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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο 

δηεθδίθεζεο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ ηε Γεξκαλία γηα ηηο Ναδηζηηθέο 

θαηαζηξνθέο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ηελ πεξίνδν 

1940-1945. Ζ έξεπλα αλαιχεη εηδηθφηεξα ην θαζεζηψο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γίθαην θαη εμεηάδεη πεξαηηέξσ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Πνισλίαο πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεζεί κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

δηεθδηθήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ κε ηελ Διιεληθή πεξίπησζε. Δηδηθφηεξα δε ζηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε, νη ζέζεηο ηεο Διιάδαο δηαρξνληθά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κία 

ακθηζεκία ζρεηηθά κε ηηο δηεθδηθήζεηο θαζψο απηέο επεξεάζηεθαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. Έηζη, πεξηπηψζεηο φπσο ηνπ 

Γηζηφκνπ πξνζέθξνπζαλ ζην θαζεζηψο ηεο θξαηηθήο αζπιίαο, φπσο απηή 

παξνπζηάζηεθε σο ζέζε απφ ηε Γεξκαλία ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, θάηη ην 

νπνίν φκσο θαηαξξίπηεηαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ Ηηαιηθνχ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ην 

2019. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηπισκαηηθή θαηαιήγεη φηη ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γίθαην 

κεηεμειίζζεηαη ζηαδηαθά ψζηε αηνκηθέο δηεθδηθήζεηο θαηά θξαηψλ γηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζε εζληθά δηθαζηήξηα, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ Διιεληθή πεξίπησζε λα δηεθδηθήζεη ηηο απνδεκηψζεηο απφ ηε Γεξκαλία, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ παξαγξαθεί.  
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Abstract 

The purpose of this dissertation is to examine the claim of war reparations 

from Germany for the Nazi massacres and destruction of properties that took place 

during the Occupation in the period 1940-1945. The research analyzes in particular 

the status of war reparations in accordance with International Criminal Law and 

further examines the cases of Italy and Poland in order to attempt a comparative 

analysis of the claims of the two countries with the Greek case. Especially in the 

Greek case, the positions of Greece over time were characterized by an ambiguity 

regarding the claims as they were significantly influenced by political and economic 

parameters. Thus, cases such as Distomo clashed with the regime of state immunity, 

as presented by Germany as a position at the International Court of Justice in The 

Hague, which is rejected by the decision of the Italian Supreme Court in 2019. In any 

case, the thesis concludes that International Criminal Law is gradually evolving so 

that individual claims against states for war crimes can stand in national courts, thus 

enabling the Greek case to claim damages from Germany, which are not expired. 
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ε φζνπο αμηψλνπλ Γηθαηνζχλε! 

«Μλήκα καο έγηλε ε Λακπξή θαη ζθέηε ηξαγσδία. 

Όινη αγθαιηαζηήθακε, όινη καδί πεζάλακ’ 

Κη ν Ούλλνο εθακάξσλε καδί θη ν Δθηάιηεο, 

πώο ςήλεηαη ν άλζξσπνο θη απηόο λα δηαζθεδάδεη». 

Απφζπαζκα απφ πνίεκα ηνπ Γξ. Δπζηάζηνπ Υατηίδε, 

κέινπο νηθνγέλεηαο κε κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ ζηνπο  

Μαξηπξηθνχο Πχξγνπο ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο. 
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Δπραξηζηίεο 

Με ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ, θχξην Ζιία Κνπζθνπβέιε, 

γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, νη νπνίεο θάζε θνξά 

πξφζθεξαλ εξεζίζκαηα θαη αθνξκέο γηα πξνβιεκαηηζκφ, ηελ άξηηα ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε ζε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ 

έδεημε θαη ηε ζηήξημή ηνπ ζηε δχζθνιε πξνζπάζεηα κνπ λα νινθιεξψζσ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία. 

Θα ήζεια, παξάιιεια, λα επραξηζηήζσ θαη ηε πλεμεηάζηξηα Καζεγήηξηα 

κνπ, θπξία Καιιηφπε Υαΐλνγινπ, γηα ηηο επηζεκάλζεηο ηεο θαη ηηο εχζηνρεο 

παξαηεξήζεηο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ κνπ έδσζε, ψζηε λα νινθιεξψζσ ηε ζπγγξαθή κνπ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ δπν αλζξψπνπο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ θχξην Γεκήηξην αθειιάξε, Πξφεδξν ηεο Μαξηπξηθήο Κνηλφηεηαο 

Δξκαθηάο (Σνπηθή Κνηλφηεηα Δξκαθηάο - Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίαο Παξαζθεπήο - 

Γήκνο Δνξδαίαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο) θαη ηε ζχδπγφ ηνπ, θπξία 

Σξηαληαθπιιηά νπράκβαιε, εθπαηδεπηηθνχο ζην επάγγεικα, ηνπο νπνίνπο 

επραξηζηψ, θαζψο κε ηελ παξφηξπλζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζπλέβαιαλ 

νπζηαζηηθά, ψζηε λα πξνρσξήζσ ζηε ζπγγξαθή. Δπηπξφζζεηα, ηνπο επραξηζηψ γηα ηε 

κεζνιάβεζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα έξζσ ζε επαθή κε ηνλ θχξην Αξηζηνκέλε 

πγγειάθε, Γηδάθηνξα Οδνληηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

πγγξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γηεθδίθεζεο ησλ Οθεηιψλ ηεο Γεξκαλίαο 

πξνο ηελ Διιάδα, εθπξφζσπν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ζηε δίθε ηνπ Γηζηφκνπ ζην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, κε θαηαγσγή απφ ηνλ Ακηξά Βηάλλνπ απφ νηθνγέλεηα 

κε κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ ζην Οινθαχησκα ηεο Βηάλλνπ.  

Ζ ζπκβνιή ηνπ θπξίνπ Αξηζηνκέλε πγγειάθε ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο, κε 

θαζνδήγεζε θαη κνπ αθηέξσζε πνιχ απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπ. Σνλ επραξηζηψ 

ζεξκά γηα ηελ ελζάξξπλζή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ ζηε ζπιινγή 

πιηθνχ θαη ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ θχξην ηδεξφπνπιν 

νθνθιή, πξψελ πξφεδξν ηεο Μαξηπξηθήο Κνηλφηεηαο Μεζνβνχλνπ (Σνπηθή 



 

9 

Κνηλφηεηα Μεζνβνχλνπ - Γεκνηηθή Δλφηεηα Βεξκίνπ - Γήκνο Δνξδαίαο -  

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο), πξψελ Γήκαξρν Βεξκίνπ (Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Βεξκίνπ -   Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Αλαηνιηθνχ, Κνκλελψλ, Μεζνβνχλνπ, Πχξγσλ - 

Γήκνο Δνξδαίαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο), πξψελ Αληηδήκαξρν 

Πηνιεκαΐδαο (Γεκνηηθή Δλφηεηα Πηνιεκαΐδαο - Γήκνο Δνξδαίαο - Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Κνδάλεο), πξψελ Γεκνηηθφ χκβνπιν Δνξδαίαο, Μέινο ηνπ Μαξηπξηθνχ 

Γηθηχνπ Πφιεσλ θαη Υσξηψλ ηεο Διιάδνο 1941-1944, δεκφζην ππάιιειν ζην 

επάγγεικα, γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ παξνρή ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ 

πνπ δηαζέηεη κε ρεηξφγξαθα έγγξαθα πνπ καξηπξνχλ ηε ζθαγή ζην Μαξηπξηθφ 

Μεζφβνπλν ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, έλα απνζεηήξην ζπάλησλ ληνθνπκέλησλ πνπ 

ζθηαγξαθνχλ ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ησλ Μαξηπξηθψλ ρσξηψλ ηνπ Γήκνπ 

Δνξδαίαο, πνπ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο θαη νινθαπηψκαηα απφ ηηο γεξκαληθέο 

δπλάκεηο ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο. 
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Δηζαγσγή 

Δίλαη κεγάιν ην βάξνο ηεο επζχλεο λα πξαγκαηνπνηεζεί κία εξεπλεηηθή 

εξγαζία πάλσ ζηηο πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ γίγλεζζαη θαη 

δε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γεξκαληθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ηελ Διιάδα κεηά ην Β` 

Παγθφζκην Πφιεκν, ησλ νπνίσλ ην χςνο είλαη ηεξάζηην. Με εθαιηήξην, σζηφζν, ηηο 

δηαιέμεηο ηνπ θ. Ζιία Κνπζθνπβέιε, θαζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο κνπ θαη δεηψληαο ηαπεηλά 

ηε  βνήζεηα ηνπ πιένλ γλσζηνχ παγθνζκίσο Δπηηαθίνπ, κε αξσγφ ηνλ Θνπθπδίδε, 

ππελζπκίδσ ηελ αηηία, ηελ ratio, θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο κνπ:  «Γύζθνιν είλαη 

λα κηιήζεη θαλείο κε ην πξνζήθνλ κέηξν γηα γεγνλόηα πνπ αθόκε θαη ε αιήζεηα 

δύζθνια γίλεηαη πηζηεπηή. …. Δπεηδή, όκσο, νη πξόγνλνί καο έθξηλαλ πσο έηζη πξέπεη, 

νθείισ θαη εγώ, …, λα δνθηκάζσ λα αληαπνθξηζώ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν…»
1
 

αθέζηαηα, δελ ππάξρνπλ ηξαγηθφηεξεο ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο απφ εθείλεο ηηο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε εκπιέθνληαη ζε κία 

παγθφζκηα ζηξαηησηηθή ζχξξαμε ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ην ζάλαην 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ππνδνκψλ θαη πεξηνπζηψλ. Μεηά ην 

ηέινο απηψλ ησλ πνιέκσλ, ππάξρεη κία επξέσο δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε φηη νη 

ζπλέπεηεο απηψλ δελ ππφθεηληαη ζε λνκηθέο αλαιχζεηο θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

είλαη ε πνιηηηθή ε νπνία ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα απνθαηαζηαζνχλ νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

πλήζσο κε ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ην εηηεκέλν θξάηνο φθεηιε πξνο ην 

θξάηνο ληθεηή λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο γηα ηηο δσέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο απψιεηεο 

πνπ είρε ππνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ερζξνπξαμηψλ. Απηφ ζπλέβαηλε αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ην εηηεκέλν θξάηνο ήηαλ εθείλν ην νπνίν είρε μεθηλήζεη ηελ επηζεηηθφηεηα 

ή φρη. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα, κεηαμχ ησλ πνιιψλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία είλαη ν 

πφιεκνο ηεο Καξζαγέλεο κε ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία θαη αξγφηεξα νη 

Ναπνιεφληεηνη πφιεκνη.
2
 Δπίζεο, κεηά ην ηέινο ηνπ Α` Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, νη 

απνδεκηψζεηο πνπ θιήζεθαλ λα θαηαβάινπλ νη Κεληξηθέο Γπλάκεηο πξνο ηηο 

                                                           
1
 Θνπθπδίδνπ Πεξηθιέσο Δπηηάθηνο, Β`35 

2
 White, B., (1999), The Costs and Consequences of the Napoleonic Reparations, NBER Working 

Paper No. 7438. 
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Γπλάκεηο ηεο Αληάλη, ζεσξήζεθαλ απφ πνιινχο σο ππεξβνιηθέο θαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ε αλζξσπφηεηα νδεγήζεθε ζην Β` Παγθφζκην Πφιεκν.
3
 

Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β` Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη δε θαη εμαηηίαο 

ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ δχν ζπλαζπηζκψλ (χκκαρνη - Γπλάκεηο ηνπ 

Άμνλα)
4
 παξαηεξείηαη φηη νη βηαηνπξαγίεο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα απφ ηηο Γπλάκεηο 

ηνπ Άμνλα κεηαβάινπλ δξακαηηθά ηελ έλλνηα ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ. 

Καηαξράο, ην θίλεηξν απηψλ ησλ βηαηνπξαγηψλ ήηαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εζλνηηθφ 

ή θπιεηηθφ ελψ θαη ζηα πεδία ησλ καρψλ, νη εθηειέζεηο άκαρσλ πιεζπζκψλ 

απνηέιεζαλ ηνλ θαλφλα. Δθηφο, απφ ηηο ζηξαηησηηθέο απψιεηεο, νη απψιεηεο ησλ 

ακάρσλ είραλ σο απνηέιεζκα ην ζάλαην 70 - 85 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. 

Καηά ην 2
ν
 Π.Π., ήηαλ πξσηφγλσξν ην εχξνο ηεο απψιεηαο ησλ αλζξψπηλσλ 

δσψλ, φπσο επίζεο, εμίζνπ πξσηφγλσξεο γηα ηελ αλζξσπφηεηα ήηαλ θαη νη 

βαξβαξφηεηεο, νη νπνίεο δηεπξάρζεζαλ ζε πεξηνρέο ππφ θαηνρή, κεηαμχ απηψλ νη 

θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηψμεηο ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, αιιά θαη ε 

ζαλάησζε νκήξσλ θαη πνιηηψλ απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο. Με ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ, νη δπλάκεηο ησλ πκκάρσλ δηακφξθσζαλ ην πιαίζην πξνθεηκέλνπ νη 

εηηεκέλνη λα απνδεκηψζνπλ ηηο νκάδεο πξνζψπσλ θαη ηα θξάηε ηα νπνία είραλ 

ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ. 

Οη πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο ζε είδνο πνπ έγηλαλ απαηηεηέο απφ ηνπο 

πκκάρνπο πξνο ηε Γεξκαλία κεηά ηελ ήηηα ηεο ζην Β` ΠΠ απνζθνπνχζαλ ζηνλ 

νιηθφ αθνπιηζκφ ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο θαη ηε κεηαθνξά απηψλ πξνο ηηο ρψξεο 

νη νπνίεο είραλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο απφ ηε Ναδηζηηθή θαηνρή. Ζ δηεθδίθεζε ησλ 

απνδεκηψζεσλ ζε απηή ηε κνξθή (αληί ηεο νηθνλνκηθήο) απνηειεί ίζσο κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ην δήηεκα παξακέλεη επίθαηξν έσο θαη ζήκεξα, 

θαζψο ε απνηίκεζε απηψλ δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη σο 

πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο. 

Έηζη, ζηε πλζήθε ηνπ Πφληζηακ, νη πκκαρηθέο Γπλάκεηο αμίσζαλ απφ ηηο 

εηηεκέλεο Γπλάκεηο ηνπ Άμνλα απνδεκηψζεηο ζε είδνο θαη ρξήκαηα ηφζν γηα ηηο 

                                                           
3
 Ritsch, A., (2012), Reparations, Deficits and Debt Default: The Great Depression in Germany, 

London School of Economics Working Papers No. 163/12. 

4
 εκ. Τπάξρεη πιεζψξα ηζηνξηθψλ θαηαγξαθψλ ησλ γεγνλφησλ ηνπ Β` Π.Π. Δμ απηψλ πξνηείλνπκε 

ην Hans-Adolf Jacobsen and Arthur L. Smith, Jr (1979), World War II, policy and strategy: selected 

documents with commentary. Santa Barbara, Calif: Clio Books. 
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απψιεηεο φζν θαη γηα ηηο δηψμεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά θπιεηηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ. Ζ απνδεκίσζε ζε είδνο άιισζηε, απνζθνπνχζε ζηελ 

απνθπγή γηα δεχηεξε θνξά κεηά ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ην 1919,
5
 ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία λα απνδπλακσζεί (νηθνλνκηθά) ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε εμαηηίαο απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο λα κελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πάιη νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

κηιηηαξηζηηθψλ θηλεκάησλ. Άιιεο ζεκαληηθέο αηηίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πνιηηηθή 

ησλ Γπηηθψλ Γπλάκεσλ λα επηδηψμνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελδπλάκσζε ηεο 

Γπηηθήο Γεξκαλίαο σο αλάρσκα απέλαληη ζηε νβηεηηθή Έλσζε αλαθέξνληαη 

εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία φπσο ζα παξνπζηαζηεί ζηε βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ζην 2
ν
 

Κεθάιαην.  

Γηάξζξσζε ηεο Δξγαζίαο 

Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε ηέζζεξα κέξε. Σν πξψην θεθάιαην εμεηάδεη 

απνθιεηζηηθά ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ησλ δηεθδηθήζεσλ 

ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ θαηά ηεο Γεξκαλίαο κεηά ην Β` Π.Π. Σν δεχηεξν 

θεθάιαην εμεηάδεη απνθιεηζηηθά ηηο λνκηθέο θηλήζεηο δχν θξαηψλ, απηψλ ηεο 

Πνισλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ειιεληθή πιεπξά. ηε κελ πξψηε, απηή ηεο Πνισλίαο επεηδή ππάξρνπλ νκνηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ζηα εγθιήκαηα ηεο Ναδηζηηθήο θαηνρήο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο νη νπνίεο 

εγείξνληαη απέλαληη ζηε Γεξκαλία θαη ζηε δε δεχηεξε επεηδή ππάξρνπλ νκνηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ην δηθαηηθφ ζχζηεκα κε ην ειιεληθφ. Σν ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεη 

απνθιεηζηηθά ηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο αλάινγα κε ηα ζηάδηα εμέιημήο ηνπο 

δηαρξνληθά. Σέινο, ζηα ζπκπεξάζκαηα, επηρεηξείηαη ε πξφηαζε θηλήζεσλ φζνλ αθνξά 

ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ζχκθσλα κε λέα εξγαιεία θαη πξνζεγγίζεηο 

ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

Μεζνδνινγία ηεο Δξγαζίαο 

 Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ έξεπλα επηδηψθεη ηελ αλάδεημε ησλ 

λνκηθψλ εξσηεκάησλ πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη. ιν θαη πεξηζζφηεξν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζην πιαίζην κηαο ζεζκηθήο πξνζέγγηζεο 

ζρεδηαζκνχ ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη λφκνη θαη νη πξαθηηθέο ηνπ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο εμεηάδνληαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Σν 

                                                           
5
 Treaty of Versailles, δηαζέζηκν ζην https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-

0043.pdf  



 

14 

ζεζκηθφ ζηνηρείν ζρεδηαζκνχ απηήο ηεο εμέιημεο έγθεηηαη ζην επηρείξεκα ηνπ φηη νη 

θξαηηθέο αξρέο κπνξνχλ θαη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ λνκηθνχο θαλφλεο κέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ αληηθηχπνπ ηνπο ζηελ θνηλσλία.  

Οη πξψηεο έξεπλεο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο ππνζέζεηο ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ζ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ή ε 

νηθνλνκηθή ςπρνινγία, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθνπνιηηηθνί 

δξψληεο ζπκπεξηθέξνληαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα, επεθηείλεη ηνλ αξρηθφ λφκν θαη ην 

νηθνλνκηθφ πιαίζην ππνζηεξίδνληαο φηη ε έξεπλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο δξάζεηο. Έηζη, κία έξεπλα ε νπνία εμεηάδεη ην λφκηκν ηνπ δηθαηψκαηνο 

ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ ζε ζχκαηα δηψμεσλ κίαο θξαηηθήο νληφηεηαο δελ 

κπνξεί λα εμεηάδεηαη κε θαζαξά νηθνλνκηθά θξηηήξηα, αιιά λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ απηέο νη δξάζεηο είραλ ζε νκάδεο αηφκσλ. 

Απηή ε πξνζπάζεηα βαζίδεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ λνκηθψλ ζεζκψλ κε 

θιαζηθνχο θνηλσληθνχο ζεσξεηηθνχο φπσο ν Max Weber.
6
 Ο Weber δηαθξίλεη δχν 

πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε είλαη θαλνληζηηθή ζηελ νπνία πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο θαη νη θαλνληζκνί. Απηφ είλαη έλα εξψηεκα γηα 

ηνπο λνκηθνχο θηιφζνθνπο πνπ εξεπλνχλ θαη νξίδνπλ ηνπο φξνπο ελφο δίθαηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη εάλ ε εμνπζία είλαη απιψο νη άλζξσπνη ηφηε απηνί 

πξέπεη λα ηελ δερηνχλ θαη λα ηελ ππαθνχζνπλ. Έηζη, αλ, γηα παξάδεηγκα, νη εγέηεο 

αθνινπζνχλ ην λφκν ηφηε απνιακβάλνπλ θαη ην ζεβαζκφ ησλ αθνινχζσλ ηνπο.  

Σν δεχηεξν εξψηεκα ηίζεηαη πξσηίζησο απφ ηε λνκηθή πξνζέγγηζε. Απηφ 

είλαη έλα ζέκα θνηλσληθήο επηζηήκεο θαη απαηηεί κηα εκπεηξηθή εμέηαζε. Σν εξψηεκα 

κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ηήξεζε λφκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην εξψηεκα είλαη πνηα 

ζηνηρεία ζηηο ελέξγεηεο ησλ λνκηθψλ αξρψλ θαηά ηε δεκηνπξγία ή / θαη ηελ εθαξκνγή 

λφκσλ ελζαξξχλνπλ ή ππνλνκεχνπλ ηε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε απηνχο 

ηνπο λφκνπο. ην έξγν ηνπ Weber είλαη αλεμάξηεηε ε ππφζεζε φηη ε ζπκκφξθσζε 

είλαη ην βαζηθφ δήηεκα κε ηελ εμνπζία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε 

εζηίαζε ζηε ζπκκφξθσζε είλαη κφλν έλαο απφ ηνπο πνιινχο ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα 

είλαη ζεκαληηθνί γηα έλα λνκηθφ ζχζηεκα. πσο ζεκεηψλεηαη, είλαη ε πιεζψξα ησλ 

                                                           
6
 R. Tyler, „Psychological perspectives on legitimacy and legitimation‟, (2006) 57 Annual Review of 

Psychology, ζζ. 375-400; M. Weber, Economy and Society (1968) 
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δπλεηηθά ζεκαληηθψλ ζηφρσλ πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε ζρεδίαζε ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ ζχζηεκα. 

Έηζη, έρεη ζπγθεληξσζεί δεπηεξνγελέο πιηθφ απφ ηηο πεξηνρέο πνπ 

πξσηνζηαηνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα απνδεκίσζε πξνο ην γεξκαληθφ θξάηνο, φπσο 

καξηπξίεο θαη πιηθφ απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, θπξίσο ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηνπ Γηθαίνπ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί κία ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Κπξίαξρνο ξφινο γηα ηελ αλάιπζε απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη θαη ε θαηαγσγή 

ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, ηνπ Ννκνχ 

Κνδάλεο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ ηπγράλεη λα είλαη θαη ν κφλνο 

Γήκνο ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλα 3 καξηπξηθά ρσξηά, ην Μεζφβνπλν, νη 

Πχξγνη θαη ε Δξκαθηά, ρσξηά ηα νπνία ππέζηεζαλ ηηο ζεξησδίεο ηεο λαδηζηηθήο 

θαηνρήο. 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 

Ζ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο εμαίξεζεο αδηθνπξαμίαο, δειαδή 

ηεο ζέζεο ηεο Γεξκαλίαο φηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππφδηθε γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ 

Ναδηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, θαίλεηαη φηη απφ κφλε 

ηεο είλαη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(ΟΖΔ) γηα ηηο δηθαηνδνηηθέο αζπιίεο ησλ θξαηψλ
7
 θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο (χκβαζε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ)
8
 δελ έρεη αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ θαη κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη 

νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άξζξνπ 12, 

                                                           
7
 Δηδηθφηεξα γηα ηε δηθαηνδνηηθή θαη δηπισκαηηθή αζπιία ησλ θξαηψλ, απηή πξνθχπηεη απφ ηε 

ζχγθξνπζε ησλ θπξηαξρηψλ ησλ θξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Έηζη, ε θξαηηθή θαη δηπισκαηηθή αζπιία απνηεινχλ ηηο δχν θπξηφηεξεο εμαηξέζεηο απφ ηελ άζθεζε ηεο 

εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ελφο θξάηνπο. 

8
 Καηά ηελ άπνςή καο, ην θξάηνο δηθαίνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ζε ζρέζε κε 

ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αμίσζε θαη ηελ αλαθνξά ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο 

ππφζεζεο, αιιά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε άπνςε αληηηίζεηαη ζηελ ΟΓΓ. Απφ ηελ αξρή ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία «νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα γεγνλφηα ηεο δηεζλνχο δσήο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ην λφκν θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα», ε Γεξκαλία ζπλάγεη φηη νη Ηηαινί 

δηθαζηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θπξηαξρηθήο αζπιίαο θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

δεκηνγφλνπ δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, βι. 

Ννκνζεηηθέο αζπιίεο ηνπ θξάηνπο (Γεξκαλία θαηά Ηηαιίαο), Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, 12 Ηνπλίνπ 2009. 
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αληηζηνηρνχλ ζην εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην. Πνιιέο εζληθέο λνκνζεζίεο πεξηιακβάλνπλ 

εμαηξέζεηο φζνλ αθνξά ηελ αδηθνπξαμία θαη ηελ αζπιία ηνπ αιινδαπνχ θξάηνπο θαη 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα εζληθά δηθαζηήξηα εθάξκνζαλ απηήλ 

ηελ εμαίξεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ECHR) ζην McElhinney v. ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ,
9
 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο 

γηα ηε ζθαγή ηνπ Γηζηφκνπ.
10

 Αληηζέησο, ε έιιεηςε ζρέζεο κεηαμχ ηνπ jure imperii –

jure gestionis (δειαδή εθείλσλ ησλ πξάμεσλ ηηο νπνίεο ηειεί έλα θξάηνο θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο θπξηαξρηθήο ηνπ εμνπζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο 

αδηθνπξαμίαο) επηβεβαηψζεθε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά ην 2002. 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ (ΔΓΓ)ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηνλ ΟΖΔ, ππνζηεξίδεη, ήδε απφ ην 1991 φηη ε εμαίξεζε ηεο αδηθνπξαμίαο, ηζρχεη 

«αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε απηέο είλαη jure 

imperii ή jure gestionis»,
11

 θαη θαηέζηεζε ζαθέο φηη «ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 

12 είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα θαιχςεη ζθφπηκε ζσκαηηθή βιάβε, φπσο επίζεζε θαη 

ρεηξνδηθία, θαθφβνπιε δεκηά ζε πεξηνπζία, εκπξεζκφ ή αθφκε θαη αλζξσπνθηνλίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή έηζη ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

(α) Σν πξψην επίπεδν πξνζθέξεη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ εγθιεκάησλ 

πνιέκνπ ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ λφκηκεο θαη 

εζηθέο δηεθδηθήζεηο απφ ηα ζχκαηα θαη ηνπο ζπγγελείο απηψλ ησλ δηψμεσλ. Αλ θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε έρεη αλαιπζεί ζην παξειζφλ, ε ζχλδεζε ηεο κε ηε 

λνκηθή αλάιπζε θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ αλάδεημε θαη ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

                                                           
9
 McElhinney v Ireland, Judgment, Merits, App No 31253/96 

10
Judgment in the Distomo Massacre Case, 42 ILM 1027 (2003) δηαζέζηκν ζην 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/german-supreme-court-

judgment-in-the-distomo-massacre-case/4A913028E9EED479C731573356120B04 

11
 International Law Commission (ILC), Report on the Work of its Forty-Third Session, Yearbook of 

the International Law Commission (1991),Vol. II, Part Two, at 45 (hereafter „ILC Report‟). “For a 

detailed analysis of states’ legislation and case law, confirming the conclusion that the distinction 

between acts jure imperii and acts jure gestionis does not apply in torts claims”,βι. J. Bromer, State 

Immunity and the Violation of Human Rights (The Hague: Nijhoff, 1997), θαη C. Schreuer, State 

Immunity: Some Recent Developments (Cambridge: Grotius, 1988). 
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(β) ην δεχηεξν ζηάδην, παξνπζηάδεηαη ε λνκνινγία θαη νη θαλφλεο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ νη νπνίνη δηέπνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο κε έκθαζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Οη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

νκνηφηεηεο κε ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζπκάησλ ηα νπνία 

δελ απνδεκηψζεθαλ πνηέ απφ ηε Γεξκαλία (θαζψο βξηζθφληνπζαλ εθηφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή θπιεηηθψλ δηψμεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη Ηηαινί 

ζηξαηησηηθνί νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ ζε γεξκαληθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο), 

αιιά θαη επεηδή ζε θξαηηθφ επίπεδν έρνπλ απνδερζεί γηα δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο 

ιφγνπο ηελ νινθιήξσζε ησλ γεξκαληθψλ απνδεκηψζεσλ ζην παξειζφλ. 

