, Vol.VIII, 1949, [52-55]  
7 Ζάϊκος N., H δίκη του Τόκιο, Η Καθημερινή, διαθέσιμο σε : 

http://www.kathimerini.gr/438947/article/epikairothta/kosmos/h-dikh-toy-tokio [30/3/2017]  
8 Γιόκαρης Α. – Παζαρτζή Φ., Εθνική και Διεθνής Καταστολή των διεθνών εγκλημάτων, 2012 [114]  
9 Γιόκαρης Α., Παζαρτζή Φ., «Εθνική και διεθνής καταστολή των διεθνών εγκλημάτων», 2012, 108 

10 Encyclopaedia Britannica. Διαθέσιμο σε: https://www.britannica.com/place/The-

Hague (Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου, 2017). 
11 The Economist. Διαθέσιμο σε: http://www.economist.com/node/14213993 (Ανακτήθηκε 20 

Μαρτίου, 2017). 
12 Γάγγας Διονύσης «Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο των Eνόπλων Συγκρούσεων» , 2009, 31-33 
13 Usborne, D. ([χ.χ.]). UN pilloried for failure over Rwanda 

genocide. Independent http://www.independent.co.uk/news/world/africa/un-pilloried-for-failure-over-

rwanda-genocide-739072.html. Διαθέσιμο σε: http://www.independent.co.uk/news/world/africa/un-

pilloried-for-failure-over-rwanda-genocide-739072.html (Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2017). 

14 UNRIC. Διαθέσιμο 

http://www.history.com/topics/world-war-ii/nuremberg-trials
http://www.kathimerini.gr/438947/article/epikairothta/kosmos/h-dikh-toy-tokio
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Σκοπός ήταν η αποκατάσταση και η διατήρηση ειρήνης και η απόδοση δικαιοσύνης. 

Στο διάστημα 1990-1995 σημειώθηκαν αποτρόπαιες πράξεις: βίαιη εκστρατεία 

εθνοκάθαρσης από σερβικές δυνάμεις, βιασμοί, βασανιστήρια και εκτελέσεις.15 

Μουσουλμάνες γυναίκες και κορίτσια κρατούνταν και βιάζονταν κατά συρροή, ενώ 

άλλες υποδουλώνονταν σε ιδιωτικές κατοικίες. Τέλος, σημειώθηκε η γενοκτονία στην 

Σρεμπρένιτσα.  

Αντίστοιχα, στη Ρουάντα16 το 1995 ιδρύθηκε το δεύτερο ad hoc δικαστήριο εξαιτίας 

των βίαιων πράξεων του 1994.Σε εκατό ημέρες σφαγιάστηκαν 800.000-1.000.000 

άνθρωποι. Στόχος ήταν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Καταδικάστηκαν συνολικά 93 

άτομα. Το  ICTR για πρώτη φορά αποδίδει δικαστική απόφαση για άτομα που είναι 

υπεύθυνα για τη διάπραξη γενοκτονίας και αναγνωρίζει το βιασμό ως μέσο τέλεσης 

γενοκτονίας. 

Παράλληλα, ο ΟΗΕ με την κυβέρνηση της Σιέρρα Λεόνε17 ίδρυσαν το 2002 ένα 

ειδικό  δικαστήριο για τα εγκλήματα της περιόδου 1996 -2002.18 

 

Γ. Καθεστώς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (2002-σήμερα) 

 

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο  είναι σήμερα αρμόδιο για εγκλήματα πολέμου. 

Σκοπός του είναι η αποτροπή και η πάταξη της ατιμωρησίας για εγκλήματα που 

απειλούν την παγκόσμια ειρήνη.19 Διατάξεις του Καταστατικού ορίζουν τα προσόντα 

των υποψηφίων για το δικαστικό σώμα. Απαιτείται να έχουν αρμοδιότητα στο 

ποινικό δίκαιο ή σε συναφείς τομείς του διεθνούς δικαίου, να επιδιώκεται δίκαιη 

γεωγραφική εκπροσώπηση και η ανάγκη για  ισότιμη συμμετοχή γυναικών και 

ανδρών.20  

Είναι αρμόδιο για καταστάσεις που έλαβαν χώρα στο έδαφος κράτους-μέρους του 

Καταστατικού, ή τελέστηκαν από υπήκοό του. Παράλληλα, μη κράτος-μέρος μπορεί 

να αποδεχθεί ειδικά τη δικαιοδοσία του για συγκεκριμένη υπόθεση και συγκεκριμένο 

                                                                                                                                                                      
σε: https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=35 (Ανακτ

ήθηκε 20 Ιανουαρίου, 2017)  και  Γιαρένης, Ε. (Σεπτέμβριος 2003). Από τη Νυρεμβέργη και το Τόκυο 

