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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Μπορεί να πέρασαν παραπάνω από δύο δεκαετίες από την οριστική διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας που συνοδεύτηκε από αιματηρές συγκρούσεις με τραγικό 

απολογισμό, ωστόσο το ενδιαφέρον για την απόδοση των ευθυνών παραμένει έκδηλο 

και παρακολουθείτε ακόμα.  

 

Ο τρομακτικός τρόπος διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας με σωρεία καταπατήσεων του 

δημόσιου διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οδήγησε στην δημιουργία ενός  Διεθνούς 

Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο αυτό θα αναλυθεί εκτενέστερα στα ακόλουθα κεφάλαια.  

 

Η σημασία του ad hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία 

(στο εξής: ICTY) που μελετούμε είναι βαρύνουσα. Το Δικαστήριο άλλαξε 

αμετάκλητα το τοπίο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου δίνοντας την ευκαιρία 

στα θύματα να εκφραστούν ελεύθερα και να ομολογήσουν όλα αυτά που είχαν 

υποστεί, τιμωρώντας τους υπευθύνους των εγκλημάτων που είχαν διαπραχθεί. Πέραν 

τούτου όμως, η εκδίκαση όλων των υποθέσεων έφερε στο φώς όλα τα γεγονότα, 

δείχνοντας μια σκοτεινή πλευρά της ιστορίας της περιοχής, η οποία μπορεί να μην 

γινόταν γνωστή στο ευρύ κοινό υπό άλλες συνθήκες.   

 

Μέσα από την έρευνα αυτή, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο 

δημιουργίας καθώς και την λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της 

Χάγης(ad hoc δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία) και να αναδείξουμε το έργο 

του στην πάροδο του χρόνου. Γιατί το ICTY έπαιξε τόσο καθοριστικό ρόλο για το 

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και τελικά κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του; 

 

Στόχος της εργασίας είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του ICTY και να 

παρουσιαστεί λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας του και το έργο του.   

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της μελέτης περίπτωσης, όπως γίνεται 

ορατό ακόμη και από τον τίτλο της μελέτης. Κύριος άξονας είναι η περίπτωση του ad 

hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Η 

μέθοδος προσέγγισης του θέματος έγινε κυρίως μέσω βιβλιογραφικής έρευνας σε 
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ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και μέσω ηλεκτρονικών πηγών (κατά 

βάση χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα του ICTY). Δευτερευόντως έγινε μέσω 

οπτικοακουστικών μέσων με την μορφή ντοκιμαντέρ.  

 

Τα κύρια σημεία της μελέτης είναι η Δομή του Δικαστηρίου, ο θεσμικός ρόλος αυτού 

καθώς και η παρουσίαση του τρόπου παραπομπής των εκάστοτε κατηγορουμένων. Ενώ 

τα δύο κλειδιά της μελέτης είναι, η κατανόηση της δομής του ad hoc Δικαστηρίου της 

Χάγης μέσα από την ανάλυση της υπόθεσης του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Το 

παράδειγμα του Μιλόσεβιτς άλλωστε, ενδείκνυται για μελέτη γιατί δεν είναι μια απλή 

υπόθεση, αλλά η υπόθεση ενός πολιτικού προσώπου βαρύνουσας σημασίας για τη 

Γιουγκοσλαβία και τη Σερβία.  

 

Όπως διαπιστώσαμε, το ICTY ανέπτυξε συστηματικά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 

δημιουργώντας νέα μονοπάτια για την διεθνή δικαιοσύνη. Δείχνοντας πως όσο δεν 

υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες, η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει απρόσκοπτα το έργο 

της και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των αμάχων, τιμωρώντας ακόμη 

και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.  

 

Ωστόσο, το ερώτημα που γεννάται στο κλείσιμο της μελέτης είναι γιατί δεν έχουν 

αποδοθεί ευθύνες και δεν έχει δείξει η παγκόσμια κοινωνία την ίδια ευαισθησία και 

σε άλλα παρόμοια περιστατικά που ακολούθησαν αλλά και ακολουθούν στον κόσμο 

ακόμη και τώρα (Αίγυπτος, Σύρια, Λιβύη, Ουκρανία, χώρες της Αραβίας, ISIS).      
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ABSTRACT 

 

More than two decades have passed after the final dissolution of Yugoslavia, which 

was accompanied by bloody conflicts resulting in a large number of victims. 

However, the interest on assigning responsibilities for these acts remains despite the 

passage of time.  

 

The abrupt dissolution of Yugoslavia, which resulted in a multitude of violations of 

the International Humanitarian Law, led to the creation of the International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). The ICTY will be analyzed in detail in 

the following chapters. 

 

The ICTY is an institution of a great importance. The Court irrevocably painted the 

picture of the International Humanitarian Law and allowed victims to express freely 

and confess all the atrocities that they have faced. In this way, those responsible for 

the suffering of the victims have been punished. In addition, the indictment of all 

these cases brought hard-to-reach information to light and revealed the darker side of 

the particular history. Under other circumstances, such information would not be 

revealed and would not be part of the public knowledge.  

 

Through this research we shall examine the creation and the function of the ICTY and 

its work. Why does the ICTY play a central role in International Law? Has the Court 

managed to complete successfully its project?  

 

The aim of this paper is to give a comprehensive picture of the ICTYl. The method 

which is used is the “case study”, as is shown by the title of the research paper. The 

main focus will be the ICTY. Research sources for this particular study include Greek 

and foreign literature and bibliography and also electronic sources. Moreover, 

research was conducted via audio-visual media in the form of documentaries.  

 

The main point of this study is to analyze the structure of the Court and its 

institutional role and to present its case law. Other than understanding the structure of 

the ICTY, the analysis examines the case of Slobodan Milosevic. The Milosevic 
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example is ideal for a case study due to the fact that it is not a simple case. On the 

other hand, it was considered to be a very special case due to him being the first 

politician who was sentenced in life imprisonment by the ICTY.   

 

According to our conclusions, the ICTY has developed a systematic international 

humanitarian law which has created new paths in the field of International Justice. Its 

creation has showed that, so long as there are no political expediencies, Justice may 

be delivered free of corruption, protect the human rights of civilians and punish even 

high-ranking individuals. 

 

Nonetheless a question remains why the organized international community has not 

shown the same sensitivity in other serious events that have followed (Egypt, Syria, 

Libya, Ukraine, countries of Arabia, ISIS).  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Χρόνο με τον χρόνο, ένα ένα τα προπύργια της απόλυτης κυριαρχίας των κρατών 

καταρρίπτονται, και την θέση τους παίρνει η διεθνής κοινότητα.1  

 

Οι διεθνείς συμβάσεις και οι εποπτικοί μηχανισμοί προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, αναλαμβάνουν δράση και έτσι η δίωξη των παραβιάσεων του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου αποκτά μια διεθνή χροιά, φεύγοντας από την απόλυτη 

κυριαρχία των εκάστοτε κρατών.   

 

Από το κάδρο βγαίνουν πλέον τα κράτη που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν τα μοναδικά 

υποκείμενα του διεθνούς  δικαίου2 και εισέρχονται και τα άτομα ως υποκείμενα με 

ό,τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό.  

 

Η έγερση ατομικής ευθύνης πλέον είναι πολυσήμαντη. Οι πράξεις που 

χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, ανήκουν στην κατηγορία των διεθνών 

εγκλημάτων, αφού συνιστούν τόσο σημαντικές παραβιάσεις του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου, που διαπερνούν τα σύνορα του κράτους όπου διεπράχθησαν 

και επηρεάζουν το ενδιαφέρον του συνόλου της ανθρωπότητας.3 Η συνέπεια του 

χαρακτηρισμού αυτού είναι ότι πλέον εγείρεται ατομική ποινική ευθύνη από την 

διάπραξη τους και δίνεται το δικαίωμα σε όλα τα κράτη να ασκήσουν ποινικές 

διώξεις για την καταστολή τους. Αυτό δεν αποσκοπεί μόνο στην τιμωρία των 

υπευθύνων αλλά αποτελεί και μια επιπλέον ένδειξη ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν 

αφορά μόνο κράτη, όπως το «κλασικό» γενικό διεθνές δίκαιο, αλλά και τα άτομα. Ο 

σκοπός του δικαίου εν προκειμένω είναι να δώσει την κατεύθυνση της επιστροφής 

προς την ομαλότητα στην περιοχή οπού είχαν διαπραχθεί τα εγκλήματα.4      

 

                                                
1 X. Ροζάκης Χρήστος, Έγκλημα και Τιμωρία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Νέα Παγκόσμια τάξη, 

Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2004, σ. 13.  

2 E.. Ρούκανας, Διεθνές Δίκαιο, Τεύχος 1ο, Εκδ. Σάκκουλα Ν, Αθήνα-Κομοτηνή,2004, σ. 49.   

3 Μ.-Ντ. Μαρούδα, Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρωην Γιουγκοσλαβία και η εξέλιξη του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, Εκδ.  Σάκκουλα Ν., Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, σ. 34.  

4 Μαρούδα, όπ., σ. 34.  
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Με την απόδοση ατομικών ευθυνών για τα εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν 

κατά την διάρκεια ένοπλης σύρραξης, στιγματίζονται μόνον οι ατομικά υπεύθυνοι 

(ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο), και όχι 

ολόκληρα τα κράτη ή εθνικές ομάδες, λόγου χάρη οι Σέρβοι, οι οποίοι κατά τον 

εμφύλιο πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας «δαιμονοποιήθηκαν» ιδιαίτερα ως έθνος τόσο 

από τον διεθνή τύπο όσο και από τις κυβερνήσεις διαφόρων κρατών.  

 

Ο μηχανισμός της ποινικής καταστολής των εγκλημάτων πολέμου, με την σύγχρονη 

μορφή του, τίθεται σε εφαρμογή για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 

Πόλεμου. Η ίδρυση δύο στρατιωτικών δικαστηρίων, της Νυρεμβέργης και του Τόκιο, 

οδήγησε σε μεταγενέστερη κωδικοποίηση της έννοιας της γενοκτονίας, των 

εγκλημάτων πολέμου, και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.  

 

Η σύσταση εκείνων των δικαστηρίων δεν είχε όμως και την ανάλογη συνέχεια, αφού 

δεν υπήρξε σε διεθνές επίπεδο ένα μόνιμο διεθνές ποινικό δικαστήριο που θα δικάζει 

υποθέσεις ανθρωπιστικού δικαίου.  

 

Έτσι μετά την Νυρεμβέργη, την υποχρέωση για τη δίωξη των υπευθύνων για την 

διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονιών είχαν τα εθνικά δικαστήρια.5  

 

Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει δραστικά μετά το ξέσπασμα μιας σειράς 

εμφύλιων εχθροπραξιών στην Γιουγκοσλαβία και την δημοσιοποίηση των πρώτων 

στοιχείων για μαζικές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου.6 Η ένταση, η έκταση και η βαρβαρότητα των πράξεων αυτών, 

ξύπνησαν άσχημες μνήμες στο Κεντροευρωπαίους. Μνήμες ενός παρελθόντος που 

όλοι θα ήθελαν να μην επαναληφθεί.  

 

Έτσι η οργανωμένη διεθνής κοινότητα αναγκάστηκε να αποδεχθεί την πεποίθηση της 

κοινής γνώμης, δηλαδή ότι οι υπεύθυνοι έπρεπε αυτή την φορά να απολογηθούν για 

τις πράξεις τους ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.  

                                                
5 Με την υιοθέτηση των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949.  

6 Μαρούδα, ό.π, σ. 35.  
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Έτσι και έγινε με απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ συστήθηκε ένα ad 

hoc Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, του οποίου η σύσταση είχε ως αφετηρία την 

εξέταση των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που 

διαπράχθηκαν στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβίας από την 1η Ιανουαρίου 1991.  

Ο σκοπός του Δικαστηρίου έκτοτε, είναι η δίωξη των προσώπων που κατηγορούνται 

για σοβαρές παραβιάσεις του Ανθρωπιστικού Δικαίου και η τιμωρία των  υπευθύνων 

σε οποιαδήποτε θέση της ιεραρχίας βρίσκονταν στην πρώην Γιουγκοσλαβία.  

 

Το Δικαστήριο συστήθηκε ως ένα προσωρινό βοηθητικό όργανο του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στην αρμοδιότητά του εμπίπτει η καταστολή 

τεσσάρων κατηγοριών εγκλημάτων: (α) των σοβαρών παραβιάσεων των Συμβάσεων 

της Γενεύης, (β) των εγκλημάτων πολέμου, (γ) της γενοκτονίας και (δ) των 

εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.  

 

Η λειτουργία του Δικαστηρίου δέχτηκε στην αρχή τρομερές επικρίσεις και κάποια 

κράτη το αποδέχτηκαν με επιφυλάξεις. Ορισμένοι χαρακτήρισαν το Δικαστήριο ως 

ένα βραχίονα που εξυπηρετούσε τα στρατηγικά και πολιτικά συμφέροντα του 

ΝΑΤΟ.7 Οι άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες που απάρτιζαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, 

τα πρώτα χρόνια είχαν προβλήματα με το ICTY και δεν εκτέλεσαν κατά γράμμα τις 

εντολές που λάμβαναν, δυσκολεύοντας το έργο του. Βαθμιαία το Δικαστήριο κέρδισε 

τη διεθνή εμπιστοσύνη. Εν έτει 2016 το ICTY έχει ολοκληρώσει κατά ένα μεγάλο 

επίπεδο τις εργασίες εκδίκασης των υποθέσεων με μεγάλη επιτυχία. Έχει μέχρι τώρα 

δικάσει 161 υποθέσεις που αφορούσαν εγκλήματα πολέμου σε ολόκληρη την 

επικράτεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

 

Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση του 

ad hoc Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία. Στο πλαίσιο 

αυτό, θα γίνει ιδιαίτερα ανάλυση της υπόθεσης του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς,  που 

ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός χώρας που δικάστηκε από ένα διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο. Η υπόθεση του, απασχόλησε όσο καμία άλλη σύσσωμο τόσο το ICTY, 

όσο και ολόκληρα τα Βαλκάνια, δίνοντας τρομερές προεκτάσεις σε πολιτικό και όχι 

μόνο επίπεδο.  

                                                
7 Ντοκιμαντέρ: Weight of chains, Boris Malagurski,2010, ανακτήθηκε την 30/10/2015. 



13 
 

Τα ερωτήματα στα οποία φιλοδοξεί να απαντήσει η διπλωματική μου εργασία είναι 

τα εξής: Τι προσέφερε τελικά στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο αυτό το Δικαστήριο για 

την πρώην Γιουγκοσλαβία; Τιμωρήθηκαν ανάλογα οι υπαίτιοι των ωμοτήτων που 

διεπράχθησαν στα Βαλκάνια για μια δεκαετία;  

 

 

1ο  Κεφάλαιο 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 

ΤΟΥ AD HOC ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 

 

1.1 Τα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση του ICTY 

 

Πριν ουσιαστικά να αναλύσουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση του ICTY, 

θα κάνουμε μια αναδρομή στον χρόνο και θα εξηγήσουμε ποιο ήταν το ομοσπονδιακό 

κράτος της Γιουγκοσλαβίας, ποια ήταν τα Ομόσπονδα κράτη μέλη και ποιες οι 

εθνικές ομάδες που την αποτέλεσαν.  

 

Ήταν 29 Νοεμβρίου 1943, όταν γεννήθηκε μια χώρα που για περισσότερο από μισό 

αιώνα θα καθόριζε την τύχη των Βαλκανίων και θα έπαιζε κεντρικό ρόλο στον 

Ψυχροπολεμικό κόσμο8. Η διάλυση της, το 1991, ήταν ιδιαίτερα επώδυνη και 

καταστροφική για όλα τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη της Ομοσπονδίας.  

 

Στις 29 Νοεμβρίου του 1943, το Αντιφασιστικό Συμβούλιο Εθνικής Απελευθέρωσης9 

συνεδρίασε στην πόλη Jajce της Βοσνίας με επικεφαλής τους Παρτιζάνους του Τίτο. 

Εκεί για πρώτη φορά θεσπίστηκε το πολιτικό πρόγραμμα που προέβλεψε τη 

συγκρότηση ενός γιουγκοσλαβικού κράτους, το οποίο έπειτα από λίγα χρόνια πήρε 

μορφή Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Ένωσης με αρχηγό τον Στρατάρχη Τίτο.10  

                                                
8 Μ. Mazower, Tα Βαλκάνια, Εκδ. Πατάκης, Αθήνα,2002, σ.239.  

9 Antifasisticko Vijece Naradnog Oslobodenja Jugoslavije.  

10Πηγή:http://zenithmag.wordpress.com/category/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1

%CE%BD%CE%B9%CE%B1-balkans/, Γιουγκοσλαβία και Υugo-Νοσταλγία, Γεώργιο Στάμκος, 

ανακτήθηκε την 19/06/2014.  

http://zenithmag.wordpress.com/category/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-balkans/
http://zenithmag.wordpress.com/category/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-balkans/
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Η Γιουγκοσλαβία ήταν μια χώρα «γέφυρα» Βορρά και Νότου και η φυσιογνωμία της 

ήταν αφενός Βαλκανική και αφετέρου Κεντροευρωπαϊκή.11 Για αρκετά χρόνια, η 

Ομοσπονδία παρέμεινε ενωμένη, τους συνεκτικούς δεσμούς κρατούσαν τόσο οι 

επιδέξιοι χειρισμοί του αμφιλεγόμενου Τίτο αλλά και η ιδεολογική και πολιτική 

συνοχή12 των συμβαλλόμενων ομόσπονδων μελών. Τα δύσκολα για την 

Γιουγκοσλαβία αρχίζουν ωστόσο το 1980, όταν ο θάνατος του Τίτο άφησε ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό ηγεσίας. Ο Τίτο παρά το ιδιαίτερο του χαρακτήρα του 

κατάφερε να διατηρήσει για περισσότερο από 35 χρόνια την συνοχή της 

Γιουγκοσλαβίας. 

 

Από το 1980 και έπειτα, οι εθνικιστικές τάσεις των ομόσπονδων κρατών άρχισαν να 

γίνονται ολοένα  και εντονότερες δείχνοντας στην πραγματικότητα πως η 

Γιουγκοσλαβία βάδιζε σε «τεντωμένο σχοινί» και πως στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ 

αληθινό έθνος με ομοιογένεια αλλά πάντα ένα ιδιόμορφο μόρφωμα που στηριζόταν 

πάνω στην προσωπικότητα του Τίτο, αλλά και του πολύ καλά στημένου καθεστώτος.  

Σήμερα αυτή η χώρα δεν υφίσταται, αφού διαλύθηκε έπειτα από μακροχρόνιους και 

αιματηρούς εμφυλίους πολέμους που διαδραματίστηκαν από το 1989 και έπειτα.  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας ήταν η μεγαλύτερη και η πιο ανεπτυγμένη από τις Βαλκανικές 

χώρες, καθώς και μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, με στιβαρή βαριά 

βιομηχανία και ανθεκτική οικονομία, αλλά και με τρομερές ανισότητες και διαφορές 

μεταξύ των ομόσπονδων κρατών της. Αποτελούνταν από έξι ( 6 ) δημοκρατίες: 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, «Μακεδονία», Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία καθώς 

και 2 αυτόνομες επαρχίες εντός της Δημοκρατίας της Σερβίας: Βοϊβοντίνα και 

Κόσσοβο. Η χώρα αριθμούσε λίγο πριν την διάλυσή της 23 εκατομμύρια κατοίκους, 

                                                
11 Εκτείνονταν από το όρος Τρίγκλαβ στις Σλοβενικές Άλπεις μέχρι τη Γευγελή στα ελληνικά σύνορα. 

Αποτελούνταν από πολλούς λαούς και διαφορετικές εθνότητες με ξεχωριστούς πολιτισμούς με πολλά 

κοινά στοιχεία αλλά και πολλές βασικές διαφορές που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. 

Πηγή:http://zenithmag.wordpress.com/category/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%

CE%BD%CE%B9%CE%B1-balkans/ , Γιουγκοσλαβία και Υugo-Νοσταλγία, Γεώργιος Στάμκος, 

ανακτήθηκε την 19/06/2014. 

12 Αρχικά ο κομμουνισμός και έπειτα η επιτυχημένη ισορροπία που κρατούσε ο Τίτο ανάμεσα στον 

σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό.  

http://zenithmag.wordpress.com/category/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-balkans/
http://zenithmag.wordpress.com/category/%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-balkans/
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ήταν ένα μείγμα διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκειών με την Ορθοδοξία, τον 

Καθολικισμό και το Ισλάμ να είναι οι τρείς κύριες θρησκείες. Λαοί με διαφορετικές 

ιστορικές εμπειρίες στην κρίσιμη περίοδο της διαμόρφωσης των εθνικών 

συνειδήσεων, με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και διαφορετική 

κοινωνικό – οικονομική οργάνωση συνενώθηκαν σε ένα μόρφωμα, που αποτέλεσε τη 

μεταπολεμική Γιουγκοσλαβία.13  

 

Ο θάνατος του Τίτο (1980), συμπίπτει με την κατάρρευση του κομμουνισμού-

σοσιαλισμού και την έκρηξη του εθνικισμού στα Βαλκάνια. Κατά τη δεκαετία του 

1980 και στις αρχές του 1990, η Γιουγκοσλαβία γνώρισε μια περίοδο έντονης 

πολιτικής και οικονομικής κρίσης καθώς και κρίσης αξιών που ταλάνισε την 

Ομοσπονδία και ταρακούνησε τα θεμέλια της Ένωσης. Ο βορράς παρέμεινε ο 

καλύτερα κοινωνικό-οικονομικά οργανωμένος χώρος, που όμως ήταν 

υποβαθμισμένος πολιτικά αν και ήταν πηγή προσπορισμού πλούτου για την ένωση.14 

Από την άλλη μεριά, ο νότος ήταν η οικονομικά μειονεκτική περιοχή. Οι διαφορές 

αυτές σταδιακά συντέλεσαν στην άνοδο των εθνικισμών. Η κεντρική κυβέρνηση 

εμφανώς αποδυναμωμένη αδυνατούσε να σταματήσει τη ραγδαία αύξηση του 

εθνικισμού και του αλυτρωτισμού, που αυξάνονταν με μεγάλη ταχύτητα και, σε 

συνδυασμό με την άνθηση του πολυκομματισμού (νέο φαινόμενο για κάποιες χώρες 

των Βαλκανίων), άρχισε να θέτει το ζήτημα της ολοκληρωτικής ανεξαρτησίας 

κάποιων Δημοκρατιών, καθώς και της διεύρυνσης των εξουσιών κάποιων άλλων.  

 

Η φυγόκεντρη τάση των ομόσπονδων μελών πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις μετά τον 

θάνατο του Τίτο. Αλλά η χαριστική βολή δόθηκε από το καθεστώς του Μιλόσεβιτς, 

το οποίο, αντί να επανεξετάσει τους όρους συμμετοχής των επιμέρους Δημοκρατιών, 

προχωρώντας σε ένα νέο συσχετισμό δυνάμεων, προσπάθησε να βάλει τη Σερβία σε 

θέση ισχύος.15   

 

Η χρήση εθνικιστικών «κορόνων» και ρητορικής από τους πολιτικούς ηγέτες των 

Ομόσπονδων κρατών είχε ως στόχο την διάβρωση της κοινής Γιουγκοσλαβικής 

                                                
13 Θ. Βερέμης (Επ.), Βαλκάνια από τον Διπολισμό στη νέα εποχή, Εκδ. Γνώση, Αθήνα, 1995, σ. 30-31.   

14 Βερέμης, ό.π. , σ. 31.  

15 Βερέμης, ό.π. , σ. 31. 
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ταυτότητας. Η δυσπιστία για την επιτυχία της ένωσης και ο φόβος συγκρούσεων 

άρχισαν να κυριεύουν τις εθνοτικές ομάδες που σε συνδυασμό με την ηγεμονική 

συμπεριφορά της Σερβίας άρχισε να δημιουργεί ρήγματα στις σχέσεις16 μεταξύ των 

μελών και να εξηγεί την κρίση καθώς και τις αποσχιστικές τάσεις17 που 

δημιουργήθηκαν.18   

 

Η διάλυση της χώρας19 ξεκίνησε το 1991 από τη Σλοβενία και την Κροατία, οι οποίες 

κατηγόρησαν τη Σερβία ότι κυριαρχούσε σε κυβερνητικό, πολιτικό, στρατιωτικό και 

οικονομικό επίπεδο στην Γιουγκοσλαβία. Η Σερβία κατηγόρησε τις δυο Δημοκρατίες 

για αποσχιστικές τάσεις.20 

 

Η προσπάθεια για χάραξη των νέων συνόρων οδήγησε το δάκτυλο των 

«Γιουγκοσλάβων» στη σκανδάλη και άνοιξε έναν κύκλο αιματηρών εμφυλίων 

πολέμων μεταξύ των Ομόσπονδων κρατών. H πρώην Γιουγκοσλαβία ήταν μια 

περιοχή όπου έγιναν οι πιο πολύπλοκοι, συγκεχυμένοι και ολοκληρωμένοι πόλεμοι 

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εντός της Ευρώπης.21 Σύμφωνα με τον Huntington, 

σε πρώτο στάδιο, στην Κροατία η τοπική κυβέρνηση και οι Κροάτες πολέμησαν 

εναντίον των Σέρβων της Κροατίας και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη η βοσνιακή 

κυβέρνηση πολέμησε εναντίον των Σέρβων και των Κροατών της Βοσνίας, οι οποίοι 

πολέμησαν μεταξύ τους. Σε δεύτερο στάδιο, η σερβική κυβέρνηση προώθησε την 

ιδέα της Μεγάλης Σερβίας και έσπευσε να βοηθήσει τους Σέρβους της Βοσνίας και 

της Κροατίας. Η κροατική κυβέρνηση είχε επίσης τη φιλοδοξία της Μεγάλης 

Κροατίας και υποστήριξε του Κροάτες της Βοσνίας. Σε τρίτο στάδιο έγιναν ογκώδεις 

πολιτισμικές-θρησκευτικές συσπειρώσεις, οι  οποίες συμπεριελάμβαναν την Αυστρία, 

τη Γερμανία, το Βατικανό και άλλες καθολικές χώρες και αργότερα των Ηνωμένων 

Πολιτειών στο πλευρό της Κροατίας. Από την άλλη πλευρά, συσπειρώθηκαν οι 

ορθόδοξες χώρες στο πλευρό της Σερβίας, ενώ στην πλευρά των Βοσνίων 

                                                
16 Σ. Γερασιμού (επιμ.), Η επανάκαμψη των Βαλκανίων, Εκδ. Αγρα, Αθήνα, 2004, σ. 15.  

17 Βερέμης, ό.π., σ.32.  

18 V. Stefanovic, Μιλόσεβιτς ένας επιτάφιος, Εκδ. Παρατηρητης, Θεσσαλονικη, 2001, σ. 17.  

19Πηγή: http://www.icty.org/sid/322, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/03/2014.   

20 A. Sherman, Kακοπιστία στα Βαλκάνια, Εκδ. Ψυχογίος, Αθήνα, 2003, σ. 62.  

21 S. Huntington, Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης, Εκδ. 

Τερζόπουλος, 2001, σ. 302.  

http://www.icty.org/sid/322
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μουσουλμάνων βρέθηκαν το Ιράν, η Τουρκία, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία, η 

διεθνής ισλαμική στρατιωτική ομάδα επιχειρήσεων και διάφορες ισλαμικές χώρες. Οι 

μουσουλμάνοι έλαβαν επίσης βοήθεια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό ήταν 

μια πολιτισμική παραφωνία στο κατά τα άλλα παγκόσμιο πρότυπο, σύμφωνα με το 

οποίο ο ένας «πολιτισμικός συγγενής» βοηθάει τον άλλον. Οι Κροάτες της διασποράς 

στη Γερμανία και οι Βόσνιοι της διασποράς στην Τουρκία υποστήριξαν τις πατρίδες 

τους. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ομάδες από όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές 

δραστηριοποιήθηκαν. Η κροατική και σερβική κυβέρνηση έδωσαν όπλα, εφόδια, 

οικονομική βοήθεια, καταφύγιο και κατά καιρούς στρατιωτική βοήθεια στους λαούς 

τους που μάχονταν σε άλλες δημοκρατίες. Οι Σέρβοι, οι Κροάτες και οι 

μουσουλμάνοι έλαβαν σημαντική βοήθεια από πολιτισμικούς συγγενείς που 

βρίσκονταν εκτός Γιουγκοσλαβίας με τη μορφή χρημάτων, όπλων, εφοδίων, 

εθελοντών, στρατιωτικής εκπαίδευσης και πολιτικής και διπλωματικής υποστήριξης. 

