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Κυρίες και Κύριοι, 

 

1.  Η προστασία ορισµένων «εκτός συναλλαγής»
1
 πραγµάτων και, ειδικότερα, των πολιτιστικών 

αγαθών γνώρισε µεγάλες διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια της µακραίωνης ιστορίας των ενόπλων 

συρράξεων.  Από τον Hugo Grotius πληροφορούµαστε ότι το ∆ίκαιο των Εθνών δεν περιελάµβανε 

κάποιο κυρωτικό κανόνα δικαίου, που να τα προστατεύει από τη δίνη του πολέµου και την απόλυτη 

εξουσία του νικητή
2
.  Το µόνο όριο ήταν η υποκειµενική πίστη του τελευταίου, ιδίως επί 

θρησκευτικών συµβόλων:  εάν τα κατέστρεφε, αν και πίστευε σε αυτά, τότε η πράξη του ήταν 

ασεβής
3
.  Μία µερίδα της Θεωρίας είχε από τότε διατυπώσει την άποψη ότι τέτοιες ενέργειες 

παραβιάζουν το Νόµο των Εθνών, αλλά ο Grotius την αντέκρουσε επιτυχώς, επικαλούµενος σαφή 

διεθνή πρακτική
4
.  Με ελαφρώς διαφορετική αφετηρία, καθώς είχαν διαρρεύσει δύο περίπου αιώνες 

και είχαν λάβει χώρα είκοσι περίπου µεγάλες πολεµικές συγκρούσεις, ο Emer de Vattel διαπίστωσε 

ότι η εµπόλεµη αναµέτρηση πρέπει να µην επιδρά σ’ 

                                                
∗

  ∆ικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, LL.M. (i) (Cantab., Hughes Hall), G – H Law Chambers, Georgilas – 

Hatzopoulos & Associates, Head of Chamber, Aθήναι, www.ghlaw.co.gr. 

Είµαι πράγµατι υπόχρεος στους J. Crawford (Cantab.), V. Lowe (Cantab. & Oxon.) και Chr. Greenwood (Cantab. 

& I.C.J.).  The usual disclaimer applies. 

Στο εις χείρας κείµενο διατηρήθηκε η µορφή του προφορικού λόγου, προστέθηκαν µόνο οι αναγκαίες υποσηµειώσεις, 

οι δε µεταφράσεις έγιναν από το γράφοντα. 
1
  Κατά την έννοια του ελλ. ΑΚ και του προϊσχύοντος βυζαντινορωµαϊκού δικαίου. 

2  Hugo Grotius, The Rights of War and Peace, Edited by Richard Tuck, Liberty Fund, Indianapolis 2005, Book III, 

Chapter V, I & II loc. cit., όπου και εξαντλητική παράθεση της Θεωρίας και της διεθνούς πρακτικής από την 

Αρχαιότητα. 
3
  Οp. cit. II. 4 loc. cit., σ. 1309. 

4  Ibid, 4 & 5 in fine, σ. 1312. 
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«[...] εκείνα τα οικοδοµήµατα που τιµούν την ανθρώπινη κοινωνία και 

δε συνεισφέρουν στη αύξηση της δύναµης του εχθρού, - όπως ναοί, 

τάφοι, δηµόσια κτήρια και όλα τα έργα αξιοµνηµόνευτης οµορφιάς.  

Ποιό το πλεονέκτηµα εάν αυτά καταστραφούν;  Ανακηρύσσεται 

κάποιος εχθρός της ανθρωπότητας, όταν απρόκλητα της στερεί 

εκείνων των µνηµείων της τέχνης και των µοντέλων της 
προτίµησης»

5
. 

Έκτοτε, αναφορικά µε το συγκεριµένο ζήτηµα και µε σηµαντικότερους – ενδιάµεσους σταθµούς τα 

έτη 1899 και 1907, την Αναφορά της Επιτροπής για την Ευθύνη µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, τη 

Συνδιάσκεψη των Αθηνών του 1931 και το Σύµφωνο Roerich (1935), η εξέλιξη του διεθνούς δικαίου 

για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης είναι, εν πολλοίς, 

γνωστή. 

2.  Όλα άλλαξαν, καλύτερα εκτοξεύθηκαν, µε τη ∆ίκη της Νυρεµβέργης, την καταδίκη του 

Alfred Rosenberg και την εκτέλεσή του.  Τότε κρίθηκε αµετάκλητα ότι οι εµπλεκόµενοι σε υποθέσεις 

κατάσχεσης και καταστροφής, inter alia, έργων τέχνης, τα οποία βρίσκονταν σε κατεχόµενα εδάφη, 

παραβιάζουν το δίκαιο του πολέµου και διαπράττουν εγκλήµατα κατά της Ανθρωπότητας
6
.  Για 

πρώτη φορά ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο διέγνωσε µε σαφήνεια ότι η απόσπαση πολιτιστικών 

αγαθών από κατεχόµενες Χώρες και η µεταφορά τους στην Κατέχουσα ∆ύναµη είναι παράνοµη και 

γεννά ατοµική ποινική ευθύνη.  Ακολούθησε η δίκη του Karl Lingerfelder, όπου το Μόνιµο 