στο μόνιμο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. militaryjustice. 

http://www.militaryjustice.gr/athra/No1.pdf:1. 
15 «Βίαζαν και έσφαζαν τα κορίτσια μπροστά μας». Ανατριχιαστικές μαρτυρίες από τους χιλιάδες 

βιασμούς στον πόλεμο της Βοσνίας.» Διαθέσιμο σε: http://www.mixanitouxronou.gr/viazan-ke-

esfazan-ta-koritsia-brosta-mas-anatrichiastikes-martiries-apo-tous-chiliades-viasmous-ston-polemo-tis-

vosnias/ (Ανακτήθηκε 29 Μαρτίου, 2017). 
16 The ICTR in Brief. Διαθέσιμο σε: http://unictr.unmict.org/en/tribunal (Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου, 

2017). 
17 The Special Court for Sierra Leone. Διαθέσιμο σε: http://scsl-legacy.ictj.org/timeline-scsl 

(Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου, 2017). 
18 Το δικαστήριο της Σιέρρα Λεόνε για πρώτη φορά πραγματοποιεί καταδίκες για τις επιθέσεις 

εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, για εξαναγκασμό σε γάμο και τη στρατολόγηση 

νεαρών αγοριών. 
19International Criminal Court, Διαθέσιμο σε www.icc-cpi.int (Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου 2017) 
20 Άρθρο 36 (3) Καταστατικού Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 

http://www.militaryjustice.gr/athra/No1.pdf:1
http://www.icc-cpi.int/
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χρονικό διάστημα.21 Προβλέπονται επίσης οι τρόποι με τους οποίους ξεκινάει η 

εξέταση μιας υπόθεσης από το Δικαστήριο:22 α)23από ένα κράτος-μέρος του 

Καταστατικού, β) από το Συμβούλιο Ασφαλείας, γ) από τον Εισαγγελέα 

αυτεπαγγέλτως (proprio motu).24  

Όσον αφορά τον Εισαγγελέα για το λόγο του ότι έχει εξαιρετικά σημαντικό και 

συνάμα λεπτό ρόλο, προκειμένου να μην μένει έκθετος, συστάθηκε το Τμήμα 

Προδικασίας.25 Έτσι πριν ξεκινήσει την έρευνα πρέπει να ζητήσει και να πάρει την 

άδεια από το συγκεκριμένο τμήμα.  Ο Εισαγγελέας ξεκινάει έρευνες αυτεπάγγελτα ή 

βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από οποιαδήποτε πηγή.26 Η τελική εκτίμησή του 

οδηγεί είτε σε ανάκριση είτε σε εγκατάλειψη της υπόθεσης, κυρίως λόγω της 

βαρύτητάς της.27 Το Δικαστήριο μπορεί να διαβιβάσει σε κράτος-μέρος αίτηση για 

σύλληψη προσώπου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του. Έρευνα ή δίωξη δεν μπορεί 

να αρχίσει ή να προχωρήσει για έναν χρόνο αν το Συμβούλιο Ασφαλείας με απόφαση 

του υποβάλει σχετικό αίτημα.28 Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να 

τονίσουμε το ζήτημα της συμπληρωματικότητας.29 Δηλαδή αν ένα κράτος έχει 

ασκήσει δίωξη ή έχει αρχίσει την εξέταση ή εκδίκαση της υπόθεσης, το ΔΠΔ θα 

πρέπει να απόσχει από την άσκηση δικαιοδοσίας.30  Ειδικότερα, η συγκεκριμένη 

«αρχή» και το ζήτημα της ανικανότητας εισήχθησαν με σκοπό να καλύψουν 

περιπτώσεις όπως της Ρουάντα και της Συρίας, όπου οι κρατικές δομές ήταν 

ανύπαρκτες, πόσο μάλλον το νομικό σύστημα.31    

Ενδεικτικά για τη δράση του δικαστηρίου, αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη 