Οι μη κυβερνητικοί άμεσα εμπλεκόμενοι Σέρβοι και Κροάτες ήταν γενικά 

περισσότερο ακραίοι ως προς τα εθνικιστικά τους αισθήματα, εμμένοντας χωρίς την 

παραμικρή υποχώρηση στις απαιτήσεις τους και επιθετικοί στις διεκδικήσεις των 

στόχων τους. Οι εμπλεκόμενες σε δεύτερο βαθμό κυβερνήσεις της Κροατίας και της 

Σερβίας αρχικά υποστήριξαν έντονα τους άμεσα εμπλεκόμενους συγγενείς τους, αλλά 

σταδιακά, τα εκτεταμένα συμφέροντα τους, τις οδήγησαν στη συνέχεια σε πιο 

μεσολαβητικούς και συγκρατημένους ρόλους.22     

 

Η πρώτη από τις έξι δημοκρατίες που εγκατέλειψε επίσημα τη Γιουγκοσλαβία ήταν η 

Σλοβενία με την διακήρυξη της ανεξαρτησίας στις 25 Ιουνίου 1991. Αυτό 

πυροδότησε μια παρέμβαση του Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού (JNA), η οποία 

μετατράπηκε σε μια σύντομη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του 

Γιουγκλοσλαβικού-Σερβικού και του ανεξάρτητου Σλοβενικού, γνωστότερη ως  ο 

πόλεμος των δέκα ημερών. Η σύγκρουση κατέληξε σε νίκη των δυνάμεων της 

Σλοβενίας, που αν και λιγότεροι αριθμητικά και χωρίς μεγάλο εξοπλισμό ανάγκασαν   

τον JNA σε απόσυρση των στρατιωτών και τον εξοπλισμό του από τα Σλοβενικά 

πλέον εδάφη.23  

 

                                                
22 Huntington, ό.π,, σ.304. 

23Πηγή:http://www.icty.org/sid/322, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/03/2014.   

http://www.icty.org/sid/322
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Μπορεί η Κροατία  να ανακήρυξε την ανεξαρτησία της την ίδια ημέρα με τη 

Σλοβενία. Όμως, ενώ η απόσχιση της Σλοβενίας από τη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία 

ήταν αναίμακτη, δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την περίπτωση της Κροατίας. Και έτσι 

από κάπου εδώ ξεκινάει ο λόγος ύπαρξης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για 

την πρώην Γιουγκοσλαβία.24  

 

Η σημαντική σερβική εθνοτική μειονότητα στην Κροατία απέρριψε ανοιχτά την 

ανακήρυξη του κροατικού κράτους, επικαλούμενη το δικαίωμα να παραμείνει η χώρα 

εντός της Γιουγκοσλαβίας. Με τη βοήθεια του JNA, της Σερβίας, και των Σέρβων της 

Κροατίας επαναστάτησε, δηλώνοντας ότι σχεδόν το ένα τρίτο της επικράτειας της 

Κροατίας βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους δημιουργώντας έναν ανεξάρτητο Σερβικό 

θύλακα στο εσωτερικό της Κροατίας. Όλοι οι Κροάτες και άλλοι μη Σέρβοι 

εκδιώχθηκαν από το έδαφός τους με μια βίαιη εκστρατεία εθνοκάθαρσης.  

Σφοδρότατες μάχες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1991 είχαν σαν αποτέλεσμα τον 

βομβαρδισμό της αρχαίας πόλης του Ντουμπρόβνικ και την πολιορκία και 

καταστροφή του Βούκοβαρ από Σερβικές δυνάμεις προκαλώντας ανυπολόγιστες 

ζημίες στις δύο πόλεις. Τα εγκλήματα πολέμου διαδέχονται το ένα το άλλο από την 

πλευρά των Σέρβων πράγμα που αναγκάζει την Διεθνή κοινότητα να λάβει δραστικές 

αποφάσεις.25     

 

Παρά την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές 

του 1992 από τον ΟΗΕ, οι κροατικές αρχές ήταν αποφασισμένες να επιβάλουν την 

εξουσία τους πάνω σε ολόκληρη την επικράτεια της Κροατίας και να έρθουν σε 

ευθεία ρήξη με τον σερβικό θύλακα. Χρησιμοποίησαν  κρατικές χρηματοδοτήσεις για 

να αναπτύξουν και να εξοπλίσουν τις  εθνικές ένοπλες δυνάμεις της  Κροατίας που 

μέχρι πρότινος ήταν ισχνές εξαιτίας του Ομοσπονδιακού στρατού.  Το καλοκαίρι του 

1995, η κροατική στρατιωτική δύναμη ανέλαβε δύο κύριες επιθέσεις για να 

ανακτήσει όλα τα εδάφη που βρίσκονταν στην κατοχή της Σερβικής μειονότητας ως 

Ανατολική Σλαβονία. Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 

κροατική επικράτεια εκ των προτέρων, μεταφερόμενοι σε γειτονικές περιοχές στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη αλλά και στην περαιτέρω στη Σερβία.  Ο πόλεμος στην 

                                                
24Πηγή:http://www.icty.org/sid/322, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/03/2014.   

25 Huntington, ό.π. σ.306. 

http://www.icty.org/sid/322
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Κροατία ουσιαστικά έληξε το φθινόπωρο του 1995. Τελικά, η Κροατία κέρδισε εκ 

νέου την εξουσία της σε ολόκληρη την επικράτεια της μαζί με την επιστροφή της  

Ανατολικής Σλαβονίας τον Ιανουάριο του 1998.26  

 

Ωστόσο, ο χώρος που διεπράχθησαν οι περισσότερες χωρίς προηγούμενο θηριωδίες 

ήταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη,27 όπου τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας καθώς και 

η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν πρωτοφανής. Στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, η σύγκρουση ήταν η πιο θανατηφόρα απ’ όλες στην «αποσύνθεση 

Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας».28  

 

Αυτή η κεντρική Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία είχε μια μικτή εθνοτική σύνθεση με 

τον πληθυσμό της να αποτελείται από περίπου 43% Βόσνιους Μουσουλμάνους, το 

33% από Σερβοβόσνιους, το 17% Βοσνιοκροάτες και το 7% από άλλες εθνικότητες.  

Η στρατηγική θέση της Δημοκρατίας την κατέστησε να αποτελεί μήλο της έριδος για 

τη Σερβία και την Κροατία, που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν την κυριαρχία τους 

πάνω στα μεγάλα κομμάτια του εδάφους τα οποία κατοικούνταν Σερβοβοσνίους και 

Βοσνιοκροάτες αντίστοιχα.  Στην πραγματικότητα, οι ηγέτες της Κροατίας και της 

Σερβίας το 1991 είχαν ήδη πραγματοποιήσει μια μυστική συνάντηση, όπου 

συμφώνησαν να χωρίσουν τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, αφήνοντας ένα μικρό θύλακα 

για τους μουσουλμάνους. Τον Μάρτιο του 1992, σε ένα δημοψήφισμα που είχαν 

μποϊκοτάρει οι Σερβοβόσνιοι, περισσότερο από το 60 % των Βοσνίων πολιτών, 

ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας και της απόσχισης από την Γιουγκοσλαβία.  Σχεδόν 

όμως αμέσως, τον Απρίλιο του 1992, οι Σερβοβόσνιοι επαναστάτησαν με την 

υποστήριξη του Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού και της Σερβίας, δηλώνοντας ότι 

τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, είναι μια Σερβική Δημοκρατία της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Με μία συντριπτική στρατιωτική υπεροχή και μια 

συστηματική εκστρατεία διώξεων των μη Σέρβων, οι Σέρβοι κατέλαβαν γρήγορα τον 

έλεγχο του 60% της χώρας. Το ίδιο ακριβώς παράδειγμα ακολούθησαν σύντομα και 

οι Βοσνιοκροάτες, απορρίπτοντας την αρχή της βοσνιακής κυβέρνησης και το 

δημοψήφισμα που είχε πραγματοποιηθεί και δηλώσαν την δημιουργία μιας 

                                                
26Πηγή: http://www.icty.org/sid/322, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/03/2014. 

27Πηγή:http://www.icty.org/sid/322, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/03/2014. 

28Πηγή: http://www.icty.org/sid/322, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/03/2014. 

http://www.icty.org/sid/322
http://www.icty.org/sid/322
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Δημοκρατίας της Κροατίας εντός της επικράτειας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, με την 

υποστήριξη της Κροατίας. Η σύγκρουση μετατράπηκε σε μια αιματηρή τρίπλευρη 

μάχη για τα εδάφη, με πολίτες όλων των εθνοτήτων να πέφτουν θύματα αποτρόπαιων 

εγκλημάτων. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 

και 2.000.000 άνθρωποι, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού, αναγκάστηκαν 

να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του πολέμου που μαινόταν από τον Απρίλιο 

του 1992 έως Νοέμβριο 1995, όταν μια ειρηνευτική συμφωνία υπογράφθηκε στο 

Ντέιτον.29 Χιλιάδες γυναίκες στην Βοσνία έπεσαν συστηματικά θύματα βιασμού. 

Κέντρα κράτησης για τους πολίτες στήθηκαν από όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές: 

στο Prijedor30, Omarska, Konjic31, Dreteli, Foca32, Brcko33 και άλλες τοποθεσίες.  Η 

                                                
29 Σχεδόν τρία με τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της βίας και μετά από αρκετές αποτυχημένες 

προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες εγκαινίασαν μια νέα πρωτοβουλία το φθινόπωρο του 1995. Διαπραγματεύσεις εκτόνωσης 

μεταξύ των εμπόλεμων μερών, που αντιπροσωπεύονταν κατά τον καιρό εκείνο από τον σέρβο πρόεδρο 

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, τον κροάτη πρόεδρο Φράνιο Τούτζμαν και το βόσνιο πρόεδρο Αλία 

Ιζετμπέγκοβιτς, άρχισαν στην αεροπορική βάση Ράιτ Πάτερσον στο Ντέιτον του Οχάιο την 1 

Νοεμβρίου του 1995. Τις συνομιλίες καθοδηγούσε ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, που ήταν τον καιρό εκείνο 

υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Συμμετείχαν επίσης και αντιπρόσωποι της ΕΕ και της Ομάδας 

Επαφής – Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ρωσίας – στις πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις που 

διεξάγονταν στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ. Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των συνομιλιών , οι 

Μιλόσεβιτς, Τούτζμαν και Ιζετμπέγκοβιτς κατέληξαν σε συμφωνία και μονογράφησαν τη Γενική 

Συμφωνία-Πλαίσιο για Ειρήνη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στις 21 Νοεμβρίου. Το έγγραφο το οποίο 

ακολούθως έγινε γνωστό ως η Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον ή οι Ειρηνευτικές Συμφωνίες του 

Ντέιτον υπεγράφη επίσημα από τους προέδρους των τριών βαλκανικών χωρών στις 14 Δεκεμβρίου του 

1995 στο Παρίσι. Οι Συμφωνίες Ντέιτον κατάφεραν να πετύχουν τον άμεσο στόχο να σταματήσει το 

αιματοκύλισμα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την αποκατάσταση της ειρήνης. Παράλληλα, όμως, 

δημιούργησαν μια από τις πλέον σύνθετες μορφές διακυβέρνησης παγκοσμίως – μια λύση που πολλοί 

εντός και εκτός Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θεωρούν ως αδύνατο να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Με 

ασθενείς κεντρικούς θεσμούς, μια διαρκή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο οντοτήτων και 

εξάρτηση από τη διεθνή διακυβέρνηση, η χώρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι αποτελεί μια 

λειτουργική πολιτεία.  

Πηγή:http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/el/features/setimes/special/dayton/history/feature-

01 , ανακτήθηκε την 4/4/2014.  

30 Το Prijedor είναι μια πόλη που βρίσκεται στη βορειοδυτική Βοσνία και Ερζεγοβίνη.  Στις 30 

Απριλίου 1992, οι σερβικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του και διέταξαν τις  απομακρύνσεις των μη 

Σέρβων από τις θέσεις ευθύνης.  Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, χιλιάδες μη Σέρβοι πολίτες 

περιορίστηκαν στα στρατόπεδα κράτησης του Omarska, Κeraterm και Trnopolje.  

Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες κρατούμενοι υποβλήθηκαν σε σοβαρή κακομεταχείριση που 

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/el/features/setimes/special/dayton/history/feature-01
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/el/features/setimes/special/dayton/history/feature-01
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περιλαμβάνονται ξυλοδαρμοί, βιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις, καθώς 

και παρενοχλήσεις, ταπείνωσης και ψυχολογική κακοποίηση.  Η δημιουργία αυτών των στρατοπέδων 

ήταν αποτέλεσμα μιας εσκεμμένης δράσης σε βάρος των μη σερβικών πληθυσμών του Prijedor.  

Εκτός από τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στα στρατόπεδα, δολοφονίες μουσουλμάνων, έγιναν και 

σε άλλα χωριά Hambarine, Biščani, Ljubija, Kozarac.  Στις 21 Αυγούστου 1992, ομάδα περισσότερων 

από 200 άοπλων ανδρών μεταφέρθηκαν από το Koricancje Stijiene κοντά στο Όρος Vlašić, και 

εκτελέστηκαν από τις σερβικές αστυνομικές δυνάμεις και τους φορείς τους, ρίχνονται σε μια χαράδρα.  

Μόνο 12 άτομα επέζησαν.  Διαπιστώθηκε ότι πάνω από 1.500 δολοφονίες σημειώθηκαν σε όλη την 

διάρκεια των εχθροπραξιών, Πηγή: http://www.icty.org/sid/10169, ανακτήθηκε από το site του  ICTY 

την 4/4/2014.  

31 Το Konjic είναι μια ορεινή και δασώδης περιοχή που βρίσκεται στην κεντρική Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, νότια του Σεράγεβο. Μέχρι τα μέσα του Απρίλη 1992 σερβοβοσνιακές δυνάμεις με την 

βοήθεια της Σερβικής κυβέρνησης είχαν περικυκλώσει αποτελεσματικά την πόλη αποκόπτοντας το 

τόσο από το Σεράγεβο στα βορειοανατολικά όσο και από το Μόσταρ στο νότο. Μετά από μια 

επιτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία από τους Βόσνιομουσουλμάνους και Κροάτες της Βοσνίας για 

να αρθεί ο αποκλεισμός του Konjic με επιτυχία , εκατοντάδες ντόπιων Σέρβων, συμπεριλαμβανομένων 

των γυναικών και των ηλικιωμένων, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε πρώην στρατιωτικές 

εγκατάστασης στο χωριό Čelebići.  Μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου 1992, οι κρατούμενοι 

δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν, δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς και σε απάνθρωπη και 

εξευτελιστική μεταχείριση.  Πολλές γυναίκες που κρατούνταν στο στρατόπεδο Čelebići υπέστησαν 

συχνούς βιασμούς και κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους. Στην περίπτωση Čelebići, τρεις 

κατηγορούμενοι - Zdravo Mikiko, Hazim Delić και Esad Landžo - κρίθηκαν ένοχοι για σοβαρές 

παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και καταδικάστηκε σε 9, 18 και 15ετή κάθειρξη, 

αντίστοιχα.  Zejnil Delalic αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες, Πηγή:http://www.icty.org/sid/10167, 

ανακτήθηκε Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 4/4/2014.   

32 Foca  είναι μια πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Drina, κοντά 

στα σύνορα με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.  Τον Απρίλιο του 1992, οι σερβικές δυνάμεις 

κατέλαβαν την πόλη και τις γύρω περιοχές που κατοικούνται από τους Βόσνιους Μουσουλμάνους. Οι 

εκτεταμένες επιθέσεις που ακολούθησαν άφησαν σημάδια καταστροφής, πολλές δολοφονίες και 

τρομοκρατία εναντίον μη Σέρβων κατοίκων.  

Δεκάδες Βόσνιων μουσουλμάνων γυναικών και κοριτσιών κρατούνταν σε διάφορες θέσεις και 

βιάζονταν κατά συρροή. Μεγάλος αριθμός, κοριτσιών από την ηλικία των 12 και 13 ετών, 

υποδουλώθηκαν για μήνες σε ιδιωτικές κατοικίες όπου βιάστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και 

κακοποιήθηκαν.  Μερικά ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των Σερβοβόσνιων στρατιωτών 

και κάποιες δολοφονήθηκαν ως όμηροι.  

Οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι και άλλοι μη Σέρβοι άνδρες κρατούνται παράνομα σε φυλακή όπου 

βασανίστηκαν, χτυπήθηκαν και αλλιώς κακομεταχειρίστηκαν. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στο δήμο, 

και πάνω από 200 εξακολουθούν να αγνοούνται.  

Στο Foca περίπτωση, οι τρεις κατηγορούμενοι - Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač και Zoran 

Vuković - κρίθηκαν ένοχοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις των νόμων ή 

http://www.icty.org/sid/10169
http://www.icty.org/sid/10167
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χειρότερη αγριότητα του πολέμου σημειώθηκε το καλοκαίρι του 1995, όταν η 

βοσνιακή πόλη της Srebrenica34, που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν ως ασφαλή 

                                                                                                                                       
θεσμών του πολέμου και καταδικάστηκε σε 28, 20 και φυλάκιση από 12 χρόνια, αντίστοιχα.  Milorad  

Krnojelac κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες και 

παραβιάσεις των νόμων ή θεσμών του πολέμου και καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη, 

Πηγή:http://www.icty.org/sid/10166, ανακτήθηκε από το site του ICTY την 4/4/2014.    

33 Brčko είναι μια πόλη λιμάνι που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Σάβα στα βορειοανατολικά της 

Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.  Τον Απρίλιο του 1992, οι σερβικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του 

στρατηγικά τοποθετημένο δήμου. 

Σε μια συστηματική επιχείρηση που στοχεύει τους μη Σέρβους, οι σερβικές δυνάμεις εκδίωκαν τους 

Βόσνιους Κροάτες και Βόσνιους μουσουλμάνους κατοίκους από τα σπίτια τους και κρατώντας 

εκατοντάδες αμάχους σε διάφορα σημεία της πόλης.  Πολλοί κρατούμενοι σκοτώθηκαν, 

βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και δέχτηκαν πολύ κακή μεταχείριση. Οι Goran Jelisić και Ranko 

Τσέσιτς οι δύο κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για παραβιάσεις των νόμων ή θεσμών του 

πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην περιοχή Brčko καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 40 

και 18 χρόνων, αντίστοιχα,Πηγή:http://www.icty.org/sid/10165, ανακτήθηκε από το site του ICTY την 

4/4/2014.  

34 Σρεμπρένιτσα είναι μια πόλη στην ανατολική Βοσνία, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

σύγκρουσης του 1992-95 ήταν ένα περίκλειστο έδαφος υπό τον έλεγχο του στρατού της Βοσνίας, 

χιλιάδες Βόσνιοι Μουσουλμάνοι κατοικούσαν στις γύρω περιοχές.  Για ένα χρονικό διάστημα αρκετών 

ετών, οι Σέρβοι της Βοσνίας πολιόρκησαν το θύλακα, με βομβαρδισμούς, ενώ οι βοσνιακές δυνάμεις 

ενεργούσαν ανάλογα, κάνοντας επιθέσεις στα χωριά που διέμεναν Σέρβοι.  

 Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι μεταξύ Ιουνίου 1992 και του Μαρτίου του 1993, πολλοί Σέρβοι 

συνελήφθησαν από τις δυνάμεις Βόσνιων Μουσουλμάνων και περιορίζεται στο αστυνομικό τμήμα της 

Σρεμπρένιτσα και στο κτίριο πίσω από το Δημοτικό κτίριο.  Είχαν υποστεί απάνθρωπη μεταχείριση 

και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου.  

Η Σρεμπρένιτσα ανακηρύχθηκε «ασφαλή περιοχή» το 1993, μια αποστρατικοποιημένη ζώνη υπό την 

προστασία της UNPROFOR.  Τον Ιούλιο του 1995 στη Σρεμπρένιτσα οι σερβικές δυνάμεις άρχισαν να 

επιτίθενται με σφοδρό τρόπο.  Τις πρώτες ημέρες τα μέλη του Σερβοβόσνιου στρατού και της 

αστυνομίας σε εφαρμογή ενός σχεδίου σκότωσαν  περισσότερους από 7.000 άνδρες και νεαρά αγόρια 

απομακρύνοντας τις γυναίκες και τα παιδιά από το θύλακα.  Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι μαζικές 

εκτελέσεις των Βόσνιων Μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών από τη Σρεμπρένιτσα αποτελεί 

γενοκτονία.  

O Radislav Krstić κρίθηκε ένοχος για βοήθεια και υποκίνηση γενοκτονίας, παραβιάσεις των νόμων ή 

θεσμών του πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και καταδικάστηκε σε 35 χρόνια 

φυλάκιση. Ο Drazen Erdemovic ομολόγησε την ενοχή του για τις παραβιάσεις των νόμων ή θεσμών 

του πολέμου και ο Dragan Obrenović ομολόγησε την ενοχή του για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας και καταδικάστηκαν σε πέντε και 17 χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα, 

Πηγή:http://www.icty.org/sid/10168, ανακτήθηκε από το site του ICΤY την 4/4/2014.   

http://www.icty.org/sid/10166
http://www.icty.org/sid/10165
http://www.icty.org/sid/10168
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περιοχή, δέχθηκε την επίθεση από τις δυνάμεις του Σερβοβόσνιου διοικητή Ratko 

Mladic. Μέσα σε λίγες μέρες, στις αρχές Ιουλίου 1995, περισσότεροι από 8.000 

Βόσνιοι Μουσουλμάνοι άνδρες και παιδιά εκτελέστηκαν από τις σερβικές δυνάμεις 

σε μια πράξη που χαρακτηρίστηκε δικαστικά ως γενοκτονία. Το υπόλοιπο των 

γυναικών και των παιδιών της πόλης εκδιώχθηκαν.  

 

Η επόμενη περιοχή σύγκρουσης ήταν το Κοσσυφοπέδιο35, όπου η Αλβανική 

κοινότητα επεδίωκε την ανεξαρτησία της από τη νέα μικρότερη Γιουγκοσλαβία-

Σερβία, που δημιουργήθηκε μετά τις πρώτες ανεξαρτητοποίησης του 1991. Το 1998 

ξέσπασε η βία, ο Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου (KLA) βγήκε σε 

ανοιχτή εξέγερση εναντίον της Σερβίας. Η αστυνομία και οι ενισχύσεις του στρατού 

που απεστάλησαν από την Σερβία συνέτριψαν τους εξεγερμένους. Στην εκστρατεία 

τους, οι σερβικές δυνάμεις σε μεγάλο βαθμό είχαν στο στόχαστρο αμάχους, 

διαλύοντας χωριά και αναγκάζοντας τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου να τραπούν 

σε φυγή. Δεδομένου ότι η προσπάθεια για μια διεθνή μεσολάβηση για τον τερματισμό 

της κρίσης απέτυχε στις αρχές του 1999 στις ειρηνευτικές συνομιλίες του Ραμπουγιέ, 

το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε μακρά εκστρατεία 78 ημερών με αεροπορικές επιδρομές 

εναντίον στόχων στο Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία.36 Σε απάντηση, οι σερβικές 

δυνάμεις προχώρησαν σε περαιτέρω διώξεις των αμάχων Αλβανών του 

Κοσσυφοπεδίου. Τελικά, ο Πρόεδρος της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς 

συμφώνησε να αποσύρει τα στρατεύματά του από την επαρχία του Κοσσυφοπεδίου. 

Περίπου 750.000 Αλβανοί πρόσφυγες επέστρεψαν στα σπίτια τους και περίπου 

200.000 Σέρβοι εγκατέλειψαν την περιοχή υπό τον φόβο των αντιποίνων. Τον Ιούνιο 

του 1999, η Σερβία συμφώνησε στη διεθνή διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου από το 

ΝΑΤΟ, με το  καθεστώς της επαρχίας να παραμένει  άλυτο ακόμη και σήμερα.  

 

Η Πρώην Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας της Μακεδονίας, που 

ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το φθινόπωρο του 1991, απολάμβανε ίσως τον πιο 

ειρηνικό διαχωρισμό από όλα τα πρώην Ομόσπονδα κράτη. Αργότερα αποδέχτηκε 

                                                
35 Πηγή:http://www.icty.org/sid/322 , Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/03/2014. 

36 Ντοκιμαντέρ, Zasto?, RT(Russian Today), 2014, ανακτήθηκε την 24/03/2015. Το αποτέλεσμα των 

νατοϊκών βομβαρδισμών ήταν να εκδιωχθούν από τα σπίτια τους τουλάχιστον 200.000 Σέρβοι του 

Κοσόβου. Το ΝΑΤΟ κατά το διάστημα των 78 ημέρων, εκτόξευσε 2.300 πυραύλους κατά 990 στόχων, 

οι οποίοι δεν ήταν όλοι στρατιωτικοί. Έπεσαν 14.000 βόμβες.   

http://www.icty.org/sid/322
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την πρόταση του ΟΗΕ υπό το προσωρινό όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ).  Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, που κατοικείται από μια πλειοψηφία των εθνικά «Μακεδόνων» και μια 

μεγάλη αλβανική μειονότητα που παρέμεινε εκεί μετά την ειρήνη που επιτεύχθηκε 

μετά το τέλος των Γιουγκοσλαβικών πολέμων της δεκαετίας του 1990.  Ωστόσο, στις 

αρχές του Ιανουαρίου 2001 ο Αλβανικός Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (NLA) 

συγκρούστηκε με τις δυνάμεις ασφαλείας της δημοκρατίας, με στόχο την απόκτηση 

αυτονομίας ή ανεξαρτησίας για τους Αλβανούς της περιοχής αυτής, και την 

ενσωμάτωση με την υπόλοιπη Αλβανία.  Σποραδικές ένοπλες συγκρούσεις διήρκεσαν 

αρκετούς μήνες το 2001, ωστόσο τελείωσαν με μια ειρηνευτική συμφωνία που 

προέβλεπε μια πολιτική συμφωνία για την κατανομή της εξουσίας, τον αφοπλισμό 

της πολιτοφυλακής της Αλβανίας και την ανάπτυξη μιας δύναμης παρακολούθησης 

υπό το βλέμμα του ΝΑΤΟ37. 

 

1.2. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας 

 

Έτσι, όπως αναλύσαμε και παραπάνω, οι θηριωδίες που διεπράχθησαν πρώτα στην 

Κροατία και αργότερα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη ώθησαν την διεθνή κοινότητα σε 

δυναμική δράση. Οι αναφορές σχετικά με σφαγές αμάχων, βασανιστήρια και 

βιασμούς στα στρατόπεδα κράτησης όλο και πλήθαιναν. Τρομερά θλιβερές σκηνές 

εκτυλίσσονταν στα μάτια εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που έβλεπαν τα σπίτια τους 

να καταστρέφονται ολοκληρωτικά όπως και οι πόλεις που διαβιούσαν. Στα τέλη του 

1992 ο ΟΗΕ εμφανώς ανήμπορος να καταλάβει το μέγεθος της τραγωδίας που 

εκτυλίσσονταν στα Βαλκάνια συστήνει επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει 

την κατάσταση στα εδάφη εκείνα. Τα πορίσματα της επιτροπής αυτής οδήγησαν το 

Συμβούλιο Ασφαλείας να αποφασίσει την δημιουργία ad hoc διεθνούς δικαστηρίου 

για τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα εγκλήματα αυτά, προκειμένου να 

σταματήσει η βία.  