(γ) ην ηξίην ζηάδην πξνηείλνληαη ζρέδηα δξάζεο θαη πξαθηηθέο γηα ηε 

δηεθδίθεζε ησλ απνδεκηψζεσλ ζε ζρέζε ηφζν κε ηελ ηζηνξία (εζηθφ θνκκάηη) φζν 

θαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (λνκηθφ θνκκάηη). 

ε απηφ ην πιαίζην ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο πνιεκηθέο 

απνδεκηψζεηο θαη φρη ζηε δεχηεξε πεγή δηεθδηθήζεσλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ηνπ 

θαηνρηθνχ δαλείνπ. Σν Καηνρηθφ Γάλεην απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηε 14ε Μαξηίνπ 1942 απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία θαη 

ζπλεηζέθεξε θπξίσο ζηελ επηρνξήγεζε ησλ γεξκαληθψλ θαη ηηαιηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε Βφξεηα Αθξηθή.
12

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ δηεθδηθήζεσλ, 

φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πνιεκηθέο 

επαλνξζψζεηο θαη ην θαηνρηθφ δάλεην πξνζθξνχνπλ ζην δήηεκα ηεο εηεξνδηθίαο ηεο 

Γεξκαλίαο θαζψο απνηεινχλ αμηψζεηο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ απέλαληη ζε πξάμεηο 

θπξηαξρηθήο εμνπζίαο ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Με ηελ έσο ηψξα λνκνινγία 

θαίλεηαη φηη ην δήηεκα δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί. Αληίζεηε φκσο είλαη ε δηεθδίθεζε 

ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ, φπνπ κεηά θαη απφ ηελ Απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ 

Ηηαιηθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ,
13

 ην δήηεκα ηεο εηεξνδηθίαο παξαθάκπηεηαη. 

                                                           
12

 Βι. G. Ekmetsoglou - Kohen (1995), Axis Exploitation of wartime Greece 1941-1943, Emory 

University. 

13
 Case 5044, Ferrini v Federal republic of Germany, Supreme Court of Italy, 11 March 2004, 

δηαζέζηκν ζην http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/1090/Ferrini-v-Germany/ 
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Κεθάιαηο 1
ο
: Η δηεθδίθεζε ηωλ ποιεκηθώλ αποδεκηώζεωλ -

Έρεσλα βηβιηογραθίας 

 

1.1. Δηζαγσγή 

Ζ άλεπ φξσλ παξάδνζε ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο ηελ 8
ε
 Μαΐνπ 1945 θαη νη 

δχν ζπκθσλίεο ηεο Γηάιηα θαη ηνπ Πφηζληακ κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ έζεζαλ ηηο 

βάζεηο ηφζν γηα ην κεηαπνιεκηθφ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν φζν θαη ηηο δηεθδηθήζεηο γηα ηηο πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο πξνο ηε Ναδηζηηθή 

Γεξκαλία.  

ηηο πκθσλίεο γηα ηηο Δπαλνξζψζεηο ηνπ Παξηζηνχ ην 1946, ηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ ηεο Γεξκαλίαο θαηά ηεο Διιάδαο απνηηκήζεθαλ ζην πνζφ ησλ 7,1 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
14

 Δληνχηνηο, ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο Γεξκαλίαο σο 

αλάρσκα θαηά ηεο ζνβηεηηθήο απεηιήο, απνθαζίζηεθε ζηε πκθσλία ηνπ Λνλδίλνπ 

ην 1953 φηη νη αλαγλσξηζκέλεο απνδεκηψζεηο ζα πξέπεη λα θαζπζηεξήζνπλ κέρξη λα 

ππνγξαθεί κία λέα πλζήθε.
15

 Απηφ δελ εκπφδηζε ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία 

ηεο Γεξκαλίαο λα πξνρσξήζεη ζε δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, 

θάηη ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα λα θαηαβιεζεί ηειηθά ζηελ ειιεληθή πιεπξά ην 

πνζφ ησλ 115 εθαηνκκπξίσλ κάξθσλ ην νπνίν απνηεινχζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ.
16

 

Ζ «ηειηθή επίιπζε» ζηε πκθσλία ηνπ Λνλδίλνπ ην 1953
17

 κεηά ηελ 

επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο, απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη ηε Γπηηθή Γεξκαλία ζηηο 12 

επηεκβξίνπ 1990, δελ ππνγξάθηεθε απφ ηελ Διιάδα δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ 

                                                           
14

 Agreement on Reparation from Germany, on the establishment of an inter-allied reparation agency 

and on the restitution of monetary gold, Παξίζη, 14 Ηαλνπαξίνπ 1946 δηαζέζηκν ζην 

https://www.mzv.cz/file/198469/Paris.pdf 

15
 Guinnane T., (2004), Financial Vergangenheitsbewaltigung: The 1953 London Debt Agreement, 

Leibniz Information Centre for Economics, Center Discussion Paper No. 880 δηαζέζηκν ζην 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/98344/1/cdp880.pdf 

16
 Paipais, V., (2013), The Politics of the German war reparations to Greece, LSE blogs, δηαζέζηκν ζην 

http://eprints.lse.ac.uk/78346/1/blogs.lse.ac.uk-

The%20politics%20of%20the%20German%20war%20reparations%20to%20Greece.pdf 

17
 London Agreement on German External Debts, entry into force 27 February 1953, δηαζέζηκν ζην 

http://www3.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1954/17.html 
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ηξφπν ην εξψηεκα θαηά πφζν ε ρψξα δεζκεχεηαη απφ απηή ηε ζπκθσλία σο ηξίην 

θξάηνο. Μεηά ηελ έλσζε ηεο Γεξκαλίαο, θαη ζε παξάβαζε ηεο πκθσλίαο ηνπ 

Λνλδίλνπ, αθνινπζήζεθε ηειηθά ε πξνζέγγηζε ηνπ 2+4. χκθσλα κε απηή νη 

απαηηήζεηο επηθεληξψζεθαλ κφλν ζηηο ηέζζεξηο κεγάιεο δπλάκεηο (ΖΠΑ, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Γαιιία θαη ΔΓ) αθήλνληαο ηελ Διιάδα αιιά θαη άιιεο ρψξεο (φπσο ε 

Πνισλία) ρσξίο θάπνην ιφγν ζηηο ζπλνιηθέο δηεθδηθήζεηο. 

Δάλ, θαηά ηε γλψκε ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ, ε ζπλζήθε 2 + 4 είρε ηεξκαηίζεη 

φιεο ηηο αμηψζεηο θαηά ηεο Γεξκαλίαο, ε Γεξκαλία δέρηεθε, εληνχηνηο, ζην πιαίζην 

ηεο γεξκαλν-ακεξηθαληθήο ζπκθσλίαο ηνπ 1995 λα πιεξψλνπλ "απνδεκίσζε" (θαη 

φρη παξνρέο «απφ επγλσκνζχλε» (ex gratia) ζηα ακεξηθαληθά ζχκαηα ηνπ 

εζληθνζνζηαιηζκνχ.
18

 Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλζήθε 2 + 4 δελ 

απέθιεηε φιεο ηηο κεκνλσκέλεο αμηψζεηο.
19

 

Δληνχηνηο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Hugo Princz, ηα ακεξηθαληθά δηθαζηήξηα 

αλαγλψξηζαλ ηελ εηεξνδηθία ηεο Γεξκαλίαο.
20

Πξάγκαηη, ν θ. Hugo Princz, 

Ακεξηθαλφο πνιίηεο ν νπνίνο επέδεζε απφ ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζηξάθεθε πξνο ηελ 

ακεξηθαληθή δηθαηνζχλε θαη άζθεζε αγσγή απνδεκίσζεο θαηά ηνπ γεξκαληθνχ 

θξάηνπο, επεηδή δελ κπφξεζε λα ιάβεη απνδεκίσζε απφ ηε Γεξκαλία κέζσ 

παξαδνζηαθψλ κεραληζκψλ δηπισκαηηθήο πξνζηαζίαο ιφγσ ηεο ακεξηθαληθήο 

ηζαγέλεηαο πνπ είρε. 

Σν Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην αλέζηεηιε αξρηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο 

ηεο θξαηηθήο αζπιίαο θαη αλαγλψξηζε ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ λα αθνχζεη ην αίηεκα ηνπ 

                                                           
18

 Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the 

Federal Republic of Germany Concerning Final Benefits to Certain United States Nationals Who Were 

Victims of National Socialist Measures of Persecution, 19 επηεκβξίνπ 1995, Treaty and Other 

International Agreements 13019. 

19
 President George Bush, ≪Message to the Senate Transmitting the Treaty on the Reunification of 

Germany≫, 25 September 1990, http://usa.usembassy.de/etexts/ga6-900925.htm (πξφζβαζε 12 

Απγνχζηνπ 2019), par. 8 : ≪ [I]n his letter of September 18 to Secretary Baker, Foreign Minister 

Genscher also makes clear that the Government of a united Germany accepts responsibility for the 

resolution of unresolved claims against the German Democratic Republic, both of American citizens, 

and of Jewish victims of the Nazi regime.≫ 

20
 Princz v. Federal Republic of Germany, 813 F. Supp. 22 (D.D.C. 1992); 26 F.3d 1166 (D.C. Cir. 

1994) 
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Princz γηα απνδεκίσζε.
21

 Ωζηφζν, ην Πξσηνδηθείν θαηλφηαλ δηζηαθηηθφ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο θξαηηθήο αζπιίαο γηα ηελ απνηξνπή ρξεκαηηθήο 

απνδεκίσζεο απφ πξφζσπν πνπ είρε ππνζηεί "βάξβαξεο πξάμεηο".
22

 

ε κηα άιιε αγσγή, Ακεξηθαλνχ πνιίηε εβξατθήο θαηαγσγήο,  ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο (ην 1999, ελαληίνλ κηαο νκάδαο γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ), ηα δηθαζηήξηα 

δήισζαλ φηη είλαη αλαξκφδηα λα εθδψζνπλ απφθαζε ιφγσ πνιηηηθνχ δεηήκαηνο.
23

 ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, νη ελάγνληεο θαηεγφξεζαλ δχν γεξκαληθέο εηαηξίεο, ηελ 

Degussa AG θαη ηε Siemens AG γηα θαηάζρεζε ρξπζνχ απφ ηα ζχκαηα θαη γηα 

εμαλαγθαζηηθή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β`  Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ.  

Ζ απφθαζε πνπ εμέδσζε ην Γηθαζηήξην ηνπ New Jersey εθδφζεθε παξάιιεια 

κε ηηο πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ησλ αγσγψλ θαηά 

νξηζκέλσλ γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ (φπσο νη αγσγέο θαηά ησλ ειβεηηθψλ ηξαπεδψλ). 

Απηή ε δηαπξαγκάηεπζε νινθιεξψζεθε ζην Βεξνιίλν ην 2000 κε πνιηηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, φπνπ ε Γεξκαλία δήισζε έηνηκε λα θαηαβάιεη ex gratia 10 

δηζεθαηνκκχξηα γεξκαληθά κάξθα ζηα ζχκαηα ησλ εζληθνζνζηαιηζηηθψλ δηψμεσλ θαη 

εηδηθφηεξα ζηα ζχκαηα ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.
24

 Ζ ex gratia θαηαβνιή ησλ 
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 Δηδηθφηεξα κάιηζηα, ζηελ Παξάγξαθν 9 ηεο Απφθαζεο αλαθέξεηαη φηη «έλα θξάηνο ην νπνίν 

παξαβηάδεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ δελ δηθαηνχηαη θξαηηθή αζπιία» βι. 

Απφθαζε δηαζέζηκν ζην https://www.courtlistener.com/opinion/672302/hugo-princz-v-federal-

republic-of-germany/ 

22
 Βι. Παξ. 61 Hugo Princz v. Federal Republic of Germany, 26 F.3d 1166 (D.C. Cir. 1994) Court of 

Appeals for the D.C. Circuit δηαζέζηκν ζε https://www.courtlistener.com/opinion/672302/hugo-princz-

v-federal-republic-of-germany/ 

23
 District Court of New Jersey, Burger-Fischer v. Degussa ag, Decision of 13 September 1999, 65 

F.Supp.2d 248 (dnj 1999), conclusion : ≪ [T]o state the ultimate conclusion, the questions whether the 

reparation agreements made adequate provision for the victims of Nazi oppression and whether 

Germany has adequately implemented the reparation agreements are political questions which a court 

must decline to determine. ≫ 

24
 Πξέζβεο ησλ ΖΠΑ ζηε Γεξκαλία, «Joint Statement on Occasion of the Final Plenary Meeting 

Concluding International Talks on the Preparation of the Foundation “Remembrance, Responsibility 

and the Future”, δηαζέζηκν ζην 

http://germany.usembassy.gov/germany/img/assets/8497/jointstatement.pdf (πξφζβαζε 3 Ηνπιίνπ 

2019); Βι. επίζεο Shelton, J., (2002), Righting Wrongs: Reparations in the Articles of State 

Responsibility, The American Journal of International Law, Vol. 96, No. 4, pp. 833-856; Βι. άξζξα 31 

έσο 34 άξζξα ILC ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο, op. cit. (ζεκείσζε 1). Βιέπε επίζεο ην ζρέδην 

ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ 2000 γηα ην δηθαίσκα ζε ζεξαπεία θαη 

απνθαηάζηαζε ζπκάησλ παξαβηάζεσλ ησλ δηεζλψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ αλζξσπηζηηθνχ 

δηθαίνπ ηνπ 2000, έγγξαθν ηνπ ΟΖΔ. E / CN.4 / 2000/62, 18 Ηαλνπαξίνπ 2001, (εθεμήο "ζρέδην 

βαζηθψλ αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ"). Απηά ηα ζρέδηα αξρψλ, ηα νπνία εθπνλήζεθαλ απφ 
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απνδεκηψζεσλ απνηειεί λφκηκε ιχζε ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, αιιά 

ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο ην νπνίν θαηαβάιεη απηή ηελ απνδεκίσζε δελ αλαγλσξίδεη ηε 

λνκηθή ηνπ ππνρξέσζε λα ην θάλεη. 

 

1.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ησλ θαλόλσλ πνιέκνπ 

Σν δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην δηεζλέο 

λνκηθφ ζχζηεκα πεξηνξίδεηαη ζηαδηαθά ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. 

Δπνκέλσο, ιφγσ κίαο ζρέζεο ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ησλ δχν ζηξσκάησλ πνπ 

απνηεινχλ ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην (ην πξψην αληηζηνηρεί ζε έλα παξαδνζηαθφ 

θξαηηθφ ζηξψκα πνπ ζηεξίδεηαη ζην άιιν, ην νπνίν απνηειεί ην ζπληαγκαηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ δίθαην ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο κέζσ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ) βιέπνπκε 

ζήκεξα ηα έμη δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πνπ απνηεινχλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ θξαηψλ 

λα δεκηνπξγνχλ κηα απηφλνκε ζέζε ζε απηφ ην λνκηθφ ζχζηεκα. Σν Γηεζλέο 

Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην - ν λφκνο πνπ δηέπεη ηνλ πφιεκν, έλα θαηλφκελν πνπ ζεσξείηαη 

ην νληνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξάηνπο - είλαη κάξηπξαο θαη ππνθηλεηήο απηήο 

ηεο αλάπηπμεο.  

Πξάγκαηη, φπσο είπε ν Jean Pictet
25

 πξψελ δηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ 

ηαπξνχ, γηα ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ηξαπκαηηψλ ζηξαηησηψλ ζηνπο ζηξαηνχο ζηελ εθζηξαηεία ηεο 

22αο Απγνχζηνπ 1864 ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ «γηα πξψηε θνξά, [...] ν 

δηεζλήο θαλνληζκφο επηθεληξψλεηαη φρη κφλν ζηα θξαηηθά ζπκθέξνληα αιιά θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ».
26

 Σν εξψηεκα φκσο παξακέλεη αλ πξέπεη λα πεξηνξηδφκαζηε 

ζηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ησλ ιέμεσλ θαη λα βιέπνπκε ζε κηα ηέηνηα επηβεβαίσζε 

κηα νξηζηηθή εθδήισζε δηθαηνινγεκέλσλ αηνκηθψλ αλζξσπηζηηθψλ δηθαησκάησλ γηα 

ηα ζχκαηα ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ.  

                                                                                                                                                                      
δχν αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ζχκθσλα κε ην αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

δελ έρνπλ αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί ή εγθξηζεί. 

25
 Βι. Μεηαμχ άιισλ Huong, T., (1980), Bibliography of International Humanitarian Law applicable 

in armed conflicts, Foreword by Jean Pictet, Geneva, ICRC and Henry Dunant Institute. 

26
 George Abi-Saab, « The Specificities of Humanitarian Law » in Christophe Swinarski, (1984) ed.., 

Studies and Essays of International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean 

Pictet, The Hague and Geneva, International Committee of the Red Cross, ζζ. 265-269 
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Πξψηα απ‟ φια, αο ζπκεζνχκε φηη φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζηαζίεο βάζεη ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, κηιάκε γηα θαηεγνξίεο αλζξψπσλ θαη φρη γηα άηνκα. Δπίζεο, 

ζην παξαδνζηαθφ φξακα ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ (πνπ ππήξρε πξηλ απφ 

ηελ εκθάληζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ), κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηελ 

έθθξαζε "πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ" πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Pictet σο έλλνηα 

πξνζηαζίαο ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο Κξάηνπο, ε νπνία πθίζηαηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κφλν κέζσ ησλ πνιηηψλ ηεο πνπ εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα.  

Μνινλφηη είλαη αιήζεηα φηη ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην (ΓΑΓ) παξέρεη 

πξνζηαζία πνπ σθειεί άηνκα (ή ηνπιάρηζηνλ νκάδεο αηφκσλ) πνπ πιήηηνληαη απφ 

έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαξζξψλεηαη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ησλ παξαβηάζεσλ θαίλεηαη ιηγφηεξν πξνθαλήο γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί. Οη άλζξσπνη πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην ΓΑΓ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα 

απηά; Δπεηδή είλαη ζαθέο φηη επί ηνπ παξφληνο ην ΓΑΓ δελ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλν 

δηθαζηηθφ κεραληζκφ ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζχκα γηα λα 

θαζνξίζεη ηελ απνδεκίσζε πνπ ηνπ νθείιεηαη φηαλ είλαη ζχκα παξαβίαζεο ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ. 

Μηα απφ ηηο κφληκεο πξνθιήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, θαη θαηά 

κείδνλα ιφγν ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, έγθεηηαη ζην ζεβαζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

ε έλα πιαίζην ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ, επλννχληαη ζπλήζσο νη κεραληζκνί εθ ησλ 

πξνηέξσλ (θπξίσο ε δηάδνζε θαη ε θαηάξηηζε ζε θαηξφ εηξήλεο πνπ πξνεγείηαη ηεο 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο). Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε εθ ησλ πζηέξσλ εθαξκνγή 

είλαη πιήξσο αλεθάξκνζηε. Ζ δηθαζηηθή θχξσζε ησλ παξαβηάζεσλ, κέζσ ηεο 

δηεζλνχο επζχλεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνηληθήο επζχλεο ηνπ αηφκνπ, απνηειεί 

πξάγκαηη κέζν εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΓ. Ωζηφζν, νη δχν απηνί κεραληζκνί έρνπλ έλα 

ζεκαληηθφ φξην ην νπνίν επηβάιιεη ε χπαξμε ηεο θξαηηθήο επζχλεο, θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο θιαζηθήο αληίιεςεο ηνπ γεληθνχ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ε νπνία 

απνηειεί ηε βάζε ηεο θξαηηθήο επζχλεο ζην ΓΑΓ, πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο θαλφλαο 

απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε έλα θξάηνο ιφγσ παξαβίαζεο ελφο 

δηθαηψκαηνο ηνπ.  

Ωζηφζν, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη απηή ε αξρή ηζρχεη γηα ηηο δηαθξαηηθέο 

ζρέζεηο θαη φηη δελ ππάξρεη ακθηβνιία, εδψ ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

αηφκνπ ζηελ εμίζσζε. Ωο εθ ηνχηνπ, εμεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ην γηαηί νη αηηήζεηο 

απνδεκίσζεο ππέξ ηδησηψλ έρνπλ παξαδνζηαθά πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ 
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κεραληζκνχ δηπισκαηηθήο πξνζηαζίαο. ζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο δηψμεηο, είλαη 

αιήζεηα φηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζχλδεζκν ζηελ εθαξκνγή, αιιά δελ πξέπεη λα 

απνηξέπνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξφιεςε παξαβηάζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ κε άιια κέζα. 

 

1.3. Οξηζκόο πνιεκηθώλ απνδεκηώζεσλ 

Οη πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο νξίδνληαη σο ε κεηαθνξά λνκηθψλ δηθαησκάησλ, 

αγαζψλ, ηδηνθηεζηψλ θαη ζπλήζσο ρξεκάησλ απφ έλα θξάηνο ζε έλα άιιν ιφγσ ηεο 

πξφθιεζεο βιάβεο απφ ηε ρξήζε ελφπισλ δπλάκεσλ. Κάζε παξάλνκε δξάζε, ζε 

ζρέζε κε ην δηεζλέο δίθαην ελφο θξάηνπο απέλαληη ζε άιιν θαζηζηά ην πξψην 

ππφρξεν λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο,
27

 ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο παξάλνκεο δξάζεο θαη λα επαλέιζεη ε θνηλσλία ηνπ δεχηεξνπ 

θξάηνπο ζε έλα επίπεδν παξφκνην κε απηφ πξηλ ηε δξάζε ηνπ πξψηνπ θξάηνπο.
28

 

Μία απφ ηηο πξψηεο αλαθνξέο γηα ηελ ππνρξέσζε ελφο θξάηνπο λα θαηαβάιεη 

απνδεκίσζε ζε έλα δεχηεξν ζε πεξίπησζε πνπ ην πξψην παξαβηάζεη ηηο αξρέο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, εληνπίδεηαη θαη ζην Κεθάιαην IV (χκβαζε γηα ην ζεβαζκφ ησλ 

λφκσλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπ ρεξζαίνπ πνιέκνπ) ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηνπ 1907 

φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά «ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ έλνπισλ 

δπλάκεψλ ηνπ.»
29

 Απηή ε απνδεκίσζε κπνξεί λα πάξεη θαη ηε κνξθή επαλνξζψζεσλ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξψην θξάηνο έρεη πάξεη παξαλφκσο ηδηνθηεζία ηνπ δεχηεξνπ 

θξάηνπο.
30

 

                                                           
27

 Permanent Court of International Justice, Factory at Chorzow (Claim for Indemnity) case, (Germany 

v. Poland), (Merits), PCIJ (ser. A) No. 17, 1928, p. 29. 

28
 Article 1 of the Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts adopted by 

the International Law Commission in 2001: “Every internationally wrongful  act  of  a  State  entails  

the  international  responsibility  of  that  State.”  UN Doc. A/CN.4/L.602/Rev.1, 26 July 2001 

(hereinafter “ILC Articles on State Responsibility”) 

29
 Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations 

concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 2007 δηαζέζηκν ζην 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195 

30
 ηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ αλαθεξφκαζηε ζε πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο θαη φρη 

επαλνξζψζεηο. 
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Ζ έλλνηα ηεο απνδεκίσζεο ππάξρεη ζην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην, ζε 

ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαζηνιήο. ηαλ ε πξφιεςε θαη ε δξάζε δελ είραλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ζηηο ζπκβάζεηο ηεο Γελεχεο είραλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ζέζνπλ ηέινο ζηηο παξαβηάζεηο ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, λα 

ηηκσξήζνπλ ζνβαξά εγθιήκαηα, αιιά θαη λα απνδεκηψζνπλ απηέο ηηο παξαβηάζεηο 

θαη λα δεζκεχζνπλ ηδηνθηεζίεο, κέζσ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 

ηνπο. Απηή ε ππνρξέσζε απνδεκίσζεο απνηεινχζε θαη απνηειεί θαηά θχξην ιφγν 

κέξνο ηεο δηεχξπλζεο ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηεμαγσγή ερζξνπξαμηψλ.  

Ο ζπιινγηζκφο είλαη ν αθφινπζνο: ν λφκνο πεξηνξίδεη ηα κέζα θαη ηηο 

κεζφδνπο ηεο κάρεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δπλαηφ γηα ηα κέξε ηεο 

ζχγθξνπζεο λα δηεμάγνπλ πφιεκν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Αλ έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ηεο ζχγθξνπζεο ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν φξηα, δελ 

αλαιακβάλεη κφλν ηελ επζχλε ηνπ, αιιά ππνρξενχηαη επίζεο λα απνθαηαζηήζεη ην 

άιιν θξάηνο, ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα ήηαλ πξηλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαβίαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θξάηε πνπ έρνπλ δηαζπάζεη 

αδηαθξίησο άιιν θξάηνο ή έρνπλ πξνθαιέζεη άιιεο παξάλνκεο πεξηβαιινληηθέο 

δεκίεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ απνδεκίσζε.  

Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη γεληθνί θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

απνδεκίσζε ζην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην ηξνπνπνηνχληαη φηαλ ακθηζβεηείηαη ην 

αλζξσπηζηηθφ δίθαην, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη ε έλλνηα ηεο απνδεκίσζεο 

ελζσκαηψλεηαη ζε απηφ ην λνκηθφ πιαίζην. Μπνξεί φκσο θαλείο λα ακθηζβεηήζεη ην 

ιφγν χπαξμήο ηνπ. Πξάγκαηη, ε επηβνιή ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο ζηα κέξε ηεο 

ζχγθξνπζεο δελ ζα θαηέπεθηε, ιφγνπ ράξε, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ακνηβαηφηεηαο θαη φρη απφ ηελ επηζπκία γηα απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ;  

πσο πξνεηπψζεθε, ε επαλφξζσζε ζπλίζηαηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζχκαηνο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή παξαβηάζεσλ ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ή ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. ην Γηεζλέο Γίθαην ππεξηζρχεη ησλ άιισλ κνξθψλ 

απνθαηάζηαζεο. Ζ αξρή απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ ππφζεζε Chorzów ην 1928 θαη απφ 

ηφηε έρεη αλαγλσξηζηεί ζηηο Βαζηθέο Αξρέο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ 
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2005
31

 γηα ην Γηθαίσκα Δπαλφξζσζεο, θαζψο θαη ζηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο Υάγεο. ηελ ππφζεζε απηή κάιηζηα ε Πνισλία θαηέβαιε απνδεκηψζεηο ζηε 

Γεξκαλία, θαζψο ζε παξαβίαζε ηεο πκθσλίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο πεξηνρήο ηεο 

Άλσ ηιεζίαο, ζπλέρηζε λα δηαρεηξίδεηαη δχν εξγνζηάζηα ζηελ πεξηνρή. Ζ ππφζεζε 

απηή είλαη ρξήζηκε ζηελ παξνχζα αλάιπζε θαζψο αλαθέξεη φηη ε απνδεκίσζε πνπ 

νθείιεη έλα θξάηνο γηα παξαβίαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ εθηηκάηαη απφ ην ρξνληθφ 

ζεκείν πνπ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαη φρη απφ ηε ζηηγκή ηεο έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο. 