προκαταρκτική εξέταση σε Αφγανιστάν, Μπουρούντι, Νιγηρία, Παλαιστίνη, και κατά 

πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου για τον πόλεμο στο Ιράκ. Σχετικά με τα γεγονότα 

σε Συρία και Ιράκ, που δεν είναι μέρη του ΔΠΔ, μπορούν να διωχθούν μόνο 

εμπλεκόμενοι ιθαγένειας κράτους-μέρους (π.χ. Τυνησίας, Γαλλίας, Βελγίου). 

Ωστόσο, τα ηγετικά στελέχη του ISIS είναι πολίτες Συρίας και Ιράκ.  

                                                           
21 Δασκαλοπούλου-Λιβαδά Φ. (2013), Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από τη Νυρεμβέργη στη Χάγη, 

Νομική Βιβλιοθήκη. 
22 Άρθρο 13 Καταστατικού Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
23 «Κατάσταση» ορίζεται το σύνολο γεγονότων από τα οποία προκύπτει η διάπραξη εγκλημάτων που 

εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ.  
24 Άρθρο 15,53 Καταστατικού Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
25 Δρακοπούλου- Λιβαδά, Φ. (2013). Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από την Νυρεμβέργη στη Χάγη. 

Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 171 
26 Για παράδειγμα από κυβερνήσεις, όργανα Ηνωμένων εθνών, διακυβερνητικούς οργανισμούς και τις 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  
27 Εγκατάλειψη υπόθεσης έχουμε αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επαρκής βάση για περαιτέρω έρευνα. 
28 Άρθρο 16 Καταστατικού Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
29 Δρακοπούλου- Λιβαδά, Φ. (2013). Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από την Νυρεμβέργη στη Χάγη. 

Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 177 
30 Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την αρχή της συμπληρωματικότητας είναι όταν το ΔΠΔ λειτουργεί 

συμπληρωματικά σε σχέση με τα εθνικά ποινικά δικαστήρια. Το ΔΠΔ είναι αρμόδιο για μία υπόθεση 

μόνο αν το κράτος είναι απρόθυμο ή αδυνατεί (ανικανότητα). Στην απροθυμία συγκαταλέγεται η 

προστασία του ατόμου, αδικαιολόγητη καθυστέρηση και έλλειψη αμεροληψίας ή ανεξαρτησίας (άρθρο 

17§2). Το ΔΠΔ πρακτικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα εθνικά ποινικά δικαστήρια.   
31 Χαλκιαδάκη, Α. ([χ.χ.]). Η συμπληρωματικότητα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: οι περιπτώσεις 

του Σουδάν και της Λιβύης. Νομική Εφημερίδα Curia.gr Η ανάγκη για ένα μόνιμο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο. Διαθέσιμο σε: https://curia.gr/i-simpliromatikotita-sto-diethnes-poiniko-dikastirio-oi-

periptoseis-tou-soudan-kai-tis-liviis/ (Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2017). 
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Ως τώρα, έχει καταδικάσει τρία άτομα για εγκλήματα πολέμου.32 Όλες οι 

εκδικαζόμενες υποθέσεις εντοπίζονται στην Αφρική, γεγονός που έχει προκαλέσει 

απογοήτευση των χωρών της, κάποιες από τις οποίες εξέτασαν ακόμα και την 

απόσυρσή τους.   

Το ΔΠΔ δεν επιβάλλει τη θανατική ποινή, αλλά ποινές φυλάκισης μέχρι 30 έτη ή 

ισόβια κάθειρξη.33Στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 

διαλαμβάνονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, όπως το δικαίωμα σε 

αμερόληπτη δίκη, ο αποκλεισμός προκατάληψης εναντίον του κατηγορουμένου, η 

απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα των όπλων, η εξέταση των μαρτύρων και το 

τεκμήριο της αθωότητας. Η ενοχή του κατηγορουμένου θα πρέπει να αποδειχθεί 

πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.34 Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα 

υπεράσπισης και τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους, ενώ έχουν 