 

Στις 23 Μαΐου 1993, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 827 

που σηματοδοτούσε επίσημα την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία που είναι γνωστό ως  ICTY. Η 

                                                
37 Πηγή: http://www.icty.org/sid/322 , Ιστοσελίδα του ICTY.  Ανάκτηση την 25/03/2014. 

http://www.icty.org/sid/322
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ημερομηνία αυτή σηματοδότησε την αρχή του τέλους της ατιμωρησίας για τα 

εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γιουγκοσλαβία και έθεσε νέες βάσεις για το 

Διεθνές Δίκαιο.  

 

Ο βασικός στόχος του ΙCTY ήταν να τιμωρήσει τα άτομα που ευθύνονταν 

περισσότερο για τις φρικτές πράξεις όπως δολοφονίες, βασανισμούς, βιασμούς και 

άλλα εγκλήματα που απαριθμούνται στο Καταστατικό του Δικαστηρίου. Με την 

προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη. Το ICTY είχε ως στόχο την αποτροπή 

τέτοιων εγκλημάτων στο μέλλον.  

 

 

2ο Κεφάλαιο 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ  

ΤΟΥ AD HOC ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 

 

2.1 Γενικές επισημάνσεις και επικύρωση από την Ελλάδα 

α. Γενικές επισημάνσεις 

 

Το ad hoc Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία ήταν το 

Δικαστήριο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τοπίο του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου. Ό όρος ad hoc38 είναι ένας διαδεδομένος διεθνής προσδιορισμός που 

προέρχεται από τη λατινική γλώσσα (ελληνική απόδοση για τη «συγκεκριμένη 

περίπτωση»).  

 

Στην ουσία ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα έκτακτο νομοθέτημα ή μια 

διαδικασία που παρεκκλίνει από τις συνηθισμένες θεσμικές λειτουργίες του ΟΗΕ και 

δρα επί ειδικού σκοπού και λόγο σε μια γεωγραφική περιοχή που έχουν εντοπιστεί 

σοβαρές παραβιάσεις. Στην ουσία το ad hoc Ποινικό Δικαστήριο για την 

Γιουγκοσλαβία ήταν το πρώτο που ασχολήθηκε με τα εγκλήματα πολέμου (που 

έλαβαν χώρα στην Γιουγκοσλαβία κατά την δεκαετία του 1990) αφού τα δύο που 

                                                
38 Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεύχος Τρίτο, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα,Αθήνα,1983, σ. 229.  
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προηγήθηκαν της Νυρεμβέργης και του Τόκυο είχαν κυρίως την μορφή επειγόντων 

στρατιωτικών επιτροπών και όχι τακτικού ποινικού δικαστηρίου.  

 

Η ανησυχία στους κόλπους του ΟΗΕ καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας ήταν έκδηλη, οι παραβιάσεις στην Γιουγκοσλαβία ξεπερνούσαν το 

ανθρωπιστικό δίκαιο, οι διαδικασίες για την δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας 

ξεκινούν ουσιαστικά από το 1991.  Κάπου εκεί μπαίνει στο «κάδρο» δυναμικά η 

ίδρυση του Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (Απόφαση 713 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών).  

 

Στις 6 Οκτωβρίου του 1992, το συμβούλιο Ασφαλείας έκανε δεκτό το ψήφισμα 780,39 

με το οποίο δημιουργήθηκε μια ad hoc Επιτροπή Εγκλημάτων Πολέμου για την 

επικράτεια της Γιουγκοσλαβίας. Το έργο της Επιτροπής ήταν να εξετάσει και να 

αναλύσει το υλικό που υπήρχε από πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και να συλλέξει 

υλικό σχετικά με τις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.40  

 

Η Επιτροπή κατάθεσε το πόρισμα της στο Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου Ασφαλείας στις 9 Φεβρουαρίου 1993. Η Επιτροπή διαπίστωσε την 

ύπαρξη πολλών στοιχείων που έδειχναν ξεκάθαρα ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει στην 

περιοχή, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η  συστηματική θανάτωση και 

παραβίαση των διατάξεων προστασίας των θυμάτων  ήταν συνεχής. Έτσι πρότεινε 

την δημιουργία ενός δικαστηρίου για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης πριν 

αυτή εκτραχυνθεί ακόμη περισσότερο.41  

 

«Η δικαιοδοσία για εγκλήματα πολέμου, τη γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας, καλύπτεται πλέον από την αρχή της παγκοσμιότητας και έτσι 

                                                
39 S.C. Res 780/ Establishes Commission of Experts to analyse information pursuant to Resolution 771/ 

United Nations Security Council /6 October 1992,  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/484/40/IMG/N9248440.pdf?OpenElement,  Γάγγας, ό.π., σ. 301.   

40 Γάγγας, ό.π., σ. 301, Την επιτροπή συγκροτούσαν διαπρεπείς διεθνολόγοι, με πρόεδρο τον Ολλανδό 

Fritz Kalshoven και μέλη τον Αμερικανό M. Cherif Bassiouni, τον Καναδό  W. Fenrick, τον 

Σενεγαλέζο αρχιδικαστή και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Keba Mbaye και τον 

Νορβηγό T. Opsahl.  

41 Γάγγας, ό.π., σ. 301. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/484/40/IMG/N9248440.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/484/40/IMG/N9248440.pdf?OpenElement


27 
 

εναπόκειται σε όλα τα κράτη και όχι μόνο στα μέρη της σύγκρουση να επιληφθούν 

του θέματος», κατέληγε η πρόταση.42  

 

Το ιδρυτικό Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα 

πολέμου και τις άλλες παραβιάσεις που έγιναν στον χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 1993 από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 

με την απόφαση 827/25.5.1993. Με αυτή ιδρύεται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 

την εκδίκαση παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος της 

Πρώην Γιουγκοσλαβίας.43 

 

 

β. Επικύρωση από την Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, με Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, 

προσαρμόστηκαν οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του 

Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τις 

εισαγόμενες διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου: 

- ορίζονται οι έννοιες των προσώπων που προστατεύονται κατά το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο,  

- ρυθμίζεται το θέμα της προσταγής και καθιερώνεται η ευθύνη των 

στρατιωτικών διοικητών και άλλων ιεραρχικά ανωτέρων. 

 

Ακολούθως ρυθμίζονται με λεπτομέρεια: 

 

α) το έγκλημα της γενοκτονίας, που καθορίζεται ως σειρά παρανόμων πράξεων που 

διαπράττονται με πρόθεση την μερική ή ολική καταστροφή μιας εθνικής, εθνοτικής, 

φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. 

β) Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που περιλαμβάνουν την εξολόθρευση 

αμάχων, την υποδούλωση, τον βασανισμό, τον βιασμό, την εξαναγκαστική 

εγκυμοσύνη, τον κατατρεγμό πολιτικών, φυλετικών, εθνικών, εθνοτικών, 

                                                
42 Γάγγας, ό.π., σ. 302.  

43 S.C. Res 827 establishes the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia/ United 

Nations Security Council/ 25 May 1993, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement.  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement
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πολιτιστικών, θρησκευτικών ομάδων ή ομάδων με βάση το φύλο, και τις 

εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, αλλά μόνο όταν τα εγκλήματα αυτά γίνονται στο 

πλαίσιο μιας ευρείας ή συστηματικής επίθεσης που στρέφεται εναντίον αμάχων 

πληθυσμών. 

γ) Τα εγκλήματα πολέμου κατά προσωπικών αγαθών, κατά της ιδιοκτησίας, κατά 

ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και εμβλημάτων, καθώς και εκείνα που τελούνται με 

χρήση απαγορευμένων μεθόδων και μέσων διεξαγωγής του πολέμου. Τα εγκλήματα 

αυτά περιλαμβάνουν σοβαρές παραβιάσεις διεθνών κανόνων και εθιμικού δικαίου, 

που διαπράττονται σε διεθνείς ή μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις.44 

 

Η επικύρωση της απόφασης από το Ελληνικό Σύνταγμα καθυστέρησε περίπου 5 

χρόνια. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας έγινε νόμος του Ελληνικού κράτους 

στις 17.12.1998 υπ αριθμόν 2665. Το Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) 

επικύρωσης της απόφασης από την Ελλάδα είναι το 279/17.12.1998:  

 

  «Δυνάμει του άρθρου 25 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 

που κυρώθηκε με τον Α.Ν.585/1945 ( ΦΕΚ 242 Α΄) , εφαρμόζονται οι αποφάσεις 

827/25.5.1993 και 955/8.11.1994 του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τις οποίες 

ιδρύθηκαν δύο διεθνή Ποινικά Δικαστήρια για την εκδίκαση σοβαρών παραβιάσεων 

του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και 

της Ρουάντα, αντίστοιχα κατ εφαρμογή του κεφαλαίου  VII του Καταστατικού 

Χάρτη.   

  Ως Διεθνές Δικαστήριο νοείται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που 

αναφέρεται στην απόφαση 827/1993».45     

 

 

 

 

                                                
44 Ν. 2665/1998 (ΦΕΚ:279), Πηγή:http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-

279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html, ανακτήθηκε την 23/2/2014. 

45 Άρθρο 25. Τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμφωνούν να αποδέχονται και να εκτελούν τις αποφάσεις 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με αυτόν το Χάρτη,Πηγή: 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10, 

ανακτήθηκε την 1/3/2014.  

http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10
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2.2 Το Καταστατικό του Δικαστηρίου  

α. Γενικές παρατηρήσεις 

 

Από την ημερομηνία της ίδρυσής του στις 25 Μαΐου 1933, το Καταστατικό του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία τροποποιήθηκε στη 

συνέχεια 11 φορές. Οι χώρες που επικύρωσαν το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία πριν την Ελλάδα ήταν οι εξής:46   

 

Ιταλία 28η Δεκεμβρίου του 1993,  Ηνωμένες Πολιτείες το 1994,  Φινλανδία 15 Ιαν. 

1994, Ολλανδία 21 Απριλίου του 1994, Ισπανία 1η Ιουνίου του 1994, Νορβηγία την 

1η Ιουλίου 1994, Σουηδία την 1η Ιουλίου 1994, Δανία 21 Δεκ 1994, Γαλλία 2 

Ιανουαρίου 1995, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 6 Απρ 1995, Γερμανία 10 Απρ 1995, Νέα 

Ζηλανδία 9ης  Ιουνίου 1995, Αυστραλία 28 Αυγούστου 1995, Ελβετία 21, Δεκεμβρίου 

1995, Βέλγιο 22 Μαρ 1996, Αυστρία 1 του Ιούνη 1996, Ηνωμένο Βασίλειο 1996, 

Κροατία 1996, Ουγγαρία 1996,  Ρουμανία 28 Ιουλ 1998, Ελλάδα 17 Δεκ 1998.  

 

 Έχοντας συσταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο ενήργησε σύμφωνα με 

τους όρους του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές 

Δικαστήριο ασχολήθηκε με την ποινική δίωξη των προσώπων που ευθύνονται για τη 

διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος 

της Πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991 και έπειτα. 

 

 

β. Χαρακτήρας και δομή του Δικαστηρίου  

 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρώτου Προέδρου Α. Cassese, «το Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, έχει τελείως διαφορετικά και μοναδικά 

χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα δικαστήρια που δημιουργήθηκαν για την 

καταστολή εγκλημάτων πολέμου, που το καθιστούν ξεχωριστό στην σύγχρονη 

ιστορία του διεθνούς δικαίου».47 

                                                
46 Πηγή: http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/MemberStatesCooperation, Ιστοσελίδα του ICTY. 

Ανάκτηση την 24/03/2014.  

47 Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα, Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και η 

εξέλιξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα Ν., Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, σ. 66.  

http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/MemberStatesCooperation
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Τα τρία χαρακτηριστικά που προσδίδουν το μοναδικό χαρακτήρα του Δικαστηρίου 

είναι τα εξής:  

 Ο διεθνής χαρακτήρας του,  

 ο ad hoc χαρακτήρας του,  

 και ο δικαστικός του χαρακτήρας.  

 

Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός οργάνου ως διεθνούς είναι, πρώτον να έχει 

συσταθεί και να διέπεται η λειτουργία του από διεθνή πράξη (διεθνή συνθήκη, πράξη 

διεθνούς οργανισμού) και δεύτερον να μην υπόκειται ιεραρχικά σε μία ή 

περισσότερες εθνικές έννομες τάξεις. Ένα δικαστήριο που συγκεντρώνει τα 

παραπάνω στοιχεία θεωρείται διεθνές.48 

 

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Γιουγκοσλαβία έχει συσταθεί με πράξη 

διεθνούς οργανισμού και δεν υπόκειται ιεραρχικά σε εθνικές έννομες τάξεις. Είναι 

όργανο της διεθνούς κοινότητας με δικαστές ανεξάρτητους, που εκπροσωπούν όλα τα 

δικαιικά συστήματα, εν αντιθέσει με τα Δικαστήρια της Νυρεμβέργης και του Τόκιο, 

που ήταν περισσότερο πολύ-εθνικά και όχι διεθνή με τη στενή έννοια.49 

 

Το Δικαστήριο έχει διεθνή νομική προσωπικότητα και με την νομική ικανότητα που 

διαθέτει ασκεί της λειτουργίες και εκπληρώνει τους σκοπούς του. Σκοπός του 

Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού του, είναι η ποινική δίωξη 

προσώπων που ευθύνονται για την διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου .   

 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που προσδίδει μοναδικότητα στο Δικαστήριο, είναι ο 

χαρακτήρας του ως ad hoc οργάνου. Δηλαδή έχει συσταθεί «επί τούτου», για την 

εκδίκαση μιας συγκεκριμένης ομάδας εγκλημάτων, που διεπράχθησαν από το 1991, 

στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Και έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού έχει συσταθεί για 

την αποκατάσταση και διατήρηση της ειρήνης, χωρίς να συνδέεται μόνιμα με ένα 

                                                
48 Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα, ο.π, 66 

49 Μαρούδα, ό.π, σ. 66. 
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διεθνή οργανισμό.50  Επίσης το Δικαστήριο είναι ποινικό και όχι στρατιωτικό, όπως 

ήταν τα Δικαστήρια Νυρεμβέργης και Τόκιο. Ο ποινικός χαρακτήρας ενός 

δικαστηρίου παραπέμπει σε τακτικό δικαστήριο με όλα τα δικαστικά εχέγγυα και 

εγγυήσεις για μια δίκαιη δίκη.51  

 

Ο χαρακτηρισμός Δικαστήριο που αποδίδεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη 

Γιουγκοσλαβία, δηλώνει τον δικαιοδοτικό χαρακτήρα του θεσμού, ότι δηλαδή έχει τις 

εγγυήσεις ενός ανεξάρτητου δικαιοδοτικού οργάνου, και μπορεί να διασφαλίσει τις 

αρχές μια δίκαιης δίκης. Για να έχει ένα όργανο δικαστική ανεξαρτησία, θα πρέπει, 

αφενός το ίδιο να είναι ανεξάρτητο από την εκτελεστική εξουσία και αφετέρου να 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία των δικαστών του.52  

 

Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του Δικαστηρίου φαίνεται από το Καταστατικό του και 

συγκεκριμένα από τα άρθρα που προβλέπουν τον τρόπο εκλογής καθώς και τα 

προσόντα των δικαστών του, αλλά και από το άρθρο 16 για την ανεξαρτησία της 

εισαγγελικής αρχής. Συνδέεται, βέβαια με τον ΟΗΕ, όμως δεν φαίνεται ότι αυτό έχει 

επίδραση στην ανεξαρτησία του.53  Όσον αφορά τον σεβασμό της αρχής της δίκαιης 

δίκης, αυτή διασφαλίζεται κυρίως από το άρθρο 21 του Καταστατικού του 

Δικαστηρίου, το οποίο αντανακλά την αρχή της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, 

όπως διαφαίνεται από τα δικαιώματα που προβλέπει.  

 

Η έδρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα με το 

άρθρο 31 του Καταστατικού, βρίσκεται στη Χάγη. Μπορεί ωστόσο να διεξάγει τις 

δικαστικές λειτουργίες του και αλλού ανάλογα με τις επιταγές του δικαστικού 

συμφέροντος. Πράγμα που δεν έχει γίνει ωστόσο μέχρι σήμερα παρότι προβλέπεται 

από τον κανονισμό.    

 

                                                
50 Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 827, ο ad hoc χαρακτήρας δεν σημαίνει ότι 

δημιουργείται θεσμικό προηγούμενο δημιουργίας μόνιμου δικαστηρίου αλλά ενός προσωρινού. Σε 

καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε δηλαδή το συμβούλιο να συστήσει ένα μόνιμο ποινικό δικαστήριο.    

51 Μαρούδα, ό.π, σ. 67.  

52 Κ. Ιωάννου – Σ.,Περράκης Σ., Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου, τ. 10, 

α/β, Εκδ. Σάκκουλα Αντ., Αθήνα,1984, σ. 14-15, υποσ. 58.  

53 Μαρούδα, ό.π, σ. 67. 
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Ως επίσημες γλώσσες εργασίας του δικαστηρίου ορίζονται τα αγγλικά και τα γαλλικά 

(άρθρο 33). 

 

Το Δικαστήριο απαρτίζεται από 3 όργανα: ένα Δικαστικό, μια Εισαγγελική Αρχή και 

ένα Διοικητικό. Ειδικότερα αποτελείται από τρία (3), τριμελή Πρωτοβάθμια – 

Πρωτόδικα Τμήματα, ένα πενταμελές Τμήμα Εφέσεων, τον Εισαγγελέα και τη 

Γραμματεία.54  

 

Τα Τμήματα απαρτίζουν έντεκα (11) ανεξάρτητοι Δικαστές διαφορετικής ιθαγένειας, 

που εκλέγονται για μια περίοδο τεσσάρων ετών. Οι δικαστές είναι επανεκλέξιμοι, ενώ 

το καθεστώς τους είναι το ίδιο με αυτό των δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου της 

Χάγης.  

 

Το άρθρο 13 παρ.1 περιγράφει τα προσόντα που οφείλουν να συγκεντρώνουν οι 

υποψήφιοι Δικαστές. Η εκλογή των Δικαστών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ, με βάση τον κατάλογο υποψηφίων που υποβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Τον αρχικό κατάλογο συντάσσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο 

οποίος καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν έως δυο υποψηφίους το καθένα, οι οποίοι 

δεν πρέπει να έχουν την ίδια ιθαγένεια. Από τον κατάλογο αυτόν, η Γενική 

Συνέλευση εκλέγει τους 11 Δικαστές. Εκλεγμένος θεωρείται όποιος συγκεντρώσει 

την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των κρατών μελών. Οι έντεκα Δικαστές έπειτα 

εκλέγουν στη συνέχεια τον Πρόεδρο, που προΐσταται του Εφετείου, και ο οποίος 

διορίζει τους Δικαστές κάθε Τμήματος.  

 

Ο Εισαγγελέας προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα και διορίζεται από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας για διάστημα 4 ετών, πρέπει να έχει ανάλογα προσόντα με 

αυτά των δικαστών, αλλά και επιπλέον εμπειρία από άσκηση στη χώρα του 

λειτουργιών, εισαγγελέα ή ποινικολόγου.  Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου διορίζεται 

και αυτός από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μετά από διαβουλεύσεις 

με τον Πρόεδρο, για περίοδο 4 ετών και είναι επανεκλέξιμος. Οι αρμοδιότητές του 

είναι πολύ σημαντικές και περιλαμβάνουν την τήρηση των πρακτικών, τη συνδρομή 

στο έργο τόσο του Εισαγγελέα όσο και των Τμημάτων για τη γνωστοποίηση του 

                                                
54 Δ.Σ. Γάγγας, Διεθνές Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2000, σ. 301, 321. 
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έργου του Δικαστηρίου στο κοινό, τη δημοσίευση εγγράφων και την επιμέλεια των 

επίσημων εκδόσεων.55      

 

Περνώντας τώρα στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου για την Γιουγκοσλαβία θα αναφερθούμε στην αποστολή και το έργο  

του Δικαστηρίου.  

 

Το άρθρο 1 του Καταστατικού του Δικαστηρίου προβλέπει ότι αποστολή του 

Δικαστηρίου είναι:  

 

«η δίωξη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που διεπράχθησαν στο έδαφος της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας από το 1991». 

 

Όσο αναφορά, την κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, αυτή είναι 

περιορισμένη, λόγω ακριβώς της σύστασής του ως βοηθητικού οργάνου του 

Συμβουλίου Ασφαλείας για την αποκατάσταση και διατήρηση της ειρήνης σε ένα 

συγκεκριμένο χώρο. Καλύπτει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην επικράτεια της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, των χωρικών υδάτων 

και του εναέριου χώρου.  

 

Η χρονική αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπει το άρθρο 8, καλύπτει τα εγκλήματα 

που διεπράχθησαν μετά από την 1η Ιανουαρίου του 1991.56   

                                                
55 Μαρούδα, ό.π, σ. 70-71. 

56 Οι ημερομηνίες που είχαν προταθεί ήταν στον Γενικό Γραμματέα ήταν τρείς και παρέπεμπαν σε 

συγκεκριμένα γεγονότα. Η 25η Ιουνίου, ημερομηνία που η Κροατία και Σλοβενία κήρυξαν την 

ανεξαρτησία τους, η 27 η Ιουνίου, όταν και ο Γιουγκοσλαβικός στρατός εισέβαλε στην Σλοβενία και η 

3η Ιουλίου, ημέρα που ξέσπασαν οι εχθροπραξίες μεταξύ κροατικών και σερβικών δυνάμεων. Ο 

Γενικός Γραμματέας προτίμησε τελικά μια ουδέτερη ημερομηνία που αφενός δεν θα έδινε την 

εντύπωση ότι χαρακτηρίζει τη φύση διεθνούς ή μη χαρακτήρα και αφετέρου θα επέτρεπε στο 

Δικαστήριο να διερευνήσει και πράξει που προηγήθηκαν πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. 

Παράλληλα η επιλογή αυτή του Γενικού Γραμματέα, έχει θεωρηθεί ότι προάγει μια συνολική 

αντιμετώπιση της σύρραξης. Στόχος ήταν να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερα εγκλήματα, και 

να δοθεί έμφαση στην ουδετερότητα και αμεροληψία, Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα, ο.π, 74-75. 
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γ. Αρμοδιότητα 

 

Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Δικαστηρίου καλύπτει τέσσερις τύπους εγκλημάτων που 

ορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 του Καταστατικού:57   

 Σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου της Γενεύης.  

 Παραβιάσεις των κανόνων και εθίμων πολέμου. 

 Το έγκλημα της γενοκτονίας.  

 Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

 

Το άρθρο 6 του Καταστατικού προβλέπει ότι το Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα μόνο 

για φυσικά πρόσωπα που είναι ατομικά υπεύθυνα για παραβιάσεις του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Δικαίου. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνονται άλλες νομικές οντότητες, 

όπως κράτη, οργανώσεις ή ενώσεις. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, 

αλλά και τις περισσότερες προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη σύνταξη του 

Καταστατικού, η ευθύνη προσώπων δεν θα περιλαμβάνει οργανώσεις ή ομάδες, όπως 

προβλέπεται άλλωστε και στα περισσότερα εθνικά δίκαια.  

 

Δηλαδή το Δικαστήριο δικάζει άτομα και όχι κράτη και καταλογίζει ευθύνες για 

εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες που 

διαπράχθηκαν στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου τη δεκαετία του '90. Ασκεί τη δικαιοδοσία του, όταν τα εθνικά δικαστήρια 

αδυνατούν ή είναι απρόθυμα να το κάνουν.  

 

Το Δικαστήριο δικάζει άτομα και όχι κράτη και καταλογίζει ευθύνες για εγκλήματα 

πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες που διαπράχθηκαν στην 

περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου τη δεκαετία του 

'90. Ασκεί τη δικαιοδοσία του, όταν τα εθνικά δικαστήρια αδυνατούν ή είναι 

απρόθυμα να το κάνουν.  

                                                
57 Καταστατικό ιδρύσεως του Δικαστηρίου, Πηγή:http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-

%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html, ανακτήθηκε την 24/03/2014. Βλ. και 

Παράρτημα. 



35 
 

Το άρθρο 7 του Καταστατικού προβλέπει την απόδοση ατομικής διεθνούς ευθύνης σε 

όποιον σχεδίασε, υποκίνησε, διέταξε ή διέπραξε έγκλημα που εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, ως φυσικός ή ηθικός αυτουργός ή ως συνεργός. 

Σκοπός του άρθρου να συμπεριλάβει όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διάπραξη 

των εγκλημάτων με οποιοδήποτε τρόπο και από  οποιαδήποτε θέση.58 

 

Μέχρι πρόσφατα, η ποινική φύση των εγκλημάτων που συνήθως καλούνται διεθνή 

εγκλήματα, απέρρεε από διεθνείς συνθήκες ή από το εθιμικό διεθνές δίκαιο. Πολλές 

συμβάσεις επιβάλλουν για τα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωση να ποινικοποιούν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές στο εσωτερικό τους δίκαιο. Ο αριθμός τους αυξήθηκε 

βαθμιαία κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και θα συνεχίσει να αυξάνεται στο 

μέλλον. Ως «διεθνή εγκλήματα» ορίζονται όλες οι μορφές συμπεριφοράς , η ποινική 

φύση των οποίων αντλεί την καταγωγή της από το διεθνές δίκαιο, είτε άμεσα είτε δια 

μέσου του εθνικού εσωτερικού δικαίου. Με αυτήν την έννοια, μια δεδομένη 

συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ως διεθνές έγκλημα αν τα κράτη ανέλαβαν την 

υποχρέωση να ποινικοποιήσουν αυτή την συμπεριφορά σε συμβάσεις που έχουν 

συνάψει μεταξύ τους και τέθηκαν σε ισχύ όπως οι αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. 

 

Ο ορισμός των διεθνών εγκλημάτων είναι ευρύς. Περιλαμβάνει για παράδειγμα, 

συμπεριφορά που ορίζεται σε συμβάσεις που εκπονήθηκαν από περιφερειακούς 

διεθνείς οργανισμούς ή συμβάσεις που για άλλους λόγους δεν είναι ανοιχτές για 

επικύρωση σε όλα τα κράτη. Περιλαμβάνει επίσης συμπεριφορές που περιγράφονται 

σε σύμβαση η οποία δυνατόν να επικυρώθηκε από όλα τα κράτη ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των επικυρώσεων, αρκεί η σύμβαση να τέθηκε σε ισχύ. 

 

Τα διεθνή εγκλήματα συχνά ταξινομούνται για διάφορους σκοπούς, σε διαφορετικές 

κατηγορίες εμείς θα αναλύσουμε αυτή του Bassiouni. Ο Bassiouni είναι θεωρητικός 

του διεθνούς ποινικού δικαίου, επιχειρεί μία διαφορετική προσέγγιση, (unitary 

approach) και διαιρεί τα 28 διεθνή εγκλήματα σε τρεις κατηγορίες : διεθνή εγκλήματα 

(jus cogens), διεθνή πλημμελήματα, και διεθνείς παραβάσεις (πταίσματα), ανάλογα 

με το προστατευόμενο αγαθό. Έτσι, με βάση το ανωτέρω κριτήριο, διακρίνονται τα 

                                                
58 Μαρούδα, ό.π, 79. 
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εγκλήματα που προσβάλλουν την ειρήνη, (π.χ. το έγκλημα της επίθεσης), την 

ανθρωπιστική προστασία κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων, (εγκλήματα 

ανθρωπιστικού δικαίου) τον περιορισμό των εξοπλισμών (εγκλήματα πολέμου, χρήση 

απαγορευμένων όπλων, επιθέσεις κατά προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών), σε αυτά 

που προσβάλλουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, (γενοκτονία, εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας, φυλετική διάκριση, δουλεία, βασανιστήρια κ.α.), σε αυτά 

που θίγουν την προστασία από την τρομοκρατική βία ( π.χ. πειρατεία, δουλεία, 

προσβολή της διεθνούς ασφάλειας), σε αυτά που στρέφονται κατά της προστασίας 

κοινωνικών συμφερόντων ή θίγουν το περιβάλλον.  