Ζ απνδεκίσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ 

Αξρή 19,
32

 «ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο, ηελ απφιαπζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηελ ππεθνφηεηα, ηελ 

επηζηξνθή ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη επηζηξνθή ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πεξηνπζίαο». Ο 

Καλνληζκφο ηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν απνδεκηψζεσο.  

Δπίζεο, ε άπιε ηδηνθηεζία κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν εληνιήο 

απνθαηάζηαζεο. Μηα εληνιή απνθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηέηνηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε απφθαζε δήκεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

77 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο ηνπ 1998.
33

 Σν Σακείν ζα κπνξνχζε 

ζηε ζπλέρεηα λα ελεξγεί σο δηακεζνιαβεηήο, ψζηε λα κπνξεί λα επηζηξαθεί ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. Αθφκε θαη αλ ε απνθαηάζηαζε είλαη ε πξνηηκψκελε κνξθή 

απνδεκίσζεο βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε αλάθηεζε απφ 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε πξηλ απφ ηηο παξαβηάζεηο δελ είλαη πάληνηε δπλαηή, 

αλ φρη αδχλαηε. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ησλ καδηθψλ παξαβηάζεσλ ησλ 

ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

                                                           
31

 Απφθαζε ΟΖΔ 60/147 ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2005 Βαζηθέο Αξρέο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

ηνπ 2005γηα ην Γηθαίσκα Δπαλφξζσζεο. Γηαζέζηκν ζην https://daccess-ods.un.org/TMP/4737593.531 

60858.html 

32
 Απφθαζε ΟΖΔ 60/147 ηεο 16

εο
 Γεθεκβξίνπ 2005 

33
 Rome Statute of the International Criminal Court, δηαζέζηκν ζην https://www.icc-cpi.int/resource-

library/documents/rs-eng.pdf 

https://daccess-ods.un.org/TMP/4737593
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1.3.1. Τν αηνκηθό δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε 

χκθσλα κε ην Meron,
34

 παξά ην γεγνλφο φηη ν λφκνο ηνπ πνιέκνπ πάληα 

πεξηείρε θαλφλεο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνζηαζία νκάδσλ αλζξψπσλ (καρεηψλ 

θαη κε καρεηψλ), απηφ ην ζψκα δηθαίνπ νδήγεζε αλαπφθεπθηα γηα ιφγνπο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ έλλνηα ηεο ακνηβαηφηεηαο.
35

 Οη θπξψζεηο, φπσο νη επζχλεο, είλαη 

ζπιινγηθέο: θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, πινπνηνχληαη γηα ηα αληίπνηλα απφ ηνπο 

πνιεκηζηέο κεηά απφ ερζξνπξαμίεο θαη παίξλνπλ ηε κνξθή απνθαηάζηαζεο πνιέκνπ. 

ε απηφ ην πιαίζην, κπνξεί θαη ε απνδεκίσζε ζην Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην λα απνηειεί 

αηνκηθφ δηθαίσκα; 

Σν δηθαίσκα απνδεκίσζεο είλαη δεπηεξεχνλ δηθαίσκα, δειαδή πινπνηείηαη 

κφλν φηαλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο φπσο ηεο παξαβίαζεο κηαο 

ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ζψκα ηνπ λφκνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξίδνπκε αλ ηα ζχκαηα παξαβηάζεσλ ηνπ ΓΑΓ έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζδηνξηζηεί, εθ πξψηεο φςεσο, θαηά πφζνλ ηα νπζηψδε δηθαηψκαηα έρνπλ 

απνλεκεζεί ζε ηδηψηεο απφ ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην. 

Παξφιν πνπ ην Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην δηαηππψζεθε αξρηθά εμαηηίαο ησλ 

απαγνξεχζεσλ πνπ ππήξραλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε κηα ζχγθξνπζε, 

αλαπηχρζεθε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ κε κεγαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. ε θαζεκία απφ απηέο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949 φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Άξζξν 13,
36

 νη θάηνρνη 

απηψλ ησλ δηθαησκάησλ είλαη ηα πξφζσπα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε κία απφ ηηο 

ζπκβάζεηο. Δίηε είλαη ην δηθαίσκα ηνπ αηρκάισηνπ ηνπ πνιέκνπ λα ππνβάιεη 

αηηήκαηα ζηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο πνπ ηνλ θξαηνχλ θξαηνχκελν ζρεηηθά κε ην 

θαζεζηψο αηρκαισζίαο κε ην νπνίν ππφθεηηαη, είηε ην δηθαίσκα ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πνιηηψλ λα απεπζχλνληαη ζηηο απνζηνιέο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, 

είλαη ζαθέο φηη ηα άηνκα, ή ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, έρνπλ 

                                                           
34

 Meron, Σ., (2000), The Humanization of Humanitarian Law, American Journal of International Law, 

94, pp. 239-251. 

35
 εκ. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο έλα θξάηνο αλαγλσξίδεη ζε άιιν δηθαηψκαηα, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο αλαγλψξηζεο απφ ην άιιν θξάηνο ίζσλ δηθαησκάησλ. 

36
 Βι. δηαζέζηκν ζην https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument 

&documentId=CE8A59A191689791C12563CD00519F73 

https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument
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δηθαηψκαηα βάζεη ηνπ θαζεζηψηνο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο 

δηεζλείο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο.
37

 

Δπηπιένλ, ε ξήηξα αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ ζηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο, 

φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα «δελ κπνξνχλ ελ πάζε 

πεξηπηψζεη λα παξαηηεζνχλ ελ κέξεη ή ελ φισ απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρεη ε 

παξνχζα χκβαζε», αλαγλσξίδεη ξεηά ηελ χπαξμε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ.
38

 ζνλ 

αθνξά ηα ζχκαηα ησλ κε δηεζλψλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ην άξζξν 

3 θνηλφ γηα ηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο θαη ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν Η
39

 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ησλ κε δηεζλψλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ, έρνπλ επίζεο 

αλζξσπηζηηθά δηθαηψκαηα. Καηά ηελ άπνςή καο, ηα δχν απηά θείκελα πξνζδίδνπλ ζε 

πξφζσπα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζε ερζξνπξαμίεο ην δηθαίσκα λα 

αληηκεησπίδνληαη κε αλζξσπηζκφ θαη ρσξίο δπζκελή δηάθξηζε, επίζεο πξνζδίδνπλ ην 

δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο θαηά ηεο δσήο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα επσθεινχληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο 

δηθαζηηθέο εγγπήζεηο, αθφκε θαη αλ ν φξνο "δηθαίσκα" δελ ρξεζηκνπνηείηαη ξεηά. 

Σν εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο δηεζλείο έλνπιεο ζπξξάμεηο νξίδεη ζην άξζξν 3 ηεο 

χκβαζεο ηεο Υάγεο (IV) ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία θαη ηα έζηκα ηνπ πνιέκνπ ζηηο 18 

Οθησβξίνπ 1907 θαη ζην άξζξν 91 ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ θξάηνπο γηα δεκία 

πνπ ππέζηε ιφγσ παξαβηάζεσλ ηνπ ΓΑΓ.
40

Απηέο νη δηαηάμεηο επηβάιινπλ 

                                                           
37

 Βι. What is International Humanitarian Law?, Advisory Service on International Humanitarian Law, 

International Committee of the Red Cross, δηαζέζηκν ζην 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf  

 
38

 Bernhardt and Jolowicz, επηκ. (1987). International Enforcement of Human Rights: "Henkin, Louis. 

The International Bill of Rights: The Universal Declaration and the Covenants.". ζο. 6–9. 

 
39

 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts, 8 June 1977 δηαζέζηκν ζην https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641

e0052b079 

40
 Άξζξν 3. Δλ πεξηπηψζεη ελφπινπ ζπξξάμεσο ήηηο δελ παξνπζηάδεη δηεζλή ραξαθηήξα θαη αλαθχεηαη 

επί ηνπ εδάθνπο ελφο ησλ Τςειψλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, έθαζηνλ ησλ ελ ζπξξάμεη Μεξψλ 

ππνρξενχηαη λα ηεξήζε ηνπιάρηζηνλ ηαο θάησζη δηαηάμεηο: 1)      Σα πξφζσπα άηηλα δελ ιακβάλνπλ 

απ‟επζείαο κέξνο εηο ηα ερζξνπξαμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζψπσλ ησλ αλεθφλησλ εηο 

ηαο ελφπινπο δπλάκεηο, άηηλα θαηέζεζαλ ηα φπια, σο θαη ηα πξφζσπα, άηηλα εηέζεζαλ εθηφο κάρεο 

έλεθα αζζελείαο, ηξαχκαηνο, θξαηήζεσο ή δηα πάζαλ άιιελ αηηίαλ ζα ηχρνπλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη, 
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ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζηα θξάηε ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

(δηεζλείο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο) θαη ηεο δηαηχπσζεο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ 

άξζξσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θαηαιιήισο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

Καηαξράο, ε έλλνηα ηεο απνδεκίσζεο απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλήζνπο Γηεζλνχο 

Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. Πξάγκαηη, ζηα ζρφιηα ησλ πκβάζεσλ ηεο Γηεζλνχο 

Δπηηξνπήο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ (ICRC) ηεο Γελεχεο
41

ζρεηηθά κε ην άξζξν 91 

αλαθέξεηαη φηη "ην άξζξν απηφ αλαπαξάγεη ην δηθαίσκα ηεο απνδεκίσζεο θαηά ιέμε, 

πιεξέζηαηα, ρσξίο λα ηελ θαηαξγήζεη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη παξακέλεη ην 

ζχλεζεο δίθαην γηα φινπο, ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο γηα ηνπο λφκνπο θαη 

ηα έζηκα ηνπ πνιέκνπ ".
42

 

πλεπψο, ην θξάηνο παξακέλεη ππεχζπλν γηα παξαβηάζεηο ησλ ζπκβάζεσλ, 

επίζεο δελ κπνξεί λα αξλεζεί λα αλαγλσξίζεη ηελ επζχλε ηνπ γηα ην ιφγν φηη νη 

δξψληεο ηηκσξήζεθαλ θαη παξακέλεη, γηα παξάδεηγκα, ππνρξεσκέλν λα θαηαβάιεη 

απνδεκίσζε. Δπηπιένλ, φηαλ απηά ηα άξζξα πνπ είλαη θνηλά ζηηο ηέζζεξηο πκβάζεηο 

ηεο Γελεχεο
43

 δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1
44

 ησλ Άξζξσλ γηα ηελ 

                                                                                                                                                                      
αλζξσπηζηηθήο κεηαρεηξίζεσο [...] Πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ, είλαη θαη παξακέλνπλ απεγνξεπκέλα [...], 

σο πξνο ηα εηξεκέλα πξφζσπα: α) αη πξνζβνιαί θαηά ηεο δσήο θαη ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηνο 

[...]γ)      αη πξνζβνιαί θαηά ηεο αλζξσπίλνπ αμηνπξεπείαο θαη δε αη ηαπεηλσηηθαί θαη εμεηεπιηζηηθαί 

κεηαρεηξίζεηο, δ) αη θαηαδίθαη αη απαγγειιφκελαη θαη αη εθηειέζεηο αη ιακβάλνπζαηρψξαλ άλεπ 

πξνεγνπκέλεο απνθάζεσο, εθδεδνκέλεο ππφ θαλνληθψο ζπγθεθξνηεκέλνπ δηθαζηεξίνπ. Άξζξν 91 

Δκπφιεκν Μέξνο ην νπνίν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ πκβάζεσλ θαη ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ 

ππφθεηηαη, αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο, ζηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσο. Δίλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο 

πξάμεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ απφ πξφζσπα πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ ελφπισλ ηνπ δπλάκεσλ 

41
 εκ. Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ (ICRC) βξίζθεηαη ζηελ Γελεχε θαη ην θχξην 

κέιεκά ηεο είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε εκπφιεκεο θαηαζηάζεηο αλά ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ δηαθπιάηηεη 

θαη εμειίζζεη ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην. 

42
 Βι. ρφιην γηα ηελ Δπζχλε ζην Πξσηφθνιιν γηα ηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο ηεο 12

εο
 Απγνχζηνπ 

1949 δηαζέζηκν ζε https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument 

&documentId=1066AF25ED669409C12563CD00438071            

                   
43

 The First Geneva Convention "for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 

Armed Forces in the Field" (first adopted in 1864,revised in 1906,1929 and finally 1949),The Second 

Geneva Convention "for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 

Members of Armed Forces at Sea" (first adopted in 1949, successor of the Hague Convention (X) 

1907);The Third Geneva Convention "relative to the Treatment of Prisoners of War" (first adopted in 

1929,last revision in 1949);The Fourth Geneva Convention "relative to the Protection of Civilian 

Persons in Time of War" (first adopted in 1949, based on parts of the Hague Convention (II) of 1899 

and Hague Convention (IV) 1907). 

44
 International Law Commission (ILC), Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts δηαζέζηκν ζην https://legal.un.org/avl/ha/rsiwa/rsiwa.html 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument
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Δπζχλε ησλ Κξαηψλ ζε Γηεζλείο Παξάλνκεο Πξάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ ηνπ ΟΖΔ, ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο γηα κηα δηεζλψο παξάλνκε 

πξάμε πνπ πξνβιέπεη φηη «ην ππεχζπλν θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα απνθαηαζηήζεη 

πιήξσο ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε δηεζλψο παξάλνκε πξάμε» βιέπνπκε κηα 

ζησπεξή αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο γηα απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε 

ιφγσ παξαβίαζεο ησλ πξνηχπσλ αλζξσπηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζε πεξηφδνπο δηεζλψλ 

ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ.  

Ζ αληίζεηε άπνςε ζηα παξαπάλσ εθθξάδεηαη απφ ην Rudolf Dolzer,
45

, 

Καζεγεηή Γηθαίνπ ζηηο ΖΠΑ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε άκεζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο είλαη αδχλαηε, ηζρπξηδφκελνο φηη ην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο χκβαζεο δελ παξέρεη θαλέλα δηθαίσκα ζηα ζχκαηα πνπ ππέζηεζαλ 

δεκία πνπ νθείιεηαη ζε θξάηνο ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Γηθαηνινγεί 

ηε ζέζε ηνπ αλαθέξνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηνπο Vattel, Brownlie θαη ηε δηακφξθσζε 

ην 1986 ηνπ λφκνπ πεξί ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ 

νπνία απνθεχγεηαη ε αλαθνξά γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε παξάλνκεο πξάμεηο 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ πνπ δηαπξάηηεη έλα θξάηνο.
46

 Άιινη θαζεγεηέο δηθαίνπ, φπσο νη A. 

W. Freeman
47

 θαη G.H. Aldrich
48

, δηαηχπσζαλ παξφκνηα ζρφιηα.  

Ο Pierre d' Argent, θαζεγεηήο δηεζλνχο δηθαίνπ, ζεσξεί επίζεο φηη ηα άξζξα 

απηά εξκελεχνληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα βιέπνπλ νη εξεπλεηέο ηνπ ΓΑΓ ζε 

απηά έλα έλδηθν βνήζεκα, φηη δελ ζπκβαδίδεη κε ηε βνχιεζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο 

θαη φηη ζπρλά έρεη απνξξηθζεί απφ ηε λνκνινγία.
49

 Ο D' Argent δελ βιέπεη ζηα άξζξα 

                                                           
45

Dolzer, R., (2002), The Settlement of War-Related Claims: Does International Law Recognize a 

Victim's Private Right of Action? Lessons After 1945 » (2002) 20 Berkley 1. Int' I L. pp. 296 308. 

46
HR2068 – Foreign Relations authorization Act (1986) βι. δηαζέζηκν ζην 

https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/2068 

47
 Freeman, AW., (1955), Responsibility of the State for UnlawfuI Acts of Their Armed Forces, (1955-

11) 88 Recueil des Cours de l' Académie de droit international, pp 267-333. 

48
 Aldrich, G., (1996), IndividuaIs as Subjects of International Humanitarian Law in Jerzy Makarczyk, 

ed, Theory of International Law at the Threshold of the 21
st
 Century. Essays in Honour of Krzystof 

Skubiszewski, La Haye, Kluwer, J996, 851 

49
 D' Argent, P., (2003), Des règlements collectifs aux règlements individuels (collectivisés)? -la 

question des reparations en cas de violations massives des droits de J' homme» (2003) 5 FORUM 10  

pp. 13. 
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απηά επαξθή βάζε γηα ηελ θαζηέξσζε αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα κεηαθεξζεί απεπζείαο ζηηο εζσηεξηθέο έλλνκεο ηάμεηο. 

 

1.4. Η πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κέζσ ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ 

Γηθαίνπ 

Σν άξζξν 75 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο
50

 δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαίνπ φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε ησλ 

ζπκάησλ. Μέζσ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο
51

 ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη δηεζλή κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Δληνχηνηο, ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ απνθαηάζηαζε παξακέλεη πνιχ γεληθφ, αθφκε 

θαη αηειέο απφ πνιιέο απφςεηο. Δπηπιένλ, ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 1
52

 αθήλεη ξεηψο 

ζην Γηθαζηήξην ηε ζέζπηζε αξρψλ απνδεκίσζεο, έηζη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 1,
53

 νη δηθαζηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο 

αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, φηαλ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο 

απνδεηθλχεηαη αλεπαξθέο. ην βαζκφ πνπ ην Γηεζλέο Γίθαην είλαη γεκάην απφ 

εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γίθαην, είλαη απίζαλν 

ηα εζληθά δηθαζηήξηα λα ην αλαδεηήζνπλ σο ηξίηε πεγή δηθαίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 21 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο. 

Διιείςεη πξνεγνπκέλνπ ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γίθαην, ηα δηθαζηήξηα πξέπεη λα 

εμεηάδνπλ ηα δηεζλή θείκελα θαη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε νπνία ζπκκεηείρε 

                                                           
50

 Rome Statute, φ.π. ζει. 36. 

51
 Rome Statute, φ.π. ζει. 13. 

52
 Μεηαθνξά απφ Αγγιηθά, The Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect 

of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in its decision the 

Court may, either upon request or on its own motion in exceptional circumstances, determine the scope 

and extent of any damage, loss and injury to, or in respect of, victims and will state the principles on 

which it is acting. 

53
 Μεηαθνξά απφ Αγγιηθά, The Court shall apply: (a) In the first place, this Statute, Elements of 

Crimes and its Rules of Procedure and Evidence; (b) In the second place, where appropriate, 

applicable treaties and the principles and rules of international law, including the established 

principles of the international law of armed conflict; (c) Failing that, general principles of law derived 

by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the national 

laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime, provided that those principles 

are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms 

and standards. 
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άκεζα ζηελ ελνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο ζην Γηεζλέο 

Γίθαην. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο πνπ νξίδεη φηη «ε εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ λφκνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα».
54

 

χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Υάγεο, ν φξνο «ζχκα» ζεκαίλεη 

θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε εμαηηίαο ηεο δηάπξαμεο ελφο 

εγθιήκαηνο πνπ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ".
55

 Ο νξηζκφο απηφο 

δηαθέξεη ειαθξά απφ ηελ έθθξαζε "ζχκαηα ή εμαξηψκελα πξφζσπα" πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο.
56

 

Δληνχηνηο, ν νξηζκφο ηνπ «ζχκαηνο» ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη επξέσο, έηζη 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη έκκεζα ζχκαηα εγθιήκαηνο ππφ ην πξίζκα ηεο Γηαθήξπμεο 

ηνπ 1985 γηα ηηο Θεκειηψδεηο Αξρέο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Θεκειησδψλ Αξρψλ 

θαη Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ ηνπ 2005 γηα ην Γηθαίσκα ησλ επαλνξζψζεσλ.
57

Απηά 

ηα δχν θείκελα εξκελεχνπλ επξέσο ηνλ νξηζκφ ηνπ «ζχκαηνο» πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηα έκκεζα ζχκαηα ελφο εγθιήκαηνο, δειαδή ηα ζηελά κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ή ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ή ηα εμαξηψκελα κέιε ηνπ άκεζνπ ζχκαηνο, 

θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ ππέζηεζαλ βιάβε βνεζψληαο ηαπηφρξνλα ηα ζχκαηα.  

Μηα ηέηνηα εξκελεία είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηελ επηζπκία ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο πνπ ζπζηήζεθε γηα ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ζηε Ρψκε θαη πνπ ζέιεζε λα 

εμεηαζηεί ε έθθξαζε «ζεβαζκφο» ππφ ην θσο απηψλ ησλ δχν δηεζλψλ θεηκέλσλ θαη 

                                                           
54

 Bitti, G., González Rivas, G., (2006), The Reparations Provisions for Victims Under the Rome 

Statute of the International Criminal Court. in The International Bureau of the Permanent Court of 

Arbitration, (ed.)., Redressing Injustices Through Mass Claims Processes: Innovative Responses to 

Unique Challenges, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 299-312. 

55
 Rules of Procedure, 3-10 September 2002, ICC-ASP/1/3. Rule 85(a) 

56
Μεηαθνξά απφ Αγγιηθά, The Court may make an order directly against a convicted person 

specifying appropriate reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and 

rehabilitation. 

57
 UN Resolution 60/147, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for 

Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 

International Humanitarian Law, adopted 16 December 2005, δηαζέζηκν ζην 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx 
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λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηφζν νη νηθνγέλεηεο φζν θαη νη θιεξνλφκνη ησλ ζπκάησλ.
58

 

Απηφο ν εθηελήο νξηζκφο ηνπ φξνπ «ζχκα» είλαη επίζεο ζχκθσλνο κε εθείλνλ πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ην Γηθαζηήξην, ν νπνίνο, πέξαλ ησλ άκεζσλ ζπκάησλ, αλαγλσξίδεη 

θαη άιινπο έκκεζνπο δηθαηνχρνπο, φπσο εθπξνζψπνπο ή κέιε θνληά ζηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ ζπκάησλ.
59

 

χκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο, «ην 

Γηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηνλ θαηαδηθαζζέληα, ψζηε λα απνδψζεη ηελ 

θαηάιιειε απνδεκίσζε ζηα ζχκαηα ή ζηα ζπληεξνχκελα απφ απηά πξφζσπα». 

Δπνκέλσο, ε έθδνζε κηαο εληνιήο επαλφξζσζεο ππφθεηηαη ζε δηαπίζησζε ελνρήο θαη 

κπνξεί λα γίλεη κφλν θαηά θπζηθνχ πξνζψπνπ.  

Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο βξεζεί έλνρνο δελ κπνξεί ην Γηθαζηήξην λα δηαηάμεη 

θακία δηνξζσηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ηνπ. Ζ απνδεκίσζε πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζε 

πξάμε γηα ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε πνηληθή επζχλε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Δάλ ν 

θαηαδηθαζζέληαο δελ πξνβεί ζε απνδεκίσζε ελαληίνλ ηνπ παζφληνο, έλα εζληθφ 

θνηλνβνπιεπηηθφ ζψκα ζα κπνξνχζε αθφκε λα απνθαζίζεη λα ζεζπίζεη αξρέο ζρεηηθά 

κε ηελ απνδεκίσζε θαη λα θαζνξίζεη ηελ έθηαζε ηεο απψιεηαο ή ηεο δεκίαο πνπ 

πξνθιήζεθε ζηα ζχκαηα.  

Πξάγκαηη, ην άξζξν 75 (1), ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 75 (2), δελ απαηηεί 

θαηαδίθε.
60

 Έηζη, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα εγθιήκαηα δηαπξάρζεθαλ 

πξάγκαηη ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα ηα απνδψζνπλ ζηνλ παζφληα. ε έλα ηέηνην 

ζελάξην, έλα εζληθφ Γηθαζηήξην ζα κπνξνχζε λα εθδψζεη ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε ή 

ζε δηεζλείο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ζπκάησλ ζνβαξψλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν Σακείν Θπκάησλ, επηηξνπή ε νπνία 

ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 79 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο,
61

 ζα κπνξνχζε, 
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 Γηαζέζηκν ζην https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/WGA/Pages/default.aspx 

59
 Case Velásquez-Rodríguez (Honduras) (1988), Fond, Inter-Am Ct HR (Sér. C), nº 4, para. 194  

60
 RomeStatute, φ.π. αλαθνξά. 

61
 Μεηαθνξά απφ Αγγιηθά, . A Trust Fund shall be established by decision of the Assembly of States 

Parties for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of 

such victims. 2. The Court may order money and other property collected through fines or forfeiture to 

be transferred, by order of the Court, to the Trust Fund. 3. The Trust Fund shall be managed according 

to criteria to be determined by the Assembly of States Parties.  
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γηα παξάδεηγκα, λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζπλδξνκήο ζε κε 

δηθαησκέλα ζχκαηα κηαο ππφζεζεο, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο. 

 ε πεξίπησζε κεξηθήο θαηαδίθεο, ηα δηνξζσηηθά κέηξα πξέπεη λα αθνξνχλ 

κφλν ηα γεγνλφηα γηα ηα νπνία ν θαηεγνξνχκελνο θξίζεθε έλνρνο. Έηζη, ζηελ ίδηα 

πεξίπησζε, νξηζκέλα ζχκαηα ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε φκσο άιια 

δελ ζα ην θάλνπλ. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ "αληηζηαζκηζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα" 

θαη ζα θηλδχλεπε λα απνζηαζεξνπνηήζεη πεξηζζφηεξν νξηζκέλεο νκάδεο ζπκάησλ, 

θαζψο εάλ νη θαηεγνξνχκελνη αζσσζνχλ ελ κέξεη, κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο δελ ζα είλαη επηιέμηκεο γηα απνδεκίσζε.  