Στρατοδικείο του Metz
7
 καταδίκασε έναν πολίτη για καταστροφή δηµόσιων µνηµείων

8
 κατ’ εντολή 

ενός Γερµανού αξιωµατούχου.  Τέλος, σε απόλυτη εναρµόνιση προς τ’ ανωτέρω, το 1948 στη γνωστή 

υπόθεση Von Leeb (The High Command Trial) νοµολογήθηκε ότι η από 17 Σεπτεµβρίου 1940 

∆ιαταγή του Wilhelm Keitel, σύµφωνα µε την οποία  

«[...] Ο Φύρερ έχει επιφυλαχθεί υπέρ του εαυτού του ν’ αποφασίσει 

σχετικά µε τη χρήση των µεταφεροµένων στη Γερµανία Πολιτιστικών 

Αγαθών, που φαίνεται ότι διαθέτουν κάποια αξία [...]»
9
, 

γεννά, επίσης, ατοµική ποινική ευθύνη. 

3.  Η εξελικτική πορεία για την υιοθέτηση του ειδικού καθεστώτος προστασίας των 

πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης και το ιδιαίτερο περιεχόµενο αυτής 

(προστασίας) αποτελεί αντικείµενο άλλων εισηγήσεων στα πλαίσια της παρούσας ∆ιηµερίδας
10

.  Για 

τις ανάγκες της εις χείρας παρέµβασης, ολίγα πρέπει να εκτεθούν για τον εθιµικό χαρακτήρα των 

                                                
5  Emer de Vattel, The Law of Nations, Edited by B. Kapossy & R. Whitmore, Liberty Fund Indianapolis 2008, 

Βιβλίο IX § 168 loc. cit., η έµφαση προστέθηκε.  Στην ίδια παράγραφο υποστηρίζει ότι ο άνω κανόνας κάµπτεται από 

την αρχή της στρατιωτικής αναγκαιότητας. 
6
  Απόφαση του ∆ιεθνούς Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου της Νυρεµβέργης για τους Μεγάλους [Επιφανείς] Εγκληµατίες 

Πολέµου, 14.11.1945 – 1.10.1946, 64 - 65, 95 - 96 loc. cit.  Εύκολα εντοπίζεται η ηχώ της άποψης του Vattel. 
7
  Συνεστήθη από τη Γαλλία, 9 LRTWC (1947) 67. 

8
  Αφορούσε Μνηµείο Πεσόντων κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

9
  Απόφαση του Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου των ΗΠΑ στη Νυρεµβέργη της 28

ης
 Οκτωβρίου 1948, 12 LRTWC (1949).  

Βλ. και J. - M. Henckaerts & L. Doswald – Beck (Eds.), Customary International Humanitarian Law, Volume II: 

Practice, Part 1, CUP 2005, 798 – 799 loc. cit.  Αναφορικά µε την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου βλ., inter alia, Αn. 

Cassese, The Diffusion of Revolutionary Ideas and the Evolution of International Law σε The Human Dimension of 

International Law, Selected Papers, OUP 2008, 70. 
10  Από την πλούσια βιβλιογραφία, ενδεικτικά, J. Toman, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict, Dartmouth 1996, F. Bugnion, La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé, 

86 IRRC (2004) 313, R. O’ Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, CUP 2006 και H. van 

Houtte, B. Delmartino & I. Yi, Post-War Restoration of Property Rights under International Law, Volume I, CUP 

2008, 193 et seq., µε τις εκεί παραποµπές.  Ειδικά για τη σύγκριση µεταξύ του γενικού και του ειδικού καθεστώτος 

προστασίας, βλ. K. J. Partsch, Protection of Cultural Property σε D. Fleck (Ed.), The Handbook of Humanitarian 

Law in Armed Conflicts, OUP 1995, 381 loc. cit και Ger. Werle, Principles of International Criminal Law, TMC 

Asser Press 2005, 346 loc. cit.  Για το ειδικό ζήτηµα της «Κυριότητας ή Χρήσης», βλ. L. Brilmayer & G. Chepiga, 

Ownership or Use? Civilian Property Interests in International Humanitarian Law, 49 HILJ (2008) 413. 
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προστατευτικών διατάξεων της Σύµβασης της Χάγης του 1954 και του Β’ Πρωτοκόλλου αυτής του 

1999
11

. 

4.  Οι επιµέρους προβλέψεις του ειδικού (συµβατικού) διεθνούς δικαίου
12

 έχουν θεσπίσει ένα 

αυστηρό πλαίσιο προστασίας, το οποίο διευρύνθηκε αισθητά τα τελευταία 35 έτη
13

.  Η γενικευµένη 

προστασία των πολιτιστικών αγαθών, ως µη καταρχήν παραδεκτού στρατιωτικού στόχου κατά το jus 

in bello, ως αντικειµένων που απολαµβάνουν ιδιαίτερης µέριµνας (για τη µη κλοπή, λεηλασία, 

υπεξαίρεση ή βανδαλισµό τους) αλλά κι ως απαγορευµένων αντικειµένων εξαγωγής από την 

κατεχόµενη χώρα, αποτελεί πλέον παραδεδεγµένο κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου
14