 

Περνώντας τώρα στην ανάλυση των άρθρων του καταστατικού βλέπουμε ότι τα 

εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2, αποτελούν τον πυρήνα του διεθνούς 

εθιμικού δικαίου. Παρέχοντας προστασία σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων, όπως 

οι τραυματίες, οι ασθενείς, οι ναυαγοί, οι αιχμάλωτοι πολέμου και οι άμαχοι. Όσον 

αφορά το άρθρο 3  του καταστατικού, προβλέπει ότι το δικαστήριο μπορεί να 

ασκήσει διώξεις σε πρόσωπα που παραβιάζουν τους νόμους και τα έθιμα του 

πολέμου.59  

 

Το Δικαστήριο εξειδικεύει τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει μια παραβίαση 

του ανθρωπιστικού δικαίου για να θεωρείται έγκλημα πολέμου :  

Α) η παραβίαση να αντίκειται σε κανόνα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.  

Β) η παραβίαση να είναι σημαντική, δηλαδή να παραβιάζει κανόνα που προστατεύει 

σημαντικές αξίες κι έχει σοβαρές επιπτώσεις για το θύμα.  

Γ) η παραβίαση πρέπει να εγείρει ατομική ευθύνη του παραβάτη, είτε αυτή 

προβλέπεται σε συμβατικό είτε σε εθιμικό κανόνα. 

Δ) ο κανόνας αυτός να είναι εθιμικός, ή αν απορρέει από συμβατικό δίκαιο, να 

δεσμεύει τα μέρη στη σύρραξη. 

  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το άρθρο 3 δεν περιορίζεται σε εγκλήματα πολέμου που 

έχουν διαπραχθεί κατά την διάρκεια διεθνούς σύρραξης, αλλά περιλαμβάνει και 

παραβιάσεις διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που εφαρμόζονται σε συρράξεις μη 

διεθνούς χαρακτήρα.   

                                                
59 Μαρούδα, ό.π, 79. 
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Το άρθρο 4 του καταστατικού αφορά το φρικτό και αποτρόπαιο έγκλημα της 

γενοκτονίας. Ο όρος γενοκτονία “genocide” επινοήθηκε από τον Πολωνό νομικό 

Ράφαελ Λέμκιν προσπαθώντας να δώσει μια έννοια  για την μαζική δολοφονία του 

πληθυσμού μιας ομάδας (θρησκευτικής, κοινωνικής ή πολιτικής) ή ακόμη και ενός 

ολόκληρου έθνους. Ο όρος αναγνωρίζεται μετά την δίκη της Νυρεμβέργης το 1948. 

Στο συγκεκριμένο αδίκημα τα άτομα δεν ενδιαφέρουν ως τέτοια, παρά μονάχα ως 

μέλη μιας ομάδας60. Και αποτελούν στόχο επειδή ανήκουν σε αυτή και όχι για τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά.  

 

Οι πέντε μορφές της γενοκτονίας είναι οι εξής:   

Α) η θανάτωση των μελών μια προστατευόμενης ομάδας.  

Β) η πρόκληση σοβαρών σωματικών ή διανοητικών βλαβών των μελών μιας ομάδας.  

Γ) η σκόπιμη  επιβολή μεθόδων και συνθηκών ζωής προσεκτικά προσχεδιασμένων  

που αποσκοπούν στην μερικώς ή εξολοκλήρου φυσική εξόντωση. 

Δ) η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν να αποτρέψουν γεννήσεις 

εντός της ομάδας 

Ε) η βίαιη μεταφορά παιδιών μιας ομάδας σε άλλη ομάδα.  

 

Στις πέντε μορφές της γενοκτονίας δεν προσμετράται αυτή της εθνοκάθαρσης η οποία 

τιμωρείται σαν ως έγκλημα πολέμου, ενώ δεν διαφέρει κατά πολύ από την 

γενοκτονία. Η εθνοκάθαρση άρχισε να εμφανίζεται σε έγγραφα διεθνών οργάνων από 

το 1992, και αναφέρονταν κυρίως στην περίπτωση του Κοσσόβου αυτή περιλαμβάνει 

δολοφονίες, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις, εκτελέσεις, και 

σεξουαλικές επιθέσεις, περιορισμό αμάχων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, απελάσεις, 

βίαιες απομακρύνσεις αμάχων από τα σπίτια τους, σκόπιμες στρατιωτικές επιθέσεις ή 

απειλές για επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών χώρων, και καταστροφή 

περιουσιών.  

 

Ο κύριος σκοπός της εθνοκάθαρσης είναι μετακίνηση του πληθυσμού από μια 

εδαφική περιοχή ώστε αυτή να παραμείνει εθνικά ομογενής. Επιδιώκεται δηλαδή 

διαφορετικός σκοπός από αυτόν της γενοκτονίας, και δεν επιδιώκεται εξόντωση της 

                                                
60 A. Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, σ.103. 
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ομάδας, ωστόσο χρησιμοποιούνται τα ίδια μέσα. Οι τρόποι τέλεσης αυτών των 

εγκλημάτων μοιάζουν μεταξύ τους, ωστόσο  η ειδοποιός διαφορά τους εδράζεται 

στην διαφορετικότητα των σκοπών τους. Στο έγκλημα της γενοκτονίας ο σκοπός 

είναι να εξοντωθεί ο πληθυσμός, ενώ στην εθνοκάθαρση είναι να μετακινηθεί ο 

πληθυσμός από μια εδαφική περιοχή σε μια άλλη. 

 

Τέλος το 5 άρθρο του Καταστατικού αναφέρεται στα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας, αυτό αποτελεί μια προοδευτική κωδικοποίηση σε σχέση με το άρθρο 

6γ του Χάρτη της Νυρεμβέργης.61 Το άρθρο 5 αποσαφηνίζει τα εξής σημεία:  

1) δεν απαιτεί σύνδεση της τέλεσης του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας με 

εγκλήματα πολέμου.  

2) δεν συνδέει την διάπραξη τους με διεθνείς ένοπλες συρράξεις.  

3) προσθέτει στον κατάλογο των πράξεων που συνιστούν εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας, τα βασανιστήρια και τον βιασμό.  

4) δεν απαιτεί ρητά, η επίθεση που στρέφεται κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού να 

είναι και μέρος πολιτικής δίωξης.  

 

Από την άλλη όμως προβλέπει ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει 

να έχουν διαπραχθεί κατά την διάρκεια ένοπλης σύρραξης, διεθνούς ή εσωτερικού 

χαρακτήρα. Στην ουσία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της έννοιας σε σχέση με την 

εθιμική εξέλιξη της, που όπως έχει αναφερθεί, επεκτείνει την εφαρμογή των 

εγκλημάτων αυτών και σε περίοδο ειρήνης. 

 

Οι μορφές των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι η ανθρωποκτονία εκ 

προθέσεως, η εξόντωση, η δουλεία, η απέλαση, η φυλάκιση, τα βασανιστήρια, ο 

βιασμός και οι διώξεις για πολιτικούς και φυλετικούς λόγους.  

 

Συμπερασματικά, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διαχωρίζονται πλήρως από 

τα εγκλήματα πολέμου, αφού αποτελούν εγκλήματα συλλογικού χαρακτήρα που 

τελούνται με εκτεταμένες ή συστηματικές ενέργειες, οι οποίες αποτελούν μέρος 

γενικότερης πολιτικής.62 Η διάκριση διεθνούς ή εσωτερικής σύρραξης για τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παίζει κανέναν ρόλο. Τέλος δεν επηρεάζει 

                                                
61 Μαρούδα, ό.π, 80. 

62 Μαρούδα, ό.π, 81. 
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την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας εάν η πράξη τους τελείται για 

καθαρά προσωπικά κίνητρα από τον κατηγορούμενο.    

 

Ένα κεντρικής σημασίας ζήτημα αφορά την ευθύνη των ανωτέρων για εγκλήματα 

που διαπράττονται από τους υφιστάμενούς τους. Το ζήτημα αυτό ήταν ιδιαίτερα 

κρίσιμο και έχει δοκιμασθεί από τον Μεσαίωνα ακόμη63. Σύμφωνα λοιπόν με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού, η ευθύνη ανωτέρου στοιχειοθετείται 

εφόσον συντρέχουν οι εξής τρείς προϋποθέσεις64:  

Α) η ύπαρξη σχέσης ανωτέρου-υφισταμένου 

Β) ο ανώτερος να γνωρίζει ότι η παράνομη πράξη επρόκειτο ή έχει ήδη διαπραχθεί  

Γ) ο ανώτερος να μην έλαβε τα αναγκαία και εύλογα μέτρα ώστε να αποτρέψει την 

τέλεση της πράξης.  

 

Όσον αφορά την ύπαρξη ιεραρχίας το καταστατικού του ΙCTY αναφέρει ότι δεν 

αφορά μόνο στρατιωτικές δομές, αλλά και ιεραρχίες σε πολιτικούς χώρους ευθύνης.  

Τέλος ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη τυπικής, νομικής σχέσης στην ιεραρχία, αλλά 

αρκεί η de facto άσκηση εξουσίας σε πράξεις υφισταμένων.     

 

 

3ο Κεφάλαιο 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ  

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

 

3.1 Άμυνα και υπεράσπιση του κατηγορουμένου65 

 

Η παραπομπή ξεκινά από τα εθνικά δικαστήρια της εκάστοτε χώρας προς τη Χάγη, η 

οποία με την σειρά της ακολουθεί το Καταστατικό (άρθρα 8 και 9).  Η παραπομπή 

διακρίνεται σε δυο βασικά στάδια, την προδικασία και την κυρίως διαδικασία.66 

                                                
63 Μαρούδα, ό.π., σ. 81. 

64 Μαρούδα, ό.π., σ. 83. 

65 Πηγή:http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY/Defence, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 

19/05/2014. 

http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY/Defence
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Κατά την προδικασία, ο Εισαγγελέας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έναρξη 

της ποινικής δίωξης, αφού ούτε ο παθών αλλά ούτε και η ενδιαφερόμενη κυβέρνηση 

μπορούν να υποβάλουν μηνύσεις. Ενεργοποιεί την ποινική διαδικασία αφού 

συγκεντρώσει στοιχεία. Στη συνέχεια συντάσσει το κατηγορητήριο, που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για την τέλεση των εγκλημάτων και την ευθύνη του 

κατηγορούμενου, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει για εξέταση στον Δικαστή που 

έχει ορισθεί για αυτό τον σκοπό.67  

 

Ο Δικαστής ελέγχει εάν ο Εισαγγελέας έχει θεμελιώσει τις κατηγορίες ορθά και 

επικυρώνει ή απορρίπτει το κατηγορητήριο. Στη συνέχεια, μετά από αίτηση του 

Εισαγγελέα, μπορεί το Δικαστήριο να εκδώσει διατάξεις, εντάλματα σύλληψης, 

παράδοσης ή μεταφοράς του κατηγορουμένου, κλητεύσεις, ή άλλες σχετικές εντολές. 

Όλες οι εντολές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών που σχετίζονται με 

την υπόθεση, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να τις εκτελέσουν. Αν και σε 

περιπτώσεις άλλων διεθνών δικαστηρίων είναι αμφιλεγόμενο εάν οι Διατάξεις έχουν 

τυπική ισχύ, στην περίπτωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την 

Γιουγκοσλαβία ισχύει ειδικό καθεστώς. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα 

και το Καταστατικό του Δικαστηρίου, οι διατάξεις «πρέπει να εκλαμβάνονται ως 

εξαναγκαστικά μέτρα του κεφαλαίου VII του Χάρτη ΟΗΕ» και άρα δεν χωρεί 

αμφιβολία ότι δεσμεύουν τα κράτη.68       

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κρατών ή αδυναμίας πραγμάτωσης ορισμένων 

ενταλμάτων σύλληψης ενεργοποιείται το άρθρο 61 γνωστός και ως «κανονισμός 

61».69 

 

Η διαδικασία του κανονισμού 61 αποτελεί καινοτομία του Δικαστηρίου, προκειμένου 

να ξεπεράσει περιπτώσεις που δεν εκτελούνται εντάλματα σύλληψης. Τίθεται σε 

εφαρμογή όταν ένα ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός κατηγορουμένου δεν εκτελείται 

σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

                                                                                                                                       
66 Μαρούδα, ό.π., σ. 92. 

67 Μαρούδα, ό.π., σ. 92. 

68 Μαρούδα, ό.π., σ. 92-93. 

69 Μαρούδα, ό.π., σ. 93.  
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Τότε ο δικαστής καλεί τον εισαγγελέα να παρουσιάσει όλα τα μέτρα που έχει λάβει 

για την εκτέλεση του εντάλματος. Εάν από τα στοιχεία προκύπτει ότι ελήφθησαν όλα 

τα ενδεδειγμένα μέτρα προσφυγής στις αρμόδιες αρχές, τότε η υπόθεση υποβάλλεται 

σε Τμήμα του Δικαστηρίου όπου ο εισαγγελέας παρουσιάζει το κατηγορητήριο. 

Σκοπός του είναι να αποδείξει ότι είναι βάσιμες οι κατηγορίες εναντίον του 

κατηγορουμένου. Εάν το αποδείξει, τότε εκδίδεται διεθνές ένταλμα σύλληψης, που 

αποστέλλεται σε όλα τα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Το Δικαστήριο μπορεί 

ακόμη να ζητήσει, ακόμη και την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του 

κατηγορουμένου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε σε 6 υποθέσεις. 

 

Στην κύρια διαδικασία, ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψη, παράδοση ή μεταφορά 

του, οδηγείται στην Μονάδα Κρατήσεων του Δικαστηρίου στη Χάγη.70 Αμέσως 

παρουσιάζεται στο Δικαστήριο, όπου του απαγγέλλεται η κατηγορία, ενώ ο 

εισαγγελέας δίνει στην υπεράσπιση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του και ορίζεται 

η ημερομηνία για τη δίκη.   

 

Το άρθρο 25 του Καταστατικού προβλέπει, μέσα σε τριάντα μέρες από την έκδοση 

της απόφασης, την δυνατότητα άσκησης έφεσης. Η υπόθεση εκδικάζεται και ενώπιον 

του πενταμελούς Εφετείου και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την πρωτοβάθμια 

δίκη. Ωστόσο η απόφαση του Εφετείου είναι αμετάκλητη.  

 

Οι Δικαστές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν μόνο ποινές φυλάκισης καθώς η 

θανατική ποινή απαγορεύεται (άρθρο 24).  

 

Η υπεράσπιση υποστηρίζει την ισότητα μεταξύ της Εισαγγελίας και της άμυνας του 

κατηγορουμένου, εξασφαλίζοντας έτσι την αμεροληψία των διαδικασιών. Το 

δικαίωμα του κατηγορουμένου, για δίκαιη δίκη, που εδράζεται μέσα από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 5, δεν είναι μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, 

αλλά και μία από τις βασικές αρχές της ποινικής δικαιοσύνης.  Όπως και σε κάθε 

άλλο δικαστήριο, η άμυνα παίζει καθοριστικό ρόλο, δεν θα μπορούσε να ισχύει κατά 

                                                
70 Η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για 

τη μεταχείριση των κρατουμένων, βρίσκεται μέσα σε ένα ολλανδικό συγκρότημα φυλακών στην 

περιοχή Scheveningen της Χάγης.  
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διαφορετικό για το ICTY.  Η αρμόδια υπεράσπιση υποστηρίζει την ισότητα των 

όπλων μεταξύ Εισαγγελίας και  άμυνας, εξασφαλίζοντας έτσι την αμεροληψία των 

διαδικασιών.  Επιπλέον, η αρμόδια και σθεναρή υπεράσπιση συμβάλλει στην 

αξιοπιστία και τη νομιμότητα του Δικαστηρίου στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.  

Η εμπιστοσύνη του κοινού προς το δικαστήριο εξαρτάται από την αμεροληψία που 

εκπέμπει μέσω τον διαδικασιών που ακολουθεί.  

 

 

3.2 Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να αμυνθεί71 

 

Ο δικηγόρος άμυνας είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της υπεράσπισης σε όλα τα 

στάδια της υπόθεσης. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται από και 

εμφανίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου έχουν το δικαίωμα να παρίστανται με 

συνήγορο υπεράσπισης. 

 

Αυτό και άλλα δικαιώματα του κατηγορουμένου κατοχυρώνονται στο Καταστατικό 

του Δικαστηρίου. Αν ο κατηγορούμενος επιθυμεί να έχει συνήγορο υπεράσπισης, 

μπορεί είτε να επιλέξει τον δικό του ή να λάβει έναν από την γραμματεία του 

Δικαστηρίου.  

  

3.3. Τυπικά προσόντα συνηγόρου υπεράσπισης 

 

Για να γίνει συνήγορος υπεράσπισης στο ICTY, ο δικηγόρος θα πρέπει να διαθέτει τα 

εξής τυπικά προσόντα: 

 • Αυτός/ή πρέπει να είναι καθηγητής Νομικής σε Πανεπιστήμιο  

 • Αυτός/ή πρέπει να έχει γραπτή και προφορική επάρκεια σε μία από τις δύο γλώσσες 

εργασίας του Δικαστηρίου- αγγλικά ή τα γαλλικά. Επιπλέον, ο γραμματέας μπορεί να 

απαιτήσει την ύπαρξη ενός ειδικού συνδικηγόρου που δεν μιλά ούτε μια από τις 

γλώσσες εργασίας, αλλά μιλά τη γλώσσα του ο κατηγορούμενου.  

 • Πρέπει να είναι μέλος μιας ένωσης δικηγόρων που αναγνωρίζεται από τον 

γραμματέα.  

                                                
71 Πηγή: http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY/Defence, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 

19/05/2014. 

http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY/Defence
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 • Δεν πρέπει να έχει κριθεί ένοχος ή να μην εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον 

του/ης σε εθνικό ή διεθνές φόρουμ, σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας για τους Σύμβουλους Υπεράσπισης. 

 • Δεν πρέπει να καταδικαστεί στις σχετικές ποινικές διαδικασίες.  

 • Αυτός/ή δεν πρέπει να έχει εμπλακεί σε πράξεις που κρίνονται είναι ανέντιμες ή 

αναξιοπρεπείς για συνήγορο, επιζήμιες για την απονομή της δικαιοσύνης, ή μπορεί να 

κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο Δικαστήριο ή την απονομή της 

δικαιοσύνης και να φέρουν το Δικαστήριο σε ανυποληψία  

 • Δεν πρέπει να παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε σχέση με τα 

προσόντα του και την καταλληλότητά τους.  

 

3.4 Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας-Legal Aid   

 

Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται σε άτομα που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά 

να πληρώσουν την υπεράσπιση τους. Το Δικαστήριο τους δίνει τη δυνατότητα να 

αντιπροσωπεύονται με δικηγόρο, του οποίου η αμοιβή καταβάλλεται από το 

Δικαστήριο αφού θεωρείται αναφαίρετο δικαίωμα κάθε κατηγορουμένου στα πλαίσια 

της δίκαιης δίκης. Αν ο κατηγορούμενος δεν έχει τα μέσα να πληρώσει τον σύμβουλο 

υπεράσπισης, το Δικαστήριο θα καλύψει εν μέρει μόνο το τμήμα των δαπανών 

άμυνας, το οποίο ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να αντέξει.  

 

Ο κατηγορούμενος που ζητά νομική συνδρομή έχει το βάρος της απόδειξης της 

ανέχειας, και  πρέπει να παρέχει στην Γραμματεία του Δικαστηρίου λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένων των 

άμεσων εσόδων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, την πραγματική περιουσία, μετοχές 

και ομόλογα.  Ο κατηγορούμενος  πρέπει επίσης να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όλων των μελών της οικογενείας του.  

Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος έχει ζητήσει την εκχώρηση του δικηγόρου και 

έχει υποβάλει δήλωση νομικής βοήθειας , ο Γραμματέας πρέπει να εκχωρήσει νομική 

βοήθεια για ένα χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, προκειμένου 

να προστατεύσει το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε συνήγορο, εφόσον η 

οικονομική του κατάσταση είναι υπό αξιολόγηση.  Έπειτα ο Γραμματέας προβαίνει 
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σε μια έρευνα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμένου και αξιολογεί 

το διαθέσιμο εισόδημα του.72  

Εάν το αποτέλεσμα της οικονομικής έρευνας δείξει ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται 

πλήρως ή εν μέρει σε ανέχεια, ο δικηγόρος εκχωρείται μόνιμα και οι αμυντικές 

δαπάνες βαρύνουν το Δικαστήριο, εν όλο ή εν μέρει, αντίστοιχα.  Στην τελευταία 

περίπτωση, ο Γραμματέας εκδίδει μια απόφαση που καθορίζει το βαθμό στον οποίο ο 

κατηγορούμενος είναι σε θέση να συνεισφέρει στα έξοδα της υπεράσπισής του, και 

διαχειρίζεται τις πληρωμές αναλόγως. Εάν κατηγορούμενος βρεθεί να μην είναι 

πλήρως μη-άπορος, το αίτημά του για εκχώρηση βοήθειας απορρίπτεται και 

αναλαμβάνει πλήρως τις επιβαρύνσεις.  

 

Το Γραφείο Νομικής Βοήθειας και Άμυνας έχει την έδρα του στη Γραμματεία του 

Δικαστηρίου και ασχολείται με όλα τα θέματα της άμυνας και της κράτησης των 

κατηγορουμένων στο Δικαστήριο. 

 

 

3.5 Αυτοπρόσωπη υπεράσπιση χωρίς την χρήση συμβούλου άμυνας 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4δ  του Καταστατικού, ο κατηγορούμενος 

μπορεί να επιλέξει να εκπροσωπήσει τον εαυτό του είτε αυτοπροσώπως είτε με 

συνήγορο της επιλογής του.   

 

Το ICTY  έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα ο κατηγορούμενος να μπορεί να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς συμβούλους άμυνας.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ε, στ, και ζ, το Δικαστήριο, μέσω του Γραμματέα, 

εξασφαλίζει την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων για την αυτοεκπροσώπηση 

του κατηγορούμενου, όπως η κατανομή των νομικών συμβούλων και λοιπού 

προσωπικού υποστήριξης για να βοηθήσει την προετοιμασία της υπόθεσής του,  την 

προνομιακή επικοινωνία με ορισμένες κατηγορίες μελών της άμυνας της ομάδας, 

φωτοτυπίες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Επίσης την ανάθεση ενός ερευνητή, για 

κάθε περίπτωση και βοηθό γλωσσών, όπου είναι αναγκαίο, για να βοηθήσει με τη 

μετάφραση εγγράφων. Έπειτα σύμφωνα με την 4β παράγραφο του ίδιου άρθρου του 

                                                
72 Πηγή: http://www.icty.org/sid/163 , από το site του ICTY,  ανακτήθηκε την 14/09/2014. 

http://www.icty.org/sid/163
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δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στα πλαίσια του επιτρεπτού για να προετοιμάσει την 

υπεράσπισή του. Και να εμφανιστεί μπροστά στον εισαγγελέα αυτοπροσώπως.73 

 

 

3.6 Λειτουργία και στρατηγική ολοκλήρωσης του έργου του ad hoc Ποινικού 

Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. 

 

Το Δικαστήριο έχει απαγγείλει κατηγορίες κατά 161 ατόμων για σοβαρές 

παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν στο έδαφος της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας.  

 

Εξ αυτών οι 151 υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί.  

 19 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.  

 81 καταδικάσθηκαν.  

 13 δικάσθηκαν έπειτα από προσφυγή τους με το δίκαιο της χώρας προελεύσεώς 

τους.( άρθρο 11)  

 Από 36 κατηγορουμένους αποσύρθηκαν τα κατηγορητήρια που τους βάραιναν.  

 Ενώ 16 απεβίωσαν είτε κατά την διαδικασία της δίκης είτε καθώς εξέτιαν την ποινή 

τους.  

 

Από τις 10 υποθέσεις που εκκρεμούν, οι 8 βρίσκονται πριν το Εφετείο ενώ δυο 

κατηγορούμενοι δικάζονται από τα πρωτοβάθμια τμήματα.74  

 

Ωστόσο μόνο 11 κατηγορούμενοι βρίσκονται στις φυλακές κράτησης του 

Δικαστηρίου στη Χάγη.  

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση των 10 υποθέσεων που εκκρεμοδικούν, το ad hoc 

Δικαστήριο θα ολοκληρώσει τον κύκλο των εργασιών του καθώς δεν θα δέχεται 

πλέον νέες υποθέσεις προς εκδίκαση. Την θέση του θα πάρει ένας νέος οργανισμός - 

                                                
73 Πηγή: http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY/Defence, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 

19/05/2014.  

74 Από τα πρωτοβάθμια τμήματα δικάζονται αυτή την στιγμή οι Γκόραν Χατζιτς και Ρατκο Μλάντιτς,  

Πηγή : http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases, Ιστοσελίδα του  ICTY. Ανάκτηση 01/06/2016.  

http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY/Defence
http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases
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μηχανισμός. Η πλήρης αντικατάσταση που θα επέλθει με το κλείσιμο των υποθέσεων, 

θα είναι ένα σημαντικό βήμα ολοκλήρωσης του ΙCTY. 

 Ο νέος μηχανισμός (MΙCT)75, για τα διεθνή ποινικά δικαστήρια, πρόκειται για έναν 

οργανισμό, που συστάθηκε με το ψήφισμα 1966 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό: 

 Να συνεχίσει τις «δικαιοδοσίες, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις βασικές 

λειτουργίες» του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία.76  

 Να διατηρήσει την κληρονομιά του Δικαστηρίου ακόμη και όταν αυτό πάψει να 

λειτουργεί με την γνώριμη εικόνα του . 

 Να επιβλέπει την εκτέλεση των ποινών.  

 

Η δημιουργία του Μηχανισμού είναι ένα βασικό βήμα της ολοκλήρωσης της 

στρατηγικής του δικαστηρίου ICTY.  Πρόκειται για ένα νέο μικρό και προσωρινό 

σώμα, επιφορτισμένου με την συνέχιση των δικαιοδοσιών του, των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων του και των βασικών λειτουργιών του καθώς και τη διατήρηση της 

κληρονομιάς των θεσμικών οργάνων αυτού.  

 

O μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει δύο σκέλη77. Το ένα σκέλος καλύπτει τις 

λειτουργίες που κληρονόμησε από το ICTR (Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα 

εγκλήματα πολέμου στην Ρουάντα) και βρίσκεται στην Αρούσα  της Τανζανίας. Το 

δεύτερο σκέλος βρίσκεται στην Χάγη και ανέλαβε καθήκοντα που προκύπτουν από 

το ICTY. Πριν δυόμιση χρόνια περίπου, τον Ιούλιο του 2013, ανέλαβε δράση 

επίσημα στο ad hoc ποινικό δικαστήριο για την Γιουγκοσλαβία. Εποπτεύοντας τις 

βασικές λειτουργίες για να είναι σε θέση να το αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με το 

πέρας τον υποθέσεων που εκκρεμούν.    

 

Ο μηχανισμός θα εκτελέσει μια σειρά από βασικές λειτουργίες που διεξάγονται 

σήμερα από αυτό το ICTY.  

 

                                                
75 Πηγή: http://www.unmict.org/about.html, ανακτήθηκε την 20/05/2014.  

76 Μια από τις αρμοδιότητες του νέου αυτού οργανισμού είναι η ολοκλήρωση της εκδίκασης των 

υποθέσεων Γιόβιτσα Στάνισιτς, Φράνκο Σιμάτοβιτς που εκκρεμούν καθώς και η έναρξη της εκδίκασης 

του Ράντοβαν Καρατζιτς εξ ολοκλήρου από τον ΜiCT. Πηγή : http://www.icty.org/en/cases/key-

figures-cases, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 01/06/2016.   
77 Πηγή: http://www.icty.org/sid/10874, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 17/09/2014.  

http://www.unmict.org/about.html
http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases
http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases
http://www.icty.org/sid/10874
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Σύμφωνα με το ψήφισμα 1966 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

προβλέπει τα ακόλουθα για τον μηχανισμό MΙCT   

 

«οι λειτουργίες και το μέγεθος του θα μειωθούν με την πάροδο του χρόνου, σε 

ένα μικρό αριθμό προσωπικού ανάλογα με τις νέες μειωμένες λειτουργίες του».   

 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας δήλωσε ότι ο μηχανισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί με 

την προϋπόθεση ότι η πρόοδος των εργασιών του μηχανισμού θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί το δεύτερο μισό του 2016 και στη συνέχεια ανά διετία.  