 

1.5. Δμέηαζε ηεο θξαηηθήο αζπιίαο 

χκθσλα κε ην Άξζξν 31, παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν γ), ηεο πκβάζεσο ηεο 

Βηέλλεο πεξί ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπλζεθψλ, ηεο 23εο Μαΐνπ 1969,
62

ζρεηηθά κε ηνπο 

γεληθνχο θαλφλεο εξκελείαο ππνδειψλεη φηη «ζα ιεθζεί ππφςε, [...] νπνηαδήπνηε 

κεηαγελέζηεξε πξαθηηθή εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε 

ζπκθσλία ησλ κεξψλ φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ηεο ζπλζήθεο». Ωο εθ ηνχηνπ, γηα λα 

κπνξέζεη λα εξκελεπηεί θαιχηεξα ην δίθαην ησλ ζπλζεθψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμεηαζηεί ε πξαθηηθή ησλ θξαηψλ κέζσ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα δηθά ηνπο 

δηθαζηήξηα. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλα ζχκαηα παξαβηάζεσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ έρνπλ δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ην θξάηνο πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ παξαβίαζε. Σα εζληθά Γηθαζηήξηα φκσο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

πεξηπηψζεηο απνξξίπηνπλ ηηο κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο ελαληίνλ θξαηψλ πνπ βαζίδνληαη 

άκεζα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε δηθαζηηθή 

πξαθηηθή γεληθά έρεη ζθνπφ λα είλαη νκνηφκνξθε εληφο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο, είλαη 

απαξαίηεην λα δηεμαρζεί κία αλάιπζε λνκνινγίαο ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο θηλνχληαη νη 

                                                                                                                                                                      
 

62
 Vienna Convention on the Law of the Treaties, Vienna 23 May 1969, Entered into Force on 27 

January 1980 δηαζέζηκν ζε https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 



 

34 

αζηηθέο αγσγέο. Σν εξψηεκα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην 

ηκήκα είλαη λα γλσξίδνπκε εάλ ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ε 

πλζήθε ηεο Υάγεο κπνξεί λα επηβιεζεί απφ ηα δηθαζηήξηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ην 

λνκνζεηηθά φξγαλα λα λνκνζεηήζνπλ ζρεηηθά. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα επηθεληξσζνχκε ζηελ 

αλάιπζε ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Ζ.Π.Α. Δλδεηθηηθά, ζηελ ππφζεζε 

Tel-Oren θαηαηέζεθαλ δχν πνιηηηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο Ληβχεο, ηεο Οξγάλσζεο 

γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο, ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

Παιαηζηίλε (PIO), ηεο Δζληθήο Έλσζεο Αξαβηθψλ Ακεξηθαλψλ (NAAA) θαη ηνπ 

Παιαηζηηληαθνχ Κνγθξέζνπ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο (PCNA) απφ εθπξνζψπνπο 29 

αηφκσλ πνπ πέζαλαλ ζηελ επίζεζε (Αγσγή αξηζ. 81-0563) θαη απφ ηξαπκαηίεο, ή 

εθπξνζψπνπο απηψλ, θαηά ηελ επίζεζε (Αγσγή αξηζ. 81-0564) ην 1978.
63

 

ηηο θαηαγγειίεο ηνπο, νη ελάγνληεο ηζρπξίζηεθαλ φηη νη θαηεγνξνχκελνη ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα πνιιαπιέο βαζαληζηηθέο πξάμεηο θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ ησλ 

εζλψλ, ησλ ζπλζεθψλ ησλ ΖΠΑ θαη ησλ πνηληθψλ λφκσλ ησλ ΖΠΑ, θαζψο θαη ηνπ 

θνηλνχ λφκνπ. Σν Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ αγσγή ηφζν ιφγσ 

έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ φζν θαη ιφγσ παξαγξαθήο απφ ην 

εθαξκνζηέν λνκηθφ θαζεζηψο. Οη ελάγνληεο απνδέρηεθαλ ηελ απφθαζε ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ, απνθαζίδνληαο έηζη λα κελ δηεθδηθήζνπλ ηελ αμίσζή 

ηνπο ελαληίνλ ηνπ PCNA. Οη ηξεηο δηθαζηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο 

επηβεβαίσζαλ ηελ απφξξηςε ησλ αγσγψλ ησλ ελαγφλησλ, κνινλφηη νη ηξεηο δηθαζηέο 

θαηέζεζαλ δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ απφξξηςε απηή.
64

 

Οη ιφγνη ηεο απφξξηςεο ήηαλ νη αθφινπζνη: (α) Οη δηθαζηέο δελ κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγσγήο θαζψο πεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο 

«ηξνκνθξαηίαο» ηελ νπνία δελ κπνξεί λα αλαιχζεη έλα δηθαζηηθφ ζψκα ηξίηνπ 

θξάηνπο, (β) Ζ ζεκαηηθή εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο δηπισκαηίαο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν απαηηείηαη κία «εληαία θσλή» απφ ην θξάηνο θαη (γ) Θέκαηα ηξνκνθξαηίαο 

δηαρξνληθά άπηνληαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

εμνπζίαο.  
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Με ηελ πξψηε εμέηαζε, ε ππφζεζε Tel-Oren θαίλεηαη λα απέρεη πνιχ απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ζπκάησλ παξαβηάζεσλ ηνπ 

Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ.
65

 Οη ελάγνληεο, θπξίσο ηζξαειηλνί πνιίηεο, 

θαηεγνξνχλ ηε Ληβχε, αιιά θαη άιιεο κε θξαηηθέο νληφηεηεο, φπσο ε Οξγάλσζε γηα 

ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο (PLO) θαη ην Παιαηζηηληαθφ Κνγθξέζν ηεο 

Βφξεηαο Ακεξηθήο, γηα απνδεκίσζε κεηά απφ έλνπιε επίζεζε ζε ιεσθνξείν ην 

Μάξηην ηνπ 1978.
66

 

Ωζηφζν, ην Γηθαζηήξην, ηφζν ζε πξψην βαζκφ φζν θαη ζηελ έθεζε,
67

 δελ 

θαίλεηαη λα εμέηαζε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ θαηάζηαζε σο πξνο ην εάλ πξάμεηο 

εζσηεξηθψλ αλαηαξαρψλ ή έλνπιεο ζπγθξνχζεηο δηέπνληαη απφ ην ΓΑΓ. Δπνκέλσο, 

είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί γηαηί ην Δθεηείν, ππφ ηνλ δηθαζηή Edwards, απνθάλζεθε 

γηα ηελ άκεζε κε εθαξκνγή ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο ηεο 

Υάγεο (1907).  Ζ ππφζεζε Tel-Oren ζέηεη ηνλ ηφλν ηεο ζπλεθηηθήο εξκελείαο πνπ 

πηνζέηεζαλ ηα ακεξηθαληθά δηθαζηήξηα φζνλ αθνξά ηελ άκεζε εθαξκνγή ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε χκβαζε 

ηεο Υάγεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

 

1.6. Σπκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ φζνλ αθνξά ην ππφ εμέηαζε δήηεκα ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπιινγηθνχ θαη αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο γηα 

απνδεκίσζε. Δίλαη δχζθνιν λα ζεζπηζηνχλ θαλφλεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη αθφκε πην δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ ζεζκνί γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, δειαδή 

απνηειεζκαηηθνί ζεζκνί πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ην ζπκθέξνλ εθείλσλ πνπ επί ηνπ 

παξφληνο δηαρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο ησλ θξαηψλ.  
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ε νξηζκέλα θξάηε ππάξρεη έληνλε δήηεζε γηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θπβέξλεζεο. ε άιια 

θξάηε δελ ππάξρεη ηέηνηα δήηεζε. ε έλαλ εμαληιεηηθά κεγάιν αξηζκφ θξαηψλ, ε 

επίζεκε εμνπζία δηαηεξείηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε απηνχ πνπ αλαθέξνπκε 

σο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ πξαγκαηηθψλ ειίη ηνπ πιαλήηε 

φρη κφλν δελ δεζκεχεηαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αιιά απεηινχληαη ζνβαξά 

απφ απηά. Σν δηεζλέο πνιηηηθφ θφζηνο ηεο θαηαγγειίαο ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθφ θαη επηθξίλεηαη «δηαθξηηηθά» θαη 

«δηπισκαηηθά». 
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Κεθάιαηο 2
ο
: Οη λοκηθές θηλήζεης ηωλ θραηώλ ηες 

Δσρώπες: Οη περηπηώζεης ηες Ιηαιίας θαη ηες Ποιωλίας 

 

2.1. Δηζαγσγή 

Ζ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο 3
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2012
68

 ζρεηηθά 

κε ηε λνκηθή δηακάρε ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο (κε ηελ παξέκβαζε ηεο 

Διιάδαο) ζχκθσλα κε ηελ νπνία αθπξψλεηαη ε αζπιία ηεο Γεξκαλίαο ζηα ηηαιηθά 

δηθαζηήξηα γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ ηα νπνία δηαπξάρζεθαλ απφ Γεξκαλνχο 

ζηξαηηψηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β` Π.Π. απνηειεί έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηε 

δηεθδίθεζε ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ζ αθχξσζε ηεο αζπιίαο ηειηθά επεξεάδεη 

θαη ηελ ειιεληθή πξνζθπγή ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηνπ Γηζηφκνπ ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πξσηνδηθείν Λεηβαδηάο ην 1995.
69

 Αλ θαη ε πξσηφδηθε 

απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Λεηβαδηάο ήηαλ θαηαδηθαζηηθή γηα ηε Γεξκαλία, ηειηθά 

κε ηε βάζε ηεο θξαηηθήο αζπιίαο, ε Γεξκαλία δηθαηψζεθε ηφζν ζην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο,
70

 αιιά θαη ζην Οκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο.
71

 

θνπφο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ είλαη λα επηρεηξεζεί κία αλάιπζε φζνλ 

αθνξά ηηο δηεθδηθήζεηο δχν θξαηψλ γηα ηηο γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο. Οη πεξηπηψζεηο 

απηέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, 

παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο ηζηνξηθέο θαη λνκηθέο δηαθνξέο κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο. 

(α) Ζ Ηηαιία ήηαλ ζχκκαρνο ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Άμνλα
72

 θαη ππάξρνπλ 

δηεθδηθήζεηο γηα απνδεκηψζεηο απφ ηε Γεξκαλία κεηά ηελ πεξίνδν ζπλζεθνιφγεζεο 
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ηεο ρψξαο κε ηνπο πκκάρνπο κεηά ηηο 25 Ηνπιίνπ 1943 θαη ηηο δηψμεηο θπξίσο Ηηαιψλ 

αμησκαηηθψλ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο Γεξκαλίαο. 

(β) Ζ Πνισλία ππέζηε ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο ηεο 

θαη ην έκςπρν δπλακηθφ ηφζν απφ ηε Ναδηζηηθή Γεξκαλία
73

 φζν θαη απφ ηε νβηεηηθή 

Έλσζε.
74

 Δηδηθφηεξα, απνηέιεζε ην θέληξν ησλ βαξβαξνηήησλ πνπ δηεπξάρζεζαλ 

θαηά ην Β` ΠΠ, θαζψο απνηέιεζε θνηλή ζηξαηεγηθή ε θαηαζηξνθή ηεο άξρνπζαο 

νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο.  

(γ) ηελ πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο, νη φπνηεο δηεθδηθήζεηο γηα απνδεκίσζε 

έιαβαλ ρψξα απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε εμ νλφκαηνο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηε 

πλζήθε ηνπ Πφληζληακ απφ ηελ νκψλπκε πεξηνρή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ Ζ.Π.Α., ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο ΔΓ κεηά ηελ 

παξάδνζε ηεο Γεξκαλίαο ζηηο 8 Μαΐνπ 1945. 

 

2.2. Η πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξνέιεπζε ηεο γεξκαλν-ηηαιηθήο δηαθνξάο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζθηαγξαθήζνπκε ηε γεξκαληθή πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα ησλ 

απνδεκηψζεσλ. Ζ επζχλε ηνπ επηηηζέκελνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

ζπλζήθεο εηξήλεο. Αιιά απηή ε ζπλζήθε δελ έρεη πνηέ νινθιεξσζεί κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ. Σν πξφβιεκα έρεη θαηαζηεί πνιχπινθν ζην πιαίζην ηεο απφξξηςεο απφ 

κέξνπο νξηζκέλσλ ρσξψλ "εμ νλφκαηφο ηνπο" θαη "εθ κέξνπο ησλ ππεθφσλ ηνπο" γηα 

"φιεο ηηο αμηψζεηο" θαηά ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ ππεθφσλ ηεο (π.ρ. άξζξα 76 - 77 ηεο 

ζπλζήθεο εηξήλεο κε ηελ Ηηαιία).
75

Οη δηακάρεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

απνδεκίσζεο θαη ην δηθαίσκα ζηελ αηνκηθή απνδεκίσζε θπξηαξρνχζαλ ζηηο ζρέζεηο 

κε ηε Γεξκαλία εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο. Ζ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ 
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δελ είρε πξνζθέξεη θάπνηα ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα.
76

 Οη λνκηθέο αληηπαξαζέζεηο 

επλννχζαλ ηελ επηιεθηηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Παξάιιεια, ε Γεξκαλία είρε ήδε εθδψζεη κία ζεηξά λφκσλ (1953, 1956, 

1965) γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ησλ εζληθνζνζηαιηζηψλ.
77

 Ζ ππνρξέσζε 

πηνζέηεζεο απηήο ηεο λνκνζεζίαο νθεηιφηαλ, κεηαμχ άιισλ, ζην ηξίην κέξνο ηεο 

χκβαζεο ηεο Υάγεο (IV) γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

πφιεκν θαη ηελ θαηνρή.
78

Ζ ελ ιφγσ ζεηξά λφκσλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα 

πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ απαηηνχζε ε δίσμε ησλ ζπκάησλ λα είλαη κε βάζε ηε 

θπιή ή ην ζξήζθεπκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ εζληθφηεηαο 

θαη δηακνλήο κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία λα είλαη πνιχ πεξίπινθα θαη 

γξαθεηνθξαηηθά. Δλ νιίγνηο, απηφο ν λφκνο απέθιεηε έλα κεγάιν κέξνο απφ ηα 

ζχκαηα ησλ δηψμεσλ ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. 

Αληηκέησπε κε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ππφ ηελ πίεζε αξθεηψλ δπηηθψλ 

ρσξψλ, ε Γεξκαλία θαηέιεμε (1960 - 1964) ζε δψδεθα δηεζλείο ζπκθσλίεο
79

 ζρεηηθά 

κε ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ (κε ηελ νλνκαζία 

Globalabkommen). Οη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο φκσο είραλ απνθιεηζηεί απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία, θαζψο απεπζπλφηαλ θπξίσο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε 

Γαιιία θαη ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεξκαλία.
80

 ε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ζπκθσλίεο, 

ζπδεηήζεθε ε "απνδεκίσζε" ελψ ζε άιιεο ε θαηαβνιή ελφο "νθέινπο". Οη 

πεξηπηψζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ θάιππηαλ ππνζέζεηο ζπκάησλ ηεο 
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απνθαλζεί ην Γηθαζηήξην αλ, φπσο ηζρπξίδεηαη ε Ηηαιία, ην δηεζλέο δίθαην παξέρεη αηνκηθφ δηθαίσκα 

ζηα ζχκαηα παξαβηάζεσλ ηνπ λφκνπ πεξί έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ γηα άκεζεο απνδεκηψζεηο. Οχηε είλαη 

απαξαίηεην λα απνθαζίζεη αλ, φπσο ηζρπξίδεηαη ε Γεξκαλία, ην άξζξν 77 παξάγξαθνο 4 ηεο ζπλζήθεο 

εηξήλεο ή νη δηαηάμεηο ησλ ζπκθσληψλ ηνπ 1961 ζπλεπάγνληαη απηφκαηα ηζρπξηζκνί πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ησλ ηηαιηθψλ δηθαζηεξίσλ. ρη φηη πξφθεηηαη θπζηθά γηα αζήκαληα 

εξσηήκαηα. απιψο δελ δεηνχλ θακία απφθαζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

77
 Conference on Jewish Material Claims against Germany, δηαζέζηκν ζην 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/conference-on-jewish-material-claims-against-germany 
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 χκθσλα κε ην Άξζξν 46, ε «νηθνγελεηαθή ηηκή, νη δσέο ησλ αηφκσλ θαη ε ηδησηηθή πεξηνπζία φπσο 

θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο πξέπεη λα είλαη ζεβαζηέο». 

79
 Οη ζπκθσλίεο αθνξνχζαλ ηελ Απζηξία, ην Βέιγην, ηε Γαλία, ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ηελ Οιιαλδία, ηε Ννξβεγία, ηε νπεδία, ηελ Διβεηία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
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 Moisel, C., (2006), Pragmatischer Formelkompromiss: Dawdeutch-framzosische Globalabkommen 

von 1960, in Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschadingungfur NS-Verfolgte in West und 

Osteuropa 1945-2000, ed., Hockerts H., G., et. al. Gottingen: Walstein pp. 275-276. 
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«εζληθνζνζηαιηζηηθήο δίσμεο», κεξηθέο θνξέο δίσμεο ιφγσ ηεο «πνιηηηθήο ηνπο 

ερζξφηεηαο έλαληη ηνπ εζληθνχ ζνζηαιηζκνχ ή ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ 

ηδενινγηθψλ αληηιήςεσλ».
81

 

ε νξηζκέλεο κεηαγελέζηεξεο ζπκθσλίεο (θπξίσο κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο), ε Γεξκαλία επηζπκνχζε λα ηνλίζεη ηελ ex gratia θχζε ησλ πιεξσκψλ ηεο 

ζηα ζχκαηα, δειαδή ηελ πιεξσκή ησλ απνδεκηψζεσλ ρσξίο φκσο ε ίδηα λα 

αλαγλσξίδεη ηε λνκηθή ηεο ππνρξέσζε. ζνλ αθνξά ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, 

δελ ζεσξήζεθε απφ ηε Γεξκαλία (θαη απφ ηε γεξκαληθή βηνκεραλία) σο έγθιεκα 

πνιέκνπ. χκθσλα κε νξηζκέλεο ζπκθσλίεο, κφλν θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο επέηξεπε ηε δηεθδίθεζε 

απνδεκίσζεο.
82

 

Ζ ππφζεζε Ηηαιίαο θαηά Γεξκαλίαο δείρλεη έλα είδνο πνιηηηθήο αγαλάθηεζεο 

θαη, παξάιιεια, ηελ ηζρπξή επηζπκία λα απνδπλακσζεί ν ξφινο ηεο θξαηηθήο αζπιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ θαιχηεξα ηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ. Αλεμάξηεηα απφ 

ηελ εθηίκεζε ηεο ηηαιηθήο πξνζέγγηζεο ή ηελ απφθαζε ηνπ ΓΓ, παξακέλεη γεγνλφο ην 

πξφβιεκα ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θξάηνπο εηο βάξνο ησλ ζπκάησλ ησλ 

παξαβηάζεσλ απφ απηφ ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ ή ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ.  

Ζ πνηληθή δίσμε θαη ε έλλνηα ηεο παγθφζκηαο δηθαηνδνζίαο απνδεηθλχνπλ κηα 

αλακθηζβήηεηε εμέιημε, αθφκε θαη αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη κεξηθέο θνξέο 

πεξηνξηζκέλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αζπιία ηνπ θξάηνπο, πνπ ζεσξείηαη σο 

θαλφλαο ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, ζπληζηά (εθηφο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ jure gestionis) έλα 

πάληα αλππέξβιεην εκπφδην, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ ηε λνκνινγία ησλ εζληθψλ 

θαη δηεζλψλ Γηθαζηεξίσλ (κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο ζηηο ΖΠΑ) φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Υσξίο λα απνθαζηζηεί εάλ θαη ζε πνην βαζκφ νη ηηαιηθέο απνπνηήζεηο 

νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ πξνο ηε Γεξκαλία ήηαλ πιήξεηο θαη νξηζηηθέο, ην δήηεκα ησλ 
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 Erkenbrecher, A., (2012), A right to Irreconcilability?, Oradour sur Glane, German-French Relations 

and the limits of Reconciliations after World War II, in econciliation, Civil Society, and the Politics of 

Memory: Transnational Initiatives in the 20th and 21st Century, Birgit Schwelling (ed.), Columbia 

University Press. 
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German Forced Labour Compensation Programme, International Organization for Migration 
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δηψμεσλ ησλ Ηηαιψλ ζηξαηησηηθψλ (έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο γεξκαλν-

ηηαιηθήο δηακάρεο) αλαδεηθλχεηαη δηαξθψο. Πάιη φκσο, ζχκθσλα κε ηε γεξκαλν-

ηηαιηθή ζπκθσλίαο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 1961,
83

νη γεξκαληθέο νθεηιέο (Leistungen) 

πξννξίδνληαλ γηα ηα ζχκαηα ηεο δίσμεο ιφγσ ηεο «θπιήο, ζξεζθείαο ή ηδενινγίαο».
84

 

ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 3 ηνπ πληάγκαηνο 

ηνπ Γεξκαληθνχ Κξάηνπο ηεο 23
εο

 Μαΐνπ 1949 κε ηίηιν «κλήκε, επζχλε θαη 

κέιινλ»
85

 νη αηρκάισηνη πνιέκνπ απνθιείνληαλ απφ ηνλ θχθιν ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

απνδεκηψζεσλ. Ζ δηάηαμε απηή απεπζπλφηαλ θπξίσο ζηνπο Ρψζνπο θαη Ηηαινχο 

αηρκάισηνπο πνιέκνπ (αιιά φρη ζηνπο Πνισλνχο).
86

 

χκθσλα κε ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε, νη Ηηαινί ζηξαηηψηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο) δε ζα κπνξνχζαλ λα 

ράζνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο αηρκάισηνη πνιέκνπ, σο απνηέιεζκα κνλνκεξνχο θαη 

παξάλνκεο απφθαζεο ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ, θαζψο ηελ είραλ de facto απσιέζεη. 

Δπνκέλσο, κφλν φζνη βξέζεθαλ ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο (κηα πνιχ κηθξή 

νκάδα) ήηαλ ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο απνδεκηψζεηο ηνπ γεξκαληθνχ 

θξάηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξά ηελ επίζεκε λνκηθή αηηηνιφγεζε, ν ιφγνο γηα 

ηνλ απνθιεηζκφ ήηαλ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ 

άξζξνπ 11 ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ φζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

γεξκαληθψλ πιεξσκψλ (θαηά ηηο πνιχ δχζθνιεο πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ 

νινθιεξψζεθαλ ην 2000) θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ 

ζπκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Σν ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο είλαη 

φηη ε γεξκαληθή επηρεηξεκαηνινγία ήηαλ πνιχ θνξκαιηζηηθή ππφ ηελ έλλνηα φηη 

πξνζθνιιήζεθε ζηηο δηαηάμεηο πνπ ε ίδηα είρε ζρεδηάζεη. Φαίλεηαη φηη κηα ηέηνηα 
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πξνζέγγηζε δελ ήηαλ δεζκεπηηθή θαη φηη ε έληαμε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο δελ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνλφκεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

ηελ πξναλαθεξζείζα ππφζεζε Ηηαιίαο θαηά Γεξκαλίαο ην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην απέξξηςε ην ηηαιηθφ επηρείξεκα φηη δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ελφο 

θαλφλα αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαη θξαηηθήο αζπιίαο δηφηη είλαη δχν μερσξηζηά 

πξάγκαηα.
87

 Δπνκέλσο, ε αζπιία ηνπ θξάηνπο δελ επεξεάδεηαη κφλν ιφγσ 

παξαβηάζεσλ ηνπ jus cogens. Απηφ ην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη ζρεηηθφ, ζην κέηξν πνπ 

επηβεβαηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα εζληθά θαη δηεζλή Γηθαζηήξηα. Αλ θαη δελ 

απνηειεί έθπιεμε, ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηε γεξκαλν-ηηαιηθή δηακάρε 

πξνθαιεί θάπνηα ακεραλία. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη δελ πξνβιεπφηαλ ε 

ππφζεζε λα θηάζεη ζην ΓΓ, θαζψο ακθφηεξα ηα θξάηε ήηαλ θαη είλαη ζπκβαιιφκελα 

κέξε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ (1957) 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.
88

 Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηεζλήο δηθαηνδνζία ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπνκέλσο, ε αζπιία ηνπ θξάηνπο είλαη ζπρλά ζέκα 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη κφλν ηνπ δηθαίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα απμήζεη κφλν ηα 

αηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο ή αδηθίαο. 

 

2.3. Η πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο 

Ζ πεξίπησζε ησλ πνισληθψλ δηεθδηθήζεσλ είλαη δηαθνξεηηθή ηφζν πξνο ηηο 

ειιεληθέο ζέζεηο φζν θαη πξνο ηελ Ηηαιία. Ζ δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο 
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 Σν Γηθαζηήξην θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, ππφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ εζηκηθνχ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, έλα θξάηνο δελ ζηεξείηαη αζπιίαο απιψο θαη κφλν δηφηη θαηεγνξείηαη γηα ζνβαξέο 
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πνιέκνπ ζηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία είλαη θαλφλεο ηνπ jus cogens, νη θαλφλεο απηνί δελ έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε κε εθείλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζπιία ηνπ θξάηνπο. Απηέο νη δχν θαηεγνξίεο θαλφλσλ 

ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θξαηηθή αζπιία έρνπλ δηαδηθαζηηθφ 
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αζθνχλ δηθαηνδνζία έλαληη άιινπ θξάηνπο. Γελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην αλ ε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ 

νπνία αζθήζεθαλ νη πξνζθπγέο ήηαλ λφκηκε ή παξάλνκε. [. . .] 100. [. . Σν Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη 

φηη ην δήηεκα αλ έλα θξάηνο κπνξεί λα απνιαχεη αζπιίαο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ άιινπ θξάηνπο 

δηαθξίλεηαη ηειείσο απφ ην αλ έρεη αλαηεζεί ε δηεζλήο επζχλε ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη αλ πθίζηαηαη 

ππνρξέσζε επζχλεο απνδεκηψζεσο. " 
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έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε νβηεηηθή Έλσζε αλέιαβε αληηπξνζσπεχνληαο ηε ρψξα λα 

ιάβεη ηηο γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Πφληζληακ.
89

 Απηφ 

νδήγεζε ζε κία νινθιεξσηηθή ζηξαηεγηθή εζληθνπνίεζεο ησλ γεξκαληθψλ 

ηδηνθηεζηψλ ζηε ρψξα ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε αηνκηθέο δηεθδηθήζεηο γηα 

επαλνξζψζεηο θαηά ηεο Γεξκαλίαο. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1939, ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα SS
90

 δηεμήγαγαλ ηελ 

επηρείξεζε κε νλνκαζία Sonderaktion Krakau. Οη αθαδεκατθνί ηεο Κξαθνβίαο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζην Collegium Novum ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Jagiellonia πξνθεηκέλνπ 

λα κεηαθεξζνχλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Μεηαμχ ησλ ζπκάησλ ησλ 

εθηειέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ην Γεθέκβξην ηνπ 1939 θαη ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 1941 ήηαλ εθπξφζσπνη ηεο πνισληθήο πνιηηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

ειίη. Πελήληα εμέρνληεο Πνισλνί κειεηεηέο, θαζεγεηέο απφ ην Λβηβ, θαζψο θαη νη 

ζπγγελείο ηνπο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο δνινθνλήζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1941.
91

 

Μεηαμχ ησλ 6 εθαηνκκπξίσλ Πνισλψλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 εθαηνκκπξίσλ Πνισλψλ Δβξαίσλ, δνινθνλήζεθε έλαο 

κεγάινο αξηζκφο εθπξνζψπσλ ηεο πνισληθήο δηαλφεζεο, κεηαμχ άιισλ ην 1/3 ηεο 

πνισληθήο ειίη.
92

 Δπίζεο, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1939, νη γεξκαληθέο αξρέο 

θαηέγξαςαλ, θαηέζρεζαλ θαη κεηέθεξαλ νιφθιεξεο ζπιινγέο κνπζείσλ ζηε 

Γεξκαλία κε κεζνδηθφ θαη πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν.
93

 Σν θαηλφκελν ηεο ηέιεηαο 

νξγάλσζεο ηεο λαδηζηηθήο κεραλήο δήκεπζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο ηεο πνισληθήο 

θιεξνλνκηάο βαζίζηεθε ζηελ πξνπνιεκηθή αλαγλψξηζε πνπ είραλ δηεμάγεη γεξκαλνί 
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δνινθνλίεο θαη θαηαζηξνθέο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ζε δηάθνξεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

91
August, J., (1998), Genesis and political back ground of Sonderaction Krakau 6, (ε Πνισληθά) 

δηαζέζηκν ζην https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9656733 

92
 The mass murder of Polish intellectuals – and the German Nazis who got away with it δηαζέζηκν ζην 

https://www.dw.com/en/the-mass-murder-of-polish-intellectuals-and-the-german-nazis-who-got-away-

with-it/a-50815653 

93
 Sławomir Dębski, Witold M. Góralski (eds), (2004), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w 

stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, tom II. Dokumenty, Warszawa, p. 38. 