δικαίωμα άσκησης έφεσηςγια εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, 

νομικό σφάλμα ή δικονομική παράβαση.35 Έφεση μπορεί να ασκήσει και ο 

Εισαγγελέας, ο οποίος ενεργεί υπέρ της δικαιοσύνης, όχι υπέρ της δίωξης. Για πρώτη 

φορά θεσμοθετείται συμμετοχή των θυμάτων στη διαδικασία, και προβλέπεται η 

αποζημίωση τους, με τη δημιουργία ειδικού ταμείου.36 Θύματα είναι όσοι υπέστησαν 

ζημία εξ αιτίας της διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήματος εντός της δικαιοδοσίας του 

Δικαστηρίου.37 Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης είναι: διανοητική νόσος, 

εξαναγκασμός, πλάνη, συναίνεση.38 Διαταγή ανωτέρων δεν μπορεί να αποτελέσει 

υπερασπιστική γραμμή για αξιωματικούς, που οφείλουν να γνωρίζουν αν οι διαταγές 

τους είναι νόμιμες. 

 

Δ. Περιπτωσιολογικές μελέτες 

 

Για να φωτιστεί το σύστημα που αναλύθηκε, παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις 

ιστορικής σημασίας, από συρράξεις  στο χώρο των Βαλκανίων.  

 

         Ι. ΗΠΑ κατά Wilhelm List κ. ά. 

 

                                                           
32 Το εύρος των ποινών κυμαίνεται μεταξύ 9 και 18 ετών. 
33Article 77 of Rome Statute, Δασκαλόπουλου –Λιβαδά, σελ. 252 έως 254. 

 
34 Article 22, 23, 25 of Rome Statute,  Δρακοπούλου- Λιβαδά, Φ. (2013).  Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

από την Νυρεμβέργη στη Χάγη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη  σελ. 223-224. 
35Δρακοπούλου- Λιβαδά, Φ. (2013). Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από την Νυρεμβέργη στη Χάγη. 

Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 
36Article 85 of Rome Statute.  
37Article 75 of Rome Statute. 
38Article 31 of Rome Statute, Δρακοπούλου- Λιβαδά, Φ. (2013).  Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από την 

Νυρεμβέργη στη Χάγη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη  , σελ. 214 έως 222.  
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  Ο Wilhelm List (1880-1972) ήταν αξιωματικός της Βέρμαχτ την περίοδο1939-

1945.39 Η καριέρα του ξεκίνησε το 1898. Το 1940, οι Γερμανοί είχαν καταλάβει το 

μεγαλύτερο μέρος της βορειοδυτικής Ευρώπης.40 Ο List, μετά την επιτυχία του στη 

Γαλλία, προάγεται σε διοικητή της 12ης Στρατιάς.41 Αναλαμβάνει την οργάνωση 

επιδρομών και επιθέσεων σε Ελλάδα42 και Γιουγκοσλαβία. Μετά τη λήξη του 

πολέμου, ο List συλλαμβάνεται, η δίκη του διεξάγεται το διάστημα Ιούλιος 1947-

Μάρτιος 1948. Η δίκη,43 την οποία διεξήγαγαν οι ΗΠΑ44, ήταν παρεπόμενη αυτών 

της Νυρεμβέργης. Κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της 

ειρήνης, της ανθρωπότητας και συνωμοσία.45 Συγκεκριμένα, για δολοφονίες άμαχου 

πληθυσμού σε Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, εκτελέσεις αμάχων χωρίς να 

προηγηθεί δίκη ή έρευνα. Ύποπτοι ως κομμουνιστές τρομοκρατήθηκαν, 

βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν χωρίς να υπάρχει στρατιωτική αναγκαιότητα. 

Σημειώθηκαν λεηλασίες περιουσιών, καταστροφή πόλεων και δολοφονίες κατοίκων. 

Ο ίδιος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Αποφυλακίστηκε 7 χρόνια μετά και 

πέθανε το 1972. 