 

 

3.7 Έπαινοι, κοινωνικό έργο και χρηματοδότηση  

 

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, είχε χαρακτηρισθεί 

κατά την δημιουργία του, ως ένα σύμβολο ελπίδας στο πεδίο της ποινικής 

καταστολής παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου.78  

 

Όντως με το πέρασμα των ετών το Δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο σε μια νέα εποχή 

του διεθνούς δικαίου, όπου οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις τιμωρούνταν, ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη διεθνούς ή μη σύρραξης.  

 

Σε κάθε περίπτωση το Δικαστήριο έχει επιτελέσει πλέον με μεγάλη επιτυχία το 

κρίσιμο έργο του, που ήταν η τιμωρία των υπευθύνων. Με ιδιαίτερη οργάνωση και 

πατώντας πάνω στο Καταστατικό που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας και 

οι 161 υποθέσεις που απαγγέλθηκαν έχουν δρομολογηθεί και πλέον κανένας 

εγκληματίας πολέμου δεν είναι καταζητούμενος αφού και ο τελευταίος Γκόραν 

Χάτζιτς συνελήφθη στις 20/07/2011 και έτσι για πολλούς έκλεισε ένα οδυνηρό 

κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας των Βαλκανίων.  

 

Ωστόσο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην πορεία του δικαστηρίου έπαιξε και η 

βούληση των κρατών να συνδράμουν σε αυτό το κρίσιμο έργο. Ως επί το πλείστον τα 

κράτη και οι αρχές του εκάστοτε κράτους συμμορφώθηκαν με το καταστατικό του 

                                                
78 Μαρούδα, ό.π., σ. 213. 
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δικαστηρίου υιοθετώντας όλες τις αναγκαίες νομοθεσίες.79 Χωρίς αυτό να σημαίνει 

πως δεν δημιουργήθηκαν και προβλήματα κατά την εκδίκαση ορισμένων υποθέσεων.  

Πέραν όμως του σκληρού δικαστικού προσώπου του, το ad hoc Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο έδειξε και την ευαίσθητη εικόνα του με μια σειρά κοινωνικών πράξεων 

μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς του δικαστηρίου επονομαζόμενο 

Outreach.80  

 

Το πρόγραμμα Outreach, (Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς του Δικαστηρίου) 

φέρνει στο επίκεντρο, την περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας και εντείνει τις 

προσπάθειές του για να φέρει πιο κοντά το Δικαστήριο με τις κοινότητες στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία. Τα εκάστοτε γραφεία που ιδρύθηκαν στο Σεράγεβο, το Βελιγράδι, 

Ζάγκρεμπ και Πρίστινα πραγματοποίησαν, μια σειρά από εκδηλώσεις σε τοπικές 

κοινότητες με τους νέους ανθρώπους , τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και των 

θυμάτων να έρχονται στο επίκεντρο και να γίνονται πρωταγωνιστές σε μια σειρά 

ενεργειών που σκοπού έχουν να αναδείξουν την δουλεία του δικαστηρίου. 

Επιδιώκοντας μια πιο συστηματική προσέγγιση για τον συντονισμό των τοπικών 

κοινωνιών των πολιτών «θεσμοθετήθηκαν» μηνιαίες συναντήσεις με τοπικές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στην περιοχή, οι οποίες θα διασφάλιζαν καλύτερη 

ροή πληροφοριών και κοινών δραστηριοτήτων.  

 

Με τη σύλληψη των δύο τελευταίων φυγόδικων το 2011, και με πολλές από τις 

υψηλού επιπέδου δίκες να δικάζονται, η κληρονομιά του αρχίζει να παίρνει την 

τελική του μορφή. Η ίδρυση του Outreach το 1999,ήταν ένα ορόσημο στην εξέλιξη 

του Δικαστηρίου.  Ήταν ένα σημάδι, ότι το δικαστήριο είχε βαθιά επίγνωση ότι το 

έργο του θα έχει απήχηση πολύ πέρα από τη δικαστική εντολή, του να αποφασίσει 

την ενοχή ή την αθωότητα του ατόμου που κατηγορείται.  Με την ίδρυση του 

Outreach, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι είχε έναν ρόλο να διαδραματίσει στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία. Μία από τις βασικές προκλήσεις του ήταν η υποστήριξη των 

κοινωνιών που εξήλθαν από τις οδυνηρές συγκρούσεις.81 Το Outreach τώρα είναι ένα 

                                                
79 Μαρούδα, ό.π., σ. 220. 

80 Πηγή: http://www.icty.org/sections/Outreach/OutreachProgramme, ανακτήθηκε από το site του  

ICTY, την 24/05/2014. 

81 Πηγή: http://www.icty.org/sections/Outreach/OutreachProgramme, ανακτήθηκε από το site του  

ICTY, την 24/05/2014. 

http://www.icty.org/sections/Outreach/OutreachProgramme
http://www.icty.org/sections/Outreach/OutreachProgramme
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σύγχρονο και ισχυρό σώμα, με ειδικές γνώσεις, που απαιτούνται για να εκπληρώσει 

την εντολή του Δικαστηρίου, δηλαδή να συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια της 

περιοχής.  Η αποστολή του ήταν και είναι πολυσήμαντη:  

 Ετήσιες εκθέσεις 

 Συνέδρια  

 Προσέγγιση των νέων  

 Γεφύρωση του χάσματος με τις πληγείσες περιοχές.  

 Ενημερωτικό Υλικό  

 Δημιουργία Ντοκιμαντέρ με θέματα που άπτονται του Διεθνούς Δικαίου και το 

Καταστατικού του Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία.     

 

Μια πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε από το Outreach, 200 

άτομα από την ευρύτερη περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας ήρθαν στο δικαστήριο 

για επίσκεψη μελέτης, δείχνοντας το σε βάθος έργο του Δικαστηρίου.   

 

Επίσης έδωσε την δυνατότητα στους νέους δικηγόρους από την περιοχή να 

εργαστούν ως ασκούμενοι στο Δικαστήριο. Τέλος εντατικοποίησε τις επαφές με τις 

νέες γενιές των περιοχών αυτών, μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης σε σχολεία 

ξεκινώντας πιλοτικά από το Κοσσυφοπέδιο, σε 15 γυμνάσια. Το πρόγραμμα αυτό 

έτυχε καλής υποδοχής τόσο από τους μαθητές όσο και από τους καθηγητές, με 

αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να συνεχίζεται σταδιακά η πρωτοβουλία αυτή και στην  

Κροατία, την Σερβία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη.  

 

Το πρόγραμμα Outreach, καθώς και ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που 

συστάθηκε για την Πρώην Γιουγκοσλαβία υποστηρίζεται οικονομικά82 πολύ  

γενναιόδωρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών. Ωστόσο γενναιόδωρη χρηματική βοήθεια για την υλοποίηση του 

προγράμματος Outreach, δόθηκε και από τρίτες χώρες όπως η Φινλανδία όσο και από 

τις κυβερνήσεις της Σερβίας και Κροατίας.  

  

 

                                                
82 Πηγή: http://www.icty.org/sections/Outreach/OutreachProgramme, ανακτήθηκε από το site του  

ICTY, την 24/05/2014.  

http://www.icty.org/sections/Outreach/OutreachProgramme
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3.8 Επικρίσεις 

 

Κανένας διεθνολόγος, νομικός, διπλωμάτης, πολιτικός αναλυτής δεν αρνήθηκε την 

βαρύνουσα την σημασία της σύστασης αυτού του Δικαστηρίου. Τα πρώτα χρόνια 

μετά την ίδρυση του Δικαστηρίου πολλοί σκεπτικιστές ανησυχούσαν για την πορεία 

και τα επιτεύγματα του εγχειρήματος. Αν δηλαδή θα καταφέρει να τιμωρήσει τους 

πραγματικά υπευθύνους, ανεξαρτήτως της θέσης τους στην ιεραρχία. Χρόνο με τον 

χρόνο όμως οι φοβίες εξανεμιστήκαν με την σοβαρότητα που επέδειξε το δικαστήριο. 

Παρά ταύτα δεν σταμάτησαν να υπάρχουν επικρίσεις πάνω σε κάποιες διαδικασίες 

και κανονισμούς που εφάρμοζε το δικαστήριο σε διάφορα θέματα όπως λόγου χάρη 

της διαδικασίας του Κανονισμού 61.83  

 

Έγκριτοι νομικοί σχολιάζουν ότι ο κανονισμός  αυτός παραβιάζει τα δικαιώματα του 

κατηγορουμένου για ερήμην δίκη του, που καταλήγει σε καταδίκη και αμφισβητούν 

ανοιχτά και κάποια άρθρα του Καταστατικού του Δικαστηρίου. Όσον αφορά τώρα τη 

συνολική εικόνα των επικρίσεων από το παγκόσμιο γίγνεσθαι υπάρχει η πεποίθηση 

πως δαιμονοποιήθηκαν κατά πολύ οι Σέρβοι κατηγορούμενοι, αντίθετα για όμοιες 

κατηγορίες οι Κροάτες εγκληματίες πολέμου έπεσαν στα «μαλακά», ενώ οι Αλβανοί 

πολέμαρχοι του UCK που πλέον είναι η άρχουσα τάξη στο Κόσσοβο84 παραμένουν 

ατιμώρητοι ακόμη και τώρα αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκονταν πολιτικές 

σκοπιμότητες πίσω από την δημιουργία του Δικαστηρίου αλλά και από τον τρόπο 

λειτουργίας και λήψης  από των αποφάσεων του Δικαστηρίου που στοχοποιούσαν 

του Σέρβους κυρίως. Η αλήθεια είναι ότι αριθμοί του Δικαστηρίου της Χάγης 

αφήνουν να διαφανεί μεροληψία εφόσον μεταξύ των καταδικασθέντων η πλειοψηφία 

είναι Σέρβοι κατά ποσοστό που αγγίζει περίπου το 70%. 

 

Σημαντικός λόγος βαθύτατων επικρίσεων που προξένησε πλήγμα στην αξιοπιστία του 

ποινικού δικαστηρίου ήταν και η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης του 

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, η οποία κράτησε μεγάλο χρονικό και τελικά έληξε άδοξα με 

τον θάνατο του Μιλόσεβιτς στις φυλακές του δικαστηρίου.  

                                                
83 Μαρούδα, ό.π., σ. 93. 

84 Εκπομπή του Κώστα Βαξεβάνη  «Το κουτί της Πανδώρα- Το κίτρινο σπίτι», 28 Φεβ 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=VMQvpeOROvY, 20/9/2014.     

https://www.youtube.com/watch?v=VMQvpeOROvY


51 
 

4ο  Κεφάλαιο 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

ΤΟΥ ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ 

 

Γενικές παρατηρήσεις  

 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η ανάλυση της υπόθεσης του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς είναι 

προφανής. Ο Μιλόσεβιτς ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα που οδήγησαν με τις 

πράξεις του και τις αποφάσεις του, την Γιουγκοσλαβία στην βαθύτατη αυτή κρίση 

που την οδήγησε στην διάλυση. Η δίκη του Μιλόσεβιτς είναι μεγαλύτερη υπόθεση 

εγκλημάτων πολέμου της Ευρώπης μετά τη δίκη της Νυρεμβέργης που ακολούθησε 

μετά το τέλος του Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθώς ο Μιλόσεβιτς ήταν ο πρώτος πρόεδρος κράτους που δικάστηκε 

από το ICTY και γενικότερα ήταν η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που ένας 

πρόεδρος μιας κυρίαρχης χώρας τέθηκε ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου. 

 

Η διαδικασία της δίκης του, από την αρχή ως το τέλος, έκρυβε εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, από τον τρόπο παραπομπής του στην Χάγη, μέχρι τη σθεναρή 

υπεράσπιση του, που έγινε από τον ίδιο χωρίς δικηγόρο υπεράσπισης. Ο Μιλόσεβιτς 

ήταν ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο για τους Δυτικούς, που τον θεώρησαν ως τον 

βασικό υπεύθυνο της τραγωδίας που βίωσαν οι λαοί της Γιουγκοσλαβίας και άμεσα 

εμπλεκόμενο και συνένοχο σε όλες τις αποτρόπαιες επιχειρήσεις που επιχειρήθηκαν 

από την πλευρά της Σερβίας.  

 

Από ερευνητική άποψη, πρόκειται καθαρά για την πιο ενδιαφέρουσα υπόθεση από 

αυτές που εκδικάσθηκαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Πολιτικοί 

ανταποκριτές και δημοσιογράφοι παγκοσμίως την χαρακτήριζαν ως τη «Δίκη του 

αιώνα» προσδίδοντάς της πολλές πολιτικές προεκτάσεις και ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο 

κατηγορούμενος ήταν έναν υψηλά ιστάμενο πρόσωπο που παραπέμπεται με ένα από 

τα πιο βαριά κατηγορητήρια με εξήντα έξι (66) στον αριθμό κατηγόριες που 

αφορούσαν τρείς (3) χώρες ξεχωριστά.  
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Πέραν τούτου, όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυτοπρόσωπη και σθεναρή 

υπεράσπιση του Μιλόσεβιτς ενώπιον των Δικαστών του ICTY, η επίθεσή του προς το 

ΝΑΤΟ και η εθνικιστική ρητορική, με την οποία υποστήριξε την αθωότητα του. 

Σύσσωμο το προσωπικό του ICTY, αλλά και όλος ο κόσμος παρακολουθούσε την 

πολύκροτη αυτή υπόθεση, η οποία όμως έκλεισε ανορθόδοξα με τον θάνατο του 

Μιλόσεβιτς μέσα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Δικαστηρίου της Χάγης.  

 

 

4.1 Βιογραφικά στοιχεία κατηγορουμένου 

 

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1941 στο Ποζάρεβατς της 

Σερβίας, όταν η χώρα βρίσκονταν υπό ναζιστική κατοχή. Τα εφηβικά του χρόνια 

υπήρξαν ταραχώδη, όπως άλλωστε και η μετέπειτα πολιτική του πορεία, ο πατέρας 

του Σβέτοζαρ, αυτοκτόνησε ενώ ο Σλόμπονταν ήταν μαθητής λυκείου. Η μητέρα του 

Στανισλάβα, ενεργή κομμουνίστρια και δασκάλα στο σχολείο της περιοχής, βρέθηκε 

απαγχονισμένη δέκα χρόνια αργότερα. 

 

Ο Μιλόσεβιτς εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γιουγκοσλαβίας το 1959 και 

άρχισε παράλληλα την επαγγελματική του καριέρα ως τραπεζικός υπάλληλος, 

εργαζόμενος για την Beogradska Banka (Τράπεζα του Βελιγραδίου). Ταυτόχρονα 

σπούδασε νομική στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου,  όπου 

διετέλεσε πρόεδρος στην φοιτητική παράταξη  SSOJ, παρακλάδι της Κομμουνιστικής 

Λίγκας της Γιουγκοσλαβίας (SKJ). Κατά την διάρκεια των σπουδών του γνώρισε τον 

Ιβάν Στάμπολιτς (ανατέλλοντα αστέρα του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος και 

μετέπειτα μέντορα του Μιλόσεβιτς), ανιψιό του Πέταρ Στάμπολιτς, ηγετικού 

στελέχους της Κομμουνιστικής Λίγκας της Σερβίας και πρώην πρόεδρο της 

Γιουγκοσλαβίας. Ο συγγενικός δεσμός του Ιβάν με τον Πέταρ Στάμπολιτς οδήγησε 

στην κομματική ανέλιξη και των δύο85.   

 

                                                
85 Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ακολούθησε αρχικώς τα πολιτικά βήματα του Στάμπολιτς, αλλά εν 

συνεχεία τον κατηγόρησε ότι πρόδωσε το σερβικό λαό. 
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Το 1960, μετά την αποχώρηση του από το Πανεπιστήμιο, ο Μιλόσεβιτς έγινε 

οικονομικός σύμβουλος του δημάρχου Βελιγραδίου. Πέντε χρόνια αργότερα 

παντρεύτηκε την Μαριάννα Μάρκοβιτς, την οποία ήξερε από τα παιδικά του χρόνια. 

Ακολουθώντας την σταδιοδρομία του προστάτη του Στάμπολιτς, το 1982 ο 

Μιλόσεβιτς εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Κομμουνιστών στην πρωτεύουσα 

της Σερβίας. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να μαθαίνει το όνομα του Μιλόσεβιτς. 

 

Το 1987, ο Μιλόσεβιτς εμφανίστηκε ως ο ισχυρότερος άνδρας στα πολιτικά 

πράγματα της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν το νέο πρόσωπο που έψαχνε απεγνωσμένα ο 

λαός της Σερβίας, μετά τον θάνατο του Τίτο.  Η πολιτική του ιδεολογία σφραγίστηκε 

από εθνικιστικές και σοσιαλιστικές ιδέες. Δεν δίσταζε να επιτεθεί ανελέητα με τον 

πύρινο λόγο του, σε οποίον ασκούσε κριτική στην πολιτική της Σερβίας και  

αμφισβητούσε την καθαρότητα του σερβικού έθνους. Κάποιοι δεν δίστασαν να τον 

αποκαλέσουν ένα «νέο Χίτλερ»86 και να χαρακτηρίσουν το καθεστώς του φασιστικό.  

 

Ο Μιλοσεβιτς ήταν βασικός εκφραστής του σερβικού εθνικισμού την τελευταία 

περίοδο  πριν από τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και ιδρυτής και αρχηγός 

του Σοσιαλιστικού Κόμματος που κυβέρνησε την Σερβία από την ίδρυσή του το 1990 

ως το 2001. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Σερβίας από το 1988 μέχρι το 1997 και ως 

Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας από το 1997 ως το 

200087. 

 

Έχοντας ήδη εκλεγεί τον Μάιο του 1989 Πρόεδρος της Σερβίας για ένα χρόνο, 

επικέντρωσε τη δραστηριότητά του στο Κόσσοβο, υποσχόμενος στους Σέρβους που 

ήδη αποτελούσαν μειονότητα στην επαρχία ότι δεν θα τους αφήσει στην τύχη των 

Αλβανών Κοσσοβάρων. Το ίδιο έτος, η Εθνοσυνέλευση της Σερβίας τροποποιεί το 

Σύνταγμα, καταργώντας σχεδόν το καθεστώς αυτονομίας που διέπει τις επαρχίες 

Κοσσόβου και Βοϊβοντίνας. Αυτή ήταν η σπίθα που δεν θα αργούσε να προκαλέσει 

ανάφλεξη στα Βαλκάνια. 

 

                                                
86 Γ.Ε. Χρηστίδης, Από τον Μιλόσεβιτς στον Κοστούνιτσα, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, σ. 30.   

87 Εξαναγκάστηκε σε παραίτηση έπειτα από ανοιχτή εξέγερση Σέρβων πολιτών εναντίον του, μετά τη 

διεξαγωγή προεδρικών εκλογών όπου καταγγέλθηκε για εκτεταμένη νοθεία και άρνησης επικύρωσης 

του εκλογικού αποτελέσματος. 
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Μετά τη λήξη του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κατά τη διάρκεια του οποίου 

σημειώθηκαν εγκλήματα πολέμου και ακολουθήθηκε πολιτική εθνοκάθαρσης από 

όλες τις πλευρές, με αποκορύφωμα τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, ο Μιλόσεβιτς 

υπογράφει την ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον στα τέλη του 199588. Ωστόσο, η 

ειρήνη δεν είχε έρθει ακόμη στα Βαλκάνια. 

 

Η κατάσταση στο Κόσσοβο ήταν έκρυθμη με τους Αλβανούς, που είχαν ήδη στερηθεί 

ουσιαστικά των δικαιωμάτων τους λόγω των αποφάσεων Μιλόσεβιτς, να οργανώνουν 

αντάρτικο και επιθέσεις κατά των Σέρβων, την ώρα που οι πληροφορίες και οι φήμες 

περί βίαιου εκτοπισμού και εθνοκάθαρσης κατά των Αλβανών Κοσσοβάρων ολοένα 

και μεγάλωναν. 

 

Ακολούθησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ το Μάρτιο του 1999, 

προκειμένου η Σερβία να αποσύρει το στρατό της από το Κόσσοβο και να μην 

παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία με την 

κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην επαρχία αυτή. 

Το ΝΑΤΟ τερμάτισε στις 10 Ιουνίου 1999 τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, μετά 

την αποδοχή από το Βελιγράδι των αρχών του ειρηνευτικού σχεδίου της Ομάδας των 

«Οκτώ», βάσει του οποίου αναπτύχθηκε στο Κόσσοβο διεθνής δύναμη ασφαλείας και 

η πολιτική διοίκηση της περιοχής ανατέθηκε στον ΟΗΕ. 

 

Ο Μιλόσεβιτς εξακολουθεί να κρατά τα ηνία της κατακερματισμένης πλέον 

Γιουγκοσλαβίας, αλλά στις προεδρικές εκλογές του 2000 δεν καταφέρνει να κερδίσει 

την πλειοψηφία, την οποία κατακτά η αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Βόισλαβ 

Κοστούνιτσα.  

 

Την 1η Απριλίου 2001 ο Μιλόσεβιτς συλλαμβάνεται στο σπίτι του στο Βελιγράδι από 

τις Σερβικές αρχές με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας και της διαφθοράς. 

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους παραδίδεται στη Χάγη. Ο Μιλόσεβιτς αρνείται τη 

δικαιοδοσία του δικαστηρίου καθώς και το διορισμό συνηγόρων. Αποφασίζει να 

αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπιση του εαυτού του. Η δίκη διακόπτεται όμως πολλές 

                                                
88 Αξίζει να σημειωθεί  ότι για πολιτικούς λόγους είχε χαρακτηριστεί από διπλωμάτες  «κύριος 

παράγοντας» σταθερότητας στα Βαλκάνια παρά της θηριωδίες που διέπραξε. 
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φορές λόγω της εύθραυστης υγείας του και των καρδιακών προβλημάτων που 

αντιμετώπιζε. Το τελευταίο κεφάλαιο γράφτηκε στις 11 Μαρτίου 2006, όταν 

εντοπίστηκε νεκρός στο κελί όπου κρατείτο.  

  

 

4.2 Γεωγραφικό πλαίσιο της υπόθεσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς παραπέμφθηκε σε δίκη για τις πράξεις του σε Κόσσοβο, 

Κροατία και Βοσνία Ερζεγοβίνη κατά την περίοδο προεδρίας του στην Σερβία (από 

τις 26 Δεκεμβρίου 1990), επίσης την περίοδο προεδρίας του στη Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (15 Ιουλίου 1997 – 6 Οκτωβρίου του 2000), καθώς 

και για το χρονικό διάστημα που διετέλεσε πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Άμυνας και στρατηγός του Γιουγκοσλαβικού στρατού.  

 

 

4.3 Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς παραπέμπεται σε δίκη 

 

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ήταν σίγουρα ένας από τους κυριότερους 

κατηγορουμένους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης. Ο Μιλόσεβιτς 

παραπέμφθηκε σε δίκη για τις πράξεις του σε Κόσσοβο, Κροατία και Βοσνία- 
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Ερζεγοβίνη. Το Κατηγορητήριο που του απαγγέλθηκε αφορά τα εγκλήματα πολέμου 

που διέπραξε στις τρεις (3) αυτές περιοχές ξεχωριστά.    

 

Ειδικότερα οι κατηγορίες εις βάρος του αφορούσαν:   

 Γενοκτονία και συνενοχή σε αυτή (40.000 Βοσνίων Μουσουλμάνων Σρεμπρένιτσα) 

 Παράνομες απελάσεις και μεταφορές αμάχων.  

 Φυλακίσεις, εξοντώσεις και βασανιστήρια.   

 Απάνθρωπες πράξεις, παράνομους περιορισμούς και σκληρή μεταχείριση.  

 Δολοφονίες και ηθελημένες θανατώσεις.  

 Διώξεις εξαιτίας φυλετικών, θρησκευτικών και πολιτικών διακρίσεων. 

 Εκτεταμένες καταστροφές και ιδιοποιήσεις περιουσιών χωρίς να δικαιολογούνται 

εξαιτίας στρατιωτικής αναγκαιότητας.  

 Εκ προθέσεως φθορά σε ιστορικά, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά μνημεία. 

 

Η σύλληψή του έγινε από τις Σερβικές αρχές την 1 Απριλίου του 2001, και μόνο 

φυσιολογική δεν θα χαρακτηρίζονταν. Όπως ήταν ίσως αναμενόμενο, ο Μιλόσεβιτς 

δεν παραδόθηκε ειρηνικά και χωρίς αντίσταση. Συνελήφθη νωρίς το πρωί της 

Κυριακής, 1 Απριλίου του 2001, έπειτα από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις που 

διήρκησαν 26 ώρες περίπου.89 Υπό την απειλή όπλου διαμήνυε πως θα βάλει τέλος 

στην ζωή του, αφού πρώτα σκοτώσει την γυναίκα του και την κόρη του, αν ο 

κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν του εγγυόταν δίκαιη δίκη, χωρίς φυσικά να τον 

εκδώσουν στην Χάγη. Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις με κυβερνητικούς 

εκπροσώπους, στελέχη του σοσιαλιστικού κόμματος καθώς και δικηγόρους και υπό 

την σκέπη πάντα των ειδικών δυνάμεων της σερβικής αστυνομίας, ο Μιλόσεβιτς 

συλλαμβάνεται. Η μεταφορά του στο ICTY πραγματοποιείται την  29 Ιουνίου 2001, 

παρά τις αρχικές εγγυήσεις που του έδινε η σερβική κυβέρνηση.90  

                                                
89 The Milosevic surrender: The overview ? Milosevic arrest came with pledge for a fair trial,2 

Απριλίου 2001,Πηγή: http://www.nytimes.com/2001/04/02/world/milosevic-surrender-overview-

milosevic-arrest-came-with-pledge-for-fair-trial.html?src=pm&pagewanted=2, (από το αρχείο The 

New York Times, εκδόθηκε από τους Steven Erlanger & Carlotta Gall), σ. 1, ανακτήθηκε 5/9/2014.  

90 The Milosevic surrender: The overview ? Milosevic arrest came with pledge for a fair trial,2 

Απριλίου 2001,Πηγή:http://www.nytimes.com/2001/04/02/world/milosevic-surrender-overview-

milosevic-arrest-came-with-pledge-for-fair-trial.html?src=pm&pagewanted=2,( από το αρχείο The 

New York Times, εκδόθηκε από τους Steven Erlanger & Carlotta Gall), σ. 2, η σερβική κυβέρνηση 

http://www.nytimes.com/2001/04/02/world/milosevic-surrender-overview-milosevic-arrest-came-with-pledge-for-fair-trial.html?src=pm&pagewanted=2
http://www.nytimes.com/2001/04/02/world/milosevic-surrender-overview-milosevic-arrest-came-with-pledge-for-fair-trial.html?src=pm&pagewanted=2
http://www.nytimes.com/2001/04/02/world/milosevic-surrender-overview-milosevic-arrest-came-with-pledge-for-fair-trial.html?src=pm&pagewanted=2
http://www.nytimes.com/2001/04/02/world/milosevic-surrender-overview-milosevic-arrest-came-with-pledge-for-fair-trial.html?src=pm&pagewanted=2
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Η πολύκροτη δίκη ξεκίνα λίγους μήνες αργότερα, στις 12 Φεβρουαρίου του 2002. 

 

 

4.4 Εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκε 

4.4.1 Το κατηγορητήριο και οι δικαστικές επιβαρύνσεις για το  Κόσσοβο  

 

Το αρχικό Κατηγορητήριο εναντίον του Μιλόσεβιτς σχετικά με τα εγκλήματα που 

διεπράχθησαν στο Κόσσοβο επιβεβαιώθηκε στις 24 Μαΐου 1999 και εκδόθηκε στις 

27 Μαΐου 1999. Στις 29 Οκτωβρίου 2001, ο Εισαγγελέας εξέδωσε τροποποιημένο το 

Κατηγορητήριο. 