.  Η θέση 

αυτή επιβεβαιώνεται πολλαπλά.  Σε πρώτο επίπεδο, µεγάλος αριθµός µη συµβαλλοµένων Κρατών στο 

άνω ειδικό σύστηµα προστασίας διατύπωσε ρητές, σαφείς και δεσµευτικές ανακοινώσεις – 

µονοµερείς δηλώσεις, οι οποίες καταδεικνύουν την αποδοχή της κανονιστικής ισχύος του, ενώ 

αντίθετη πρακτική δεν εντοπίζεται.  Ειδικά η παράνοµη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών από 

κατεχόµενη περιοχή εκλαµβάνεται ως συµφυής προς τη γενική υποχρέωση προστασίας.  Σε δεύτερο 

επίπεδο, από την επισκόπηση των εθνικών Στρατιωτικών Εγχειριδίων (Military Manuals) ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος της διεθνούς κοινότητας
15

 και του Ποινικού Κώδικα
16

 πολλών Κρατών, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προκύπτει η ρητά εκπεφρασµένη βούληση προστασίας και 

ποινικού κολασµού.  Τέλος, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την κατάρτιση του 

Πρωτοκόλλου, τα σχετικά άρθρα υιοθετήθηκαν άνευ αντίρρησης και χωρίς να έχει ανευρεθεί αντίθετη 

διεθνής πρακτική. 

                                                
11

  Εφεξής, το Πρωτόκολλο.  Υιοθετήθηκε στις 26 Μαρτίου 1999, τέθηκε σε ισχύ στις 9 Μαρτίου 2004.  Για το 

κείµενό του βλ., inter alia, http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (τελευταία επίσκεψη 3.10.2012) και Ad. 

Roberts & R. Guelff, Documents on the Law of War, 3
rd

 Ed., OUP 2000, 699.  Το Πρωτόκολλο έχει 63 

συµβαλλόµενα µέρη, κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιµος σε 

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15207&language=E (τελευταία επίσκεψη 3.10.2012).  Η Ελληνική 

∆ηµοκρατία κύρωσε το Πρωτόκολλο µε το ν. 3317/2005 (ΦΕΚ Α’ 45, 23.2.2005), τέθηκε δε σε ισχύ ως προς αυτή την 

20
η
 Ιουλίου 2005 (Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΞ., ΦΕΚ Α’ 114, 16.5.2005).  Βλ., ενδεικτικά, J. Toman, Cultural Property in 

War: Improvement in Protection, UNESCO 2009, T. Desch, The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for 

the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 2 YIHL (1999) 63, J. Hladik, The Control System 

under the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 and its 

Second Protocol, 4 YIHL (2001) 419, N. van Woudenberg & L. Lijnzaad (Eds.), Protecting Cultural Property in 

Armed Conflict, Martinus Nijhoff 2010. 
12

  Με αφετηρία το σύστηµα των συµβάσεων της Γενεύης του 1949.  Για το γενικότερο θέµα, A. P. V. Rogers, Law 

on the Battlefield, 3rd Edition, Manchester UP 2012. 
13

 Πρβλ το άρθ. 53 Α’ Πρόσθ. Πρωτοκόλλου 1977, που δεν επιτρέπει αποκλίσεις, µη θιγοµένων των προβλέψεων της 

Σύµβασης της Χάγης 1954, αλλά και το άρθ. 3 του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την π. 

Γιουγκοσλαβία.  Τέλος τ’ άρθρ. 8 § 2 (β) περ. ix και 8 § 2 (ε) περ. iv του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού 

∆ικαστηρίου σε Κ. Dörman, L. Doswald – Beck & R. Kolb, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the 

International Criminal Court, ICRC - CUP 2003, 215 et seq. και 458 et seq., αντίστοιχα και σε W. A. Shabas, The 

International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, OUP 2010, 235 et seq.  Κατά απολύτως κρατούσα 

άποψη, το Καταστατικό του ∆Π∆ διεύρυνε, ιδίως κατά περιεχόµενο, την απαγορευµένη συµπεριφορά που πυροδοτεί 

ατοµική ποινική ευθύνη. 
14

  Κανόνες 38 – 41 και αναλυτική διεθνής πρακτική σε J. - M. Henckaerts & L. Doswald – Beck (Eds.), Customary 

International Humanitarian Law, Volume I: Rules, CUP 2005, 126 – 138 loc. cit.  Ειδικά για τον εθιµικό χαρακτήρα 

των Πρωτοκόλλων 1977, Chr. Greenwood, Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols σε Ast. J. M. 
Delissen & G. J. Tanja (Eds), Humanitarian Law of Armed Conflict – Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits 

Kalshoven, Martinus Nijhoff 1991, 93.  Για τ’ αναφυόµενα ζητήµατα λόγω πολεµικής κατοχής βλ. Y. Dinstein, The 

International Law of Belligerent Occupation, CUP 2009. 
15

  Ενδεικτικά: Αργεντινής (1969), Αυστραλίας (1994), Καναδά (1999), Γερµανίας (1992), Ισραήλ (1998), Ιταλίας 

(1991), Ολλανδίας (1993), Ν. Ζηλανδίας (1992), Νιγηρίας (1967), Σουηδίας (1976), Ελβετίας (1987), Ην. Βασιλείου 

(1956) και ΗΠΑ (1956 & 1997). 
16

  Ενδεικτικά: Βουλγαρίας (1968), Κίνας (1946), Εσθονίας (2001), Ιταλίας (1938), Λιθουανίας (1961), 

Λουξεµβούργο (1947) Ολλανδίας (1947, 2003), Νικαράγουας (1996), Πολωνίας (1997), Πορτογαλίας (1996), 

Ρουµανίας (1968), Ισπανίας (1985), Ελβετίας (1966) και Ουκρανίας (2001). 
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5.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να εξαρθεί ο ενοποιητικός ρόλος της διεθνούς (ποινικής και λοιπής) 

νοµολογίας. 