 

44 

ηζηνξηθνί ησλ ηερλψλ. Ο Κφθθηλνο ηξαηφο
94

 ήηαλ ν επφκελνο πνπ πξνρψξεζε ζε 

ιεειαηήζεηο ηεο πνισληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Οη απνθαινχκελεο εηδηθέο 

ηαμηαξρίεο ιαθχξσλ ("trofiejnyje otriady", trofiejnyj) θαηέζρεζαλ θαη απέζηεηιαλ 

έξγα ηέρλεο απφ ηελ Πνισλία ζηε νβηεηηθή Έλσζε.
95

 Μέρξη ζήκεξα, κλεκεία πνπ 

κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Πνισλία παξακέλνπλ ζηα ξσζηθά κνπζεία.
96

 

Σν 2004 κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Πνισλίαο,
97

 μεθηλάεη εθ 

λένπ ε δηεθδίθεζε γεξκαληθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ηε Γεξκαλία θαιψληαο ηελ 

πνισληθή θπβέξλεζε λα μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο κε ηε Γεξκαλία γηα λα ξπζκίζεη ηα 

αλνηθηά δεηήκαηα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκθσλία ηνπ Πφηζληακ ηεο 2αο Απγνχζηνπ 

1945 ζην θεθάιαην III (ζρεηηθά κε ηηο "επαλνξζψζεηο απφ ηε Γεξκαλία") απνθάζηζε 

λα δηαηξέζεη ηε Γεξκαλία ζε δχν δψλεο απνδεκίσζεο, ηελ αλαηνιηθή θαη ηε δπηηθή.
98

 

Δπηπιένλ, πξνέβιεςε φηη νη αηηήζεηο γηα απνδεκίσζε απφ ηελ νβηεηηθή Έλσζε ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια αληηθείκελα απφ ηε δψλε θαηνρήο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη απφ γεξκαληθά αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ. 

Ζ ΔΓ αλέιαβε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αμηψζεηο ηεο Πνισλίαο γηα απνδεκίσζε 

απφ ηε δηθή ηεο δεκία. Οη αμηψζεηο απνδεκίσζεο γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη άιιεο ρψξεο πνπ δηθαηνχληαλ απνδεκίσζε ζα 

ηθαλνπνηνχληαλ απφ ηηο δπηηθέο δψλεο θαη απφ ηα ζρεηηθά γεξκαληθά πεξηνπζηαθά 
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ζηνηρεία ζην εμσηεξηθφ.
99

 Δπηπιένλ, νη δπηηθέο δψλεο θαηνρήο ηεο ΔΓ έιαβαλ ην 

10% ηνπ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ ρσξίο ακνηβαία νθέιε, ηξφθηκα θαη νξηζκέλνπο 

θπζηθνχο πφξνπο. Ζ νβηεηηθή Έλσζε επξφθεηην λα θαιχςεη ηηο ζρεηηθέο αμηψζεηο 

ηεο Πνισλίαο γηα απνδεκίσζε ζε έλα κέξνο ησλ απαηηήζεψλ ηεο. 

Απηφ ζήκαηλε φηη ε ζπκθσλία ηνπ Πφηζληακ δελ θαζηέξσζε ηε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ Πνισλία λα πξνβεί ζε μερσξηζηέο αμηψζεηο απνδεκίσζεο. Ζ Πνισλία ζα 

κπνξνχζε λα βαζηζηεί κφλν ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο 16 

Απγνχζηνπ 1945, ζπλάθζεθε ζπκθσλία ζηε Μφζρα κεηαμχ Πνισλίαο θαη ΔΓ. 

χκθσλα κε απηή, ε νβηεηηθή Έλσζε απέθιεηζε ηελ Πνισλία "απφ ηηο απαηηήζεηο 

ηεο γεξκαληθήο πεξηνπζίαο θαη ησλ γεξκαληθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

απφ ηα κεξίδηά ηεο ζηηο γεξκαληθέο βηνκεραληθέο θαη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Πνισλία [...] αλ αλήθαλ ζηε γεξκαληθή επηθξάηεηα" (δει. πξψελ γεξκαληθά 

αλαηνιηθά εδάθε).
100

 

Δπηπιένλ, ε ΔΓ παξέδσζε ζηελ Πνισλία ζχκθσλα κε απηή ηε ζπκθσλία 

θαη θάιπςε ηηο πνισληθέο απαηηήζεηο, πνζνζηφ 15% ησλ παξνρψλ πνπ δηθαηνχηαη ζην 

πιαίζην ησλ απνδεκηψζεσλ απφ ηηο γεξκαληθέο θαηνρηθέο δψλεο. Ζ Πνισλία 

παξαηηήζεθε απφ ηα νθέιε απηά, κε αληάιιαγκα ε ΔΓ λα ηελ πξνκεζεχεη 

''γεξκαληθφ άλζξαθα'' κεηαμχ 8 θαη 10 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. Βάζεη απηήο ηεο 

δηκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΓ, ε Πνισλία ζπκθψλεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζπκθσλίαο ηνπ Πφηζληακ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν κφλνο απνδέθηεο ησλ αηηεκάησλ 

ηεο γηα απνδεκηψζεηο ήηαλ ε νβηεηηθή Έλσζε. Σα ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ επηζηξνθψλ πνπ εμνθιήζεθαλ ζηελ ΔΓ θαη ηελ Πνισλία θπκαίλνληαη απφ 6 

έσο 31,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο απφ 

ην 1938.
101

 

Τπάξρνπλ επίζεο θαηαζρέζεηο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Πνισλία ζηα 

Γεξκαληθά αλαηνιηθά εδάθε. Γηα ην ιφγν απηφ, ππήξμε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 
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δεηήκαηνο ηεο απνδεκίσζεο θαη ηνπ δεηήκαηνο ησλ εδαθηθψλ δηαθνξψλ απφ ηε 

Γεξκαλία, πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε Γηάζθεςε ηνπ Πφηζληακ ην 1945 κεηαμχ ησλ 

ληθεθφξσλ δπλάκεσλ ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, ε εθρψξεζε πξψελ γεξκαληθψλ εδαθψλ αλαηνιηθά ησλ ζπλφξσλ Oder θαη 

Nysa Łużycka κεηαμχ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Πνισλίαο θαη ε απαιινηξίσζε ηεο 

γεξκαληθήο πεξηνπζίαο ππήξμαλ κέξνο ησλ παξνρψλ απνδεκηψζεσλ.
102

 

Λφγσ ηεο ζπκθσλίαο πνπ νινθιεξψζεθε ζην Petersberg ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 

1949, νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο ζε 3 δπηηθέο δψλεο. 

ηηο 15 Μαΐνπ 1950, ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

1950, ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ζα πιεξψζεη 3,658 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα απφ ζπλνιηθά 10 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν ππφινηπν πνζφ κεηψζεθε 

θαηά 50%.
103

 ηηο 15 Απγνχζηνπ 1953, ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε ελεκέξσζε ηηο 

Γπηηθέο Γπλάκεηο φηη έθξηλε ζθφπηκν λα απειεπζεξψζεη πιήξσο ηε Γεξκαλία απφ ηηο 

απνδεκηψζεηο ηεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1954 «επεηδή ε Γεξκαλία είρε ήδε εθπιεξψζεη 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απνδεκηψζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα επαθφινπζα ηνπ πνιέκνπ».
104

 

ηε Μφζρα ζηηο 22 Απγνχζηνπ 1953, νη Μνιφηνθ θαη Grotewohl, ππνπξγνί 

εμσηεξηθψλ ηεο ΔΓ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, αλέθεξαλ φηη ε ζνβηεηηθή 

θπβέξλεζε, ζε ζπκθσλία κε ηελ πνισληθή θπβέξλεζε, ζα ζηακαηνχζε λα ιακβάλεη 

απνδεκηψζεηο απφ ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία απφ ηα ηέιε ηνπ 1953.
105

 Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξζεθε φηη «ε ζρέζε κε ηηο απνδεκηψζεηο, ε Γεξκαλία είλαη απαιιαγκέλε απφ 

ηελ απνπιεξσκή ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θξαηηθνχ ρξένπο πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε.
106

 

Ζ νβηεηηθή Έλσζε αλακέλεη απφ ηελ Πνισλία λα παξαηηεζεί απφ ηελ απνδεκίσζε 

κε αλάινγν ηξφπν.» 
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Έηζη, παξάιιεια κε ηε δήισζε ηεο απνπνίεζεο απνδεκηψζεσλ απφ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε ζηηο 23 Απγνχζηνπ 1954, ππνβιήζεθε δήισζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο 

Πνισληθήο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΔΓ 

γηα ηε Γεξκαλία, φηη ε «Γεξκαλία έρεη ήδε ηθαλνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο γηα δεκίεο θαη φηη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

Γεξκαλίαο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηξεληθήο αλάπηπμήο ηνπο».
107

 Ζ θπβέξλεζε 

ηνπ Πνισληθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, επηζπκψληαο λα ζπκβάιεη πεξαηηέξσ 

ζηε ξχζκηζε ηνπ γεξκαληθνχ πξνβιήκαηνο κε εηξεληθφ θαη δεκνθξαηηθφ πλεχκα θαη 

ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ πνισληθνχ έζλνπο απνθάζηζε λα παξαηηεζεί απφ ηελ 

απνδεκίσζε ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηελ Πνισλία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1958. 
108

 

Ζ λνκηθή ζεκαζία θαη ην εχξνο απηήο ηεο δήισζεο είλαη ηφζν 

ακθηζβεηνχκελεο φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ζ κνλνκεξήο παξαίηεζε ηνπ 

θξάηνπο απφ πθηζηάκελεο αμηψζεηο είλαη δήισζε κε λνκηθή βάζε. Κάζε θξάηνο 

κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηηο ππάξρνπζεο θαη ηηο ηζρπξηδφκελεο - ακθηζβεηνχκελεο - 

αμηψζεηο ηνπ. Ζ παξαίηεζε είλαη κνλνκεξήο πξάμε ζην Γηεζλέο Γίθαην. Γηα ην θξάηνο 

πνπ παξαηηείηαη ησλ αμηψζεσλ, απηή ε δήισζε έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ 

κπνξεί ην θξάηνο λα ηζρπξηζηεί ζην κέιινλ φηη νη ηζρπξηζκνί δελ ππάξρνπλ. Δάλ 

ππάξμεη απψιεηα απαηηήζεσλ σο απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαίηεζεο, κπνξεί λα κελ 

αλαδσνγνλεζνχλ πνηέ μαλά νη απαηηήζεηο απηέο αθφκε θαη κε "αθχξσζε" ηεο 

δήισζεο παξαίηεζεο.
109

 

Ζ δήισζε ηεο ζνβηεηηθήο θπβέξλεζεο ηεο 22αο Απγνχζηνπ 1953, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε Γεξκαλία είλαη "ειεχζεξε" απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

θξαηηθνχ ρξένπο πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε, είλαη κηα δήισζε γηα παξαίηεζε απφ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο είλαη ζαθέο ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε 

ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1953, αιιά ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο παξακέλεη ακθίβνιν.
110
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Σν γεγνλφο φηη απηή ε δήισζε αθνξνχζε ηε Γεξκαλία σο κία εληαία θξαηηθή 

νληφηεηα δείρλεη φηη ε ζπκθσλία ηεο 22αο Απγνχζηνπ ηζρχεη θαη γηα φιε ηε Γεξκαλία 

κεηά ηελ επαλέλσζή ηεο. Βεβαίσο, ζηε ζπλέρεηα ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε, ζε 

δηαβνχιεπζε κε ηελ πνισληθή θπβέξλεζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ απφθαζε ησλ 

ηεζζάξσλ δπηηθψλ δπλάκεσλ, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1954, απέθπγε εληειψο ηε 

ιήςε απνδεκηψζεσλ απφ ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο (ΛΓΓ). Ζ έθζεζε 

αλαθέξεηαη γεληθά ζηε ΛΓΓ, αιιά ζηελ θήξπμε ηεο παξάδνζεο ε θξάζε πνπ 

αλαιχεηαη εδψ: «ε ζρέζε κε ην παξφλ, ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε δειψλεη επίζεο φηη ε 

Γεξκαλία είλαη απαιιαγκέλε απφ ηελ επηζηξνθή ζηε νβηεηηθή Έλσζε ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ θξαηηθνχ ρξένπο» αλαθέξεηαη ξεηά ζηε "Γεξκαλία".
111

 

Ωο εθ ηνχηνπ, απηή ε δήισζε είλαη ελ κέξεη θαηαλνεηή σο ε παξαίηεζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο απφ αμηψζεηο θαηά ηεο Γεξκαλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Φπζηθά 

κπνξεί λα ππάξμεη θαη ε αληίζεηε εξκελεία, φηη ηελ πεξίνδν ηεο ζπκθσλίαο ππάξρνπλ 

δχν δηαθξηηέο θξαηηθέο νληφηεηεο θαη ε παξαίηεζε απφ ηε κία νληφηεηα δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ παξαίηεζε απφ ηελ άιιε. Γηα ηελ εξκελεία απηήο ηεο δήισζεο, 

απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα είλαη ην γεγνλφο φηη ν νθεηιέηεο απφ πιεπξάο 

ππνρξεψζεσλ απνδεκίσζεο έιαβε ρψξα ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία ηνπ Πφηζληακ σο 

"Γεξκαλία". Ωο εθ ηνχηνπ, ε "Γεξκαλία σο ζχλνιν" είλαη ν απνδέθηεο ηεο δήισζεο 

παξαίηεζεο.  

κσο, ε ΛΓΓ, ε νπνία δελ ππήξρε αθφκε ην 1945, ήηαλ κφλν κηα δψλε 

αληίδξαζεο ζηε Γεξκαλία πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ ΔΓ. Έηζη, ε δηαηχπσζε 

ηεο δήισζεο παξάδνζεο είλαη ζσζηή. Γεδνκέλνπ φηη αλαθέξεη ηε Γεξκαλία θαη φρη 

ηε ΛΓΓ, δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε παξαίηεζε αλαθέξεηαη κφλν ζηηο 

ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο ηεο ΛΓΓ. Απηή ε κεξηθή παξαίηεζε έξρεηαη φκσο ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Πφηζληακ. χκθσλα κε ηε ζπκθσλία 

ηνπ Πφηζληακ, ε ΔΓ ζα κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αμηψζεηο απνδεκίσζεο ζηελ 

πξψηε ζέζε απφ ηε δηθή ηεο δψλε θαηνρήο - αξγφηεξα απφ ηε ΛΓΓ. Ζ θξάζε πνπ 

αθνινπζεί ηε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε απφ δηθέο ηεο αμηψζεηο θαηά ηεο 

ΛΓΓ φηη ε "Γεξκαλία" είλαη απαιιαγκέλε απφ ηελ επηζηξνθή ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

θξαηηθψλ ρξεψλ πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε θαίλεηαη ινγηθή θαη ζπλεπήο. 
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 Goralski, W., (ed.) (2006), φ.π. ζει. 54. 
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2.3.1. Αηνκηθέο δηεθδηθήζεηο ζηελ Πνισλία 

Καη' αξρήλ πξέπεη λα δηαθξηζνχλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο: πξψηνλ, σο ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Πφηζληακ, νη γεξκαλνί πνιίηεο πνπ εγθαηέιεηςαλ 

ηα εδάθε θαη έραζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο σο απνηέιεζκα ησλ απαιινηξηψζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην πνισληθφ θξάηνο ρσξίο απνδεκίσζε, δεχηεξνλ, ηα άηνκα πνπ δελ 

ήηαλ γεξκαληθνί πνιίηεο ησλ νπνίσλ ε πεξηνπζία ζηε ζεκεξηλή Πνισλία 

θαηαζρέζεθε κεηά ην 1945 ρσξίο απνδεκίσζε θαη ηξίηνλ, ηα άηνκα - φρη κφλν νη 

Γεξκαλνί - πνπ κεηαλάζηεπζαλ απφ ηελ Πνισλία θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα, πνπ ην 

επίζεκν φλνκα ηνπ θξάηνπο ηεο Πνισλίαο  ήηαλ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Πνισλίαο, 

δειαδή απφ ην 1952 κέρξη ην 1989.  

ηελ πεξίπησζε αγσγψλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ αθηλήησλ πνπ θαηαηέζεθαλ 

απφ θιεξνλφκνπο, απνγφλνπο ελφο αηφκνπ ρσξίο γεξκαληθή ηζαγέλεηα πνπ πξηλ απφ 

ηηο 8 Μαΐνπ 1945 είρε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαζρεζεί ρσξίο θάπνηνπ 

είδνπο απνδεκίσζε ζηα πξψελ γεξκαληθά αλαηνιηθά εδάθε, ην πνισληθφ θξάηνο 

ζπρλά δελ ζα απνθχγεη ηελ επηζηξνθή ή ηελ απνδεκίσζε.  

Απηή ε απνδεκίσζε είλαη δηαθνξεηηθή φηαλ έρεη ζπλαθζεί κηα ζπκθσλία 

κεηαμχ δπν θξαηψλ, βάζεη ηεο νπνίαο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο νη αηηνχληεο πνιίηεο 

ηνπο απνθιείνληαη απφ ην λα έρνπλ ηέηνηεο αμηψζεηο φπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα κε γεξκαληθά αγαζά πνιηηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε πξψελ πνισληθά εδάθε, ηα νπνία θαηαζρέζεθαλ ρσξίο απνδεκίσζε 

κεηά ην 1945.  

Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε ην παξάδνμν ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ φηη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ Πνισλία, ε ίδηα ε ρψξα ηειηθά θαηέβαιε, δίθαηα, 

θαη ζπλερίδεη λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο πξνο ηνπο γεξκαλνχο εθηνπηζζέληεο ησλ 

εδαθψλ πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηελ Πνισλία απφ ην 1945 ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ 

δίθαην ελψ γηα ηνπο πνισλνχο πνιίηεο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία ηεο δελ 

ππάξρεη απηή ε πξφβιεςε. Ο ιφγνο απηήο ηεο απνπζίαο πξφβιεςεο έγθεηηαη ζηε 

ζπκθσλία ηεο ΔΓ κε ηε Γεξκαλία ζρεηηθά κε ηελ απνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απνδεκίσζεο. 
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2.4. Σπκπεξάζκαηα Κεθαιαίνπ 

 Γηαθαίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε φηη θάζε ρψξα ε νπνία είρε 

εκπινθή ζηηο ερζξνπξαμίεο ηνπ Β` ΠΠ έρεη δηαθνξεηηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ φζνλ 

αθνξά ηηο δηεθδηθήζεηο γηα απνδεκίσζε απφ ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο. Οη 

πεξηπηψζεηο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Πνισλίαο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ 

κε εηδηθφηεξεο αλαθνξέο ζηελ πιεζψξα ησλ πεξηπηψζεσλ βαξβαξηθψλ πξάμεσλ νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο πξνο ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ 

πεξηνπζία ηεο ρψξαο. 

Γηαθαίλνληαη πάλησο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζην είδνο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ 

πνιηηψλ ηνπο πνπ έρνπλ έλλνκν θαη εζηθφ ζπκθέξνλ λα ηηο δηεθδηθήζνπλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο, ε εμ νλφκαηνο απηήο, απνπνίεζε ησλ απνδεκηψζεσλ απφ 

ηελ ΔΓ, δελ ζπλεπάγεηαη θαη απηφκαηα απνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ 

ησλ Πνισλψλ ππεθφσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηηο ζθαγέο ακάρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε γεξκαληθή θαηνρή. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ Ηηαιία, δηαθαίλεηαη φηη ηα εζληθά Γηθαζηήξηα ησλ δχν θξαηψλ είλαη πιένλ 

δηαηεζεηκέλα πξνθεηκέλνπ λα εθθηλήζνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ 

ησλ δεκηψλ γεληθά ή αθφκα θαη ησλ αηνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ. 
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Κεθάιαηο 3
ο
: Η περίπηωζε ηες Διιάδας 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Μία απφ ηηο πηζηέο αλαθνξέο ζηελ θαηερφκελε Διιάδα θαη ηηο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Mazower,
112

 Βξεηαλφ ηζηνξηθφ ν 

νπνίνο αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηελ πεξίνδν ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο ζηελ Διιάδα θαη 

ζηα Βαιθάληα. Ο Mazower αλαθέξεη φηη ν ιηκφο, σο επαθφινπζν ηεο επίηαμεο ησλ 

ηξνθίκσλ, ν πιεζσξηζκφο σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο αθαίκαμεο ηεο ρψξαο 

αιιά θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, νη αληεθδηθήζεηο ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ 

απέλαληη ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ απνηεινχλ ηα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γεξκαληθήο θαηνρήο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, ζεηξά Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ αλαγλσξίδεη πάλσ απφ 100 πφιεηο θαη ρσξηά σο καξηπξηθά ηεο 

λαδηζηηθήο θαηνρήο.
113

 

Γηα ηνπο Αληαίνο θαη άιινπο (2006), ππάξρνπλ 104 εψο ζήκεξα 

αλαγλσξηζκέλα Οινθαπηψκαηα πφιεσλ  θαη ρσξηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Οη 

ζπλνιηθέο απψιεηεο αλέξρνληαη ζε 50.000 πνιίηεο, εμαηξνπκέλσλ φζσλ εζηάιεζαλ 

ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ελψ αληίζηνηρα θαηαγξάθνληαη νη ππξπνιήζεηο 

400.000 ζπηηηψλ.
114
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 M. Mazower, (1993), In Hitler`s Greece: The Experience of Occupation, Yale, xi. 

113
 Ζ ρξήζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ σο Μαξηπξηθήο Πφιεο ή Υσξηνχ γίλεηαη 

κε βάζε ην Άξζξν 18, παξ. 5 ηνπ Ν. 2503/1997 ζχκθσλα κε ην νπνίν: πληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ηξηκειήο επηηξνπή πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ ππνβνιή αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ πφιεσλ θαη ρσξηψλ 

εθείλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη ζε πιηθέο δεκηέο θαηά ηελ 

αληίζηαζε ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο1941-1944 σο "καξηπξηθψλ πφιεσλ" θαη "καξηπξηθψλ 

ρσξηψλ". Ζ επηηξνπή απνηειείηαη απφ έλαλ θαζεγεηή ηεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έλαλ εθπξφζσπν ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. θαη 

απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Υξέε γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο ραξαθηεξηζκφο γίλεηαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. Βι. επίζεο «Αληαίνο Π, Αξψλεο Π, Γιέδνο Μ, Καθνιχξε Α, Κνπινπθάθνο Π, 

Κπξηαθάθνο Γ, Κσλζηαληαξάθεο Φ, Μαγθάθεο Γ-Α, Παπαγηαλλάθεο Κ, Ρνχπαο Υ, (2006), Ζ Μαχξε 

Βίβινο ηεο Καηνρήο, Έθδνζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ νθεηιψλ ηεο Γεξκαλίαο 

πξνο ηελ Διιάδα, β‟ έθδνζε, Αζήλα. 

114
Αληαίνο Π, Αξψλεο Π, Γιέδνο Μ, Καθνιχξε Α, Κνπινπθάθνο Π, Κπξηαθάθνο Γ, Κσλζηαληαξάθεο 

Φ, Μαγθάθεο Γ-Α, Παπαγηαλλάθεο Κ, Ρνχπαο Υ, «ΖΜαύξε Βίβινο ηεο Καηνρήο», Έθδνζε ηνπ 
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ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2000, 37 Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο 

ίδξπζαλ ην Γίθηπν Μαξηπξηθψλ πφιεσλ θαη ρσξηψλ ηεο Διιάδαο 1940-1945, 

"ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΑ" κε έδξα ηα Καιάβξπηα θαη ζθνπφ «ηελ 

αλάιεςε νπζηαζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή κέηξσλ θαη 

πξνγξακκάησλ, γηα ηε δηαηήξεζε άζβεζηεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ησλ εθαηνκκπξίσλ 

ζπκάησλ ηνπ Β` Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γηα λα κελ μαλαγίλεη πφιεκνο, ηεο κλήκεο 

ηνπ Διιεληθνχ ιανχ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ αγψλα γηα ηε ζπληξηβή ηνπ 

Ναδηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ θαη ηεο θαηαμίσζεο ησλ αγσληζζέλησλ, ζθαγηαζζέλησλ, 

εθηειεζζέλησλ, δησρζέλησλ, θπιαθηζζέλησλ, καξηπξεζάλησλ, βαζαληζζέλησλ 

θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ ηνπο θαηά ηε Γεξκαληθή, Ηηαιηθή θαη 

Βνπιγαξηθή Καηνρή ηεο πεξηφδνπ 1940-1945». ήκεξα, ην δίθηπν απαξηζκεί 46 

Γήκνπο θαη 4 Κνηλφηεηεο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ 90 αλαγλσξηζκέλεο 

Μαξηπξηθέο Πφιεηο θαη Υσξηά. 

Δπίζεο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ επηδηψθεηαη ε πξνψζεζε ησλ αδειθνπνηήζεσλ 

κεηαμχ ησλ καξηπξηθψλ πεξηνρψλ θαη ε δεκηνπξγία κνλίκνπ δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο θαη 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κεηαμχ απηψλ θαη αληηζηνίρσλ πεξηνρψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ παξφκνηα βαξβαξφηεηα 

θαη θαηαζηξνθή, γηα ηελ θνηλή θαη απνδνηηθφηεξε δηεξεχλεζε ηεο ηζηνξίαο, ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, θαζψο επίζεο ε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ ειιεληζκνχ γηα ηε ζηήξημε αληηζηνίρσλ ζθνπψλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. 

Μία αθφκα νξγάλσζε ε νπνία αζρνιείηαη ελεξγά κε ηε δηεθδίθεζε ησλ 

απνδεκηψζεσλ είλαη θαη ην «Δζληθφ πκβνχιην Γηεθδίθεζεο ησλ Γεξκαληθψλ ησλ 

Οθεηιψλ ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηελ Διιάδα» ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1996 απφ ην 

Μαλψιε Γιέδν. θνπφο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε απφδνζε ησλ γεξκαληθψλ νθεηιψλ 

πξνο ηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα νη επαλνξζψζεηο γηα ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηελ 

αξπαγή ηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, νη απνδεκηψζεηο ζηα 

ζχκαηα ησλ λαδηζηψλ, ε έληνθε επηζηξνθή ηνπ θαηνρηθνχ δαλείνπ θαη ν 

επαλαπαηξηζκφο ησλ θιαπέλησλ αξραηνινγηθψλ θαη άιισλ πνιηηηζκηθψλ ζεζαπξψλ. 