 

Σύμφωνα με το Κατηγορητήριο, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1999 και 20ης Ιουνίου 1999, 

συμμετείχε ο Μιλόσεβιτς σε Κοινή Εγκληματική Επιχείρηση, μαζί με μία σειρά 

άλλων ατόμων (Milutinovic, Sainovic, Oidanic, Stojikovic κ.ά.). (JCE = Joint 

Criminal Enterprise/ Κοινή Εγκληματική Επιχείρηση, στο εξής: ΚΕΕ. Πρόκειται για 

νομική θεωρία που χρησιμοποιήθηκε από το ICTY για τη δίωξη υψηλά ιστάμενων 

προσώπων για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης και της γενοκτονίας).  

 

Σύμφωνα με το Κατηγορητήριο, ο σκοπός της ΚΕΕ ήταν η απέλαση ενός σημαντικού 

μέρους του πληθυσμού των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου σε μια προσπάθεια να 

εξασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος της Σερβίας στην επαρχία. Κατά την διάρκεια αυτής 

της περιόδου, οι δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και 

της Σερβίας, που λειτουργούσαν υπό την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της ΚΕΕ, 

εκτέλεσαν μια εκστρατεία τρόμου και βίας κατά αμάχων Αλβανών του 

Κοσσυφοπεδίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική απέλαση περίπου 

800.000 Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου. Για να διευκολυνθούν αυτές οι απελάσεις και 

οι μετατοπίσεις, οι δυνάμεις της Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας σκόπιμα 

δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα φόβου και καταπίεσης με τη χρήση βίας.  

 

                                                                                                                                       
υπό την απειλή της αναστολής της οικονομικής βοήθειας από το αμερικανικό Κογκρέσο σε περίπτωση 

μη έκδοσης του Μιλόσεβιτς,αναγκάστηκε να αθετήσει τον λόγο που είχε δώσει στην οικογένεια του  

αλλά και στο ίδιο τον Μιλόσεβιτς,περί έκδοσης του στην Χάγη, ανακτήθηκε 5/9/2014. 
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Τα μέλη της ΚΕΕ κατηγορήθηκαν ατομικά για εγκλήματα που τους προσάπτονται, 

κατά την εφαρμογή του άρθρου 7§1 του Καταστατικού του Δικαστηρίου και του 

άρθρου 7§3 του Καταστατικού. Σύμφωνα με το Κατηγορητήριο, κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αυτής ο Μιλόσεβιτς ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

της Γιουγκοσλαβίας και Ανώτατος Διοικητής του Γιουγκοσλαβικού στρατού. 

Σύμφωνα με τη θέση του, άσκησε εξουσία τόσο στον Γιουγκοσλαβικό στρατό όσο 

και στις δυνάμεις της αστυνομίας. Εκτός από την de jure εξουσία του, άσκησε εκτενή 

de facto έλεγχο σε πολλές οργανώσεις διατάζοντας αυτές να συμμετέχουν στα 

εγκλήματα που προβάλλονται στο Κατηγορητήριο.  

 

Αναλυτικά το Κατηγορητήριο91 αναφέρει συμμετοχή και συνέργια σε Κοινή 

Εγκληματική Επιχείρηση, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Καταστατικού του 

Δικαστηρίου παράγραφος 1§ περί ατομικής ποινικής ευθύνης.  

 

Ηθική αυτουργία και συνέργια για την απέλαση περίπου 800.000 αμάχων Αλβανών 

του Κοσσυφοπεδίου, με την βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων της Γιουγκοσλαβίας και 

της αστυνομίας της Σερβίας. Τα σώματα ασφαλείας που προαναφέρθηκαν 

δημιούργησαν ατμόσφαιρα φόβου και καταπίεσης με τη χρήση βίας αναγκάζοντας 

τους αμάχους σε αποχώρηση από τα εδάφη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του 

Άρθρου 7.   

 

Του ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Καταστατικού του 

Δικαστηρίου για τα ακόλουθα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε κατά αμάχου 

πληθυσμού:  

 Απέλαση   

 Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως εκατοντάδων αμάχων Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου 

αλλά και των γύρω επαρχιών. 

 Εξόντωση αμάχων 

 Φυλάκιση σε χώρους με άθλιες συνθήκες  

 Δουλεία  

                                                
91 ICTY, Case Information Sheet, IT-02-54, Slobodan Milosevic, p. 1. 
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 Βιασμοί, Βασανιστήρια και Σεξουαλικές επιθέσεις και άλλες απάνθρωπες πράξεις 

που πραγματοποιούνταν από τις δυνάμεις της Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας κατά 

των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου κυρίως των γυναικών και των παιδιών. 

 Διώξεις για φυλετικούς και θρησκευτικούς λόγους.   

 

Τέλος κατηγορήθηκε για ηθική αυτουργία και συμμετοχή σε συστηματική εκστρατεία 

καταστροφής των περιουσιών που ανήκαν σε Αλβανούς  πολίτες του Κοσσόβου 

(μέσω βομβαρδισμών πόλεων και χωριών, με το κάψιμο και την καταστροφή 

περιουσιών, λατρευτικών χώρων και μνημείων), ως αποτέλεσμα αυτών των 

ενεργειών χωριά , πόλεις και ολόκληρες περιοχές κατέστησαν ακατοίκητες για τους 

Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου.        

 

 

4.4.2 Το Κατηγορητήριο και οι δικαστικές επιβαρύνσεις για την Κροατία92 

 

Το αρχικό Κατηγορητήριο εναντίον του Μιλόσεβιτς για εγκλήματα που 

διεπράχθησαν στην Κροατία, επιβεβαιώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2001 και 

δημοσιοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2001. Στις 23 Οκτωβρίου 2002, ο Εισαγγελέας 

τροποποίησε το Κατηγορητήριο για την Κροατία, το οποίο τροποποιήθηκε εκ νέου 

στις 26 Ιουλίου 2004. Αυτή η δεύτερη τροποποίηση του Κατηγορητήριου, έγινε η 

βάση του κατηγορητήριου που κατατέθηκε στις 28 Ιουλίου 2004. Σύμφωνα με το 

Κατηγορητήριο, ο Μιλόσεβιτς συμμετείχε στην JCE από την 1η Αυγούστου 1991. Ο 

σκοπός αυτού του εγχειρήματος ήταν η βίαιη απομάκρυνση της πλειοψηφίας των 

Κροατών και άλλων μη Σερβικών πληθυσμών από περίπου το ένα τρίτο του εδάφους 

της Δημοκρατίας της Κροατίας, μια περιοχή που ο Μιλόσεβιτς προγραμμάτιζε πως 

πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός νέου Σερβικού κράτους. 

 

Ο Μιλόσεβιτς ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας κατά τη διάρκεια της 

σχετικής περιόδου, και ως εκ τούτου, ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο ή σημαντική 

επιρροή πάνω τους συμμετέχοντες στην ΚΕΕ. Ο ίδιος είτε μεμονωμένα, είτε σε 

συνεννόηση με τους άλλους συμμετέχοντες στην ΚΕΕ (που κατά βάση ήταν 

στρατιωτική και αστυνομική), ασκούσε τον ουσιαστικό έλεγχο των δράσεων της 

                                                
92 ICTY, Case Information Sheet, IT-02-54, Slobodan Milosevic, p. 1-2. 
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Ομοσπονδιακής Προεδρίας της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας και αργότερα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, 

του Υπουργείου Εσωτερικών,  του Στρατού της Γιουγκοσλαβίας, καθώς επίσης και 

του Σερβικού Υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με το Κατηγορητήριο, μεταξύ 1ης 

Αυγούστου 1991 και τον Ιούνιο του 1992, οι σερβικές δυνάμεις και οι 

παραστρατιωτικές μονάδες, επιτέθηκαν και πήραν τον έλεγχο των παρακάτω 

περιοχών ( Κράινα, Δυτική Σλαβονία, Μπαράνια, Δυτικό Σρεμ, Ντουπροβνικ).  

 

Αναλυτικότερα το Κατηγορητήριο που βάρυνε τον Μιλόσεβιτς σχετίζεται με την 

εξόντωση και δολοφονία εκατοντάδων Κροατών και άλλων μη Σέρβων πολιτών σε 

ολόκληρη την Κροατική επικράτεια με τους εξής τρόπους: Παρατεταμένη φυλάκιση 

και απομόνωση χιλιάδων Κροατών και μη Σέρβων αμάχων, σε εγκαταστάσεις 

κράτησης εντός και εκτός Κροατίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατοπέδων 

φυλάκισης που βρίσκονταν στο Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 περί σοβαρών παραβιάσεων των συμβάσεων της Γενεύης του 

1949/ Διαιώνιση των απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης των Κροατών και άλλων μη 

Σέρβων πολιτικών κρατουμένων εντός των παραπάνω χώρων κράτησης. 

(βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, σεξουαλικές κακοποιήσεις και δολοφονίες)/ Απέλαση 

τουλάχιστον 170.000 Κροατών και άλλων μη Σέρβων πολιτών από τα εδάφη ( Dalj, 

Erdut, Klisa, Lovas, Vocin, Bacin, Skabruja, Nadin Bruska και Dubrovnik), 

συμπεριλαμβανομένης της απέλασης στη Σερβία από τουλάχιστον 5.000 κατοίκους 

του Ilok και 20.000 κατοίκων από το Vukovar. Οι βίαιες αυτές μετακινήσεις καθώς 

και η δουλεία που υπέστησαν οι άμαχοι είναι πράξεις που διώκονται ποινικά, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 περί του Καταστατικού περί εγκλημάτων κατά της 

ανθρωπότητας. Επίσης του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εσκεμμένη καταστροφή 

σπιτιών, άλλων δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιών, πολιτιστικών ιδρυμάτων, 

ιστορικών μνημείων και ιερών τόπων των Κροατών και άλλων μη Σέρβων πολιτών. 

 

Κλείνοντας το Κατηγορητήριο του αποδόθηκαν κατηγορίας ηθικού αυτουργού και 

συνέργιας σε παράνομες επιθέσεις στο Dubrovnik και σε άλλες ανυπεράσπιστες 

περιοχές που σύμφωνα με το άρθρο 3 περί εγκλήματων πολέμου και παραβιάσεις 

διεθνών κανόνων και εθιμικού δικαίου.  
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4.4.3. Το κατηγορητήριο και οι δικαστικές επιβαρύνσεις για την Βοσνία 

Ερζεγοβίνη93  

 

Το αρχικό ειδικό Κατηγορητήριο εναντίον του Μιλόσεβιτς για εγκλήματα που 

διεπράχθησαν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δημοσιοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2001, 

ενώ στις 22 Νοεμβρίου 2002 υπήρξε τροποποιημένη εκδοχή του Κατηγορητηρίου. 

Στις 21 Απριλίου 2004, η τροποποιημένη έκδοση έγινε το βασικό Κατηγορητήριο.  

 

Σύμφωνα με το Κατηγορητήριο, ο Μιλόσεβιτς συμμετείχε στην ΚΕΕ, η οποία άρχισε 

να λειτουργεί από την 1 Αυγούστου 1991 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 1995. Ο σκοπός της ΚΕΕ  ήταν η βίαιη και μόνιμη απομάκρυνση της 

πλειοψηφίας των μη-Σέρβων, δηλαδή Βόσνιων Μουσουλμάνων κυρίως και Κροατών 

της Βοσνίας, από μεγάλες περιοχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 

 

Από 1 Μαρτίου 1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995, ο Μιλόσεβιτς, ενεργούσε μόνος του 

ή σε συνεννόηση με άλλα μέλη της ΚΕΕ, προετοιμάζοντας τη διάπραξη  εκτεταμένων 

φόνων χιλιάδων Βοσνίων Μουσουλμάνων ως εξής: Κράτηση χιλιάδων Βοσνίων 

Μουσουλμάνων σε στρατόπεδα κράτησης εντός της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, υπό 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης/ Εγκλεισμό στα κρατητήρια, όπου χιλιάδες 

Μουσουλμάνοι της Βοσνίας σκοτώθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές σωματικές και 

ψυχικές βλάβες. Ως συναυτουργός στην ΚΕΕ, o Μιλόσεβιτς ήταν επίσης υπεύθυνος 

για την εξόντωση, δολοφονία και βίαιη μεταφορά χιλιάδων Βόσνιων Μουσουλμάνων, 

Κροατών της Βοσνίας και άλλων μη Σέρβων αμάχων.  

 

Ο Μιλόσεβιτς υπέστη το βαρύτερο Κατηγορητήριο από τα προηγούμενα δυο για τα 

εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Βοσνία Ερζεγοβίνη: Κατηγορήθηκε για την 

ευρεία θανάτωση χιλιάδων Βόσνιων Μουσουλμάνων κατά την διάρκεια της 

κατάκτησης των εδαφών και την εκ προ μελέτης δολοφονία χιλιάδων αμάχων στα 

στρατόπεδα κράτησης εντός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, με σκοπό την εξάλειψη της 

θρησκευτικής ομάδας των Μουσουλμάνων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Καταστατικού του Δικαστηρίου περί γενοκτονίας. 

 

                                                
93 ICTY, Case Information Sheet, IT-02-54, Slobodan Milosevic, p. 2. 
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Επίσης, στον Μιλόσεβιτς ασκήθηκε ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 5 για τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο, κατηγορήθηκε για την πρόκληση 

σοβαρών σωματικών και διανοητικών βλαβών σε χιλιάδες Μουσουλμάνους κατά τον 

εγκλεισμό τους σε στρατόπεδα κράτησης κάτω από κάκιστες συνθήκες διαβίωσης 

(μολυσμένο νερό και τροφές, ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική φροντίδα, 

καταναγκαστική εργασία, ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση). 

Κατηγορήθηκε εξ άλλου για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία κατά των μη Σέρβων, 

κατά κύριο λόγο των Βοσνίων και Κροατών κατοίκων που ζούσαν στην Banja Luka, 

Bihac, Bileca, Bosanska Krupa, Bosanski Samac, Bratunac, Doboj, Foca, Sarajevo, 

Kalinovik, Kotor, Novi Grad, Srebrenica, Teslic, Visegrad και Zvornik.  

 

Ο Μιλόσεβιτς κατηγορήθηκε επιπλέον για την επιβολή περιοριστικών μέτρων που 

προήγαγαν διακρίσεις εναντίον Βοσνίων Μουσουλμάνων και Κροατών της Βοσνίας, 

όπως περιορισμό ελεύθερης κυκλοφορίας, απομάκρυνση από τις θέσεις εξουσίας σε 

τοπικά και κυβερνητικά όργανα, άρνηση του δικαιώματος ορθής δικαστικής 

διαδικασίας, άρνηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως λόγου χάρη το 

δικαίωμα της δέουσας ιατρικής περίθαλψης.   

 

Επίσης κατηγορήθηκε για σκόπιμη και αδικαιολόγητη καταστροφή σπιτιών αλλά και 

δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων (πολιτιστικά και θρησκευτικά που 

ανήκουν σε Βόσνιους Μουσουλμάνους και Κροάτες της Βοσνίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 περί σοβαρών παραβιάσεων της Συνθήκης της Γενεύης του 1949. 

 

Τέλος κατηγορήθηκε και για παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως των 

ιατρικών προμηθειών και τροφίμων, μέσα στους πολιορκούμενους θύλακες Bihac, 

Goradze, Srebrenica και Zepa καθώς και την παρακράτηση του νερού για τους 

αμάχους, με σκοπό να δημιουργήσουν αφόρητες συνθήκες διαβίωσης που θα 

οδηγούσαν στην εύκολη υποδούλωση. 

 

 

4.5 Υπεράσπιση  

 

Η πρώτη διαδικασία υπεράσπισης ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου 2004.  
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Ο Μιλόσεβιτς αποφάσισε να εκπροσωπήσει τον εαυτό του μόνος του ενώπιον του 

Δικαστηρίου όντας ο ίδιος δικηγόρος και δεν ήθελε κανέναν άλλο δικηγόρο κατά την 

υπεράσπιση στο Δικαστήριο. Ο δικηγόρος Ζντένκο Τομάνοβιτς94, ένας από τους δυο 

δικηγόρους του Μιλόσεβιτς που ήλθαν στη Χάγη για να τον συναντήσουν και να τον 

βοηθήσουν στην υπεράσπιση, αποχώρησε από τη φυλακή το βράδυ πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία υπεράσπισης. «Συνομιλήσαμε επί δυο ώρες και δέκα λεπτά» δήλωσε 

στους δημοσιογράφους ο Τομάνοβιτς και πρόσθεσε ότι ο Μιλόσεβιτς είναι καλά. Η 

υπεράσπιση του Μιλόσεβιτς, δήλωσε πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο πρώην 

πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου, το οποίο θεωρεί «παράνομο και ανήθικο».  

 

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς περίμενε δύο χρόνια για να του δοθεί η ευκαιρία να 

παρουσιάσει τη δική του εκδοχή, έχοντας ακούσει όλα τα επιχειρήματα και τις 

μαρτυρίες εναντίον του. Η κατηγορούσα αρχή ολοκλήρωσε την επιχειρηματολογία 

της το Φεβρουάριο του 200495, έχοντας καλέσει 300 μάρτυρες στο βήμα για 

καταθέσουν εναντίον του.  

 

Η υπεράσπιση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς έγινε παρουσία τριών δικαστών, των 

οποίων προέδρευε ο Τζαμαϊκανός δικαστής Πάτρικ Ρόμπινσον. 

 

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς την άνοιξη του ίδιου έτους είχε ζητήσει από το δικαστήριο 

να του δώσει δύο χρόνια για να ετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή – αίτημα το 

οποίο  δεν έγινε ποτέ από αποδεκτό από το Δικαστήριο, το οποίο του ανακοίνωσε πως 

έχει στη διάθεσή του 150 ημέρες96 για να ολοκληρώσει την υπεράσπισή του. 

                                                
94 Χωρίς δικηγόρους ο Μιλόσεβιτς στο ICTY, 30 Αυγούστου του 2004, 

Πηγή:http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=574864&lngItemID=143681,  αρχείο 

Ιn.gr, ανακτήθηκε την 5/09/2014.  

95 Αρχίζει την υπεράσπιση του ο Μιλόσεβιτς, 5 Ιουλίου του 2004, 

Πηγή:http://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2004/07/040705_milosevic.shtml , αρχείο BBC 

Greek.com, ανακτήθηκε την 5/09/2014.  

96 Αρχίζει την υπεράσπιση του ο Μιλόσεβιτς, 5 Ιουλίου του 2004, 

Πηγή:http://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2004/07/040705_milosevic.shtml , αρχείο BBC 

Greek.com, ανακτήθηκε την 5/09/2014.  

 

http://archive.in.gr/news/reviews/article.asp?lngReviewID=574864&lngItemID=143681
http://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2004/07/040705_milosevic.shtml
http://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2004/07/040705_milosevic.shtml
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Ο Μιλόσεβιτς συνέθεσε μια λίστα ανθρώπων που κάλεσε ως μάρτυρες στη δίκη του, 

στην κορυφή της λίστας βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και 

ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ97. Ο κατάλογός των μαρτύρων 

που ο ίδιος συνέταξε ήταν ιδιαίτερα μακρύς, περιλάμβανε 1631 ονόματα. Ωστόσο τον 

τελικό λόγο για τους μάρτυρες είχε το Δικαστήριο.  

 

Ο Μιλόσεβιτς έκανε μια προκλητική εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου. Ήταν η 

πρώτη περίπτωση που κατηγορούμενος επέλεξε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό 

του, αρνήθηκε επιδεικτικά τις κατηγορίες και δεν δίστασε να φωνάξει ότι είναι 

αθώος. Ήταν η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος άλλαξε την στόχευση του, από το 

απολογητικό ύφος για τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί,  σε μια άκρως 

επιθετική αγόρευση για τις παρανομίες της διεθνούς κοινότητας σε βάρος της 

Σερβίας. Και ήταν η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που ένας πρόεδρος μιας 

κυρίαρχης χώρας τέθηκε ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου. Συνεχίζοντας την αγόρευσή 

του, κατήγγειλε την παραβίαση των θεμελιωδών του δικαιωμάτων (να εξετάσει ο 

ίδιος τους μάρτυρες υπεράσπισης), και χαρακτήρισε την δίκη του ως πολιτική. Ο 

νομικός σύμβουλος του πρώην προέδρου, Μίσα Ογκιάνοβιτς, ανέφερε πως ο 

Μιλόσεβιτς χαρακτήρισε το Δικαστήριο αναρμόδιο, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, 

ότι δηλαδή δεν είναι εγκληματίας πολέμου και πως η δίκη του είναι πολιτική, καθώς 

και ότι κατηγορείται ως εκλεγμένος πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας, η οποία δέχτηκε 

επίθεση από νατοϊκές δυνάμεις και η υπεράσπισή της ήταν υποχρέωσή του που 

πηγάζει από το Σύνταγμα. Για τον Μιλόσεβιτς, η υπόθεση στηριζόταν σε καθαρά 

πολιτικά στοιχεία. Λίγους μήνες αργότερα (19 Μαρτίου 2005), ο πρώην πρόεδρος της 

Γιουγκοσλαβίας θα παραδεχθεί ότι έγιναν εγκλήματα εναντίον των Αλβανών και των 

Ρομ του Κοσσυφοπεδίου το 1999. Αυτουργοί εκείνων των πράξεων ήταν έφεδροι του 

σερβικού στρατού, όπως ο ίδιος θα αναφέρει, προσπαθώντας να ελαφρύνει λίγο την 

θέση του, κατηγορώντας ευθέως τους διοικητές του Στρατού. Η παρουσία και η 

υπεράσπισή του τα χρόνια που βρίσκονταν στην Χάγη θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί επιβλητική. 

 

                                                
97 Η λίστα του Μιλόσεβιτς, 14 Απριλίου του 2004, 

Πηγή:http://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2004/04/040413_milo_list.shtml , αρχείο BBC 

Greek.com, ανακτήθηκε την 5/09/2014. 

http://www.bbc.co.uk/greek/worldnews/story/2004/04/040413_milo_list.shtml
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Με τα δυνατά του επιχειρήματα, την σκληρή υπερασπιστική του γραμμή και την 

επιθετική του γλώσσα διαμήνυε πως « Αυτό το δικαστήριο υπάρχει μόνο για να 

ψευδό-αιτιολογήσει τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο το1999»98προκαλώντας 

προβλήματα στη φήμη και στην αξιοπιστία του Δικαστηρίου. 

 

Ο Μιλόσεβιτς, κατακεραύνωσε τη νέα μορφή επεμβατισμού του ΝΑΤΟ και άλλων 

δυνατών κρατών, με την μορφή «ανθρωπισμού – ιεραποστολής», λέγοντας πως 

καλλιεργούν μια σκόπιμη άγνοια  ανεπιθύμητων εικόνων προς τον κόσμο, όπως για 

παράδειγμα των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί του 

ΝΑΤΟ στην Σερβία και υπερτονίζουν με ιδιαίτερο μένος τις φρικαλεότητες των 

δεδηλωμένων εχθρών Σέρβων.  

 

Ωστόσο ο ξαφνικός θάνατος του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς στις 11 Μαρτίου 2006, 

μέσα στο κελί του στην Χάγη, κλείνει ανεπιτυχώς μια πολύκροτη Δίκη του Ποινικού 

Δικαστηρίου της Χάγης, χωρίς στην ουσία να υπάρχει τελική απόφαση δικαστηρίου 

για τον κατηγορούμενο.  

 

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς πέθανε σε ηλικία 64 χρονών. Ο θάνατός του οφείλεται σε 

καρδιακή προσβολή. Ο κατηγορούμενος έπασχε από αρτηριακή πίεση και υπέρταση. 

Τις ανυπόστατες φήμες περί αυτοκτονίας του ίδιου  που διέρρεαν μέσα από τα ΜΜΕ 

της Δύσης έρχεται να διαψεύσει κατηγορηματικά ο επίσημος δικηγόρος του 

Μιλόσεβιτς, που του παρείχε το δικαστήριο, Στίβεν Κέι: «Σε συζήτηση που είχα με το 

Μιλόσεβιτς λίγες μέρες πριν το θάνατο του, για το θέμα της αυτοκτονίας, ο ίδιος μου 

απάντησε πως ποτέ δεν του έχει περάσει από το μυαλό να αυτοκτονήσει».99   

 

                                                
98 Μιλόσεβιτς, «Χασάπης των Βαλκανίων» ή Θύμα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης;, Μίλιτσα 

Κοσάνοβιτς, 9 Απριλίου 2011, 

Πηγή:http://zenithmag.wordpress.com/2011/04/09/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83

%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83, αρχείο περιοδικού Ζενιθ, ανακτήθηκε την 

6/09/2014. 

99   Μιλόσεβιτς, «Χασάπης των Βαλκανίων» ή Θύμα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης;, Μίλιτσα 

Κοσάνοβιτς, 9 Απριλίου 2011, Πηγή: 

http://zenithmag.wordpress.com/2011/04/09/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE

%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83, αρχείο περιοδικού Ζενιθ, ανακτήθηκε την 6/09/2014 

http://zenithmag.wordpress.com/2011/04/09/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83
http://zenithmag.wordpress.com/2011/04/09/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83
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Τον Δεκέμβριο του 2005 ο Μιλόσεβιτς είχε μάλιστα ζητήσει να αρθεί προσωρινά η 

κράτησή του στην Ολλανδία και να μεταφερθεί στην Μόσχα για ιατρικές εξετάσεις. 

Η Εισαγγελία του δικαστηρίου ήταν αντίθετη στο ενδεχόμενο να επισκεφθεί ο 

κατηγορούμενος τη Ρωσία, εκφράζοντας φόβους ότι δεν θα επιστρέψει, ενώ 

ταυτόχρονα υποστήριξε ότι τα προβλήματα υγείας αποτελούν πρόφαση για να 

μπορέσει να δει ο Μιλόσεβιτς την οικογένεια του, που βρισκόταν στη ρωσική 

πρωτεύουσα100.  Η Ρωσία τελικά δίνει εγγυήσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 

την πρώην Γιουγκοσλαβία, για να μεταβεί ο Μιλόσεβιτς στη Μόσχα για ιατρικές 

εξετάσεις στο Ινστιτούτο Μπακούλιν, αλλά η αίτηση του Μιλόσεβιτς για προσωρινή 

άρση της κράτησής του από το Διεθνές Δικαστήριο δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή.  

 

Η νομική δράση της ανολοκλήρωτης υπόθεσης τερματίστηκε 3 μέρες μετά τον 

θάνατο του Μιλόσεβιτς στις 14 Μαρτίου του 2006, χωρίς να υπάρχει τελική απόφαση 

του δικαστηρίου για τον κατηγορούμενο. Ένα χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 

Μιλόσεβιτς μια είδηση έρχεται να ταράξει και πάλι τα διεθνή ύδατα, ότι δηλ. το 

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης απαλλάσσει μετά θάνατον τον Μιλόσεβιτς101 από τις 

κατηγορίες για ηθική αυτουργία και συμμετοχή στη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα 

και τη Σερβία από την κατηγορία της γενοκτονίας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν 

υπάρχουν πειστήρια που να αποδεικνύουν ότι το Βελιγράδι είχε υπό τον έλεγχό του 

τον στρατό των Σερβοβοσνίων και απέρριψε την καταβολή της υπέρογκης 

οικονομικής αποζημίωσης από τη Σερβία προς την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

 

Έτσι γίνεται φανερό ξεκάθαρα πλέον, ότι η υπόθεση Μιλόσεβιτς δεν είχε σταθερές 

διωκτικές βάσεις για όλες τις κατηγορίες για τις οποίες δικάσθηκε.   

 

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ήταν μια σημαντική μεν, αλλά ταυτόχρονα αμφίσημη και 

αντιφατική, ιστορική προσωπικότητα. Στην εποχή του ο λαός της χώρας του 

περνούσε δύσκολα, γκρίνιαζε και τον επέκρινε, όμως πάντοτε τον ψήφιζε. Την 

                                                
100 Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος και ο γιος του Μιλόσεβιτς δεν μπορούν να επισκεφτούν την 

Χάγη γιατί έχει εκδοθεί από την Ιντερπόλ ένταλμα σύλληψης τους, ύστερα από αίτημα των σερβικών 

αρχών.   