6.  Το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την π. Γιουγκοσλαβία εξέδωσε ένα πρωτοποριακό corpus 

αποφάσεων
17

, χωρίς, πάντως, να λείπουν και κάποιες αντινοµίες.  Ρητά κρίθηκε ότι το άρθρ. 19 της 

Σύµβασης της Χάγης 1954, δηλαδή ένας κανόνας συµβατικής προέλευσης 

«[...] έγινε βαθµηδόν τµήµα του εθιµικού δικαίου [...]»
18

. 

Αν και δεν αµφισβητήθηκε το εύρος της διεθνούς προστασίας, η έµµεση ζηµία ενός προστατευτέου 

ακινήτου κατέστη αντικείµενο έρευνας, λόγω εγγύτητας προς στόχο στρατιωτικού ενδιαφέροντος
19

.  

Μεταγενέστερα, το ίδιο ∆ικαστήριο διέκρινε ότι η προστατευόµενη (πολιτιστικού χαρακτήρα) 

περιουσία δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο 

φερόµενος ως δράστης πρέπει να ενήργησε µε πρόθεση, που κατατείνει στην καταστροφή της
20

.  Η 

ύστερη γραµµή επιβεβαιώθηκε από την Πράξη µε ρητή µνεία κυρωτικού κανόνα του γενικού διεθνούς 

δικαίου και µε obiter dictum ότι  

«[...] Η βασική ιδέα µεταξύ του Συστήµατος της Χάγης και του Α’ 

Προσθ. Πρωτοκόλλου 1977 είναι η ίδια, αν και χρησιµοποιείται 

διαφορετική γλώσσα artis legis […]»
21

. 

7.  Η συµβολή της Επιτροπής Αξιώσεων
22

 Ερυθραίας – Αιθιοπίας υπήρξε, επίσης, καθοριστική.  

Με την από 28 Απριλίου 2004 απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι, αν και δεν αποδείχθηκε ότι οι ίδιες 

οι ένοπλες δυνάµεις της Κατέχουσας ∆ύναµης κατέστρεψαν τη Στήλη του Matara
23

, παρά ταύτα (η 

Κατέχουσα ∆ύναµη) ευθύνεται, διότι η κοπή της Στήλης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής κατοχής
24

.  Η κοπή της Στήλης, δηλαδή η  

«[...] µε πρόθεση καταστροφή των ιστορικών µνηµείων απαγορεύεται 

κατά το άρθρ. 56 του Κανονισµού της Χάγης 1907, η δε απαγόρευση 

αυτή αποτελεί τµήµα του εθιµικού δικαίου»
25

. 

8.  Ο ποινικός κολασµός υπήρξε µία από τις κύριες raisons d’ être για την υιοθέτηση του 

Πρωτοκόλλου.  Έγινε αποδεκτό ότι το συγκεκριµένο συµβατικό κείµενο θα ενδυνάµωνε την 

προστασία και την εν γένει εφαρµογή του συστήµατος.  Πράγµατι, το Πρωτόκολλο κινείται στην 

                                                
17

  Ενδεικτικά, Η. Abtahi, The Protection of Cultural Property in times of Armed Conflict: The Practice of the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 14 Harv.H.R.J. (2001) 1.  Σχετικό είναι το άρθρ. 3 (d) του 

Καταστατικού του συγκεκριµένου ∆ικαστηρίου, όπου ρητά δίνεται η εξουσία και η αρµοδιότητα για την εκδίκαση του 

εθιµικού εγκλήµατος πολέµου της «κατάσχεσης, καταστροφής ή υπαίτιας φθοράς ιδρυµάτων αφιερωµένων σε [...] 

τέχνες και επιστήµες, ιστορικά µνηµεία και έργα τέχνης και επιστήµης», UN Doc. S/25704, Παράρτηµα, όπως 

τροποποιήθηκε κι ισχύει.  Επίσης, βλ. R. Arnold σε O. Triffterer (Ed.), Commentary on the Rome Statute of the 

International Criminal Court, 2
nd

 Edition C.H. Beck – Hart - Nomos 2008, 374 – 380 loc. cit. 
18

  Απόφαση Tadić επί Προδικαστικής Έφεσης, §§ 98, 127. 
19

  Πρωτόδικη Απόφαση Blaškic (§§ 157, 425, 467), η οποία επιβεβαιώθηκε στην Kordić & Cerkez (§§ 331, 360), 

ενδεικτικά βλ. Archibold – International Criminal Courts, edited by K. Khan & R. Dixon, 3rd Edition, Sweet & 

