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Αντιναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης 

Η ανοικτή θάλασσα 
 

Ανοικτή θάλασσα ή ελεύθερη θάλασσα ή διεθνή ύδατα ονομάζουμε το μέρος 

των θαλασσίων υδάτων όπου μπορούν να κάνουν ελεύθερη χρήση, όλοι γενικά οι άν-

θρωποι και όλα τα κράτη ακόμα και αυτά που δεν βρέχονται από θάλασσα. Δεν περι-

λαμβάνονται σ’ αυτή ούτε οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των παράκτιων κρα-

τών ούτε οι χωρικές τους θάλασσες ούτε τα εσωτερικά τους ύδατα ούτε και τα αρχι-

πελαγικά των αντιστοίχων κρατών. 

 

Κανένα κράτος δεν μπορεί να θέσει κάτω από την κυριαρχία του οποιοδήποτε 

μέρος της ανοικτής θάλασσας. Η ελευθερία της ανοικτής θάλασσας πρέπει να απο-

λαμβάνεται για ειρηνικούς αποκλειστικά σκοπούς και με σεβασμό στα δικαιώματα 

των άλλων. Η νέα Σύμβαση αναφέρει μερικές από τις ελευθερίες της ανοικτής θά-

λασσας προτάσσοντας τη φράση ‘inter alia’ δηλαδή «μεταξύ άλλων». Με αυτό τον 

τρόπο μας δείχνει ότι η αναγραφή είναι ενδεικτική. Κατά συνέπεια υπάρχουν και άλ-

λες παραδοσιακές ελευθερίες που δεν καταγράφονται αλλά ισχύουν εθιμικά. Οι ανα-

γραφόμενες στη Σύμβαση είναι: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, της υπέρπτησης, της 

τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων και σωληναγωγών, της κατασκευής τεχνη-

τών νήσων, της αλιείας και της επιστημονικής έρευνας. 

 

Μια από τις παραδοσιακές χρήσεις της ανοικτής θάλασσας είναι και η εκτέ-

λεση ναυτικών στρατιωτικών γυμνασίων. Τα γυμνάσια αυτά δεν απαγορεύονται 

από τη νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας εφόσον ο χαρακτήρας τους είναι 

αμυντικός. Γυμνάσια στην ανοικτή θάλασσα επιθετικού προσανατολισμού έρχονται 

σε σύγκρουση με πολλές διατάξεις της νέας Σύμβασης και κυρίως με εκείνη που προ-

ορίζει την ανοικτή θάλασσα μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. 

 

Τα πλοία που πλέουν στην ανοικτή θάλασσα υπόκεινται στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία του κράτους της σημαίας τους. Κάθε κράτος όμως οφείλει να συμμορ-

φώνεται με τις διατάξεις της νέας Σύμβασης για την αναγνώριση της εθνικότητας στα 

πλοία του καθώς και για τον αποτελεσματικό τους έλεγχο σε διοικητικά, τεχνικά α-

κόμα και κοινωνικά θέματα. Εξαιρέσεις του κανόνα έχουνε σε μερικές μόνο περι-

πτώσεις όπου επιτρέπεται η επέμβαση πολεμικού πλοίου σε πλοίο με άλλη σημαία. 

Αυτές είναι όταν: α. Το πλοίο επιδίδεται σε πειρατεία. β. Το πλοίο επιδίδεται σε 

δουλεμπόριο. (Σύγχυση προκαλεί το γεγονός ότι κάποιοι αποκαλούν δούλους τους 

λαθρομετανάστες και τη διακίνηση τους δουλεμπόριο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Το 

τι είναι «εμπορία δούλων» μας λέει σαφέστατα το άρθρο 323 του Ποινικού Κώδικα). 

γ. Το πλοίο επιδίδεται σε παράνομες εκπομπές και το κράτος της σημαίας του πολε-

μικού έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με τη Σύμβαση. δ. Το πλοίο δεν έχει εθνικότητα. ε. 

Το πλοίο αν και έχει την ίδια εθνικότητα με το πολεμικό, φέρει ξένη σημαία ή αρ-

νείται να υψώσει την δική του. 

 

Στο τμήμα της θάλασσας έξω από τη χωρική θάλασσα μέχρι τα εικοσιτέσσερα 

μίλια από τις γραμμές βάσεως, μπορεί να ισχύει το καθεστώς της συνορεύουσας 

ζώνης. Εκεί ισχύουν κάποιες ειδικές διατάξεις της νέας Σύμβασης. Σύμφωνα μ’ αυ-

τές, το παράκτιο κράτος μπορεί να ασκεί έλεγχο για παρεμπόδιση παραβιάσεων τε-
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λωνειακών, δημοσιονομικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονι-

σμών στο έδαφος του ή στην χωρική του θάλασσα καθώς και να τιμωρεί κάθε υπεύ-

θυνο γι’ αυτές τις παραβιάσεις. Το παράκτιο κράτος επίσης, μπορεί να θεωρήσει πα-

ραβίαση των παραπάνω νόμων και κανονισμών του, κάθε ανέλκυση αντικειμένων 

αρχαιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα από την συνορεύουσα ζώνη του χωρίς την 

έγκριση του. 

 

Πέρα απ’ αυτές τις περιπτώσεις το παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα της συ-

νεχούς καταδίωξης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται όταν οι αρμόδιες αρχές του παρά-

κτιου κράτους έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι το ξένο πλοίο ευρισκόμενο 

σε περιοχής της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, παραβίασε τους νό-

μους και τους κανονισμούς του. Η καταδίωξη όμως αυτή  δεν μπορεί να αρχίσει από 

την ανοικτή θάλασσα. Μπορεί να αρχίσει μόνο όταν το ένο πλοίο ή μια λέμβος του 

βρίσκεται στα εσωτερικά του ύδατα ή στα αρχιπελαγικά ύδατα του παρακτίου ή αρ-

χιπελαγικού κράτους ή στη χωρική του θάλασσα ή στη συνορεύουσα ζώνη του. Συνε-

χίζεται κανονικά και στην ανοικτή θάλασσα εάν και μόνο εάν είναι συνεχής. Σταματά 

μόνο με την είσοδο του ξένου πλοίου στη δική του χωρική θάλασσα. ή την χωρική 

θάλασσα τρίτου κράτους. Το δικαίωμα της συνεχούς καταδίωξης εφαρμόζεται muta-

tis mutandis, και για παραβάσεις τόσο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη όσο και 

στην υφαλοκρηπίδα. Το ίδιο ισχύει και στις ζώνες ασφαλείας γύρω από τις εγκατα-

στάσεις για την εκμετάλλευση και εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας. Απαραίτητη για 

την έναρξη της καταδιώξεως είναι η εκπομπή οπτικού ή ηχητικού σήματος για την 

ανακοπή του πλου. Το σήμα αυτό πρέπει να είναι τέτοιο που να μην υπάρχει καμία 

αμφιβολία ότι έγινε αντιληπτό από το πλοίο που παρανόμησε. Στην πράξη έχει χρη-

σιμοποιηθεί σαν τέτοιο σήμα η βολή με πυροβόλο. Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί σαν απειλή χρήσης βίας αφού η βολή πυροβόλου χρησιμοποιείται ευρύτατα 

στο ναυτικό όχι μόνο σαν τρόπος πρόκλησης της προσοχής σε κατάσταση κινδύνου 

αλλά ακόμα και σαν χαιρετισμός καθώς και για απόδοση τιμών. 