Μετά το 1940, στόχος της Γερμανίας ήταν η Σοβιετική Ένωση και η διατήρηση του 

ελέγχου των κατεχόμενων εδαφών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το μέγιστο 

πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Λιστ στην περιοχή ήταν οι αντάρτες, οι οποίοι 

προκαλούσαν σημαντικές ζημιές στις γερμανικές εγκαταστάσεις και ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να εντοπιστούν ανάμεσα στους άκακους πολίτες. Ο Χίτλερ τότε έδωσε 

εντολή στον Λιστ για άσκηση τακτικών τρομοκρατίας και εκφοβισμού 

(απαγχονισμοί, λήψη ομήρων, συλλήψεις ενόχων και των οικογενειών τους, κλπ). Στη 

συνέχεια ξεκίνησε η εφαρμογή των αντιποίνων: για κάθε θάνατο Γερμανού 

στρατιώτη εκτελούνταν 100, ενώ για κάθε τραυματισμό 50. Σε όλη τη διάρκεια της 

θητείας του ο Λιστ λάμβανε από τους υφισταμένους του αναφορές σχετικά με τις 

εκτελέσεις που πραγματοποιούνταν.46  

Στη δίκη, κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ειρήνης, της 

ανθρωπότητας και συνωμοσία.47 Συγκεκριμένα, για δολοφονίες άμαχου πληθυσμού 

σε Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, εκτελέσεις αμάχων χωρίς να προηγηθεί δίκη ή 

έρευνα. Ύποπτοι ως κομμουνιστές τρομοκρατήθηκαν, βασανίστηκαν και 

εκτελέστηκαν χωρίς να υπάρχει στρατιωτική αναγκαιότητα. Σημειώθηκαν λεηλασίες 

περιουσιών, καταστροφή πόλεων και δολοφονίες κατοίκων. 

                                                           
39 Simkin, L. (2014). Spartacus Educational. Διαθέσιμο σε: http://spartacus-

educational.com/2WWlist.htm (Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου, 2017). 
40 Δημητράκος, Δ. (Σεπτέμβριος 1999). Γιατί έγινε ο Β'' Παγκόσμιος Πόλεμος;. Το βήμα. Διαθέσιμο 

σε: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=114436 (Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου, 2017). 
41 Hostage Case, United States v List (Wilhelm) and ors, Trial Judgment, Case No 7, (1948) 8 LRTWC 

34, (1948) 7 LRTWC 444, (1948) 11 LRTWC 1230, (1948) 11 TWC 757, (1948) 15 ILR 632, ICL 491 

(US 1948), 19th February 1948, Nuremberg Military Tribunal [NMT], διαθέσιμοσε: 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:icl/491us48.case.1/law-icl-491us48 [26/3/2017] 
42 Toν Απρίλιο του 41’ η Γερμανία, η Ιταλία, Η Ουγγαρία και η Βουλγαρία εισβάλλει στην 

Γιουγκοσλαβία. Στις 27 Απριλίου η Γερμανία εισβάλλει στην Ελλάδα με Στρατηγό τον List. 
43 Yale Law School. Διαθέσιμο σε: http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp#docs 

(Ανακτήθηκε 23 Μαρτίου, 2017). 
44 Μαζί με τον List δικάστηκαν άλλα 12 άτομα που , κατηγορούνται για σύλληψη ομήρων και φόνους 

σε αντεκδίκηση στα Βαλκάνια. Π.χ  Karl Brandt Josef Altstötter 
45 Law Reposts on the Trials of  War Criminals Vol VIII, 1949, [σελ. 49] 
46 Law Reports on the Trials of  War Criminals Vol. VIII, 1949,  σελ 38-39. 
47 Law Reposts on the Trials of  War Criminals Vol VIII, 1949, [σελ. 49] 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:icl/491us48.case.1/law-icl-491us48
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Στην δίκη του ο Λιστ ισχυρίστηκε ότι δεν διέταξε ο ίδιος καμία δολοφονία, αλλά οι 

εκτελέσεις έγιναν από τα SS και τοπικές δυνάμεις με τις οποίες δεν συνεργαζόταν 

τακτικά, καθώς και ότι διαφωνούσε με τις εντολές που δέχθηκε.48 

Στην δίκη του το επιχείρημα ότι εκτελούσε εντολές χρησιμοποιήθηκε μόνο για την 

μείωση της ποινής του. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, δεν  νομιμοποιεί τις πράξεις του, 