Maxwell 2009, 972 et seq. 
20

  Πρωτόδικη Απόφαση Naletilic & Martinovic, op. cit.  1009 et seq. 
21

  Πρωτόδικη Απόφαση Strugar (§§ 230, 310 – 312), ibid 1010.  Η απόφαση επικυρώθηκε στο δευτεροβάθµιο 

∆ικαστήριο (§§ 278 – 9) µε τη συµπλήρωση ότι πρέπει να υπάρχει γνώση του προστατευτικού καθεστώτος και 

σκόπιµη επίθεση που δε µπορεί να δικαιολογηθεί από στρατιωτική αναγκαιότητα. 
22

  Claims Commission, στα πλαίσια του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. 
23

  Stela of Matara. Βλ. Ed. Ullendorff, The Obelisk of Matara, 1 J.R.As.Soc GB & I (1951) 26. 
24  EECC, Partial Award, Eritrea’s Claims 2, 4, 6, 7, 8 & 22, §§ 111 – 112, διαθέσιµο σε http://www.pca-

cpa.org/showpage.asp?pag_id=1151 (τελευταία επίσκεψη 3.10.2012) και σε www.asil.org/ilib0708.cfm.  G. H. 
Aldrich, The Work of the Eritrea - Ethiopia Claims Commission, 6 YIHL (2003) 435, 441 loc. cit.  Επίσης, J. A. R 

Nafziger, R. K. Peterson & Al. D. Renteln, Cultural Law, CUP 2010, 345 – 347 loc. cit. 
25  Ibid.  Η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς οι «διάδικοι» δεν ενέχονταν συµβατικά. 
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κατεύθυνση της ατοµικής ποινικής ευθύνης, αναφορικά µε πέντε τυποποιούµενα αδικήµατα
26

, σε 

συρράξεις τόσο διεθνούς όσο και µη διεθνούς χαρακτήρα. 

9.  Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να τιµήσουν, inter alia
27

, δύο ρητές συµβατικές 

υποχρεώσεις τους.  Ειδικότερα, πρώτον, οφείλουν να τυποποιήσουν κανόνες (ουσιαστικού) ποινικού 

δικαίου για τις παραβιάσεις που προβλέπονται στο άρθρ. 15 του Πρωτοκόλλου, όχι µόνο µε βάση την 

αρχή της εδαφικότητας και της ιθαγένειας, αλλά και της παγκοσµιότητας, υπό τη ρητή επιφύλαξη του 

γενικού διεθνούς δικαίου.  ∆εύτερο, οφείλουν να προβλέψουν «ανάλογες» ποινές, χωρίς, πάντως, το 

Πρωτόκολλο να προσφέρει κάποια αρωγή σχετικά µε το περιεχόµενο της έννοιας, ήτοι για το πλαίσιο 

της ποινής. 

10.   Ως προς την πρότερη διεθνή υποχρέωση και αναφορικά µε τις δικαιοδοτικές βάσεις 

της εδαφικότητας και της ιθαγένειας, το Πρωτόκολλο δεν αφίσταται της συνήθους πρακτικής.  Ο 

σχετικός συµβατικός όρος απαντάται υπό συναφή – εάν όχι ταυτόσηµη νοµοτεχνική µορφή σε πλήθος 

συµβατικών κειµένων, γι’ αυτό και δεν θ’ αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης εξέτασης.  Ζητήµατα, 

ωστόσο, ανακύπτουν για τη δικαιοδοσία µε βάση την αρχή της παγκοσµιότητας.  Πιο συγκεκριµένα, η 

αρχή της παγκοσµιότητας καταλαµβάνει ορισµένα µόνο αδικήµατα, δηλαδή αυτά που τυποποιούνται 

στις περιπτώσεις α’ έως γ’ του άρθρ. 15 του Πρωτοκόλλου
28

.  Ταυτόχρονα, ρητά επιτρέπεται η 

άσκηση ποινικής δίωξης, σύµφωνα µ’ εθνικές διατάξεις, καθ’ ο µέρος τούτο επιτρέπεται από το 

γενικό διεθνές δίκαιο.  Με άλλες λέξεις, οι προβλέψεις του Πρωτοκόλλου δεν επιδρούν και δεν 

αλλοιώνουν τυχόν εθνικές ποινικές διατάξεις που τυποποιούν εγκλήµατα, τα οποία ερείδονται σ’ 

εθιµικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου
29

.  Κάθε συµβαλλόµενο µέρος εξακολουθεί να διατηρεί το 

δικαίωµα της άσκησης ποινικής δίωξης στρεφόµενης κατά πολίτη τρίτου Κράτους, σύµφωνα προς το 

γενικό διεθνές δίκαιο, υπό την επιφύλαξη του άρθρ. 28 της Σύµβασης 1954
30

.  Με άλλη διατύπωση, 

τα µέλη των ενόπλων δυνάµεων και οι πολίτες ενός Κράτους, που δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος ή 

δεν έχει µε άλλο τρόπο αποδεχθεί τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου, δεν κινδυνεύουν να βρεθούν 

κατηγορούµενοι µε βάση το τελευταίο, µήτε αυτό επιβάλει τη νοµική υποχρέωση να συσταθεί 

αρµοδιότητα επί των άνω προσώπων
31

.  Τέλος, για την πληρότητα του λόγου πρέπει να επισηµανθεί 

ότι το άρθρ. 16 § 2 
32

 του Πρωτοκόλλου απλά επιβεβαιώνει το κανόνα res inter alios acta
33

 και δεν 

πρέπει να ερµηνευθεί ότι επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εφαρµογή του άρθρ. 16 § 1 του 

Πρωτοκόλλου, όπως, άλλωστε, δήλωσε ο Προεδρεύων της σχετικής Οµάδας Εργασίας
34

. 