                                                                                                                                                                      
Δζληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ νθεηιψλ ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηελ Διιάδα, β‟ έθδνζε, 

Αζήλα 2006. 



 

53 

Σέινο, ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, ε Παλειιήληα Έλσζε 

Γηθεγφξσλ γηα ηηο Γεξκαληθέο Απνδεκηψζεηο, ηδξχζεθε ηελ 1
ε 

Φεβξνπαξίνπ 1997 κε 

ζθνπφ ηε δηεθδίθεζε ησλ ηεζζάξσλ κνξθψλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ πξνο ηε 

Γεξκαλία, δειαδή ησλ Γεξκαληθψλ Δπαλνξζψζεσλ, ηνπ Καηνρηθνχ Αλαγθαζηηθνχ 

Γαλείνπ, ηελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ θαη δηαξπαγκέλσλ αξραηνηήησλ θαη άιισλ 

ζεζαπξψλ θαη ηηο Γεξκαληθέο Απνδεκηψζεηο πξνο ηνπο ηδηψηεο ζχκαηα θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο.  

Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηηο πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο βαζίδεηαη ζε 

ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλα γεγνλφηα εθ ησλ νπνίσλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο θαηαγξαθήο 

ηνπ ζπλφινπ απηψλ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ: 

(α) Θαλαηψζεηο, πξφθιεζε αλαπεξηψλ θαη εγθιεηζκνί ζε ζηξαηφπεδα 

ζπγθεληξψζεσλ, θαζψο θαη θαηαζηξνθή ηδησηηθψλ πεξηνπζηψλ.
115

 

(β) Καηαζηξνθή ππνδνκψλ.
116

 

(γ) Απνπιεξσκή θαηνρηθνχ δαλείνπ. 

(δ) Δπηζηξνθή θιεκκέλσλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ.
117

 

Σα παξαπάλσ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε ηεο Γηαθνκκαηηθήο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
118

 γηα ηε Γηεθδίθεζε ησλ Γεξκαληθψλ Οθεηιψλ
119

 ην 

2016 αλέξρνληαη σο απνδεκίσζε πεξίπνπ ζην πνζφ ησλ 300 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ 

ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ε νπνία δελ 

δεκνζηεχηεθε. Γηα ηελ Παλειιήληα Έλσζε Γηθεγφξσλ γηα ηε Γηεθδίθεζε ησλ 

Γεξκαληθψλ Απνδεκηψζεσλ, ε Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γ.Λ.Κ., ηελ νπνία   

δέρζεθε θαη αθνινχζεζε ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο  ε απφ 27-7-2016 ΔΚΘΔΖ ηεο 

Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, δηέπεηαη απφ έλα κηληκαιηζκφ θαη σο πξνο ηα 
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θνλδχιηα. Ζ  απφ 27-7-2016 θαη απφ 89 ζειίδεο ζπλ ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο  ΔΚΘΔΖ   

ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο  αθηέξσζε κφιηο κηάκηζε ζειίδα (43-44)    

γηα ηηο Γεξκαληθέο Απνδεκηψζεηο πξνο ηα ζχκαηα  θαη κφλν    κε   θάπνηνπο εληειψο 

γεληθφινγνπο θαη αφξηζηνπο  ππνινγηζκνχο  γηα ζαλάηνπο,  ηξαπκαηηζκνχο θαη 

αλαπεξίεο, ρσξίο λα αζρνιεζεί θαζφινπ κε ηηο νκεξίεο, εγθιεηζκνχο ζε ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο, βαζαληζκνχο, αλαγθαζηηθή εξγαζία, εκπξεζκνχο, αξπαγέο, δεψζεηο, 

ηεξάζηηεο πιηθέο θαηαζηξνθέο θαη πιηθέο δεκηέο. 

 θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ είλαη λα παξνπζηάζεη κία ηζηνξηθή 

αλάιπζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, θαζψο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο, αιιά λα ηηο 

παξνπζηάζεη ζπγθεληξσκέλεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπο ππφ ην πξίζκα ηνπ 

Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. 

 

3.2. Οη πεξηπηώζεηο ησλ λαδηζηηθώλ αληεθδηθήζεσλ θαη θαηαζηξνθώλ 

3.2.1. Καηαζηξνθέο πεξηνπζηώλ 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β` Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ είλαη ζεκαληηθέο νη 

θαηαζηξνθέο πεξηνπζηψλ, νη ιεειαζίεο θαη νη ππξπνιήζεηο νηθηψλ νη νπνίεο έιαβαλ 

ρψξα απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο. ε έγγξαθν ην νπνίν απεζηάιε ην 1943 πξνο ηελ 

Τπεξεζία Δληζρχζεσο Ππξνπαζψλ αλαθέξνληαη πεξίπνπ 414.067 πεξηπηψζεηο 

ππξνπαζψλ, 160.358 πεξηπηψζεηο ιεειαηεκέλσλ νηθηψλ θαη 86.443 πεξηπηψζεηο 

θαηεζηξακκέλσλ νηθηψλ ζε 27 λνκνχο ηεο ρψξαο.
120

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ αλαθέξνληαη ζε αληεθδηθήζεηο θαη αλαίηηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο.   

Δλδεηθηηθή αλαθνξά ζε Μαξηπξηθέο πφιεηο θαη ρσξηά ηεο Διιάδαο: 

 

3.2.2. Γίζηνκν 

ηηο 10 Ηνπλίνπ 1944, ηα ζηξαηεχκαηα Waffen-SS ηεο 4εο SS Polizei 

Panzergrenadier Division ππφ ηελ επνπηεία ηνπ SS-Hauptsturmführer Fritz 

Lautenbach πήγαλ ζην Γίζηνκν, κηα κηθξή ειιεληθή πφιε θνληά ζηνπο Γειθνχο, γηα 
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 Ηζηνξηθφ Αξρείν Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
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λα ηηκσξήζνπλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Αληίζηαζεο. πλνιηθά 

214 άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά εθηειέζηεθαλ ζην Γίζηνκν.
121

 

 

3.2.3. Βέξκην (Πύξγνη θαη Μεζόβνπλν ) - Αγία Παξαζθεπή (Δξκαθηά) 

Ζ θαγή ησλ Πχξγσλ ή αιιηψο ην Οινθαχησκα ησλ Πχξγσλ έιαβε ρψξα 

ζηηο 23 θαη 24 Απξηιίνπ 1944, ελψ νη θαγέο ηνπ Μεζνβνχλνπ ή αιιηψο ηα 

Οινθαπηψκαηα ηνπ Μεζνβνχλνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1941 θαη ζηηο 24 

Απξηιίνπ 1944. 

 Μάιηζηα, ζην Βέξκην ηελ πεξίνδν 22-28 Απξηιίνπ 1944 θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο Πχξγνπο θαη ζην Μεζφβνπλν (23-24 Απξηιίνπ 1944) πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο νη επηρεηξήζεηο Falke (Γεξάθη) θαη Maigewitter (Μαγηάηηθε 

Καηαηγίδα).
122

 χκθσλα κε ηηο Γεξκαληθέο πεγέο,
123

 νη πξάμεηο αληεθδίθεζεο ηνπο 

βαζίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ ΔΛΑ ζηελ πεξηνρή νη νπνίεο είραλ 

σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο απψιεηεο ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο.  

Σν απνηέιεζκα ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο ήηαλ λα ζαλαησζνχλ ζπλνιηθά 328 άηνκα απφ ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Βεξκίνπ. Δηδηθφηεξε κλεία, φπσο ζα εμεηαζηεί ζε επφκελν θεθάιαην 

είλαη ε αλαθνξά ζε «εθηειέζεηο νκήξσλ νη νπνίεο δελ εθπιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ θαηεγνξία ηνπ θφλνπ» απφ ηα 

γεξκαληθά δηθαζηήξηα ηε δεθαεηία ηνπ 1960.
124

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Δξκαθηάο, νη επηρεηξήζεηο ησλ 

γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 
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δηάθνξα ζηάδηα (6, 8, 10, 28 Μαξηίνπ θαη 22 Απξηιίνπ 1944) θαη είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ εθηέιεζε 63 άκαρσλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ.
125

 

 

3.2.4. Καιάβξπηα 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1943, ε 117ε ηαμηαξρία Jaeger ηνπ Γεξκαληθνχ ηξαηνχ, 

ππφ ηελ εγεζία ηνπ ζηξαηεγνχ Karl von Le Suire, δηέηαμε ζθιεξέο θαη καδηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληηζηαζηαθψλ ηεο πεξηνρήο. 

Μεηαμχ άιισλ δηέηαμε θαη ηε δνινθνλία φινπ ηνπ αξζεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

Καιαβξχησλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1943.
126

 Σα ζηξαηεχκαηα ηεο Wehrmacht 

«Kampfgruppe Ebersberger» έθαςαλ ρσξηά θαη κνλαζηήξηα θαη ππξνβφιεζαλ 

πνιίηεο ζηελ πνξεία πξνο ηα Καιάβξπηα. ηαλ έθζαζαλ ζηελ πφιε, ζπγθέληξσζαλ 

φινπο ηνπο άξξελεο πνιίηεο θαη ηνπο εθηέιεζαλ, ζπλνιηθά 500 άηνκα.
127

 

Σελ επφκελε κέξα ηα λαδηζηηθά ζηξαηεχκαηα έθαςαλ ηε Μνλή ηεο Αγίαο 

Λαχξαο, νξφζεκν ηνπ Διιεληθνχ Αγψλα Αλεμαξηεζίαο. πλνιηθά, πεξίπνπ 700 

πνιίηεο ζθνηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αληηπνίλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηρείξεζεο ζηα Καιάβξπηα.
128

 Δίθνζη νθηψ θνηλφηεηεο - πφιεηο, ρσξηά, κνλαζηήξηα 

θαη νηθηζκνί θαηαζηξάθεθαλ. ηα ίδηα ηα Καιάβξπηα πεξίπνπ 1.000 ζπίηηα 

ιεειαηήζεθαλ θαη θάεθαλ θαη πάλσ απφ 2.000 δψα θαηαζρέζεθαλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο έρεη 

αλαγλσξίζεη δεκνζίσο ηελ εζηθή επζχλε γηα ηε ζθαγή ζηα Καιάβξπηα, δελ έρνπλ 

θαηαβιεζεί απνδεκηψζεηο. ηηο 18 Απξηιίνπ 2000, ν ηφηε πξφεδξνο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, Johannes Rau, επηζθέθζεθε ηελ πφιε 
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ησλ Καιαβξχησλ γηα λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ληξνπήο θαη ηεο βαζηάο 

ζιίςεο γηα ηελ ηξαγσδία. Ωζηφζν, δελ απνδέρζεθε ηελ επζχλε εθ κέξνπο ηνπ 

γεξκαληθνχ θξάηνπο θαη δελ αλαθέξζεθε ζην δήηεκα ησλ απνδεκηψζεσλ. Ωο 

απνδεκίσζε, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο πξνζέθεξε κφλν δσξεάλ 

βηβιία θαη ππνηξνθίεο γηα ηα νξθαλά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο. Μέρξη ζήκεξα, ε 

Γεξκαλία δελ έρεη αθφκε απνδεκηψζεη ηνπο ιίγνπο επηδψληεο νχηε θαη ηνπο 

θιεξνλφκνπο ησλ ζπκάησλ απφ ηε λαδηζηηθή ζεξησδία. Δπίζεο, θαλέλαο Γεξκαλφο 

δηνηθεηήο (φπσο π.ρ. ν Ebersberger, ν νπνίνο επέβιεςε ηε ζθαγή θαη ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ Καιαβξχησλ θαη άιισλ, θαζψο θαη ν Dohnert, ν νπνίνο ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ 

εθηειεζηηθνχ απνζπάζκαηνο), νδεγήζεθε πνηέ ζηε δηθαηνζχλε.
129

 

 

3.2.5. Κνληνκαξί θαη Αιηθηαλόο 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1941 ν ζηξαηεγφο Kurt Student
130

 δηέηαμε ηνπο αιεμηπησηηζηέο 

λα εθηειέζνπλ φινπο ηνπο άξξελεο θαηνίθνπο ηεο πφιεο Κνληνκαξί ζηελ Κξήηε σο 

ηηκσξία γηα ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηε γεξκαληθή επίζεζε ζην λεζί δχν εκέξεο 

λσξίηεξα φπνπ νη ληφπηνη πνιέκεζαλ καδί κε ην 21 θαη ην 22 Σάγκα Πεδηθνχ ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο γηα ηελ άκπλα ηεο Κξήηεο. Δλψ νη Νενδειαλδνί αληηκεησπίζηεθαλ 

σο αηρκάισηνη πνιέκνπ, νη Γεξκαλνί απνθάζηζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. πγθεληξψζεθαλ φινη νη πνιίηεο ηεο πφιεο 

(άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά) θαη ππξνβφιεζαλ φινπο ηνπο άλδξεο, ζπλνιηθά 60 

άηνκα. ηε ζπλέρεηα, θαηέζηξεςαλ ην ρσξηφ θαη έθαςαλ ηα ρσξάθηα.
131

 

Γχν κήλεο κεηά ηελ πξψηε εθηέιεζε νη Γεξκαλνί ζπγθέληξσζαλ 118 πνιίηεο 

ζε κηα γέθπξα πάλσ απφ ηνλ πνηακφ Κεξίηε θνληά ζηνλ Αιηθηαλφ θαη ηνπο 

ππξνβφιεζαλ αθνχ ηνπο αλάγθαζαλ λα ζθάςνπλ ηνπο ηάθνπο ηνπο.
132

 Ο δηνηθεηήο 

ησλ Γεξκαλψλ αιεμηπησηηζηψλ Horst Trebes ηηκήζεθε απφ ηελ εγεζία ησλ Ναδί κε ην 

ηαπξφ ηνπ Ηππφηε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ εθείλε ηελ εκέξα ελψ αξγφηεξα ελψπηνλ 
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βξεηαληθνχ ζηξαηησηηθνχ δηθαζηεξίνπ
133

 κεηά ηνλ πφιεκν θαηαδηθάζηεθε ζε πέληε 

ρξφληα θπιάθηζεο αιιά ηνπ ρνξεγήζεθε απαιιαγή γηα ιφγνπο πγείαο.  

 

3.2.6. Βηάλλνο θαη Ακάξη 

ηηο 14-16 επηεκβξίνπ 1943 ν ζηξαηεγφο Friedrich-Wilhelm Müller
 134

 

πξνέβε ζε καδηθή εμφλησζε ησλ ακάρσλ ζε είθνζη ρσξηά ζηελ πεξηνρή Βηάλλνπ ηεο 

Κξήηεο.
135

 Πεξηζζφηεξνη απφ 500 πνιίηεο ζθνηψζεθαλ ζε δηάζηεκα δχν εκεξψλ θαη 

ηα ρσξηά ιεειαηήζεθαλ, θάεθαλ θαη νη θαιιηέξγεηεο θαηαζηξάθεθαλ. Οη Γεξκαλνί 

ζηξαηηψηεο ζθφησζαλ φινπο φζνη ήηαλ ζε ειηθία άλσ ησλ δεθαέμη εηψλ.
136

  Ο 

ζηξαηεγφο Müller ζπλειήθζε ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη εθηειέζηεθε απφ ηνπο 

Έιιελεο ην 1947.
137

 Καλείο άιινο δελ είρε δηθαζηεί γηα ηηο δνινθνλίεο απηέο θαη ε 

γεξκαληθή θπβέξλεζε αξλήζεθε λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο. Ο ζηξαηεγφο Müller 

επίζεο ζεσξήζεθε σο ν άλζξσπνο πνπ δηέηαμε ην Οινθαχησκα ηνπ Ακαξίνπ ζηελ 

Κξήηε ζηηο 22 Απγνχζηνπ 1944 φηαλ γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα εθηέιεζαλ 164 άξξελεο 

θαηνίθνπο ζε ελλέα ρσξηά ηεο πεξηνρήο.
138
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3.2.7. Μνπζησηίηζα θαη Κνκκέλν 

ηηο 16 Απγνχζηνπ 1943 ν ζηξαηεγφο Hubert Lanz, ηνπ νπνίνπ ηα 

ζηξαηεχκαηα είραλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Φηιηππηάδα ηεο Ζπείξνπ ζηε Γπηηθή Διιάδα, 

δηέηαμε ηνπο άληξεο ηνπ λα θαηαζηξέςνπλ ην ρσξηφ Κνκκέλν, ηζρπξηδφκελνη φηη νη 

πνιίηεο είραλ απεηιήζεη δχν Γεξκαλνχο αμησκαηηθνχο. Οη Γεξκαλνί μεθίλεζαλ κε ηε 

ζθαγή 153 αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ ελφο έσο εβδνκήληα 

πέληε ζηε Μνπζησηίηζα ζηηο 25 Ηνπιίνπ, ιφγσ ηεο αλαθάιπςεο κηαο πνζφηεηαο 

φπισλ θνληά ζην ρσξηφ. ηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ ζην Κνκκέλν φπνπ θαη 

εθηέιεζαλ ζπλνιηθά 317 πνιίηεο, 172 γπλαίθεο θαη 145 άλδξεο.
139

 

 

3.2.8. Χνξηηάηεο 

 Ζ ζθαγή ζην Υνξηηάηε έιαβε ρψξα ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1944. Μεηά ηε 

ζχιιεςε ηξηψλ γεξκαλψλ ζηξαηησηηθψλ απφ ηνλ ΔΛΑ, νη θαηνρηθέο δπλάκεηο 

πξνέβεζαλ ζε επηρείξεζε αληεθδίθεζεο θαηά ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ 

ζπγθεληξψλνληαο ηνλ πιεζπζκφ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη βάδνληαο θσηηά είηε κε 

εθηειέζεηο ζε απφζπαζκα.
140

 πλνιηθά 149 άκαρνη εθηειέζηεθαλ εθ ησλ νπνίσλ νη 

109 ήηαλ γπλαίθεο θαη παηδηά.
141

 

 

3.3. Σπλνιηθόο θαηάινγνο καξηπξηθώλ πόιεσλ θαη ρσξηώλ 

 Οη πξνεγνχκελεο βηαηφηεηεο νη νπνίεο δηαπξάρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηνρήο είλαη κέξνο κφλν ησλ ζπλνιηθψλ εθηειέζεσλ νη νπνίεο δηαπξάρζεζαλ ζε φιε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο (Γεξκαλία, Ηηαιία θαη Βνπιγαξία). 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη φια ηα καξηπξηθά ρσξηά θαη πφιεηο φπσο 

αλαγλσξίδνληαη ζήκεξα απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία. 

Κξήηε 

Άγηνο Βαζίιεηνο 

Βηάλλνπ Ζξαθιείνπ 

Ακηξάο Ζξαθιείνπ 

Άλσ Βηάλλνο 

Ζξαθιείνπ 

Άλσ Μέξνο Ρεζχκλνπ 

Αλψγεηα Ρεζχκλνπ 

Βαρφο Ζξαθιείνπ 

Βνξίδηα Ζξαθιείνπ 

Βξχζεο Ακαξίνπ 

Ρεζχκλνπ 

Γδφρηα Λαζηζίνπ 

Γεξαθάξη Ρεζχκλνπ 

Γακάζηα Ζξαθιείνπ 

Έκπαξνο Ζξαθιείνπ 

Καθφπεηξνο Υαλίσλ 

 

 

Καιάκη Ζξαθιείνπ 

Καιή πθηά Ρεζχκλνπ 

Καιιηθξάηεο Υαλίσλ 

Κακάξεο Ζξαθιείνπ 

Κάλδαλνο Υαλίσλ 

Κάησ Βηάλλνο 

Ζξαθιείνπ 

Κάησ χκε Ζξαθιείνπ 

Κεθαινβξχζη 

Ζξαθιείνπ 

Κνληνκαξί Υαλίσλ 

Κνμαξέ Ρεζχκλνπ 

Κνπζηνγέξαθν Υαλίσλ 

Κξχα Βξχζε Ρεζχκλνπ 

Ληβαδάο Υαλίσλ 

Λνρξηά Ρεζχκλνπ 

 

Μαιάζπξνο Υαλίσλ 

Μαγαξηθάξη 

Ζξαθιείνπ 

Μνλή Υαλίσλ 

Μνπξληέο Λαζηζίνπ 

Μχξηνο Λαζηζίνπ 

Πεχθνο Ζξαθιείνπ 

Ρίδα Λαζηζίνπ 

αρηνχξηα Ρεζχκλνπ 

 

άξρνο Ζξαθιείνπ 

θηλέ Υαλίσλ 

νχγηα Υαλίσλ 

πθνιφγνο 

Ζξαθιείνπ 

Σπκπάθη Ζξαθιείνπ 

Υφλδξνο Ζξαθιείνπ 

 

Ήπεηξνο θαη Δπηάλεζα 

Αεδνλνρψξη 

Ησαλλίλσλ 

Αξγίληα Κεθαινληάο 

Αζπξάγγεινη 

Ησαλλίλσλ 

Βνβνχζα Ησαλλίλσλ 

Γξεβελίηη Ησαλλίλσλ 

Γφιηαλε Ησαλλίλσλ 

Διάηε Ησαλλίλσλ 

Ζιηνρψξη Ησαλλίλσλ 

Καβαιιάξη Ησαλλίλσλ 

Καινπηάο Ησαλλίλσλ 

Καηαξξάθηεο Άξηαο 

Κνκκέλν Άξηαο 

Καηαξξάθηεο 

Ησαλλίλσλ 

Λεπηνθαξπά 

Ησαλλίλσλ 

Ληγθηάδεο Ησαλλίλσλ 

Μαθξίλν Ησαλλίλσλ 

Μαλαζζήο Ησαλλίλσλ 

Μεζνβνχλη Ησαλλίλσλ 

Κεθαιφβξπζν 

Ησαλλίλσλ 

Μνπζησηίηζα 

Ησαλλίλσλ 

Παξακπζηά 

Θεζπξσηίαο 

Ρνδάθηλν Άξηαο 

Σξίζηελν Ησαλλίλσλ 

Φιακπνπξάξη 

Ησαλλίλσλ 

Μαθεδνλία-Θξάθε 

Ακπειφθπην Κηιθίο 

Διαηνρψξη Πηεξίαο 

Δξκαθηά Κνδάλεο 

Γνμάην Γξάκαο 

Γξάκα 

Γξνζνπεγή Φιψξηλαο 

Διεπζεξνρψξη Πέιιαο 

Θεζζαινλίθε 

Καηαθχγην Κνδάλεο 

Κιεηζνχξα Καζηνξηάο 

Κιεηζηφ Κηιθίο 

Κνξκίζηα εξξψλ 

Κπδσληά Κηιθίο 

Κχξγηα Γξάκαο 

Κσζηαξάδη Καζηνξηάο 

Λέρνβν Φιψξηλαο 

Μειάλζην Καζηνξηάο 

Μεζφβνπλν Κνδάλεο 

Νέα Κεξδχιηα 

εξξψλ 

Νίθε Καζηνξηάο 

Πξνζνηζάλε Γξάκαο 

Πχξγνη Κνδάλεο 

έξβηα Κνδάλεο 

ηδεξφλεξν Γξάκαο 

Σξία Έιαηα Πέιιαο 

Υνξηηάηεο 

Θεζζαινλίθεο 

Υσξηζηή Γξάκαο 

Άλσ Καξπφθπην 

Ξάλζεο 

Πεινπφλλεζνο 

Άγηνη Αλάξγπξνη 

Λαθσλίαο 

Αεηφο Μεζζελίαο 

 

Βιαρέξλα Αξθαδίαο 

Δξπκάλζεηα Αραΐαο 

 

Καιάβξπηα 

Κεξπηλή Αραΐαο 

Λίκλεο Αξγνιίδαο 

 

Πηέξε Αραΐαο 

Ρνγνί Αραΐαο 

 

ηεξεά Διιάδα 

Αγία Δπζπκία 

Φσθίδαο 

Βνπληρψξα Φσθίδαο 

Γίζηνκν Βνησηίαο 

Δπηάινθνο Φσθίδαο 

Καιάκη Βνησηίαο 

Καινζθνπή Φσθίδαο 

Ληδσξίθη Φσθίδαο 

Ληιαία Φσθίδαο 

Μαπξνιηζάξη 

Φσθίδαο 

Νίθαηα Αηηηθήο 

Πξνζήιην Φσθίδαο 

Σπκθξεζηφο 

Φζηψηηδαο 

Τπάηε Φζηψηηδαο 

Θεζζαιία 

Γνκέληθν Λάξηζαο 

Σζαξίηζαλε Λάξηζαο 

Κεξαζηά Μαγλεζίαο 

Κνπηζνχθιηαλε 

Σξηθάισλ 

 

Νέα Αγρίαινο 

Μαγλεζίαο 

Ρηδφκπινο Μαγλεζίαο 

Γξάθεηα Μαγλεζίαο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%92%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%92%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%86%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%86%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Κεθάιαηο 4
ο
: Οη ζέζεης ηες Διιάδας αλαθορηθά κε ηης 

γερκαληθές αποδεκηώζεης 

 

4.1. Δηζαγσγή 

Οη δηεθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ 

πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Α` Π.Π. κέρξη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 έσο θαη ην 2010 θαη ε ηξίηε 

πεξίνδνο απφ ην 2010 έσο θαη ζήκεξα. Ζ πξψηε πεξίνδνο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ κέρξη ην 1947 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ πνιεκηθψλ 

απνδεκηψζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηξνθέο πνπ είραλ πξνθαιέζεη νη Γπλάκεηο ηνπ 

Άμνλα. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο κέρξη ην 1991 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηεθδίθεζε ησλ 

απνδεκηψζεσλ νη νπνίεο φκσο ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο απνπιεξψλνληαη ζε ζπλάθεηα κε 

ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ελψ ε ηξίηε πεξίνδνο κεηά ην 1991 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.  

 

4.2. Η πξώηε πεξίνδνο 1945-1995 

ηηο 18 Μαξηίνπ 1990, ζπλάπηεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Γεξκαλίαο φπνπ ε Γεξκαλία ζπκθψλεζε ζηελ θαηαβνιή 115 εθαηνκκπξίσλ κάξθσλ, 

ε νπνία, ζχκθσλα κε ηε γεξκαληθή πιεπξά απνηεινχζε θαη ηελ ηειηθή πιεξσκή ησλ 

απνδεκηψζεσλ. Ζ ζέζε απηή ηεο «ηειηθήο πιεξσκήο» φκσο απνξξίθζεθε απφ ηελ 

ειιεληθή πιεπξά, θαζψο ην πνζφ απηφ θάιππηε απνδεκηψζεηο γηα ηηο δηψμεηο αηφκσλ 

ιφγσ θπιεηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή δηαθνξεηηθήο «θνζκνζεσξίαο» θαη απεπζπλφηαλ 

θπξίσο πξνο ηελ απνδεκίσζε ησλ δηψμεσλ πνπ είρε ππνζηεί ν εβξατθφο πιεζπζκφο 

ηεο ρψξαο. 