καθώς αντιβαίνει σε κανόνες διεθνούς δικαίου, το οποίο υπερισχύει του 

εσωτερικού.49 Αναφορικά με την λήψη των ομήρων, ο Λιστ δεν τήρησε τις πιο 

θεμελιώδεις αντιλήψεις περί ανθρωπιάς και δικαιοσύνης, καθώς τα αντίποινα 

απαγορεύονται ρητά.50 Το Δικαστήριο υπέδειξε ότι σε περίπτωση που ο Λιστ δεν 

μπορούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με νόμιμα μέσα έπρεπε είτε να αποσυρθεί 

είτε να περιορίσει την δραστηριότητα του στη συγκεκριμένη περιοχή.51 

 

     ΙΙ. Δίκες σχετικές με τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα (1995-σήμερα) 

 

Σημαντικές προσωπικότητες αποτελούσαν ο Radovan Karadzic ως  πρόεδρος της 

Σερβοβοσνιακής Δημοκρατίας και ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεών της,52 

ο Radislav Krstic ως Διοικητής των σωμάτων Drina του Σερβοβόσνιου στρατού53 και 

ο Ratko Mladic ως  γενικός συνταγματάρχης και Διοικητής του κυρίου προσωπικού 

του στρατού.54  Και οι τρείς δικάστηκαν από το ΔΠΔΓ για εγκλήματα πολέμου αλλά 

και για γενοκτονία, ενώ η απόφαση για τον Mladic αναμένεται για το 2017. 

Πιο συγκεκριμένα, το 1992 έγινε η τρίτη κατά σειρά εμφύλια σύρραξη στη 

Γιουγκοσλαβία, o πόλεμος της  Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Σε αυτόν τον πόλεμο έλαβε 

χώρα η πολιορκία της Σρεμπρένιτσα.55 Αυτή είχε μεγάλη στρατηγική σημασία και για 

τις δύο πλευρές (Βόσνιοι μουσουλμάνοι και Σερβοβόσνιοι). Το 1995 (10-19 

Ιουλίου) συντελέστηκε η σφαγή 8000 βόσνιων μουσουλμάνων και ο διωγμός των 

γυναικών, ηλικιωμένων και παιδιών σε μη μάχιμη ηλικία.56 

                                                           
48 Ό.π., σελ. 40. 
49 Ό.π., σελ. 50-52. 
50 Ό.π., σελ. 63. 
51 Ό.π., σελ. 67. 
52 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia--Trial Judgement Summary for Radovan 

Karadzic. Διαθέσιμο σε: 

https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=LGbdWLCCE8L08Aehq6tY#q=trial+judgement+summary+for

+radovan+karadzic&*  (Ανακτήθηκε 29 Μαρτίου, 2017) 
53Radislav Krstic Explained. Διαθέσιμο σε: http://everything.explained.today/Radislav_Krsti%C4%87/  

(Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου, 2017)  
54 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia--Ratko Mladic--Case Information Sheet. 

Διαθέσιμο σε: 

https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=LGbdWLCCE8L08Aehq6tY#q=ratko+mladic&start=10&*  

(Ανακτήθηκε 29 Μαρτίου, 2017) 
55 Smith, R. (8/5/2016). Encyclopaedia Britannica. Διαθέσιμο 

σε: https://www.britannica.com/event/Srebrenica-massacre (Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου, 2016). 
56 Amanpour, C. (17/07/2015). CNN. Διαθέσιμο 

σε: http://edition.cnn.com/2015/07/09/europe/amanpour-srebrenica/index.html (Ανακτήθηκε 22 

Μαρτίου, 2016). 

https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=LGbdWLCCE8L08Aehq6tY#q=trial+judgement+summary+for+radovan+karadzic&*
https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=LGbdWLCCE8L08Aehq6tY#q=trial+judgement+summary+for+radovan+karadzic&*
http://everything.explained.today/Radislav_Krsti%C4%87/
https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=LGbdWLCCE8L08Aehq6tY#q=ratko+mladic&start=10&*
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Στοχεύοντας στην προσάρτηση της ανατολικής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι 