11.   Ως προς την ύστερη συµβατική υποχρέωση, ήτοι τη θέσπιση «ανάλογων ποινών», η 

διεθνής πρακτική δεν είναι ξεκάθαρη
35

.  Φρονώ ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η απόφαση 

του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την π. Γιουγκλαβία στην υπόθεση Jokic
36

, όπου κρίθηκε ότι ο 

                                                
26  Άρθρ. 15 § 1.  Βλ., inter alia, M. Hector, Enhancing Individual Criminal Responsibility for Offences involving 

Cultural Property – the road to the Rome Statute and the 1999 Second Protocol σε N. van Woudenberg & L. 

Lijnzaad (Eds.), Protecting Cultural Property in Armed Conflict, op. cit., 69 – 76. 
27

  Στα πλαίσια της παρούσας παρέµβασης δεν εξετάζονται οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις. 
28  ∆εν έχει γίνει κατανοητό εάν πρόκειται για ηθεληµένη παράλειψη ή εάν η περίπτωση ε’ του ίδιου άρθρου δε 

συµπεριλήφθηκε από αβλεψία. 
29

  Λ.χ. πληθώρα διατάξεων που έχουν «αποκρυσταλλωθεί» στο σύστηµα των Συµβάσεων της Γενεύης 1949 και του 

Α’ Πρόσθ. Πρωτοκόλλου 1977. 
30  Ρητά επιτρέπεται σε κάθε συµβαλλόµενο να υιοθετήσει εσωτερική νοµοθεσία δια της οποίας τα ∆ικαστήριά του 

δύνανται (εποµένως, δεν υποχρεούνται) ν’ ασκούν παγκόσµια ποινική δικαιοδοσία για τ’ αδικήµατα, φυσικά, που η 

Σύµβαση προβλέπει και ορίζει. 
31

  Τ. Desch, op. cit., loc. cit. 82. 
32  Προτάθηκε από τις ΗΠΑ. 
33

  Άρθρ. 34 Σύµβασης Βιέννης 1969 για το ∆ίκαιο των Συνθηκών. 
34

  Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η ∆ήλωση του Βελγίου κατά την υπογραφή και κύρωση του Πρωτοκόλλου ότι 

«[...] Σύµφωνα προς το άρθρ. 16 § 1 (a) του Πρωτοκόλλου και προς την αρχή της µη - διάκρισης, το Βέλγιο θ’ 

ασκήσει ποινική δίωξη για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρ. 15 του Πρωτοκόλλου, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του την 

εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρ. 16 § 2 (b) […]». 
35

  Πρβλ άρθρ. 77 Καταστατικού του ∆Π∆, άρθρ. 24 του Καταστατικού του ∆Π∆πΓ, άρθρ 23 Καταστ. ∆Π∆Ρουάντα 

και άρθρ. 19 Καταστ. Ε∆ Σιέρρα Λεόνε. 
36  Απόφαση της 18ης Μαρτίου 2004, § 46 loc. cit. 
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βοµβαρδισµός της παλαιάς πόλης του Ντουµπρόβνικ το 1991, επίθεση «[...] εναντίον της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας»
37

, παραβίασε αρχές που τυγχάνουν 

εξειδικευµένης προστασίας, γι’ αυτό η ποινή της καθείρξεως ήταν η µάλλον προσήκουσα.  Όσο για τη 

συµµετοχική δράση, αν και το Πρωτόκολλο σιωπά, είµαι της γνώµης ότι θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί ο 

κανόνας του γενικού διεθνούς δικαίου, όπως αποκρυσταλλώθηκε στ’ άρθρ. 25 & 28 του 

Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου
38

. 

12.   Λόγω του προχωρηµένου της ώρας θα µου επιτρέψετε να κλείσω την παρέµβασή µου 

µε την παράθεση ορισµένων συµπερασµατικών σκέψεων. 