ε απηή ηελ πεξίνδν, κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη νη θηλήζεηο ησλ παζφλησλ 

δήκσλ είλαη ζπαζκσδηθέο, θαζψο πξνζπαζνχλ λα θέξνπλ αληηκέησπνπο ηνπο 

εγθιεκαηίεο πνιέκνπ κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θφλνπ απέλαληη ζηα γεξκαληθά 

δηθαζηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δγθχθιην πξνο ηηο ειιεληθέο πξεζβείεο ε νπνία 

εθδφζεθε ηελ 4
ε
 Ηνπιίνπ 1945, (Αξ. 17210) αλαθέξεηαη φηη νη λεθξνί ησλ 

αληεθδηθήζεσλ δελ ήηαλ νπιηζκέλνη, νχηε ηεθκαίξεηαη απφ θάπνπ (εθηφο απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο) φηη ζπκκεηείραλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΔΛΑ 
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ζηελ πεξηνρή ηνπ Βεξκίνπ. θνπφο κάιηζηα ησλ αληεθδηθήζεσλ ήηαλ «ε πιήξεο 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή εμαζζέληζε ηεο Φπιήο καο, ψζηε λα κε δχλαηαη ηνπ ινηπνχ 

αχηε λα ζπλερίζεη ηελ ηζχλνπζαλ πλεπκαηηθήλ, νηθνλνκηθήλ θαη πνιηηηθήλ απνζηνιήλ 

ηεο ελ ηνηο Βαιθαλίνηο, απνζηνιήλ ηελ νπνίαλ ηεο έηαμαλ νη θπζηθνί θαη ηζηνξηθνί 

πξνυπνζέζεηο ηεο χπαξμήο ηεο». 

Ήδε απφ ην 1945, ζηε πλδηάζθεςε γηα ηηο Δπαλνξζψζεηο ηνπ Παξηζηνχ, είρε 

δηαθαλεί φηη ε Διιάδα δελ ζα δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηειηθά, θαζφζνλ 

ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθσλίεο φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ, δελ 

ππεγξάθε ε ζπκθσλία αξρηθά απφ ηε ρψξα καο, αιιά κεηά απφ δέθα κέξεο θαη 

ζεκαληηθέο πηέζεηο. Πάλησο, ζηε πλδηάζθεςε, ν Καζεγεηήο θαη ππεξεζηαθφο 

Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Αζαλάζηνο κπαξνχλεο είρε αλαθέξεη ηε ζπλνιηθή 

έθηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ αλαθέξνκελνο ζην 25% ησλ θαηνηθηψλ, ην 70% ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ην 75% ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ,  κεγάιν κέξνο ηνπ νδηθνχ 

θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ην ζχλνιν ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γεθπξψλ θαη 

ηνχλει, ελψ παξάιιεια δεκεχηεθε ην 80% ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ην 51% ησλ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
142

 

 

4.3. Η δεύηεξε πεξίνδνο 1995-2011 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 

ρξνληθά ζηε ξεκαηηθή δηαθνίλσζε ηελ νπνία επίδσζε ν Α. Παπαλδξένπ πξνο ηε 

γεξκαληθή θπβέξλεζε ην 1995 θαη ηε κεηέπεηηα αγσγή πξνο ην γεξκαληθφ δεκφζην 

ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Λεηβαδηάο (137/1997), ε νπνία επηθπξψλεηαη απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ην 2000 (ΑΠ 11/2000). Ζ ξεκαηηθή δηαθνίλσζε 

απνξξίθηεθε άκεζα απφ ηε Γεξκαληθή πιεπξά, θάηη ην νπνίν ζχκθσλα κε αξθεηνχο 

επηδεηθλχεη ηε λεπξηθφηεηα ηεο Γεξκαληθήο πιεπξάο σο πξνο ην ζέκα.
143

 

                                                           
142

 πγγειάθεο, Α (2013), «ΓΗΚΑΗΟΣΥΝΖ ΚΑΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΣΖ!». Τν δήηεκα ησλ γεξκαληθώλ 

νθεηιώλ: ην παξόλ σο ηζηνξία, Σεηξάδηα, ζει. 6. 
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 Μαγθάθεο Γ.Α., «Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνδεκηώζεσλ. Ννκηθό θαη εζηθό ρξένο…», 

25.11.1998  
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εκαληηθφ ρξνληθφ ζεκείν ζε απηή ηελ πεξίνδν είλαη ην 2003 φπνπ ζηελ 

ππφζεζε Μαξγέινπ, ην Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην έθξηλε φηη επί ηνπ παξφληνο δελ 

κπνξνχζε λα επηηξέςεη ηελ άξζε ηεο εηεξνδηθίαο ηεο Γεξκαλίαο. Σν δηθαζηήξην 

ζπλφςηζε ζπλνπηηθά ην θαζεζηψο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ γηα ηελ θξαηηθή αζπιία ζε 

κία παξάγξαθν, αλαθεξφκελν ζηελ (1) χκβαζε πεξί αζπιίαο θαη ζηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο, (2) ηα άξζξα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ 1991 

ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή αζπιία («άξζξα ILC») (φπσο ήηαλ ηφηε πξηλ γίλνπλ ε 

ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο δηθαηνδνηηθέο αζπιίεο ησλ θξαηψλ θαη ηεο 

ηδηνθηεζίαο, UN Doc A / Res 59/38, 2 Γεθεκβξίνπ 2004), (3) ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, (πνπ ζεσξείηαη πηζαλψο πεγή Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 (δ) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ (26 

Ηνπλίνπ 1945 ), (4) ηελ εζληθή λνκνζεζία, θαη ηδίσο ην ζρεηηθφ θαηαζηαηηθφ ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 5) λνκνινγία απφ αιινδαπά 

δηθαζηήξηα.  

Σν δηθαζηήξην έδσζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε δχν απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ECHR) ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο Mc Elhinney θαηά Ηξιαλδίαο, ππ' αξηζ. 31253/96, ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2001 θαη 

Al-Adsani θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, αξηζ. 35763/97 ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2001, 

θαζψο θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ γηα ην έληαικα ζχιιεςεο ηεο 

11εο Απξηιίνπ 2000. 

 

4.4.  Η ηξίηε πεξίνδνο 2011 έσο ζήκεξα 

Ζ ηξίηε πεξίνδνο, ε νπνία κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ρξνληθά ζην 2011 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν ζπκβάληα ηα νπνία επεξεάδνπλ ην ζέκα ησλ ειιεληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ. Πξψηνλ, ε θξίζε ρξένπο ηεο Διιάδαο ε νπνία μεθηλάεη ην 2010 κε ηελ 

δαλεηνδφηεζε ηεο ρψξαο απφ ηελ Δ.Δ., ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κέζσ ησλ κλεκνλίσλ δεκηνπξγεί εθείλν ην θιίκα ηφζν 

ζε επίπεδν πνιηηείαο φζν θαη θνηλσλίαο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ πξνο ηε γεξκαληθή πιεπξά. Ζ ζέζε απηή βξίζθεη ζηαδηαθά θαη 

αληαπφθξηζε ζηελ ίδηα ηε Γεξκαλία, φπνπ πιεπξέο πνπ αληηηίζελην ζηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηεο Α. Μέξθει αιιά θαη ηζηνξηθνί αλαδεηθλχνπλ ηφζν ην εζηθφ φζν θαη ην 

λνκηθφ πιαίζην ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ. 
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4.5. Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο 

Ζ βαζηθή ζέζε ηεο Γεξκαλίαο φπσο εθθξάζηεθε απφ ηνλ Καγθειάξην 

Υέικνπη Κνι
144

 ην 1991 είλαη φηη ν Κ. Καξακαλιήο ην 1958 είρε, ζε πξνθνξηθή θαη 

κπζηηθή ζπλάληεζε, δεζκεπηεί φηη ε Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα δηεθδηθήζεη ηηο 

πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο, θαζψο ζηεξείηαη απνδείμεσλ. Δληνχηνηο, ζηελ απαληεηηθή 

επηζηνιή ηνπ ηφηε Έιιελα πξέζβε ζηε Βφλλε, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, αλαθέξεηαη 

φηη «Δπηθπιάζζεηαη (ε Διιάδα) εληνύηνηο όπσο πξνβάιε λέαο απαηηήζεηο, αίηηλεο 

πξνέξρνληαη εμ εζληθνζνζηαιηζηηθώλ κέηξσλ δηώμεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

θαη ηεο θαηνρήο…»
145

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ζην αθέξαην νη αμηψζεηο ηεο 

ρψξαο έλαληη ηεο Γεξκαλίαο. 

 

4.5.1. Τα δεηήκαηα ηεο εηεξνδηθίαο θαη ηεο αζπιίαο εθηέιεζεο 

Σν ζεκαληηθφηεξν αληεπηρείξεκα ην νπνίν πξέπεη λα αληηθξνπζηεί είλαη απηφ 

ηεο εηεξνδηθίαο, δειαδή ην δηθαίσκα ελφο θξάηνπο λα απνθεχγεη ηελ εθδίθαζε κίαο 

ππφζεζεο απφ δηθαζηήξηα κία μέλεο ρψξαο αλ δελ ζπλαηλεί ην ίδην ζε απηή. χκθσλα 

κε ηελ αζπιία εθηέιεζεο, ππάξρνπλ εμαηξεηηθά απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, ψζηε έλα 

θξάηνο λα ιάβεη αζθαιηζηηθά κέηξα ελαληίνλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ελφο αιινδαπνχ θξάηνπο. Ζ παξαπάλσ ζέζε ζχκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο 

Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο αληηθξνχεηαη,
146

 φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, 

απφ ηε ιεγφκελε «αδηθνπξαθηηθή εμαίξεζε» φπνπ ην πξψην θξάηνο δελ εηεξνδηθεί 

απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πξάμεηο ηνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ζάλαην ή ζεκαληηθή βιάβε 

απέλαληη ζε άηνκα θαη ε πξάμε απηή ηειέζηεθε κέζα ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. 
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 Δθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ, 2/6/1991. 
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 Γιέδνο Μ, Καη έλα κάξθν λα ήηαλ… Οη νθεηιέο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα. Δθδφζεηο Ληβάλε, 

Αζήλα 2012. 
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 Βι. Σν Πφξηζκα ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ηηο Γεξκαληθέο Απνδεκηψζεηο 
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4.5.2. Η ζέζε ηνπ Γηεζλνύο Γηθαζηεξίνπ ηεο Χάγεο 

Ζ απφθαζε πνπ εθδφζεθε απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 

2012 απνηειεί ην ηειεπηαίν επεηζφδην ελφο δηθαζηηθνχ αγψλα πνπ μεθίλεζε πξηλ απφ 

ζρεδφλ δέθα ρξφληα ζην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δηθαηνδνηηθψλ αζπιηψλ 

ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ jus cogens. Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο ζχκθσλα κε ην 

Πφξηζκα απνθαίλεηαη φηη ε απνδνρή ηεο εηεξνδηθίαο θαη ε απφξξηςε απφ ηα εζληθά 

δηθαζηήξηα σο «απαξαδέθησλ» ησλ αγσγψλ ησλ ζπκάησλ δελ πξνζβάιιεη ηνλ 

νπζηαζηηθφ θαλφλα jus cogens θαη δελ επεξεάδεη ηελ νπζία. Ωο ηξφπν επίιπζεο ησλ 

δηεθδηθήζεσλ πξνηείλεη εθ ηνχηνπ ηελ πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία ή ζε δηπισκαηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο.
147

 

Οη ηζρπξηζκνί ελψπηνλ ησλ ηηαιηθψλ δηθαζηεξίσλ είραλ αζθεζεί θαηά ηνπ 

γεξκαληθνχ θξάηνπο ιφγσ βιάβεο πνπ ππέζηε ε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λαδηζηηθήο θαηνρήο ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Διιάδα απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 θαη 

ην Μάην ηνπ 1945. Αλ θαη απειάζεθαλ θαη ππεβιήζεζαλ ζε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, νη αηηνχληεο δελ είραλ πνηέ απνθηήζεη ην 

θαζεζηψο ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ, έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ, κεηά ην ηέινο ηεο 

ζχγθξνπζεο, λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε 

Γεξκαλία γηα ηελ απνδεκίσζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ζπκάησλ ησλ λαδηζηηθψλ 

δηψμεσλ.  

Οη δηάθνξεο απφπεηξεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ ησλ γεξκαληθψλ 

δηθαζηεξίσλ ήηαλ άθαξπεο, φπσο θαη ε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Κάπνηα ζχκαηα απεπζχλζεθαλ ζηα ηηαιηθά 

δηθαζηήξηα ησλ νπνίσλ ε αξρηθή ζέζε απνθαζίζηεθε απφ ην Corte di Cassazione 

ζηεξηδφκελν ζηελ ππφζεζε Ferrini.
148

 Πηζηεχνληαο φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε, απηή 

κεηαμχ ηνπ θαλφλα ηεο εηεξνδηθίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ην Ηηαιηθφ Αλψηαην Γηθαζηήξην απνθάζηζε λα δψζεη 
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 Δηδηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 14-15 αλαθέξεηαη φηη «ζην παξφλ ζηάδην εμέιημεο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, δελ ππάξρεη θαλέλαο γεληθά απνδεθηφο θαλφλαο ν νπνίνο, σο εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα ηεο 

θξαηηθήο αζπιίαο, ζα επέηξεπε ηε δηεμαγσγή αγσγήο θαηά αιινδαπνχ θξάηνπο ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ άιινπ θξάηνπο, ζρεηηθά κε αμίσζε απνδεκίσζε γηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ ζην 

θξάηνο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ ελαγνκέλνπ θξάηνπο - κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

θαη θαηά πφζν ζε θαηξφ πνιέκνπ ή εηξήλεο»  
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 CASE 5044, Ferrini v. Federal Republic of Germany δηαζέζηκν ζην 
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πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηειεπηαία ππφζεζε, αιιά ελίζρπζε θαη ηηο ειιεληθέο απνθάζεηο 

πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηεο Γεξκαλίαο γηα ζπγθξίζηκα γεγνλφηα νη νπνίεο θεξχρζεθαλ 

εθηειεζηέο ζην ηηαιηθφ έδαθνο, επεηδή δελ ζα κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ ζηελ 

Διιάδα. 

Ζ θαηάζρεζε ηεο βίιαο vigoni, γεξκαληθήο δεκφζηαο πεξηνπζίαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο φρζεο ηεο ιίκλεο Como, δηαηάρζεθε αθφκε θαη πξηλ νη ηηαιηθέο αξρέο 

απνθαζίζνπλ, ελ αλακνλή ηεο απφθαζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ, λα αλαζηείινπλ 

ηα απνηειέζκαηα. Δλ ησ κεηαμχ, ε Γεξκαλία είρε πξάγκαηη ππνβάιεη αίηεζε ζην 

Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο γηα κηα αίηεζε ακθηζβήηεζεο ησλ ηηαιηθψλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ, θαηά ηελ άπνςή ηεο, θαηά παξάβαζε ησλ δηθαηνδνηηθψλ 

ηεο αζπιηψλ. Αθνχ επηβεβαίσζε φηη ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

βάζεη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ θαη 

δέρζεθε φηη ε Διιάδα νξζψο παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία βάζεη ησλ ειιεληθψλ 

απνθάζεσλ πνπ θεξχρζεθαλ εθηειεζηέο ζηελ Ηηαιία, θαηέιεμε ζε θαηαδίθε, 

δηαηεξψληαο φηη νη ηηαιηθέο αξρέο δελ ηήξεζαλ ην ζπλεζηζκέλν θαζήθνλ ηνπο λα 

ζέβνληαη ηηο αζπιίεο ελφο αιινδαπνχ θξάηνπο, επηηξέπνληαο ηελ άζθεζε ησλ 

αζηηθψλ πξνζθπγψλ θαηά ηεο Γεξκαλίαο, ιακβάλνληαο ηελ επηβνιή εθηειεζηηθψλ 

κέηξσλ θαηά γεξκαληθήο πεξηνπζίαο ζην ηηαιηθφ έδαθνο θαη, ηέινο, κε ηε ρνξήγεζε 

εθηειεζηφηεηαο ζηηο ειιεληθέο απνθάζεηο ηεο ππνζέζεσο ηνπ Γηζηφκνπ.  

ην ίδην πλεχκα, επέβαιε επίζεο ζηηο ηηαιηθέο αξρέο λα ζεζπίζνπλ ηελ 

θαηάιιειε λνκνζεζία ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ζηεξίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ζε απνθάζεηο άιισλ δηθαζηεξίσλ. Ο 

δξφκνο γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ιχζεο είρε ήδε επηζεκαλζεί απφ ηελ απφξξηςε, 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, αληαγσγήο πνπ ππέβαιε ε Ηηαιία γηα απνδεκίσζε γηα 

παξαβηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ απφ ηηο γεξκαληθέο έλνπιεο δπλάκεηο. χκθσλα κε 

ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή δηθαηνδνζία, έλα ηέηνην εξψηεκα 

θάλεθε άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο αληηκαρφκελεο 

πιεπξέο γηα λα επηιχζνπλ κία ζχγθξνπζε θαη ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ γλσξίδεη 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ιφγσ ηεο αξραηφηεηάο ηνπο.
149
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 Πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα 6 Ηνπιίνπ 2010, Rec. 2010, ζει. 310-322, spec. ζει. 320-321, §§ 27-30. Σν 
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ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο, ε νπνία απέθιεηε ηηο δηαθνξέο πνπ αθνξνχζαλ γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο. 
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Με ηελ απφθαζή ηνπ, ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2012, ην Γηθαζηήξην πξνζπαζεί 

ηδηαηηέξσο λα ππελζπκίζεη φηη ζθνπφο ηεο εμέηαζήο ηνπ δελ είλαη λα πξνζδηνξίζεη εάλ 

ε Γεξκαλία θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηηο βηαηνπξαγίεο πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, έλα ζεκείν πνπ δελ ακθηζβεηήζεθε 

απφ ηε γεξκαληθή πιεπξά, αιιά απιψο λα αλαθεξζεί εάλ απηή ε επζχλε ζα κπνξνχζε 

λα δεηεζεί ελψπηνλ ησλ ηηαιηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Ζ εμέηαζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ πξνέβαιε ε Ηηαιία γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο πξνεγείηαη ζηελ απφθαζε ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 

2012 κε κηα ζεηξά ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηίζεην λα εθαξκφζεη 

ην Γηθαζηήξην. Πξψηνλ, ππελζπκίδεηαη φηη κφλν ην έζηκν είλαη ηθαλφ λα ξπζκίδεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ δηαθσλνχλησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Ηηαιίαο ζηελ 

επξσπατθή ζχκβαζε γηα ηηο θξαηηθέο αζπιίεο ηεο 16εο Μαΐνπ 1972 ιείπεη θαη θακία 

απφ ηηο δχν ρψξεο δελ έρνπλ επηθπξψζεη ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε 

δηθαηνδνηηθή αζπιία ησλ θξαηψλ θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2004. 

Αλ ινηπφλ ην γεληθφ Γηεζλέο Γίθαην είλαη ην κνλαδηθφ αληηθείκελν ηεο ππφζεζεο, ην 

ζέκα ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο δελ πξέπεη, λα κελ ην νδεγήζεη λα απνδείμεη ηελ 

χπαξμε ελφο ζπλήζνπο θαλφλα, αιιά λα θαζνξίζεη ην αθξηβέο πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

δειαδή ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο αζπιίαο. Μφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ππφζεζεο είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηπρφλ πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε απηήλ.  

Ωζηφζν, ην Γηθαζηήξην παξέκεηλε ζηε γξακκή ηνπ θαζαξφηεξνπ 

θιαζζηθηζκνχ θαη ζεψξεζε φηη πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πξαθηηθή θαη ηε λνκηθή 

δηθαηνδνζία ησλ θξαηψλ, δίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαζψο 

θαη ζηηο πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εζληθά Γηθαζηήξηα θαζνξίδνπλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ αζπιηψλ. Με άιια ιφγηα, κφλνλ ε επαθή κε κηα πξαθηηθή επαξθψο 

ηεθκεξησκέλε θαη πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπκπεξηθνξά ησλ ηηαιηθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ φπσο 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ εζηκηθνχ Γηθαίνπ. Απηφο ν 

πξνβιεκαηηζκφο μεθηλάεη γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο εμαηξέζεηο απφ ηελ αζπιία πνπ 

πξνσζήζεθε απφ ηελ ηηαιηθή πιεπξά. πσο ππνβιήζεθε ζην Γηθαζηήξην, ε 

"εμαίξεζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα"
150

 ζπλνδεχηεθε απφ δχν άιια επηρεηξήκαηα 
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πνπ παξείραλ ηε βάζε γηα ηελ άξζε ηεο γεξκαληθήο αζπιίαο: ην έλα ε ζέζε ησλ 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη ην άιιν ην δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηε δηθαηνζχλε. 

 Πξηλ απφ ηελ εμέηαζε γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ επηηαθηηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ νπζηαζηηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο αζπιίεο, ην Γηθαζηήξην ζεψξεζε αλαγθαίν 

ηελ εμέηαζε ηνπ ηηαιηθνχ επηρεηξήκαηνο πνπ αληιείηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

γεγνλφησλ. κσο, απηή ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ απνζπλδέεη ηα γεγνλφηα ηνπ λφκνπ 

βξίζθεη ππνζηήξημε κφλν ζηελ πξαθηηθή νξηζκέλσλ εζληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ηα νπνία 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ εηδηθή θχζε ηεο παξάβαζεο απφ ην θξάηνο, αλεμάξηεηα απφ 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ εθαξκνγή, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφηεηα κηαο πηζαλήο άξζεο ηεο αζπιίαο. Απηή ήηαλ αθξηβψο ε πξνζέγγηζε 

πνπ πηνζέηεζε ην ηηαιηθφ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Ferrini, ε νπνία δελ 

αλαθέξεηαη εηδηθά πξνο ην jus cogens, αθφκε θαη αλ ε λνκηθή αλάιπζε ηνπ ελέπλεπζε 

ζαθψο απηή ηε ζεσξία.  

Πξάγκαηη, ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηνπ ζεκειηψδνπο ραξαθηήξα ηεο παξαβηαζζείζαο ππνρξέσζεο 

επέηξεςε θπξίσο ζην Γηθαζηήξην λα δηαξζξψζεη ηε δηθή ηνπ απφθαζε εζηηάδνληαο 

θαηαξράο ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

θξαηηθά Γηθαζηήξηα δηαηππψλνπλ ην πξφβιεκα ησλ αζπιηψλ κε εθείλν ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, πξνηνχ δψζεη ηε δηθή ηνπ εμήγεζε γηα ηηο ζπιιεγφκελεο 

ιχζεηο. 

Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ επηρεηξήκαηνο πνπ ζηεξηδφηαλ 

ζηε ζνβαξφηεηα ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιήζεθαλ θαηά ηεο Γεξκαλίαο πξέπεη, 

σζηφζν, λα αλαδεηεζεί ζηελ έιιεηςε πξνεγνχκελσλ πξαθηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ην Γηθαζηήξην δελ παξαιείπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Αλψηαην Ηηαιηθφ Γηθαζηήξην είρε, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ππνζέζεσλ ηνπ 2008, αλαγλσξίζεη ην έξγν 

ηεο lege ferenda δειψλνληαο ζπλεηδεηά ηελ πξφζεζε αλάδεημεο ελφο λένπ θαλφλα, ν 

νπνίνο φκσο ήδε ζεσξείηαη «κέξνο (ελζσκαησκέλν) intégrantede ηεο δηεζλνχο 

έλλνκεο ηάμεο».
151

 Σν Ηηαιηθφ Γηθαζηήξην είρε άιισζηε αλαγλσξίζεη ηελ απνπζία 

απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζην Γηεζλέο Γίθαην ηεο ππνηηζέκελεο εμαίξεζεο γηα ηα 
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αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην θελφ κεηαμχ ηεο ζέζεο ηνπ θαη ηεο δηεζλνχο 

λνκηκφηεηαο.  

Με απηή ηελ εκθαηηθή αλαθνξά ζηελ απφθαζε ησλ δηθαζηψλ ην Γηθαζηήξην 

ηεο Υάγεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Ηηαιηθνχ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε Milde, φπνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαγλψξηζε 

κηαο "εμαίξεζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα" δελ κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζε κηα 

θαζαξά πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ δηθαηνδνζία ηεο απφθαζεο Jones νθείιεηαη επίζεο 

ζην γεγνλφο φηη επέηξεςε ηελ επηζηξνθή ζηελ ππφζεζε Pinochet θαη κεηαμχ ησλ 

ιχζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ησλ θξαηηθψλ 

ππαιιήισλ θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ 

θξάηνπο ελψπηνλ μέλνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ Ηηαιία είρε πξάγκαηη αθνχζεη ηηο πξφζθαηεο 

εμειίμεηο ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γίθαην θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηηθψλ 

αληηπξνζψπσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηα δηεζλή εγθιήκαηά ηνπο. 

Σν επηρείξεκα ήηαλ, σζηφζν, θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία. Ζ αζπιία πνπ ρνξεγείηαη 

γηα ην θξάηνο έρεη άκεζε επέθηαζε ζην φηη επηηξέπεηαη ην φθεινο ησλ παξαγφλησλ 

ηεο κε ζηφρν «ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ νξγάλσλ ησλ ζπλεπεηψλ 

ησλ ελεξγεηψλ απφ ην θξάηνο γηα ην νπνίν ελεξγεί θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί έηζη ν 

ζεβαζκφο ηνπ». 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ ζπκπεξαζκάησλ, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην 

γεγνλφο φηη ην Γηθαζηήξην δελ ιακβάλεη ππφςε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ηηαιηθψλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ λα δηεθδηθήζνπλ 

απνδεκηψζεηο γηα ηε δεκία πνπ ππέζηεζαλ. Πξάγκαηη, νη νπζηαζηηθνί θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ απηνχο πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο επζχλεο βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν απφ ηνλ δηαδηθαζηηθφ θαλφλα ησλ αζπιηψλ. Γηα λα ηεζεί κε άιιν 

ηξφπν, ε δηθαηνδνηηθή αζπιία δελ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε γηα ην 

δηθαίσκα απνδεκηψζεσλ, αιιά εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν Γηθαζηήξην 

δηαπηζηψλεη επίζεο, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, άιινπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ απφξξηςε ηνπ επηρεηξήκαηνο πνπ πξνέβαιε ν ελαγφκελνο.  