Σερβοβοσνιακές δυνάμεις αποσκοπούσαν στην εκδίωξη του μουσουλμανικού 

στοιχείου της περιοχής μέσω εξοντώσεων είτε  αναγκαστικής μετακίνησης.57 Παρά το 

γεγονός ότι το 1993 η Σρεμπρένιτσα είχε χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως 

«safe area», το 1995 ο Karadzic έδωσε εντολή στον Mladic να δημιουργηθεί στη 

Σρεμπρένιτσα μια κατάσταση αφόρητης ανασφάλειας μη δίνοντας περαιτέρω ελπίδες 

για επιβίωση στους κατοίκους58. Με την επιβολή εμπάργκο φαγητού και άλλων 

προμηθειών καθώς και με το κάψιμο σπιτιών, οι Σερβοβόσνιοι στρατιώτες 

αποσκοπούσαν στο να αναγκάσουν τους Βόσνιους μαχητές να εγκαταλείψουν την 

περιοχή. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, ο στρατός άρχισε να χωρίζει άνδρες και 

αγόρια από γυναίκες και μικρά παιδιά που μεταφέρθηκαν βίαια σε γύρω περιοχές. 

Από τις 13 Ιουλίου και για τρείς ημέρες οι δυνάμεις άρχισαν τις οργανωμένες 

εκτελέσεις ανδρών και αγοριών.59   

Ο Krstic θεωρείται ότι το αργότερο στις 13 Ιουλίου έγινε Διοικητής του σώματος 

Drina, και άρα υπεύθυνος για τις πράξεις τους. Στο ΔΠΔΓ κατηγορήθηκε για 

εγκλήματα πολέμου, και δήλωσε αθώος. Η δίκη του τελείωσε τον Αύγουστο του 

2001. Καταδικάστηκε σε 35 χρόνια.60  Τις αποφάσεις για τη γενοκτονία ουσιαστικά 

λάμβαναν ο Karadzic και ο Mladic, γεγονός που καθιστά την καταδίκη Krstic 

αξιοσημείωτη. Ωστόσο από την δική του οπτική φάνταζε ασήμαντο εν μέσω πολέμου 

να δικαστεί από ένα αόριστο δικαστήριο. Τέλος ας σημειώσουμε ότι 35 χρόνια 

κάθειρξης ορίστηκαν ως ποινή για συμμετοχή σε ένα τέτοιο έγκλημα, που οδήγησε 

σε θάνατο χιλιάδων. 

 

Ε. Συμπεράσματα 

 

Η εξέλιξη του συστήματος τιμώρησης των εγκλημάτων πολέμου που ξεκίνησε από τη 

Νυρεμβέργη δείχνει καθαρά το παγκόσμιο αίτημα απονομής δικαιοσύνης για πράξεις 

που πληγώνουν τη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Παρά τις δυσκολίες, η 

διεθνής ποινική δικαιοσύνη αναπτύσσεται, στοχεύοντας τουλάχιστον να δώσει 

κάθαρση στην τραγωδία του πολέμου και στοιχειώδη ανακούφιση στα θύματα. Η 

επιτυχία της μένει να κριθεί από την ιστορία, όμως αυτή η επιτροπή παραμένει 

αισιόδοξη. Όπως άλλωστε έχει δηλώσει και η Εισαγγελέας Fatou Bensouda: «Τα 

θύματα αξίζουν δικαιοσύνη, τα θύματα είναι πολίτες Αφρικανικών χωρών και με 

απουσία του ΔΠΔ κανένας άλλος δεν τους δίνει δικαιοσύνη».   

                                                           
57 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia--Trial Judgement Summary for Radovan 

Karadzic. Διαθέσιμο σε: 

https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=LGbdWLCCE8L08Aehq6tY#q=trial+judgement+summary+for

+radovan+karadzic&*  (Ανακτήθηκε 29 Μαρτίου, 2017) 
58Britannica Online Encyclopedia--Srebrenica Massacre. Διαθέσιμο σε: 

http://www.britannica.com/print/article/1697253  (Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου, 2017)  
59 Ibid 

60 ICTY, The Judgement Summary of Radislav Krstic. Διαθέσιμο σε: 
http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/010802_Krstic_summary_en.pdf (Ανακτήθηκε 30 
Μαρτίου, 2017) 
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