13.   Οι συνεχείς επιφυλάξεις υπέρ του γενικού διεθνούς δικαίου, οι οποίες ανευρίσκονται 

διάσπαρτες
39

 στο corpus του Πρωτοκόλλου, συνηγορούν πειστικά υπέρ της άποψης ότι οι 

θεσπισθέντες κανόνες δεν υιοθετήθηκαν µε σκοπό ν’ αντικαταστήσουν υφιστάµενους κανόνες του 

γενικού (εθιµικού) διεθνούς δικαίου.  Παρά την ουσιαστική διεύρυνση και την ακριβέστερη 

τυποποίηση
40

, το Πρωτόκολλο εξακολουθεί εν πολλοίς να ερείδεται σε κανόνες του γενικού διεθνούς 

δικαίου
41

.  Άµεση συνέπεια της άνω παραδοχής είναι ότι τα υπόψη αδικήµατα δεν καταλαµβάνονται 

από το ρυθµιστικό πλαίσιο και το πεδίο εφαρµογής των κοινών εθνικών διατάξεων λ.χ. της 

παραγραφής του Ελλ.Π.Κ., αλλά ρυθµίζονται από την εθιµικής προέλευσης διάταξη του άρθρ. 29 του 

Καταστατικού του ∆Π∆ περί απαραγράπτου των σχετικών εγκληµάτων
 42

.  Ίσως πρόκειται για ένα 

ακόµα δείγµα της σταδιακά δηµιουργούµενης «international public policy»
43

 και της όσµωσης, που 

όλοι συνοµολογούν ότι πρέπει να να πετύχει, µεταξύ των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και των 

εθνικών δικαστηρίων
44

. 

14.   Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο της ποινικής καταστολής, ο έλληνας νοµοθέτης 

βρίσκεται ενώπιον µίας µοναδικής ευκαιρίας
45

.  ∆ύναται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο ν’ 

                                                
37  Ibid § 51 loc. cit.  Με παρόµοιο περιεχόµενο και στην υπόθεση Strugar (πρωτόδικη απόφαση επί της Ποινής, § 

232). 
38

  Κυρωτικός ν. 3003/2002, ΦΕΚ Α’ 75. 
39

  Η 5
η
 Σκέψη του Προοιµίου του Πρωτοκόλλου αποτελεί το πρώτο τέτοιο δείγµα. 

40  Λ.χ. στο άρθρ. 21 του Πρωτοκόλλου, που επιτρέπει τη θέσπιση εσωτερικής ποινικής νοµοθεσίας και σε 

περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπει το άρθρ. 15, ήτοι για οιαδήποτε µη σύµφωνη χρήση προς τις 

διατάξεις της Σύµβασης ή του Πρωτόκολλου και για παράνοµη εξαγωγή, αποµάκρυνση ή µεταβίβαση της κυριότητας 

πολιτιστικών αγαθών κατά παράβαση της Σύµβασης ή του Πρωτόκολλου.  Σε αµφότερες περιπτώσεις, τα 

συµβαλλόµενα µέρη δικαιούνται να θεσπίσουν ποινικές διατάξεις και µε βάση την αρχή της παγκοσµιότητας.  Μένει 

ν’ αποδειχθεί η συµβολή των εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων.  Για το ζήτηµα αυτό βλ. An. Roberts, Comparative 

International Law? The Role of National Courts in Creating and Enforcing International Law, 60 ICLQ (2011) 57 και 

M. P. Van Alstine, The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement – Summary and Conclusions σε D. Sloss 

(Ed.), The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, CUP 2009, 555. 
41

  Για τη µέθοδο προσέγγισης του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, βλ. εσχάτως, R. B. Baker, Customary International Law in 

the 21
st
 Century: Old Challenges and New Debates, 21 EJIL (2010) 173, Αl. Alvarez – Jimenez, Methods for the 

Identification of Customary International Law in the International Court of Justice’s Jurisprudence: 2000 – 2009, 60 

ICLQ (2011) 681. 
42

  Παρά τις αντιρρήσεις κάποιων θεωρητικών, η διεθνής πρακτική κινήθηκε προς την ορθή κατεύθυνση.  Εκτός από 

τα δύο συµβατικά κείµενα στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης (754 UNTS [1970] 73 και ETS 

[1974] 82, αντίστοιχα), ενδεικτική είναι η απόφαση του Γαλλικού Cour de Cassation στην υπόθεση Barbie, όπου 

ρητά κρίθηκε ότι το απαράγραπτο των εγκληµάτων κατά της Ανθρωπότητας αποτελεί τµήµα του εθιµικού δικαίου, 78 

ILR (1984) 125.  Ταυτόσηµη υπήρξε και η πρακτική των Κρατών κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης της Ρώµης για 

το ∆Π∆, UN Doc. A/CONF.183/C1/SR.8, §§ 76, 82. 
43

  Πρόσφατα, βλ. J. Vidmar, Norm Conflicts and Hierarchy in International Law: Towards a Vertical International 

Legal System? σε Ε. De Wet & J. Vidmar (Eds.), Hierarchy in International Law, OUP 2012, 13, V. Gowlland – 

Debbas, An Emerging International Public Policy? σε Ul. Fastenrath, R. Geiger, D. – E. Khan, Andr. Paulus, S. 

von Schorlemer, Chr. Vedder (Eds.), From Bilateralism to Community Interest, Essays in Honour of Judge Bruno 

Simma, OUP 2011, 241 και S. Villalpando, The Legal Dimension of the International Community: How Community 

Interests are Protected in International Law, 21 EJIL (2010) 387. 
44

  Ενδεικτικά σε K. J. Keith, The International Court of Justice and Criminal Justice, 59 ICLQ (2010) 895, 907-908 

loc. cit. 
45

  Για τα ζητήµατα ποινικής καταστολής στα πλαίσια της εφαρµογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, βλ το 

σχετικό Κεφάλαιο (14) και τις συµβολές των S – D. Bachman, B. Bowring και G. Hankel σε Ν. Quénivet & S. 