Δληνχηνηο, ην Γηθαζηήξην θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ην επηρείξεκα ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ελαγφκελσλ
152

 φηη ην γεληθφ Γηεζλέο Γίθαην δελ 
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επαλεμεηάδεη θαλέλα αηνκηθφ δηθαίσκα ζηελ απνδεκίσζε ησλ δεκηψλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε παξαβίαζε ηνπ Γηθαίνπ Πνιέκνπ.
153

 Γηα λα ην αλαιχζεη δεφλησο, ε 

ιχζε πνπ πξφηεηλε ην Γηθαζηήξην θαίλεηαη λα είλαη αιεζηλά βαζηζκέλε ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηα θξαηηθά Γηθαζηήξηα, ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, νδεγνχλ ζηελ 

εθηίκεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ δηθαζηή απφ ηνλ νπνίν εθδφζεθε ε απφθαζε γηα λα 

εγθξίλεη ηελ εθηέιεζή ηνπ. Έλαο ηέηνηνο έιεγρνο είρε εθαξκνζηεί απφ ηε Βνπιή ησλ 

Λφξδσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο NML Capital θαηά Αξγεληηλήο, φπνπ ήηαλ αλαγθαίν λα 

πξνζδηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα αλαηξέζεσο ησλ θπξηαξρηθψλ αζπιηψλ ζε δηαδηθαζία 

πνπ αζθήζεθε ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ κε ζθνπφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηεο Νέαο Τφξθεο θαηά ησλ αξρψλ ηεο Αξγεληηλήο.
154

 

Ο Lord Phillips είρε, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζεσξήζεη φηη έπξεπε λα ιάβεη 

ππφςε ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ηεο θχξηαο δίθεο ελψπηνλ ηνπ αιινδαπνχ 

Γηθαζηεξίνπ. ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ν εκπνξηθφο ραξαθηήξαο ηεο επίκαρεο 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα αληηηαρζεί ζηηο αζπιίεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

θήξπμεο ηεο εθηειεζηφηεηαο, ν δηθαζηήο πξφηεηλε λα δνζεί θαηαθαηηθή απάληεζε θαη 

λα επηθαιεζηεί «ηε θχζε ηεο ε ππνθείκελε πξάμε πνπ νδήγεζε ζηελ αγσγή θαη φρη ε 

θχζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ν ελάγσλ [επηδίσμε] λα επηβάιεη ηελ αμίσζή ηνπ». 

 Ο Νφκνο πεξί Πνιηηηθήο Γηθαηνδνζίαο θαη Γηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 1982 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε αιινδαπήο απφθαζεο θαηά ηξίηνπ θξάηνπο κφλν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε δηθαηνδνζία απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

αξκφδηα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ πεξί θξαηηθήο αζπιίαο ηνπ 1978
155

 λα 

εμαξηήζεη ηελ εθηέιεζε ηεο αιινδαπήο απνθάζεσο.  

Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην δελ εμήγεζε ηνπο ιφγνπο πνπ ην νδήγεζαλ λα 

εθαξκφζεη απηή ηε ιχζε κε ην Γηεζλέο Γίθαην φζνλ αθνξά ηελ θξαηηθή αζπιία. 

πσο έρνπλ ηα πξάγκαηα ζην Ηδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην, ε απφθαζε απφ ηνλ δηθαζηή 
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ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε δηθαηνδνζία ηνπ δελ 

θαζνξίδεηαη απφ αιινδαπφ Γίθαην.
156
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Κεθάιαηο 5
ο
: Σσκπεράζκαηα 

 

Δλψ νη θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ηεο Γεξκαλίαο γηα ηηο δηψμεηο ηνπ 

εζληθνζνζηαιηζκνχ είλαη ζεκαληηθέο, ην πςειφ επίπεδν ηνπο νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ 

απνδεκίσζε γηα ηα ζχκαηα εβξατθήο θαηαγσγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κεληαίσλ ζπληάμεσλ). Αλαδεηψληαο ιφγνπο γηα ηελ έληαζε κεηαμχ ηεο Γεξκαλίαο θαη 

ησλ ζπκάησλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ν επηιεθηηθφο θαη θαζπζηεξεκέλνο 

ραξαθηήξαο ηεο γεξκαληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ. Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

ήηαλ ε άληζε κεηαρείξηζε ησλ ζπκάησλ.  

Σν jus cogens απνηειεί κέξνο ηεο ζπληαγκαηηθήο αληίιεςεο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ. Υσξίο λα ακθηζβεηήζνπκε νξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα αξγή εμέιημε ε νπνία, 

έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, δελ ζα νδεγήζεη πνηέ 

ζε κηα θαηάζηαζε φκνηα κε εθείλε ηνπ θξαηηθνχ ζπληαγκαηηζκνχ.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ε δεκνθξαηία ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο δελ κπνξεί λα 

αληηγξάςεη ην θξαηηθφ κνληέιν. Δπνκέλσο, ζηελ εμέιημε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, είλαη 

θαιχηεξν λα κηιάκε γηα ηελ εκθάληζε κηαο ηεξαξρίαο (αληί ηεο ζπληαγκαηνπνίεζεο) 

θαη θπζηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (θαη φρη απαξαίηεηα ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ). Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη ην πξφβιεκα ηεο αζπιίαο ηνπ 

θξάηνπο νδεγεί ζηελ αληίζεζε ηνπ θξάηνπο πξνο ην άηνκν. Δλψ ε ζέζε ηνπ θξάηνπο 

ζην παξειζφλ ήηαλ θεληξηθή θαη θπξίαξρε ζε ζρέζε κε ην άηνκν, ππάξρεη ζήκεξα ε 

αληίζεηε ηάζε λα ζηεξίδεηαη ην Γηεζλέο Γίθαην ζηε κνλαδηθή ζέζε ηνπ αηφκνπ.  

Ζ ελ ιφγσ αληίζεζε είλαη πξαγκαηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα ηερλεηή, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ λφκνπ θαη ηεο θπξηαξρίαο.
157

 Οξηζκέλα Γηεζλή 

Γηθαζηήξηα πηέδνπλ κεξηθέο θνξέο ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ην θξάηνο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ν Alain Pellet ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηνλ φξν "ην δηθαίσκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο".
158

Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο απνθάζεηο ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα 

μερλάκε φηη ην άηνκν θαη ην θξάηνο ρξεηάδνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. ε θάζε πεξίπησζε 

πξέπεη λα απνθχγνπκε ηελ εληχπσζε φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο 

ζπληαγκαηνπνίεζεο είλαη λα απνδπλακψζεη ην θξάηνο. 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο λνκνινγίαο, νη ππνζέζεηο ζπλδένληαη 

ζπλερψο κε ηνλ ζεζκφ ηεο αζπιίαο ηνπ θξάηνπο. Ωζηφζν, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

ηεζεί απηή ε αζπιία ζην πιαίζην κηαο παξέθθιηζεο απφ ηελ αξρή ηεο θπξηαξρηθήο 

ηζφηεηαο.
159

 Καηαξράο, δελ είλαη ε ηζφηεηα ησλ θξαηψλ πνπ είλαη θπξίαξρε, αιιά 

αληηζηξφθσο είλαη ε θπξηαξρία ησλ θξαηψλ πνπ είλαη ηζφηηκε (ηα θξάηε είλαη ίζα ζηε 

δηθηά ηνπο θπξηαξρία σο πνηνηηθφ θαη φρη σο πνζνηηθφ ζηνηρείν). Δπηπιένλ, ε ππνβνιή 

ηνπ θξάηνπο ζην Γηεζλέο Γίθαην δελ ηζνδπλακεί κε πεξηνξηζκφ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

(εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ). Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ (λνκηθψλ) πεξηνξηζκψλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

ππνλφκεπζεο ηεο θπξηαξρίαο πνπ πξνθχπηεη απφ (παξάλνκεο) παξαβηάζεηο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ινγηθή, βάζεη ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο 

δηεζλνχο πξαθηηθήο, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε ζεκαληηθέο εμσδηθαζηηθέο 

ζεσξήζεηο πνπ δελ εθθξάδνληαη αλνηρηά απφ ηα δηθαζηηθά φξγαλα. Ωζηφζν, εάλ ε 

αζπιία ηνπ θξάηνπο επξφθεηην λα ππνβιεζεί ζε λέεο ζηαδηαθέο εμαηξέζεηο (πνπ είλαη 

δπλαηφλ) θαη δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ελφο επίζεκνπ θαη δεζκεπηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ 

θαλφλσλ ηνπ jus cogens, ζα πεξίκελε θαλείο έλα θχκα αγσγψλ ζε εζληθέο θαη δηεζλείο 

δηθαηνδνζίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη εάλ ε αζπιία ηνπ θξάηνπο έπξεπε λα θαηαξγεζεί ή λα 

πεξηνξηζηεί ζηελ πεξίπησζε ζπκάησλ παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ, νη δίθεο δελ ζα αθνξνχλ πιένλ ηελ αζπιία, αιιά ηελ ίδηα 

ηελ νπζία θάζε παξαβίαζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε δίσμε μέλσλ θξαηψλ 

κπνξεί λα απνηχρεη ιφγσ αλεπαξθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή λα είλαη αδχλαην λα 

επηηεπρζεί. Δμάιινπ, αθφκε θαη αλ ε άξλεζε ησλ Ηηαιηθψλ Γηθαζηεξίσλ απφ ηε 

                                                                                                                                                                      
content/uploads/2016/02/PELLET-2000-State-sovereignty-and-the-protection-of-fundamental-human-

rights.pdf 

159
 ΓΓ, cij, Ηηαιία θαηά Γεξκαλίαο (αξηζ. 1), παξ. 57: "Οη εμαηξέζεηο απφ ηελ θξαηηθή αζπιία 

απνηεινχλ απφθιηζε απφ ηελ αξρή ηεο θπξηαξρηθήο ηζφηεηαο. Ζ αζπιία κπνξεί λα είλαη απφθιηζε απφ 

ηελ αξρή ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο θαη ηελ πξνθχπηνπζα αξκνδηφηεηα. " 
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γεξκαληθή δηθαηνδνηηθή αζπιία γηλφηαλ δεθηή, ε αζπιία απφ ηελ εθηέιεζε ζα 

απνηεινχζε δεχηεξν εκπφδην. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηαδηαθά ε κεηαηφπηζε ησλ δηεθδηθήζεσλ 

πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ ηα θξάηε ζε επίπεδν ηνπηθψλ αξρψλ ή αθφκα θαη 

αηνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ. ε απηφ βαζίδεηαη ε λέα πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, 

αιιά θαη άιισλ, φζνλ αθνξά ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ θαζψο φηαλ απηέο 

δηεθδηθνχληαη κεηαμχ θξαηψλ άιινη παξάγνληεο φπσο πνιηηηθνί ή ηζηνξηθνί κπνξεί λα 

γίλνληαη εκπφδηα. Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 

ηεο Διιάδαο, νη δηεθδηθήζεηο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ βξίζθνπλ ζεκαληηθά 

εξείζκαηα αθνχ δελ ηεθκαίξεηαη ηζηνξηθά φηη απηέο νη αξρέο έιαβαλ θάπνηνπ είδνπο 

απνδεκίσζε κεηά ην ηέινο ηνπ Β` ΠΠ γηα ηηο ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζε έκςπρν 

δπλακηθφ θαη ηηο ππνδνκέο ηνπο. 

Ζ πξνζθπγή ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο δηαθαίλεηαη φηη δε ζα έρεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά, θαζψο ε Γεξκαλία θαηέζεζε ην 

2008 ηε δήισζε απνδνρήο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ κφλν γηα εθείλεο ηηο 

δηαθνξέο, νη νπνίεο ζα αλαθχςνπλ κεηά ηελ θαηάζεζε απηήο θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη 

κε θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα, πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα, επίζεο, κεηά ηελ θαηάζεζε 

απηήο. 

Ζ ζεηξά ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ 

ζπκκαρηθψλ ρσξψλ ππνδειψλεη κε κία αξρηθή εθηίκεζε φηη απνθιείζηεθαλ νη 

αμηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαηά ηεο Γεξκαλίαο. Ωζηφζν, 

θαίλεηαη φηη νη απαιιαγέο απηέο απφ έλα εμαπαηεκέλν θξάηνο δελ εκπνδίδνπλ ηνπο 

ηδηψηεο λα αζθήζνπλ αγσγή απνδεκίσζεο ελψπηνλ εζληθνχ Γηθαζηεξίνπ, φπσο 

δείρλεη ε ειιεληθή εηθφλα. Πελήληα ρξφληα κεηά ηηο επηζέζεηο ζην λνκφ Βνησηίαο 

ζηελ Διιάδα, 259 απφγνλνη ησλ ζπκάησλ άζθεζαλ αγσγή ελψπηνλ ειιεληθψλ 

δηθαζηεξίσλ θαηά ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο γηα ηε ζθαγή ηνπ Γηζηφκνπ.  

ηηο 30 Οθησβξίνπ 1997, φπσο πξναλαθέξζεθε απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο 

Λεηβαδηάο, εθδφζεθε απφθαζε θαηά ηεο Γεξκαλίαο, κε ηελ νπνία δηαηάρζεθε λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ γεξκαληθψλ κάξθσλ ζηνπο δηαδφρνπο ησλ 

ζπκάησλ ηεο ζθαγήο ηνπ Γηζηφκνπ. Ζ γεξκαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα αζθήζεη 

έθεζε ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαη λα επηθαιεζηεί ην επηρείξεκα ηεο 

θξαηηθήο αζπιίαο. Δλάληηα ζε φιεο ηηο πξνζδνθίεο, ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο 
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απέξξηςε ηελ έθθιεζε ηεο Γεξκαλίαο ζηηο 5 Μαΐνπ 2000, δηαπηζηψλνληαο φηη νη 

δπλάκεηο ηεο παξαβίαζαλ ηνπο θαλφλεο ηνπ jus cogens (πνπ πεξηέρνληαη ζην 

Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην).  

Οη δχν ειιεληθέο αξρέο εθάξκνζαλ ηα άξζξα 3 θαη 46 ησλ πξνβιέςεσλ ηεο 

χκβαζεο ηεο Υάγεο θαη απνθάζηζαλ ππέξ ησλ ελαγφλησλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

ππνβάινπλ απεπζείαο ηελ αμίσζή ηνπο γηα απνδεκίσζε. Ζ παξνχζα ππφζεζε 

απνηειεί ζεκείν θακπήο φζνλ αθνξά ηελ αηηηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 

απνθαηάζηαζεο ζην πιαίζην ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, νη αηνκηθέο πξνζθπγέο ελψπηνλ εζληθψλ Γηθαζηεξίσλ 

δηαθαίλεηαη φηη είλαη ε αξκφδνπζα ζηξαηεγηθή κε ηα έσο ηψξα δεδνκέλα. Μέρξη θαη 

ζήκεξα, ππάξρεη κία ζχγρπζε ζηε βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ην πνηνη είλαη νη 

απνδέθηεο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ, ηα θξάηε ή νη πνιίηεο. Οη ζπλήζεηο 

αλαθνξέο ζηηο εηξελεπηηθέο ζπλζήθεο πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκηψζεσλ απφ έλα θξάηνο ζε έλα άιιν γηα ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηηο παξάλνκεο 

δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πξψην ζην δεχηεξν. Απηέο νη πνιεκηθέο 

απνδεκηψζεηο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηφζν ηε ζπλνιηθή δεκία ηνπ θξάηνπο αιιά θαη 

απηέο ησλ πνιηηψλ ηνπ. Δληνχηνηο είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηδηψηεο 

πξνζθεχγνπλ θαηά ηνπ θξάηνπο ην νπνίν επέδεημε ηελ παξάλνκε δξάζε θαη απηέο νη 

πεξηπηψζεηο έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
160

 

Δληνχηνηο, ην Γηεζλέο Γίθαην εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη έλα απφ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ είλαη φηη νη πνιίηεο απνθηνχλ έλα λέν ξφιν ζε απηφ. Οη πνιίηεο 

κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ θαηά ελφο θξάηνπο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λένπο δηεζλείο θαλφλεο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα, δειαδή απηά ηεο εηεξνδηθίαο αιιά θαη ηεο απηφκαηεο 

εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ έρνπλ ήδε αλαιπζεί. Έλα φκσο δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα, ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε ζέζε ηνπ πνιίηε ζε έλα θξάηνο είλαη φηη απηφο είλαη ην 

ππνθείκελν ησλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην, αλ έρεη αλαγλσξηζηεί 

σο ηέηνην απφ δηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην.
161

 Ζ ζεκαζία απηήο ηεο απφθαζεο ζηελ 

Ηαπσλία ην 1963 πξνζδίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ έρεη αθφκα αμηνπνηεζεί απφ 
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 Βι. H. Fujita, I. Suzuki and K. Nagano (eds.), War and the Rights of Individuals:Renaissance of 

Individual Compensation, Nippon Hyoron-sha, Tokyo, 1999. 

161
 Βι. Τπφζεζε Shimoda et al. v. the State. Court, District Court, (1963). 
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ηα ειιεληθά κέξε ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, ε αλαγλψξηζε ησλ 

καξηπξηθψλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο άιισλ θξαηψλ 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Πνισλίαο) ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη ην δήηεκα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δηθαησκάησλ γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέβε γηα νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, Δβξαίνη, Ρνκά 

θαη άιινη). 

Μία δεχηεξε κέζνδνο δηεθδηθήζεσλ είλαη κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ κεηθηψλ 

επηηξνπψλ ρσξίο φκσο λα ππάξρεη άκεζε αλαθνξά ζην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην. 

Μία ηέηνηα κνξθή, ζε αλψηεξν βαζκφ είλαη ε Τπεξεζία Απνδεκηψζεσλ ηνπ ΟΖΔ ε 

νπνία θαη εμέηαζε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ ήηαλ ππφρξεν ην Ηξάθ λα θαηαβάιεη πξνο ην 

Κνπβέηη κεηά ηελ εηζβνιή ζε απηφ.
162

 Ίδηαο κνξθήο κεηθηή επηηξνπή δηακνξθψζεθε 

θαη απφ ηηο Δξπζξαία θαη Αηζηνπία.
163

 

Δίλαη πξάγκαηη έλα δχζθνιν έξγν λα απνδείμεη θαλείο ηελ χπαξμε γεληθήο 

εμαίξεζεο φζνλ αθνξά ηελ αζπιία ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα πνιεκηθέο 

απνδεκηψζεηο. Σαπηφρξνλα, φκσο, είλαη πξάγκαηη κηα ζχγθξνπζε, ή ηνπιάρηζηνλ κηα 

«πεξηζηαζηαθή ζχγθξνπζε», φπνπ νη δηαθξαηηθνί κεραληζκνί ηεο δηθαζηηθήο αζπιίαο 

έρνπλ απνηχρεη θαζψο δελ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηε ρνξήγεζε απνδεκηψζεσλ ζηα 

ζχκαηα δηεζλψλ εγθιεκάησλ ή ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Μηα ζχγθξνπζε κπνξεί επίζεο λα πξνθχςεη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο 

δηαθξαηηθφο κεραληζκφο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη επαξθή απνδεκίσζε ζηα 

ζχκαηα. Πάλησο ππάξρεη κηα πξφζθαηε πεξίπησζε, ζηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαη ηεο εξβίαο θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Σηκσξία ηνπ Δγθιήκαηνο 

Γελνθηνλίαο απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ζε εγθιήκαηα ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. 

Φαίλεηαη εληνχηνηο απίζαλν φηη απηφο ν ηχπνο δηαθξαηηθήο δηακάρεο ζα κπνξνχζε λα 

παξάζρεη επαξθή απνδεκίσζε ζηα ζχκαηα.  

 ε απηφ ην ζηάδην ηεο εμέιημεο ηνπ λφκνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε πην 

ηζνξξνπεκέλε ιχζε πηζαλψο έγθεηηαη ζε κηα «δηθαηνδνηηθή αλάγθε». ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε αμίσζε ελψπηνλ εζληθνχ Γηθαζηεξίνπ είλαη δπλαηή κφλν γηα λα 
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 UN Security Council resolution 687, 3 April 1991, para. 16. 

163
 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Prisoners of War, Eritrea‟s Claim 17, 1 July 

2003 and Partial Award, Prisoners of War, Ethiopia‟s Claim 4, 1 July 2003. 
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ιεθζεί ην κέηξν ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο γηα ζνβαξή παξαβίαζε ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο γηα ηα κεκνλσκέλα 

ζχκαηα απηήο ηεο παξαβίαζεο κε ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, θαίλεηαη φηη ε 

άξζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αζπιίαο πξέπεη λα ζεσξείηαη λφκηκε.
164

 

 Σέινο, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ρξεηάδεηαη πνιιή πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηεθδίθεζε ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη δε θαη ησλ γεξκαληθψλ απνδεκηψζεσλ 

πξνο ηελ Διιάδα κεηά ην Β` Παγθφζκην Πφιεκν, θαζψο ζα πξέπεη ην ζέκα λα παχζεη 

λα είλαη αληηθείκελν επθαηξηαθήο πνιηηηθήο δηακάρεο. Σελ αθαηάπαπζηε δηεθδίθεζε 

ηνπο φκσο ηελ νθείινπκε  φρη κφλν ζηα ζχκαηα θαη ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ, 

αιιά θαη ζε φινπο εκάο. Οη απνδεκηψζεηο δελ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ζπγγελψλ απηψλ πνπ ράζεθαλ. Γελ αθνξνχλ θαλ ην ειιεληθφ ρξένο. 

Θα ήηαλ κάιηζηα ληξνπή λα επηρεηξεζεί ν ζπκςεθηζκφο ηνπο κε ην ρξένο. 

Απελαληίαο, αθνξνχλ  ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο πνπ έρεη ηξσζεί απφ ηα εγθιήκαηα 

θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ δηαπξάρζεθαλ ζε απηφλ εδψ ηνλ ηφπν θαη δελ 

παξαγξάθνληαη. Αο είλαη δηαξθήο, ινηπφλ, ν ζεβαζκφο καο θαη αλππνρψξεηνο ν 

αγψλαο γηα δηθαηνζχλε θαη απνδεκίσζε. 
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Βι. Γηα παξάδεηγκαΔπηηξνπήηνπΟΖΔθαηάησλΒαζαληζηεξίσλζηελέθζεζήηεογηαηνλΚαλαδά „A 

material and occasional collision between immunity and fundamental human rights is furthermore 

discernible in exceptional situations, i.e. in those circumstances where domestic adjudication is 

necessary to secure the consequences of the breach and can therefore be considered an essential part of 

the process of enforcement of international responsibility. In this situation, the application of the rules 

of sovereign immunity would interfere with that process and would run counter to the logic of the 

system. The more the international legal order develops into a system of rights and duties bestowed 

directly upon individuals, the more the need to limit the scope of the rules on sovereign immunity will 

be averted. 
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Ννκνχ Γξάκαο, Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα 

Αζπξαγγέισλ, Διάηεο, Μαλαζή, Καινπηά 

θαη Μεζνβνπλίνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθνχ 

Εαγνξίνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ, Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα Δξπκάλζεηαο, Γήκνπ Σξηηαίσλ 

ηνπ Ννκνχ Αραΐαο θαη Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Γήκνπ 

Θεξαπλψλ ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΗΘΜ. 

111 (ΦΔΚ Α 146 17.8.2009) 

νηθηζκφο Κνπηζνχθιηαλεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Παλαγίαο Γήκνπ 

Μαιαθαζίνπ Ννκνχ Σξηθάισλ, ην 

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Κεξαζηάο ηνπ Γήκνπ 

Κάξιαο Ννκνχ Μαγλεζίαο, ε Κνηλφηεηα 

Σπκθξεζηνχ Ννκνχ Φζηψηηδαο, ν νηθηζκφο 

Διεπζεξνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Γηαλληηζψλ 

Ννκνχ Πέιιαο, θαη ηα ρσξηά: Σξίζηελν, 

Γξεβελίηη, Φιακπνπξάξη, Διαηνρψξη, 

Μαθξηλφ, Γφιηαλε θαη Καβαιιάξη ηνπ 

Γήκνπ Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ Ννκνχ 

Ησαλλίλσλ 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΗΘΜ. 

118 (ΦΔΚ Α 203 24.10.2012) 

Ζ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ε πφιε ησλ 

εξβίσλ ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - Βειβεληνχ, 

νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο Ακάξαληνπ θαη 
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Καζηαληάο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Καζηαληάο ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο θαη ν 

νηθηζκφο Σξηψλ Διάησλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο Αξραγγέινπ ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο  

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ‟ ΑΡΗΘ. 139 

(ΦΔΚ Α' 230/16/10/2014) 

 

δεκνηηθή ελφηεηα Κνξκίζηαο ηνπ Γήκνπ 

Ακθίπνιεο εξξψλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

καξηπξηθή πφιε, ε ηνπηθή θνηλφηεηα 

Κεξαζφβνπ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Γειβηλαθίνπ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ 

Ησαλλίλσλ θαη ηα ρσξηά ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Κηιθίο Κιεηζηφ, Ακπειφθπην θαη Κπδσληά  

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 49         

(ΦΔΚ Α 79/1.6.2017) 

 

δεκνηηθή θνηλφηεηα Πξνζνηζάλεο ηνπ 

Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, ραξαθηεξίδεηαη σο 

καξηπξηθή πφιε. Ζ ηνπηθή θνηλφηεηα 

Κπξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Γνμάηνπ 

ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ, ε ηνπηθή θνηλφηεηα 

Ληκλψλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Μπθελαίσλ ηνπ Γήκνπ Αξγνπο - Μπθελψλ, 

ε ηνπηθή θνηλφηεηα Καηαξξάθηνπ ηεο 

δεκνηηθήο ελφηεηαο Αγλάλησλ ηνπ Γήκνπ 

Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ, ε ηνπηθή 

θνηλφηεηα Αεδνλνρσξίνπ ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Κφληηζαο ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο, ε 

ηνπηθή θνηλφηεηα Μαπξνιηζαξίνπ ηεο 

δεκνηηθήο ελφηεηαο Καιιηέσλ ηνπ Γήκνπ 

Γειθψλ, ε ηνπηθή θνηλφηεηα Κσζηαξαδίνπ 

ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Ίσλνο Γξαγνχκε 

ηνπ Γήκνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ, ε ηνπηθή 

θνηλφηεηα Καηαθπγίνπ ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Βειβεληνχ ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - 

Βειβεληνχ, ην ρσξηφ Καιάκη ηνπ Γήκνπ 

Λεβαδέσλ Ννκνχ Βνησηίαο θαη ην ρσξηφ 

Καιή πθηά ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ 

Ννκνχ Ρεζχκλεο 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 29              

(ΦΔΚ Α 54/2.4.2019) 

ηνπηθή θνηλφηεηα Δξκαθηάο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Αγίαο Παξαζθεπήο ηνπ Γήκνπ 

Δνξδαίαο Ννκνχ Κνδάλεο, ε ηνπηθή 

θνηλφηεηα Ζιηνρσξίνπ ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Σχκθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ 

Ννκνχ Ησαλλίλσλ, ε ηνπηθή θνηλφηεηα 

Λεπηνθαξπάο Εαγνξίνπ ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Σχκθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ 

Ννκνχ Ησαλλίλσλ, ε ηνπηθή θνηλφηεηα 

Βνβνχζεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Βνβνχζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ Ννκνχ 

Ησαλλίλσλ, ε ηνπηθή θνηλφηεηα 

Κνληνκαξίνπ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Πιαηαληά ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά Ννκνχ 

Υαλίσλ, ην ρσξηφ Καιιηθξάηεο ηνπ Γήκνπ 

θαθίσλ Ννκνχ Υαλίσλ, ν νηθηζκφο 

Μειάλζην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

Μειαλζίνπ ηνπ Γήκνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ 

Ννκνχ Καζηνξηάο θαη ν νηθηζκφο Νίθε ηεο 
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ηνπηθήο θνηλφηεηαο Μειαλζίνπ ηνπ Γήκνπ 

Άξγνπο Οξεζηηθνχ Ννκνχ Καζηνξηάο 

 

 

 

 

 