101 Και τώρα, τι θα γίνωμεν χωρίς βαρβάρους; , Πέτρος Παπακωνσταντίνου, 4 Μαρτίου του 2007,  

Πηγή:http://www.kathimerini.gr/279332/article/epikairothta/kosmos/kai-twra-ti-8a-ginwmen-xwris-

varvaroys, αρχείο εφ. Καθημερινής, ανακτήθηκε την 6/09/2014.  

http://www.kathimerini.gr/279332/article/epikairothta/kosmos/kai-twra-ti-8a-ginwmen-xwris-varvaroys
http://www.kathimerini.gr/279332/article/epikairothta/kosmos/kai-twra-ti-8a-ginwmen-xwris-varvaroys
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παραίτησή του επιθυμούσαν πολλοί πολιτικοί παγκοσμίου φήμης, όμως όλοι 

προτιμούσαν να διαπραγματευτούν ειδικά μαζί του. Ως Πρόεδρος της Σερβίας, ο 

Μιλόσεβιτς ήταν de facto ο ηγέτης ολόκληρης της Γιουγκοσλαβίας. Κατά τη γνώμη 

του Ρώσου πολιτικού Σεργκέι Μπαμπούριν, «με το θάνατο του Σλόμπονταν 

Μιλόσεβιτς χάνεται στην ιστορία η εποχή της Γιουγκοσλαβίας. Ακριβώς ο ίδιος ο 

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς έγινε η προσωποποίηση της τελευταίας προσπάθειας για τη 

διατήρηση της Γιουγκοσλαβίας».  Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι η πολιτική που 

χρησιμοποίησε ήταν αμερόληπτη. Πολλές φορές οι πράξεις του όξυναν τις 

εθνικιστικές διαφορές μέσα στην Ομοσπονδία αφού μεροληπτούσε υπέρ της 

Σερβίας.102    

 

Όσον αφορά τη Δύση, η οποία ήλεγχε τη δραστηριότητα του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), ήταν εξαιρετικά σημαντικό να 

καταδικάσει τον Μιλόσεβιτς και νομικά να δικαιολογήσει την επίθεση κατά της 

Γιουγκοσλαβίας. Αλλά και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους των ωμοτήτων που 

προκλήθηκαν στην Γιουγκοσλαβία. Ωστόσο υποτίμησαν πάρα πολύ τη δύναμη του 

Προέδρου Μιλόσεβιτς. Η υπεράσπισή του ήταν ισχυρή και καταστροφική για το 

Δικαστήριο. Η απίστευτη διάρκεια της δίκης είχε ήδη χρεωθεί στις αποτυχίες του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ο Μιλόσεβιτς δεν άφησε στο Δικαστήριο καμιά 

ελπίδα να υπάρξει καταδικαστική ετυμηγορία (παρότι χρησιμοποιούσε στοιχεία τα 

οποία δεν ευσταθούσαν από νομική άποψη).103 

 

Κλείνοντας, σύμφωνα με τη γνώμη του Ρώσου ερευνητή Αλεξάντρ Μεζιάεφ, «η 

Δύση επέτρεψε ένα δικαστήριο εις βάρος της ίδιας, επειδή ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς 

απέδειξε όχι μόνο την αθωότητά του, αλλά, κυρίως, την ενοχή του ΝΑΤΟ, που 

                                                
102 Μιλόσεβιτς, «Χασάπης των Βαλκανίων» ή Θύμα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης;, Μίλιτσα 

Κοσάνοβιτς, 9 Απριλίου 2011,Πηγή: 

http://zenithmag.wordpress.com/2011/04/09/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE

%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83, αρχείο περιοδικού Ζενιθ, ανακτήθηκε την 6/09/2014.  

 

103 Έτσι σύμφωνα με ορισμένες προβοκατόρικες φήμες, για το Δικαστήριο της Χάγης έμενε μία και 

μοναδική διέξοδος, να βγει από τη μέση ο κατηγορούμενος.  Ορισμένες πηγές από την Ρωσία 

αναφέρουν ότι ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς έπεσε θύμα δηλητηριασμού από τις ΗΠΑ και το ICTY 

πληρώνοντας με την ζωή του την ανοιχτή διαμάχη που ξεκίνησε με το Δικαστήριο (οι πληροφορίες 

αυτές ωστόσο παραμένουν αβάσιμες και ανυπόστατες). 

http://zenithmag.wordpress.com/2011/04/09/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83
http://zenithmag.wordpress.com/2011/04/09/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83
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πραγματικά κατέστρεφαν τη Γιουγκοσλαβία και τη Σερβία». Τη γνώμη του Ρώσου 

ερευνητή έρχεται να ενισχύσει και να τελειοποιήσει ο δικηγόρος του Μιλόσεβιτς 

Στίβεν Κει, επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο για εγκλήματα πολέμου και λεηλασίες κατά 

του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Σερβίας με τους βομβαρδισμούς όσο και με το 

παράνομο εμπάργκο του 1992 στην Σερβία. Τέλος, θεωρεί πως το ICTY ευθύνεται 

καθαρά για τον θάνατο του Μιλόσεβιτς  που προήλθε από παθολογικά αίτια, 

αγνοώντας τα παράπονα του κατηγορούμενο για αδιαθεσία. Έτσι κρίνει απαραίτητο 

να συσταθεί ονομαστικός κατάλογος εκείνων που εμπλέκονται στο θάνατο του πρώην 

προέδρου αλλά και στα εγκλήματα που διεπράχθησαν από το ΝΑΤΟ στην Σερβία το 

1992 (εμπάργκο) και το 1999 (βομβαρδισμοί).104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 Για τα παραπάνω βλ. Η λίστα των ενόχων στο δικαστήριο για τη Γιουγκοσλαβία, Πηγή: 

http://greek.ruvr.ru/2012_04_16/71941589/?print=1, 16 Απριλίου 2012, ανακτήθηκε την 12/09/2014. 

http://greek.ruvr.ru/2012_04_16/71941589/?print=1
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την ίδρυσή του και έπειτα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην 

Γιουγκοσλαβία ανέπτυξε συστηματικά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Το  έργο του  

και τα επιτεύγματά του έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία άλλων διεθνών ποινικών 

δικαστηρίων και φυσικά έδωσε το έναυσμα για την ίδρυση του μόνιμου ποινικού 

δικαστηρίου την 1η Ιουλίου του 2002. Το Δικαστήριο απέδειξε ότι η αποτελεσματική 

και διαφανής διεθνής δικαιοσύνη είναι βιώσιμη όταν δεν υπάρχουν πολιτικές 

σκοπιμότητες, κάτι που δεν μπόρεσε να αποφύγει στην υπόθεση του Μιλόσεβιτς 

αλλά και άλλων Σέρβων κατηγορούμενων. 

 

 Το ICTY δείχνοντας το σκληρό του πρόσωπο, κατακεραύνωσε κάθε σέρβο 

εγκληματία πολέμου με εξοντωτικές τιμωρίες που αντικατόπτριζαν τη βαρβαρότητα 

των πράξεων των κατηγορουμένων.105 Ωστόσο, δεν έδειξε την ίδια αδιαλλαξία  σε 

Κροάτες, Βοσνίους και Αλβανούς του Κόσσοβου για αντίστοιχες πράξεις. Για τα ίδια 

εγκλήματα Βόσνιοι και Κροάτες καταδικάστηκαν τα μισά χρόνια από αυτά που 

καταδικάστηκαν Σέρβοι κατηγορούμενοι ενώ οι Αλβανοί του Κοσσόβου αφέθηκαν 

ελεύθεροι, καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς κατηγορίες παρά τις αντιρρήσεις των Ντικ 

Μάρτι106 (Ειδικός Εισηγητής του Συμβουλίου της Ευρώπης) και Κάρλα Ντελ 

Πόντε107 (Εισαγγελέας του ICTY μέχρι το 2008) πως μέλη του UCK, τα οποία πλέον 

                                                
105 Ο μοναδικός Σέρβος κατηγορούμενος που αθωώθηκε πρωτόδικα από το ICTY είναι ο Βόισλαβ 

Σέσελι ( διοικητής παραστρατιωτικών ομάδων που είχαν δράσει στο σερβοκρατούμενο τμήμα της 

Κροατίας ). Οι δικαστές απεφάνθησαν ότι δεν φέρει καμία προσωπική ευθύνη για τα εγκλήματα. Και 

έτσι το τριμελές σώμα με πλειοψηφία απάλλαξε τον Σέσελι από το κατηγορητήριο ( βαρύτατο με εννέα 

κατηγορίες). Θεωρώντας ότι τα σερβικά σχέδια για τη «Μεγάλη Σερβία», με την ένωση εδαφών που 

θεωρούσαν σερβική επικράτεια στη Βοσνία και την Κροατία, ήταν «πολιτικός στόχος»  και όχι 

«εγκληματικό σχέδιο». Απαγόρευση εισόδου του Β. Σέσελι στην Κροατία, μετά από την αθώωση του από 

το ICTY, Πηγή: http://www.epikaira.gr/article/apagoreysi-eisodoy-toy-seselo-stin-croatia.gr, 

ανακτήθηκε την 31/03/2016.  

106 ΕΕ: Ειδικό δικαστήριο για το Κόσσοβο, 3 Απριλίου του 

2014,Πηγή:http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=311985&catID=4, από το αρχείο 

της Real News, ανακτήθηκε την 20/9/2014.  

107 Εκπομπή του Κώστα Βαξεβάνη  «Το κουτί της Πανδώρα- Το κίτρινο σπίτι», 28 Φεβ 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=VMQvpeOROvY, 20/9/2014.     

http://www.epikaira.gr/article/apagoreysi-eisodoy-toy-seselo-stin-croatia.gr
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=311985&catID=4


70 
 

ανήκουν στην πολιτική ελίτ του Κοσσόβου, ήταν ηθικοί αυτουργοί και συμμέτοχοι  

σε εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων108.   

 

Πάρα τη σκληρή στάση του ICTY απέναντι στον Μιλόσεβιτς, εκείνος δεν δίστασε να 

ξεκινήσει μια ανοιχτή μάχη με το Δικαστήριο τονίζοντας από το βήμα του 

κατηγορουμένου ότι είναι αθώος και η δίκη καθαρά πολιτική. Επίσης με πυγμή 

διαμήνυε πως πολλές από τις πράξεις του διεπράχθησαν (και ομολογουμένως ήταν 

αποτρόπαιες) αφορούσαν εσωτερική υπόθεση της χώρας του, που βρισκόταν σε 

εμφύλιο πόλεμο. Όπως ισχυρίστηκε, ήταν αναγκασμένος να διαπράξει «αμυντικές» 

πράξεις,109 και το ΝΑΤΟ δεν θα έπρεπε να έχει καμία ανάμειξη στις εσωτερικές 

υποθέσεις ενός τρίτου κράτους, πολλώ δε μάλλον με τον τρόπο με τον οποίο 

ενήργησε τελικά, βομβαρδίζοντας λυσσαλέα την Σερβία και προκαλώντας 

αλλεπάλληλα προβλήματα στις δομές του κράτους. Ανέφερε την τεράστια μαύρη 

τρύπα 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκτιμάται ότι ανέρχονταν οι ζημίες που 

προκάλεσαν οι «ιεροί» πύραυλοι του ΝΑΤΟ.         

 

Η υπεράσπιση της Σερβίας και του Μιλόσεβιτς έληξε άδοξα με τον θάνατο του 

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, χωρίς φυσικά να έχει κλείσει ο φάκελος και χωρίς 

καταδίκη. Όσο μακάβριο και να ακούγεται, η κατάληξη της υπόθεσης φάνηκε να 

βολεύει τη Δύση, καθώς η περαιτέρω συνέχεια πιθανόν να επέφερε κλυδωνισμούς και 

εντονότερες επικρίσεις κατά του ICTY.  

 

Ωστόσο, παρά τις επικρίσεις και τα σχόλια που προκύπτουν από την υπόθεση του 

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς το ICTY δεν παύει να είναι ένας μοναδικός θεσμός και 

πρωτοπόρος στις διεθνείς νομικές διαδικασίες.  Το Δικαστήριο έχει συμβάλει κατά 

πολύ στη διεθνή δικαιοσύνη110:  

 • Το Δικαστήριο έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα του δικονομικού 

δικαίου.  

 • Το Δικαστήριο έχει θεσπίσει τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις των δικαστηρίων 

                                                
108 Σφαγείο ανθρώπων στην Αλβανία για εμπόριο 

οργάνων,Πηγή:http://www.protothema.gr/world/article/7120/sfageio-anthropon-sthn-albania-gia-

emporio-organon/ , 15 Απριλίου 2008, αρχείο εφημερίδας Πρώτο Θέμα, ανακτήθηκε την 20/9/2014.  

109 Σ. Πεσμαζόγλου, Κόσοβο: η Διττή  Ύβρις, Εκδ. Παττάκη, Αθήνα, 2000, σ. 47.  

110 Πηγή: http://www.icty.org/sid/324, Ιστοσελίδα του ICTY. Ανάκτηση την 25/06/2014. 

http://www.protothema.gr/world/article/7120/sfageio-anthropon-sthn-albania-gia-emporio-organon/
http://www.protothema.gr/world/article/7120/sfageio-anthropon-sthn-albania-gia-emporio-organon/
http://www.icty.org/sid/324
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στον κόσμο, η διάταξη και ο τεχνικός εξοπλισμός των οποίων έχουν ληφθεί ως 

πρότυπο και σε άλλες σύγχρονες αίθουσες συνεδριάσεων, όπως το Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο και το Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε.  

  • Το Δικαστήριο έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων Δικαστική όλων των 

νομολογιών του, και παρέχει πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο της νομολογίας σε 

διεθνές δικονομικό και ποινικό δίκαιο.  

 

 Τα νομικά προηγούμενα που έθεσε το Δικαστήριο έχουν επεκτείνει τα όρια του 

διεθνούς ανθρωπιστικού και διεθνές ποινικό δίκαιο, τόσο ως προς την ουσία και τη 

διαδικασία:  

 

 • Το Δικαστήριο έχει προσδιορίσει μια γενική απαγόρευση των βασανιστηρίων στο 

διεθνές δίκαιο η οποία δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από μια  νέα συνθήκη, το 

εσωτερικό δίκαιο ή με κάποιον άλλον τρόπο.  

 • Το Δικαστήριο έκανε σημαντικές προόδους στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 

σχετικά με τη νομική μεταχείριση και τιμωρία της σεξουαλικής βίας σε καιρό 

πολέμου. 

 • Το Δικαστήριο καθόρισε επ ακριβώς τον όρο του εγκλήματος της γενοκτονίας, και 

τον στόχο αυτού του εγκλήματος.  

• Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποδούλωση και διώξεις συνιστούν 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.  

• Το Δικαστήριο έχει κάνει πολλές συνεισφορές σε ζητήματα του δικονομικού 

δικαίου, μερικά από τα οποία είναι στους τομείς των μέτρων προστασίας για τους 

μάρτυρες, το απόρρητο και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την 

εθνική ασφάλεια των κρατών και της ενοχής του κατηγορουμένου. 

 

Έχοντας πλέον φτάσει κατά πολύ στην ολοκλήρωση των εκδικασθεισών υποθέσεων 

χωρίς κανένα ένταλμα σύλληψης κατηγορουμένου να εκκρεμεί και μπαίνοντας στην 

τελική ευθεία των εργασιών του, δεν τίθεται πλέον θέμα για την αξία του ICTY και 

τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.  

 

Ωστόσο για να φανεί η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει το Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο ελπίζεται ότι θα ασχοληθεί με περιοχές με 
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έντονα εθνοτικά και πολιτικά προβλήματα (Κόσσοβο111, Λιβύη, Ουκρανία), όπου τα 

εγκλήματα πολέμου διαπράττονται κατά συρροή και δεν πρέπει να μένουν σε καμία 

περίπτωση ατιμώρητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111Το Κόσσοβο πιέζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ να λάβει απόφαση για την 

συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου όπως και τελικά έλαβε και να επισπεύσει τις διαδικασίες για την 

έκδοση των πρώτων κατηγορουμένων ( 11 υψηλόβαθμα στελέχη του UCK) του νέου αυτού 

Δικαστηρίου . Ως αντάλλαγμα για την θεσμοθέτηση του σχεδίου νόμου από την Βουλή του Κοσσόβου, 

που δίνει σάρκα και οστά στο  Ειδικό Δικαστήριο, είναι οι ενταξιακές συζητήσεις  του Κοσσόβου για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.   

Το νέο ειδικό δικαστήριο θα ονομαστεί (Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution K.R.S.J.I.) , 

Ειδικό Μεταεγκατεστημένο Δικαστικό Ίδρυμα του Κοσσόβου και θα αρχίσει τις εργασίες του μέσα 

στο 2016 . Η έδρα του θα είναι στην Χάγη στο παλιό κτήριο της Europol (Ευρωπαϊκή Αστυνομία) και 

θα δικάζει τα εγκλήματα πολέμου που έγιναν στο Κόσσοβο από το 1998-2000 σε βάρος Σέρβων και 

όχι μόνο. Η χρηματοδότηση του θα γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Πηγή:Το Κόσσοβο δικάζει 

τον ευατό του , https://www.efsyn.gr/arthro/kosovo-dikazei-ton-eayto-toy, ανακτήθηκε την 27/06/2015.  

https://www.efsyn.gr/arthro/kosovo-dikazei-ton-eayto-toy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΤΟ ICTY112 

 

1) Antonio Cassese (Ιταλία) από την ίδρυση του δικαστηρίου το 1993 έως το 1997. 

2) Gabrielle Kirk Mc Donald (ΗΠΑ) 1997-1999 

3) Clande Zorda (Γαλλία) 1999—2003 

4) Theodor Meron (ΗΠΑ) 2003-2005 

5) Fausto Pocar (Ιταλία) 2005-2008 

6) Patrick Robinson Lipton (Τζαμάικα) 2008-2011 

7) Theodor Meron (ΗΠΑ) 2011-2013(ICTY), 2013- 2015 (ΜiCT) 

8) Carmel Agius (Μάλτα) ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 21 Οκτωβρίου 2015113 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 827/1993 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ114 

 

Μέσω της αποφάσεως 827/1993 που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 

3217η συνεδρίαση του στις 25 Μαΐου 1993. Γίνεται η επεξήγηση του λόγου υιοθεσίας 

της ακόλουθης απόφασης.  

Το Συμβούλιο Ασφαλείας.   

Επιβεβαιώνοντας την απόφαση 713 (1991) της 25ης Σεπτεμβρίου 1991 και όλες τις 

μετέπειτα αποφάσεις, έχοντας εξετάσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 3ης 

και 17ης Μαΐου 1993, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης, 808 (1993), 

εκφράζοντας για μια ακόμη φορά τη βαθειά ανησυχία του για τις συνεχείς εκθέσεις 

αναφορικά με τις εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 

                                                
112Πηγή:http://www.icty.org/sid/155, από το site του ICTY,ανακτήθηκε την 20/07/2014. 

113Πηγή: http://www.icty.org/en/press/judge-agius-and-judge-liu-elected-president-and-vice-president-

icty, από το site του ICTY,ανακτήθηκε την 29/10/2015. 

114 Η Απόφαση 827/1993 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ίδρυση του Ποινικού Δικαστηρίου για 

την Πρώην Γιουγκοσλαβία, Πηγή:http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-279-

1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html, ανακτήθηκε την 23/03/2014.  

http://www.icty.org/sid/155
http://www.icty.org/en/press/judge-agius-and-judge-liu-elected-president-and-vice-president-icty
http://www.icty.org/en/press/judge-agius-and-judge-liu-elected-president-and-vice-president-icty
http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
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και ιδιαίτερα στη Δημοκρατία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, συμπεριλαμβανομένων των 

εκθέσεων αναφορικά με μαζικές δολοφονίες, μαζική οργανωμένη και συστηματική 

κράτηση και βιασμό γυναικών, καθώς και σχετικά με τη συνέχιση της πρακτικής της 

«εθνικής κάθαρσης» συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης και διατήρησης του 

εδάφους. 

Κρίνοντας ότι η κατάσταση αυτή συνεχίζει να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη 

και ασφάλεια. Αποφασισμένο να θέσει τέρμα στη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων και 

να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τα πρόσωπα που 

ευθύνονται για τα εγκλήματα αυτά.  

Πεπεισμένο ότι, στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, η σύσταση ενός διεθνούς δικαστηρίου από το Συμβούλιο, ως ειδικό 

μέτρο που λαμβάνεται από αυτό, και η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των προσώπων 

που ευθύνονται για τη διάπραξη σημαντικών παραβιάσεων του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου θα διευκόλυναν την επίτευξη του στόχου αυτού και θα 

συνέβαλαν στην αποκατάσταση και διατήρηση της ειρήνης.  

Πιστεύοντας ότι η σύσταση ενός διεθνούς δικαστηρίου και η άσκηση ποινικής δίωξης 

κατά των προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη των παρακάτω αναφερομένων 

παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα συμβάλλουν στον τερματισμό 

αυτών των παραβιάσεων και στην αποτελεσματική επανόρθωση των συνεπειών τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση των Συμπροέδρων της Διευθύνουσας Επιτροπής της 

Διεθνούς Διάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία σχετικά με τη σύσταση ενός 

τέτοιου δικαστηρίου.  

Επιβεβαιώνοντας ως προς το θέμα αυτό την απόφασή του, στην απόφαση 808 (1993) 

να ιδρυθεί ένα Διεθνές Δικαστήριο για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των 

προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991.  

Θεωρώντας ότι, μέχρι το διορισμό του Εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου, η 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε δυνάμει της αποφάσεως 780 (1992) 

πρέπει να συνεχίσει επειγόντως να συλλέγει πληροφορίες που αφορούν αποδεικτικά 

στοιχεία για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου, όπως προτάθηκε στην προσωρινή της έκθεση.  

Ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών.  

1) Εγκρίνει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα .  
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2) Αποφασίζει δια του παρόντος να συστήσει ένα Διεθνές Δικαστήριο που θα έχει ως 

μοναδικό σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των προσώπων που ευθύνονται 

για τη διάπραξη σημαντικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο 

έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας από την 1η Ιανουαρίου 1991 μέχρι μια 

ημερομηνία την οποία θα καθορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την 

αποκατάσταση της ειρήνης και να υιοθετήσει προς τον σκοπό αυτόν το Καταστατικό 

του Διεθνούς Δικαστηρίου.  

3) Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στους δικαστές του Διεθνούς 

Δικαστηρίου, μετά την εκλογής τους, όλες τις προτάσεις που διατύπωσαν τα κράτη 

σχετικά με τους διαδικαστικούς και αποδεικτικούς κανόνες που προβλέπονται στο 

άρθρο 15 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου.  

4) Αποφασίζει ότι όλα τα κράτη θα συνεργάζονται πλήρως με το Διεθνές Δικαστήριο 

και τα όργανά του σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και το Καταστατικό και ότι 

συνεπώς όλα τα κράτη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την εσωτερική 

τους νομοθεσία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης και του 

Καταστατικού συμπεριλαμβανομένης της υποχρεώσεως των κρατών να 

συμμορφώνονται με αιτήσεις για παροχή δικαστικής συνδρομής ή εντολές που 

εκδίδει ένα Πρωτοβάθμιο Τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού.  

5) Προτρέπει τα κράτη και τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να 

συνεισφέρουν στο Διεθνές Δικαστήριο κεφάλαια, εξοπλισμό και υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς ειδικευμένου προσωπικού.  

6) Αποφασίζει ότι ο καθορισμός της έδρας του Διεθνούς Δικαστηρίου υπόκειται στη 

συνομολόγηση των αναγκαίων διευθετήσεων μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των 

Κάτω Χωρών, αποδεκτών από το Συμβούλιο και ότι το Δικαστήριο μπορεί να εδρεύει 

αλλού αν το θεωρεί αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.  

7) Αποφασίζει επίσης ότι το έργο του Διεθνούς Δικαστηρίου θα πραγματοποιείται χωρίς 

αρνητική προκατάληψη απέναντι στο δικαίωμα των θυμάτων να ζητήσουν, με τα 

κατάλληλα μέσα, αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν ως αποτέλεσμα των 

παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.  

8) Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να εφαρμόσει την παρούσα απόφαση επειγόντως και 

συγκεκριμένα να προβεί σε πρακτικές διευθετήσεις για την αποτελεσματική 

λειτουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου το ταχύτερο δυνατό και να αναφέρει τακτικά 

στο Συμβούλιο.  

9) Αποφασίζει να παραμείνει ενεργά προσηλωμένο στο θέμα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ AD HOC ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ115 

Το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία 

εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 1993 με τον ψήφισμα 827. Και τροποποιήθηκε έντεκα 

φορές.  

i. Τροποποιήθηκε 13 Μαΐου 1998, ψήφισμα 1166 

ii. Τροποποιήθηκε 30 Νοεμβρίου 2000, ψήφισμα 1329  

iii. Τροποποιήθηκε 17 Μαΐου 2002, ψήφισμα 1411 

iv. Τροποποιήθηκε 14 Αυγούστου 2002, ψήφισμα 1431 

v. Τροποποιήθηκε 19 Μαΐου 2003, ψήφισμα 1481   

vi. Τροποποιήθηκε 20 Απριλίου 2005, ψήφισμα 1597 

vii. Τροποποιήθηκε 28 Φεβρουαρίου 2006, ψήφισμα 1660  

viii. Τροποποιήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 2008, ψήφισμα 1837  

ix. Τροποποιήθηκε 7 Ιουλίου 2009, ψήφισμα 1877  

x. Τροποποιήθηκε 29 Ιουνίου 2010, ψήφισμα 1931   

xi. Τροποποιήθηκε 29 Ιουνίου 2011, ψήφισμα 1933 

 

 

Οι χώρες που επικύρωσαν το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για 

την Πρώην Γιουγκοσλαβία πριν την Ελλάδα ήταν οι εξής:116   

 

 Ιταλία 28η Δεκεμβρίου του 1993,  Ηνωμένες Πολιτείες το 1994,  Φινλανδία 15 Ιαν. 

1994, Ολλανδία 21 Απριλίου του 1994, Ισπανία 1η Ιουνίου του 1994, Νορβηγία την 

1η Ιουλίου 1994, Σουηδία την 1η Ιουλίου 1994, Δανία 21 Δεκ 1994, Γαλλία 2 

Ιανουαρίου 1995, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 6 Απρ 1995, Γερμανία 10 Απρ 1995, Νέα 

Ζηλανδία 9ης  Ιουνίου 1995, Αυστραλία 28 Αυγούστου 1995, Ελβετία 21, Δεκεμβρίου 

1995, Βέλγιο 22 Μαρ 1996, Αυστρία 1 του Ιούνη 1996, Ηνωμένο Βασίλειο 1996, 

Κροατία 1996, Ουγγαρία 1996,  Ρουμανία 28 Ιουλ 1998, Ελλάδα 17 Δεκ 1998.  

                                                
115 Καταστατικό ιδρύσεως του Δικαστηρίου, Πηγή: http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-

%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html, ανακτήθηκε την 24/03/2014.  

116 http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/MemberStatesCooperation, Ιστοσελίδα του ICTY. 

Ανάκτηση την 24/03/2014.  

http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-279-1998-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/MemberStatesCooperation
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Έχοντας συσταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο ενήργησε σύμφωνα με 

τους όρους του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές 

Δικαστήριο για την Ποινική Δίωξη των Προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη 

σοβαρών παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας από το 1991 και το οποίο θα καλείται στο εξής «Διεθνές 

Δικαστήριο», λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.  

 

Άρθρο 1 / Αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου  

Το Διεθνές Δικαστήριο είναι αρμόδιο να ασκεί ποινική δίωξη κατά των προσώπων 

που ευθύνονται για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991.  

Άρθρο 2 / Σοβαρές Παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 

Το Διεθνές Δικαστήριο είναι αρμόδιο να ασκεί ποινική δίωξη κατά των προσώπων 

που διέπραξαν ή διέταξαν τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των Συμβάσεων της 

Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, δηλαδή των ακόλουθων πράξεων κατά των 

ανθρώπων ή περιουσιών που προστατεύονται υπό τους όρους των διατάξεων της 

σχετικής Σύμβασης της Γενεύης :  

Α) ανθρωποκτονία εκ προθέσεως,  

Β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών 

πειραμάτων,  

Γ) εκ προθέσεως πρόκληση μεγάλου πόνου ή σοβαρής βλάβης της σωματικής 

ακεραιότητας ή της υγείας,  

Δ) εκτεταμένη καταστροφή και ιδιοποίηση περιουσιακών αγαθών που δεν 

δικαιολογείται από στρατιωτικές ανάγκες και διαπράττεται παράνομα και αναίτια,  

Ε) εξαναγκασμός αιχμαλώτου πολέμου ή πολίτη να υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις 

εχθρού,  

ΣΤ) στέρηση από τους αιχμαλώτους πολέμου ή τους πολίτες του δικαιώματος τους σε 

δίκαιη και κανονική δίκη,  

Ζ) παράνομη απέλαση ή μεταφορά ή παράνομος περιορισμός πολίτη,  

Η) ομηρεία πολιτών.  