 7 

αξιοποιήσει τα νοµολογηθέντα από τ’ άνω διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και να προσαρµόσει τα obiter 

σε γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου.  Κατόπιν, δεν είναι χαλεπό φρονώ, να τυποποιήσει 

παράνοµες πρακτικές σε κολάσιµες πράξεις σε συστοιχία προς το γενικό διεθνές δίκαιο, το οποίο 

παρέχει µάλλον ευρύτερη προστασία των πολιτιστικών αγαθών
46

 τόσο ratione personae όσο και 

ratione materiae, ιδίως σε ό,τι αφορά την αρχή της παγκοσµιότητας
47

. 

15.   Το γενικό διεθνές δίκαιο προσφέρει πρωταρχικές – εάν όχι αρχέγονες απαντήσεις, γι’ 

αυτό, όπως έχει εύστοχα παρατηρηθεί, καταλαµβάνει µία θέση που επιβάλει το συνεχή σεβασµό 

µας
48

.  Με την προτεινόµενη νοµοθετική παρέµβαση θα οδηγηθούν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης και 

πολίτες µη συµβαλλοµένων µερών στο σύστηµα προστασίας της Χάγης 1954 και των Πρωτοκόλλων 

της (1954 & 1999), µε ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς διεθνούς ευθύνης.  Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία στην περίπτωση που οι εν λόγω δράστες είχαν προστηθεί από κάποιο τρίτο – µη 

συµβαλλόµενο Κράτος
49

.  Συνεπώς, θ’ ανυψωθεί ο πήχυς εφαρµογής και, παράλληλα, θα 

καταβαραθρωθεί η αλαζονεία κάποιων λόγω (διεθνούς και εθνικής) ατιµωρησίας, που υποσκάπτει 

κάθε σύστηµα διεθνούς προστασίας. 

16.   Ο Sir Hersch Lauterpacht είχε προφητικά επισηµάνει το 1942 ότι 

«[...]  Τα εγκλήµατα πολέµου είναι εγκλήµατα κατά του διεθνούς 

δικαίου.  Ο κολασµός των εγκληµάτων αυτών, όσο δυσάρεστος 

µπορεί να είναι στην έµπρακτη εφαρµογή του, σε καµία περίπτωση 

δεν αποτελεί καθυστερηµένο µέτρο εφαρµογής του διεθνούς δικαίου.  

[Σ]το µέτρο που η τιµωρία των εγκληµάτων πολέµου πρόκειται να 

λάβει χώρα εντός του πλαισίου µίας νοµικής διαδικασίας, η 

αποτελεσµατικότητά της και ο σεβασµός προς το διεθνές δίκαιο 

ενδυναµώνεται από κοινού, εάν τέτοιοι περιορισµοί, όπως 

επιβάλλονται από το Νόµο των Εθνών, τηρηθούν αυστηρά»
50

. 

Σας ευχαριστώ θερµά για την προσοχή σας. 

 

                                                                                                                                                                
Shah – Davis (Eds.), International Law and Armed Conflict, Challenges in the 21

st
 Century, TMC Asser 2009, 289 – 

319.  Αναφορικά µε το γενικότερο θέµα συµµόρφωσης, βλ. inter alia, τις διαχρονικού χαρακτήρα επισηµάνσεις του 

G. H. Aldrich,  Compliance with the Law: Problems and Prospects σε H. Fox & M. A. Meyer (Eds.), Armed 

Conflict and the New Law, Volume II, Effecting Compliance, BIICL 1993, 3. 
46

  M. Frulli, The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest for 

Consistency, 22 EJIL (2011) 203. 
47  Χρήσιµο οδηγό αποτέλεσαν τα διεξοδικής τεκµηρίωσης άρθρα των C. Ryngaert, Universal Jurisdiction over 

Violations of International Humanitarian Law in Germany, 47/3-4 MLLWR (2008) 377 και M. Langer, The 

Diplomacy of Universal Jurisdiction: The Political Branches and the Transnational Prosecution of International 

Crimes, 105 AJIL (2011) 1.  Χωρίς να παραγνωρίζεται στο ελάχιστο η αξία τους, από επιλογή δεν υπήρξε 

ενασχόληση µε τις εργασίες της Επιτροπής ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και της 6ης Επιτροπής (της λεγόµενης Νοµικής) 

των Η.Ε. για τα ζητήµατα του καταλόγου των εγκληµάτων «οικουµενικής δικαιοδοσίας». 
48

  C. G. Weeramantry, Universalising International Law - Custom: The Growing Role of Customary International 

Law, Martinus Nijhoff 2004, 239 loc. cit. 
49  H. Gross Espiell, International Responsibility of the State and Individual Criminal Responsibility in the 

International Protection of Human Rights σε M. Ragazzi (Ed.), International Responsibility Today, Essays in Memory 

of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff 2005, 151, 160 loc. cit. 
50

  International Law – Collected Papers, Volume 5, Disputes, War & Neutrality, Parts IX – XIV, CUP 2004, 491, 492 

loc. cit. 