Άρθρο 3 / Παραβιάσεις των νόμων ή εθίμων πολέμου 

Το Διεθνές Δικαστήριο είναι αρμόδιο να ασκεί ποινική δίωξη κατά των προσώπων 

που παραβίασαν το δίκαιο ή τα έθιμα του πολέμου. Οι παραβιάσεις αυτές 
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περιλαμβάνουν το δίκαιο ή τα έθιμα πολέμου. Οι παραβιάσεις αυτές περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά :  

i. τη χρήση τοξινικών ή άλλων όπλων που έχουν κατασκευασθεί για να προξενούν 

ανώφελο πόνο,  

ii. την αναίτια καταστροφή πόλεων ή χωριών ή στην ερήμωση χωρίς να υπάρχει 

στρατιωτική ανάγκη,  

iii. την επίθεση ή τον βομβαρδισμό με οποιοδήποτε μέσο, απροστάτευτων πόλεων, 

χωριών, κατοικιών ή κτιρίων, 

iv. την κατάσχεση , καταστροφή ή υπαίτια πρόκληση ζημιών σε οικοδομήματα που 

έχουν αφιερωθεί στη θρησκεία, αγαθοεργία, εκπαίδευση , τέχνες και επιστήμες, σε 

ιστορικά μνημεία, έργα τέχνης και επιστημών,  

v. τη λεηλασία δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.   

 

Άρθρο 4 / Γενοκτονία    

1. Το Διεθνές Δικαστήριο είναι αρμόδιο να ασκεί ποινική δίωξη κατά των προσώπων 

που διέπραξαν γενοκτονία, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου, ή οποιαδήποτε από τις άλλες πράξεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 

του παρόντος άρθρου.  

2. Ο όρος γενοκτονία αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις που 

διαπράττονται με πρόθεση να καταστρέψουν, εν όλω ή εν μέρει, μια εθνική, 

εθνολογική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα όπως :  

Α) θανάτωση των μελών της ομάδας,  

Β) πρόκληση σοβαρής βλάβης της σωματικής ή διανοητικής ικανότητας των μελών 

μιας ομάδας,  

Γ) σκόπιμη επιβολή της ομάδας σε συνθήκες διαβίωσης που μπορούν να επιφέρουν 

την πλήρη ή μερική φυσική εξόντωσή της,  

Δ) επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της 

ομάδας,  

Ε) βίαιη μεταφορά παιδιών από μια ομάδα σε άλλη.  

3.  Οι ακόλουθες πράξεις είναι αξιόποινες :  

Α) γενοκτονία  

Β) σύσταση και συμμορία με σκοπό τη διάπραξη γενοκτονίας  

Γ) άμεση και δημόσια υποκίνηση με σκοπό τη διάπραξη γενοκτονίας  

Δ) απόπειρα διάπραξης γενοκτονίας  
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Ε) συνέργεια σε γενοκτονία  

 

Άρθρο 5 / Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 

Το Διεθνές Δικαστήριο είναι αρμόδιο να ασκεί ποινική δίωξη κατά των προσώπων 

που ευθύνονται για τα ακόλουθα εγκλήματα, όταν αυτά διαπράττονται κατά την 

διάρκεια διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης, και στρέφονται κατά 

οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού : 

i. Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως,  

ii. Εξόντωση  

iii. Δουλεία  

iv. Απέλαση  

v. Φυλάκιση  

vi. Βασανιστήρια  

vii. Βιασμός  

viii. Διώξεις για πολιτικούς, φυλετικούς και θρησκευτικούς λόγους  

ix. Άλλες απάνθρωπες πράξεις.  

 

Άρθρο 6 / Δικαιοδοσία επί φυσικών προσώπων 

Το Διεθνές Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.  

 

Άρθρο 7 / Ατομική ποινική ευθύνη 

1. Όποιος σχεδίασε, υποκίνησε, διέταξε, διέπραξε, ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο βοήθησε και παρακίνησε στο σχεδιασμό, την προετοιμασία ή την εκτέλεση 

ενός εγκλήματος, το οποίο αναφέρεται στα άρθρα 2-5 του παρόντος Καταστατικού, 

είναι προσωπικά υπεύθυνος για το έγκλημα.  

2. Το αξίωμα  οποιουδήποτε κατηγορουμένου, είτα ως αρχηγού Κράτους ή  

Κυβέρνησης είτε ως υπευθύνου κρατικού αξιωματούχου, δεν τον απαλλάσσει από τη 

ποινική ευθύνη ούτε αποτελεί λόγο μείωσης της ποινής,  

3. Το γεγονός ότι οποιαδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 2-5 

του παρόντος Καταστατικού διαπράχθηκε από κατώτερο ιεραρχικά υπάλληλο δεν 

απαλλάσσει τον ανώτερό του από την ποινική του ευθύνη αν αυτός γνώριζε ή είχε 

λόγο να γνωρίζει ότι ο υφιστάμενός του επρόκειτο να διαπράξει τέτοιες ή είχε προβεί 
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στη διάπραξή τους και δεν έλαβε τα αναγκαία και έλλογα μέτρα για να εμποδίσει τις 

πράξεις αυτές ή να τιμωρήσει το δράστη τους.  

4. Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε κατόπιν εντολής της Κυβέρνησης 

ή ανωτέρου του δεν τον απαλλάσσει από την ποινική του ευθύνη αλλά μπορεί να 

εκληφθεί ως λόγος μείωσης της ποινής, αν το Διεθνές Δικαστήριο κρίνει ότι τούτο 

επιβάλλεται για λόγους δικαιοσύνης.  

 

Άρθρο 8 / Αρμοδιότητα κατά τόπο και χρόνο 

 Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου εκτείνεται στο έδαφος στην 

πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, 

συμπεριλαμβανομένων του εδαφικού χώρου, του εναέριου χώρου και των χωρικών 

υδάτων. Η κατά χρόνο αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου εκτείνεται σε μια 

περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1991.  

 

Άρθρο 9 / Συντρέχουσα αρμοδιότητα  

1. Το Διεθνές Δικαστήριο και τα εθνικά δικαστήρια έχουν συντρέχουσα 

αρμοδιότητα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των προσώπων που διέπραξαν 

σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας από την 1η Ιανουαρίου 1991 .  

2. Το Διεθνές Δικαστήριο υπερέχει των εθνικών δικαστηρίων. Σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, το Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να ζητήσει επισήμως από τα 

εθνικά δικαστήρια να σεβαστούν την αρμοδιότητά του σύμφωνα με το παρόν 

Καταστατικό και τους διαδικαστικούς και αποδεικτικούς κανόνες του Διεθνούς 

Δικαστηρίου.  

 

Άρθρο 10 / Non bis in idem 

1. Κανένας δεν μπορεί να δικαστεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου για πράξει που 

συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σύμφωνα με το 

παρόν Καταστατικό, για τις οποίες έχει ήδη δικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο.  

2. Όποιος έχει δικαστεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου για πράξεις που συνιστούν 

σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου μπορεί στη συνέχεια να 

δικαστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου μόνον εφόσον :  

a) Η πράξη για την οποία δικάστηκε χαρακτηρίστηκε ως έγκλημα κοινού 

δικαίου, ή  
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b) Οι διαδικασίες ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου δεν ήταν αμερόληπτες ή 

ανεξάρτητες, είχαν ως σκοπό να συγκαλύψουν τη διεθνή ποινική ευθύνη του 

κατηγορουμένου ή η δίωξη δεν ασκήθηκε επιμελώς.   

3.   Κατά την επιμέτρηση της ποινής που θα επιβάλει σε όποιον καταδικάστηκε 

για έγκλημα που αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, το Διεθνές Δικαστήριο 

λαμβάνει υπόψη του το χρόνο έκτισης οποιασδήποτε ποινής που έχει επιβληθεί από 

εθνικό δικαστήριο στο ίδιο πρόσωπο για την ίδια πράξη.  

 

Άρθρο 11 / Οργάνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου 

Το Διεθνές Δικαστήριο αποτελείται από τα ακόλουθα όργανα :  

I. Τα τμήματα, ήτοι τρία Πρωτοβάθμια Τμήματα και ένα τμήμα Εφέσεων,  

II. Τον Εισαγγελέα και  

III. Μια Γραμματεία κοινή για τα πρωτοβάθμια τμήματα και τον εισαγγελέα.  

 

Άρθρο 12 / Σύνθεση των Τμημάτων 

Τα τμήματα αποτελούνται από έντεκα ανεξάρτητους δικαστές, έκαστος των οποίων 

είναι υπήκοος διαφορετικού κράτους, και οι οποίοι υπηρετούν ως εξής:  

a) Τρείς δικαστές εδρεύουν σε κάθε Πρωτοβάθμιο Τμήμα,  

b) Πέντε δικαστές εδρεύουν στο Τμήμα Εφέσεων.  

 

Άρθρο 13 / Προσόντα και εκλογή των δικαστών. 

1. Οι δικαστές πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό ήθος, αμεροληψία και 

ακεραιότητα και να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται στις οικείες χώρες τους 

για το διορισμό τους σε υψηλά δικαστικά αξιώματα. Για την όλη σύνθεση των 

Τμημάτων λαμβάνεται υπόψη η πείρα των δικαστών σε θέματα ποινικού και διεθνούς 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

2. Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, 

βάσει καταλόγου που υποβάλλεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά τον ακόλουθο 

τρόπο:  

i. Ο Γενικός Γραμματέας καλεί τα κράτη μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών και τα κράτη μη μέλη που διατηρούν μόνιμους παρατηρητές στην έδρα του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών να υποβάλουν υποψηφιότητες για τη θέση του 

δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο.  
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ii. Μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την ημερομηνία πρόκλησης για 

υποβολή υποψηφιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα, κάθε κράτος μπορεί να ορίσει 

μέχρι δυο υποψηφίους, διαφορετικής ιθαγένειας, που να συγκεντρώνουν τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1.  

iii. Ο Γενικός Γραμματέας προωθεί τις υποψηφιότητες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Με βάση τις υποψηφιότητες, το Συμβούλιο Ασφαλείας καταρτίζει κατάλογο είκοσι 

δύο υποψηφίων το ελάχιστο και τριάντα τριών το μέγιστο, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη να εξασφαλισθεί η κατάλληλη αντιπροσώπευση των κυριότερων δικαιικών 

συστημάτων του κόσμου.  

iv. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας διαβιβάζει τον κατάλογο των 

υποψηφίων στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Βάσει του καταλόγου αυτού, η 

Γενική Συνέλευση εκλέγει τους έντεκα δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου. 

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των 

κρατών μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και των κρατών μη μελών που 

διατηρούν μόνιμους παρατηρητές στην έδρα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 

Αν δύο υποψήφιοι της ίδιας ιθαγένειας λαμβάνουν την απόλυτη πλειοψηφία, 

θεωρείται ότι εκλέγεται αυτός που έχει λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.    

3.  Σε περίπτωση ανάγκης πλήρωσης κενής θέσεως στα Τμήματα, ο Γενικός 

Γραμματέας, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους Προέδρους του Συμβουλίου Ασφαλείς 

και της Γενικής Συνέλευσης, διορίζει όποιον συγκεντρώνει τα προσόντα που 

αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 για το υπόλοιπο της εν λόγω θητείας.  

4.  Οι δικαστές εκλέγονται για περίοδο τεσσάρων ετών. Οι όροι και οι συνθήκες 

υπηρεσίας είναι αυτές που ισχύουν για τους δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου 

δικαίωμα επανεκλογής.  

 

Άρθρο 14 / Σύσταση Τμημάτων 

 

1. Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου εκλέγουν έναν Πρόεδρο.  

2. Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι μέλος του Τμήματος Εφέσεων και 

προεδρεύει κατά τις διαδικασίες.  

3. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαστές στο Τμήμα Εφέσεων και στα 

Πρωτοβάθμια Τμήματα. Οι δικαστές υπηρετούν μόνο στο Τμήμα στο οποίο 

διορίστηκαν.  
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4. Οι δικαστές κάθε Πρωτοβάθμιου Τμήματος εκλέγουν έναν προεδρεύοντα 

δικαστή, ο οποίος διευθύνει όλες τις διαδικασίες στο Τμήμα αυτό στο σύνολό τους.  

Άρθρο 15 / Διαδικαστικοί και αποδεικτικοί κανόνες 

Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου υιοθετούν διαδικαστικούς και αποδεικτικούς 

κανόνες που θα διέπουν την προδικαστική διαδικασία, τις δίκες και τις εφέσεις το 

αποδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων, την προστασία των θυμάτων και των 

μαρτύρων και άλλα σχετικά θέματα.  

 

Άρθρο 16 /  Ο Εισαγγελέας  

1. Ο Εισαγγελέας είναι υπεύθυνος για την προκαταρκτική έρευνα και την άσκηση 

ποινικής δίωξης κατά των προσώπων που ευθύνονται για τη διάπραξη σοβαρών 

παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας από την 1η Ιανουαρίου 1991.  

2. Ο Εισαγγελέας ενεργεί ανεξάρτητα ως αυτοτελές όργανο του Διεθνούς 

Δικαστηρίου. Δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή 

οποιαδήποτε άλλη πηγή.  

3. Το Γραφείο του Εισαγγελέα αποτελείται από τον Εισαγγελέα και το απαραίτητο 

ειδικευμένο προσωπικό,  

4. Ο Εισαγγελέας διορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας με πρόταση του 

Γενικού Γραμματέα. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό ήθος και να διαθέτει 

υψηλό επίπεδο ικανότητας και πείρας στη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση 

ποινικών διώξεων. Ο Εισαγγελέας υπηρετεί για περίοδο τεσσάρων ετών, με 

δυνατότητα επαναδιορισμού. Οι όροι και οι συνθήκες της υπηρεσίας του Εισαγγελέα 

είναι αυτοί που ισχύουν για το Βοηθό Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών.  

5. Το προσωπικό του Γραφείου του Εισαγγελέα διορίζεται από το Γενικό 

Γραμματέα κατόπιν σύστασης του Εισαγγελέα.   

 

Άρθρο 17 / Η Γραμματεία 

1. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση και την εξυπηρέτηση του 

Διεθνούς Δικαστηρίου.  

2. Η Γραμματεία αποτελείται από το Γραμματέα και το απαραίτητο προσωπικό.  

3. Ο Γραμματέας διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα κατόπιν διαβουλεύσεων με 

τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για περίοδο τεσσάρων ετών, ανανεώσιμη. Οι 
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όροι και οι συνθήκες υπηρεσίας του Γραμματέα είναι αυτές που ισχύουν για το 

Βοηθό Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

4. Το προσωπικό της Γραμματείας διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα κατόπιν 

σύστασης του Γραμματέα.  

 

Άρθρο 18 / Έρευνα και προετοιμασία του κατηγορητηρίου 

 

1. Ο Εισαγγελέας διενεργεί ανακρίσεις αυτεπάγγελτα ή με βάση πληροφορίες που 

συγκέντρωσε από οποιαδήποτε πηγή, συγκεκριμένα από κυβερνήσεις, όργανα του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Ο Εισαγγελέας αξιολογεί τις πληροφορίες που έλαβε ή συγκέντρωσε και 

αποφασίζει αν υπάρχει νομική βάση για την άσκηση ποινική δίωξης.  

2. Ο Εισαγγελέας έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει υπόπτους, θύματα και 

μάρτυρες, να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία και να διεξάγει επιτόπιες έρευνες. 

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων του, ο Εισαγγελέας μπορεί, εφόσον 

είναι αναγκαίο, να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους.   

3. Κάθε ύποπτος που ανακρίνεται έχει το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο της 

επιλογής του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δωρεάν νομικής βοήθειας σε 

κάθε περίπτωση, αν δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για να καταβάλει αμοιβή 

για αυτήν, καθώς και το δικαίωμα απαραίτητης μετάφρασης προς και από τη γλώσσα 

που μιλά και καταλαβαίνει.  

4. Ο Εισαγγελέας, αν κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση 

ποινικής δίωξης, προετοιμάζει το κατηγορητήριο, το όποιο περιλαμβάνει συνοπτική 

περιγραφή των πραγματικών περιστατικών και του εγκλήματος ή των εγκλημάτων 

που καταλογίζονται στο κατηγορούμενο σύμφωνα με το Καταστατικό. Το 

κατηγορητήριο διαβιβάζεται σε δικαστή του Πρωτοβάθμιου Τμήματος.  

Άρθρο 19 / Επανεξέταση του κατηγορητηρίου 

1. Ο δικαστής του Πρωτοβάθμιου Τμήματος, στον οποίον διαβιβάστηκε το 

κατηγορητήριο, το εξετάζει. Αν εκτιμήσει ότι τα υπάρχοντα στοιχεία στηρίζουν την 

υπόθεση, επικυρώνει το κατηγορητήριο. Στην αντίθετη περίπτωση, το απορρίπτει.  

2. Αν επικυρώσει το κατηγορητήριο, ο δικαστής μπορεί, με αίτηση του 

Εισαγγελέα, να εκδώσει διαταγές και εντάλματα σύλληψης, κράτησης, παράδοσης ή 

μεταφοράς προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαταγή απαιτείται για τη 

διεξαγωγή της δίκης. 
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Άρθρο 20 / Έναρξη και διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας  

 

1. Τα Πρωτοβάθμια Τμήματα διασφαλίζουν την αμερόληπτη και ταχεία απονομή της 

δικαιοσύνης, καθώς και τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με 

τους διαδικαστικούς και αποδεικτικούς κανόνες , με πλήρη σεβασμό προς τα 

δικαιώματα του κατηγορουμένου και εξασφαλίζοντας την προστασία των θυμάτων 

και των μαρτύρων.  

2. Κάθε πρόσωπο κατά του οποίου έχει επικυρωθεί το κατηγορητήριο τίθεται υπό 

κράτηση, με διαταγή ή εντάλματα σύλληψης που εκδίδεται από το Διεθνές 

Δικαστήριο, ενημερώνεται αμέσως για τις κατηγορίες που του προσάπτονται και 

μεταφέρεται στο Διεθνές Δικαστήριο.  

3. Το Πρωτοβάθμιο Τμήμα διαβάζει το κατηγορητήριο, βεβαιώνεται ότι γίνονται 

σεβαστά τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και ότι ο κατηγορούμενος κατανοεί το 

κατηγορητήριο και καλεί τον κατηγορούμενο να απολογηθεί. Το Πρωτοβάθμιο 

Τμήμα ορίζει τότε την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας.  

4. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, εκτός αν το Πρωτοβάθμιο Τμήμα αποφασίσει 

να διεξαγάγει τη δίκη κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς και 

αποδεικτικούς κανόνες.  

 

 

Άρθρο 21 / Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου 

1. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.  

2. Ο κατηγορούμενος, κατά τη διατύπωση των κατηγοριών εναντίον του, έχει το 

δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.  

3.  Ο κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.  

4. Ο κατηγορούμενος, κατά τη διατύπωση των κατηγοριών εναντίον του σύμφωνα 

με το παρόν Καταστατικό, έχει δικαίωμα στις ακόλουθες ελάχιστες εγγυήσεις, υπό 

καθεστώς πλήρους ισότητας:  

a) Να πληροφορείται αμέσως και λεπτομερώς, στη γλώσσα που καταλαβαίνει, τη 

φύση και την αιτιολογία της εναντίον του κατηγορίας.  

b) Να έχει το απαραίτητο χρόνο και τα μέσα για την προετοιμασία της 

υπεράσπισής του και να επικοινωνεί με συνήγορο της επιλογής του.  
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c) Να δικάζεται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.  

d) Να παρίσταται στη δίκη αυτοπροσώπως και να υπερασπίζεται τον του είτε 

αυτοπροσώπως είτε με συνήγορο της επιλογής του. Αν δεν έχει συνήγορο, να 

ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο και να έχει νομική 

συνδρομή κάθε φορά που το επιβάλλει το συμφέρον της δικαιοσύνης και δωρεάν, αν 

δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα προς τούτο. 

e) Να εξετάζει ή να ζητά να εξεταστούν οι μάρτυρες κατηγορίας και να απαιτεί 

την παρουσία και την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης με τις ίδιες προϋποθέσεις 

που ισχύουν και για τους μάρτυρες κατηγορίας.  

f) Να του παρέχεται δωρεάν συνδρομή διερμηνέως αν δεν κατανοεί ή δεν μιλά τη  

γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Διεθνές Δικαστήριο.  

g) Να μην υποχρεούται να καταθέσει εναντίον του εαυτού του ή να ομολογήσει 

την ενοχή του.  

 

Άρθρο 22 / Προστασία θυμάτων και μαρτύρων  

Το Διεθνές Δικαστήριο προβλέπει στους διαδικαστικούς και αποδεικτικούς κανόνες 

μέτρα για την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων. Τέτοια προστατευτικά 

μέτρα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διεξαγωγή των διαδικασιών κεκλεισμένων των 

θυρών και την προστασία της ταυτότητας του θύματος. 

 

Άρθρο 23 / Απόφαση 

1. Τα πρωτοβάθμια τμήματα απαγγέλουν αποφάσεις και επιβάλλουν καταδίκες 

και ποινές κατά των προσώπων που καταδικάζονται για την διάπραξη σοβαρών 

παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.  

2. Η απόφαση εκδίδεται από την πλειοψηφία των δικαστών του Πρωτοβάθμιου 

Τμήματος και απαγγέλλεται δημόσια από το Πρωτοβάθμιο Τμήμα. Συνοδεύεται από 

έγγραφη αιτιολόγηση, στην οποία μπορούν να αναφέρονται οι απόψεις των 

διαφωνούντων δικαστών.  

 

Άρθρο 24 / Ποινές 

1. Οι ποινές που επιβάλλονται από το Πρωτοβάθμιο Τμήμα περιορίζονται σε 

στερητικές της ελευθερίας ποινές. Για τον καθορισμό των όρων φυλάκισης, το 

Πρωτοβάθμιο Τμήμα καταφεύγει στη γενική πρακτική σχετικά με τις στερητικές της 

ελευθερίας ποινές που επιβάλλονται από τα δικαστήρια της πρώην Γιουγκοσλαβίας.  
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2. Κατά την επιβολή των ποινών, το Πρωτοβάθμιο Τμήμα λαμβάνει υπόψη 

παράγοντες όπως είναι η βαρύτητα του αδικήματος και οι ατομικές περιστάσεις του 

καταδικασθέντος.  

3. Εκτός των στερητικών της ελευθερίας ποινών, το Πρωτοβάθμιο Τμήμα μπορεί 

να διατάξει την επιστροφή στους νόμιμους ιδιοκτήτες όλων των αγαθών και 

προϊόντων που αποκτήθηκαν με εγκληματικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων 

πράξεων βίας.  

 

Άρθρο 25 / Κατ’ έφεση διαδικασία 

1. Το Τμήμα Εφέσεων εκδικάζει εφέσεις που ασκούν τα πρόσωπα που 

καταδικάστηκαν από το Πρωτοβάθμιο Τμήμα ή από τον Εισαγγελέα για τους 

ακόλουθους λόγους:  

a. Νομική πλάνη που επιφέρει ακύρωση της απόφασης ή  

b. Πλάνη περί τα πράγματα που είχε ως αποτέλεσμα κακοδικία.  

2. Το Τμήμα Εφέσεων μπορεί να επικυρώσει, ακυρώσει ή αναθεωρήσει τις 

αποφάσεις των Πρωτοβάθμιων Τμημάτων.    

 

Άρθρο 26 / Διαδικασία αναθεώρησης 

Αν ανακαλυφθεί κάποιο καινούργιο γεγονός, το οποίο δεν ήταν γνωστό κατά τις 

διαδικασίες ενώπιον των Πρωτοβάθμιων Τμημάτων ή του Τμήματος Εφέσεων και θα 

μπορούσε να αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την έκδοση της απόφασης, ο 

καταδικασθείς ή ο Εισαγγελέας μπορεί να υποβάλει στο Διεθνές Δικαστήριο αίτηση 

για αναθεώρηση της απόφασης.  

 

Άρθρο 27 / Εκτέλεση των ποινών 

Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές εκτίονται στο κράτος που ορίζεται από το 

Διεθνές Δικαστήριο, βάσει του καταλόγου των κρατών που έχουν γνωστοποιήσει στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας την επιθυμία τους να αποδεχθούν καταδικασθέντες. Η έκτιση 

της ποινής πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του ενδιαφερομένου 

κράτους και τελεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Δικαστηρίου.  

 

Άρθρο 28 / Χάρη ή μετατροπή των ποινών 

Αν ο καταδικασθείς, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους στο οποίο 

κρατείται έχει δικαίωμα να ζητήσει χάρη ή μετατροπή της ποινής, το ενδιαφερόμενο 
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κράτος ενημερώνει σχετικά το Διεθνές Δικαστήριο. Ο Πρόεδρος του Διεθνούς 

Δικαστηρίου, μετά από διαβουλεύσεις με τους δικαστές, αποφασίζει με βάση το 

συμφέρον της δικαιοσύνης και τις γενικές  αρχές του δικαίου.  

Άρθρο 29 / Συνεργασία και δικαστική συνδρομή 

1. Τα κράτη συνεργάζονται με το Διεθνές Δικαστήριο κατά την έρευνα και την 

άσκηση ποινικής δίωξης κατά των προσώπων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν 

σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.  

2. Τα κράτη συμμορφώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με κάθε αίτηση 

δικαστικής συνδρομής ή εντολή που έρχεται από το Πρωτοβάθμιο Τμήμα και 

περιλαμβάνει ενδεικτικά :    

i. Την αναγνώριση και τον εντοπισμό προσώπων 

ii. Τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων και την προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων  

iii. Την επίδοση εγγράφων  

iv. Τη σύλληψη ή την κράτηση προσώπων  

v. Την παράδοση ή τη μεταφορά του κατηγορουμένου στο Διεθνές Δικαστήριο.  

 

Άρθρο 30 / Νομικό καθεστώς, προνόμια και ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου 

1. Η Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών της 13ης Φεβρουαρίου 1946 εφαρμόζεται στο Διεθνές Δικαστήριο, στους 

δικαστές, στον Εισαγγελέα και το προσωπικό του και στο Γραμματέα και το 

προσωπικό του.  

2. Οι δικαστές, ο Εισαγγελέας και ο Γραμματέας απολαμβάνουν των προνομίων 

και των ασυλιών, των εξαιρέσεων και των διευκολύνσεων που παρέχονται στους 

διπλωματικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.  

3. Το προσωπικό του Εισαγγελέα και του Γραμματέα απολαμβάνει των 

προνομίων και των ασυλιών που παρέχονται στους υπαλλήλους του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα άρθρα V και VII της Σύμβασης που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

4. Τα άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του κατηγορουμένου, των οποίων η 

παρουσία απαιτείται στο Διεθνές Δικαστήριο, απολαμβάνουν εκείνης της 

μεταχείρισης που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου.  

Άρθρο 31 /  Έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου 

Το Διεθνές Δικαστήριο εδρεύει στη Χάγη.  

Άρθρο 32 / Δαπάνες του Διεθνούς Δικαστηρίου 
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Οι δαπάνες του Διεθνούς Δικαστηρίου περικλείονται στον τακτικό προϋπολογισμό 

του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών.  

Άρθρο 33 / Γλώσσες εργασίας 

Οι γλώσσες εργασίας του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά.  

 

Άρθρο 34 / Ετήσια έκθεση 

Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου υποβάλλει ετήσια έκθεση του Διεθνούς 

Δικαστηρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση.  
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