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Η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στις 

σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις  

 

Εισαγωγικά  

 Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί για τον πόλεμο και πολλές απόψεις έχουν διατυ-

πωθεί. Ο Hugo Grotius, στο De Jure Belli ac Pacis (1625), δίνει στον πόλεμο έναν 

τελείως αόριστο ορισμό. Κατ΄ αυτόν πόλεμος είναι κάθε αναμέτρηση που διεξάγεται 

δια της ισχύος. Ο Vattel στο Le Droit des Gens (1773), εξιδανικεύει τον πόλεμο θεω-

ρώντας τον όργανο απονομής δικαίου δια της ισχύος. Ο Rivier στο Principes du Droit 

des Gens (1896) είναι ρεαλιστικότερος αφού θεωρεί τον πόλεμο σαν έσχατο μέσο ε-

ξαναγκασμού με το οποίο επιδιώκεται η κάμψη της θέλησης του εχθρού και η υποτα-

γή του. Ο Oppenheim στο International Law (1955), ακόμα πιο ρεαλιστικός και ακρι-

βέστερος, θεωρεί τον πόλεμο, σαν ένα αγώνα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών 

που διενεργείται από τις ένοπλες δυνάμεις, με σκοπό την στρατιωτική νίκη του ενός 

μέρους και την επιβολή των όρων της μετέπειτα ειρήνης σύμφωνα με αυτό που αρέ-

σει στον νικητή. Σαν πιο σύγχρονος ο Schwarzenberger στο Manual of International 

Law (1967) θεωρεί ότι στον πόλεμο τα κράτη μπορούν να εφαρμόσουν όλων των ει-

δών τις πιέσεις, με την επιφύλαξη όμως της λειτουργίας των κανόνων του δικαίου του 

πολέμου και του δικαίου της ουδετερότητας. Το ίδιο και ο Ch. Rousseau όπου στο 

Droit International Public (1970), επισημαίνει την ανάγκη διεξαγωγής του πολέμου 

με μέσα που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο. 

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με όσα άλλα γνωρίζουμε, μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία μιας κατάστασης πολέμου είναι τέσ-

σερα: 

 Α. Ο ένοπλος αγώνας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών. 

 Β. Η εφαρμογή του είναι ένα έσχατο μέσο καταναγκασμού. 

 Γ. Ο σκοπός του είναι η επιβολή της θέλησης του νικητή. 

 Δ. Διεξάγεται από τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών. 

Ε. Στη διάρκεια του πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες του διεθνούς 

δικαίου του πολέμου. 

Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στην απόπειρα ενός δικού μας ορισμού: 

Πόλεμος είναι ένοπλος αγώνας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών που διεξάγεται 

από τις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου του πο-

λέμου, με σκοπό την νίκη του ενός μέρους και την οριστική επιβολή της θέλησης 

του στους ηττημένους.  
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Σύγχρονες και παλαιότερες αντιλήψεις 

Μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το διεθνές δίκαιο δεν απαγόρευε τον πό-

λεμο. Γι’ αυτό και η χρήση ένοπλης βίας για την επίλυση των διεθνών διαφορών θε-

ωρείτο ότι ήταν μια έκφραση της κρατικής κυριαρχίας. Αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Η 

Κοινωνία έχει κάνει ένα μικρό αλλά πολύ αποφασιστικό βήμα μπροστά. Το άρθρο 2 

του χάρτη Ηνωμένων Εθνών απαιτεί απ’ όλα τα έθνη να επιλύουν τις διεθνείς τους 

διαφορές μόνο με τα διαθέσιμα ειρηνικά μέσα και να απόσχουν από ενέργειες που 

συνιστούν απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανε-

ξαρτησίας άλλων εθνών. Ο Χάρτης Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει γενικά τη χρήση 

βίας από τα Κράτη Μέλη του1. Εξαίρεση αποτελούν τα μέτρα που λαμβάνονται από 

Ηνωμένα Έθνη ή εν ονόματι των Ηνωμένων Εθνών 2, όπως για παράδειγμα ο πόλε-

μος του Κόλπου και η άσκηση του δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης 

άμυνας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάτι που κατ’ αρχάς φαίνεται παράδοξο. Ο 

Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει τις ένοπλες συγκρούσεις. Κατά συνέπεια 

κάθε ένοπλη σύγκρουση, πλην της εξαιρέσεως που αναφέραμε ήδη, είναι παράνομος! 

Παρ’ όλα αυτά όταν μια τέτοια κατάσταση είναι γεγονός η διεξαγωγή κάθε είδους 

επιχειρήσεων διέπεται από ειδικές διατάξεις του διεθνούς δίκαιου! Το ειδικό αυτό 

μέρος του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ενόπλων συ-

                                                 
1 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το άρθρο 2, παράγραφος 3, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ότι 

«Όλα τα μέλη [δηλαδή οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών], να διακανονίζουν τις διεθνείς διαφωνίες τους 

με ειρηνικά μέσα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη, η ασφάλεια, και 

η δικαιοσύνη».Επίσης το άρθρο 2 του Χάρτη στην παράγραφο 4, ορίζει ότι: «Όλα τα μέλη στις διεθνείς 

σχέσεις τους να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτι-

κής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, ή από ενέργειες που με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι ασυμβί-

βαστες με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών». 

2Το άρθρο 39 του Χάρτη αναφέρεται σε αυτές τις δυνατότητες με τα παρακάτω: «Το Συμβούλιο Α-

σφαλείας θα αποφαίνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε απειλής κατά της ειρήνης, για την διατάραξη 

της ειρήνης, ή για την εκδήλωση επιθετικής ενέργειας και θα προβαίνει σε συστάσεις, ή θα αποφασίζει 

ποια μέτρα θα ληφθούν σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42, για διατήρηση ή αποκατάσταση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας». Σύμφωνα με το άρθρο 41: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποφασίζει 

ποια μέτρα, που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ένοπλης βίας, επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν για να επι-

βληθούν οι αποφάσεις του, και μπορεί να προσκαλεί τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να θέσουν σε εφαρ-

μογή τέτοια μέτρα. Αυτά τα μέτρα μπορούν να περιλάβουν την πλήρη ή μερική διακοπή των οικονομικών 

σχέσεων, των σιδηροδρομικών, θαλασσίων, ταχυδρομικών, τηλεγραφικών, ραδιοφωνικών και άλλων 

τρόπων επικοινωνιών καθώς και την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων». Σύμφωνα με το άρθρο 42: 

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας, εάν θεωρήσει ότι μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 41 δεν είναι τελεσφόρα 

ή εάν έχουν αποδειχθεί μη τελεσφόρα, μπορεί να αναλάβει την αναγκαία δράση, από αέρα, από θάλασσα 

ή με χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις, για να διατηρήσει ή για να αποκαταστήσει τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια. Μια τέτοια δράση μπορεί να περιλαμβάνει επιδείξεις, αποκλεισμούς, και άλλες επιχειρήσεις 

αεροπορικές θαλάσσιες, ή από χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις Μελών Ηνωμένων Εθνών» 
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γκρούσεων, επικράτησε με τον τίτλο «δίκαιο του πολέμου». Μετά από τα παραπάνω 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες κανόνων που αφορούν 

τον πόλεμο. Στην πρώτη εντάσσονται εκείνοι με τους οποίους ελέγχουμε την νομιμό-

τητα προσφυγής στην ένοπλη βία (jus ad bellum) και στην δεύτερη εκείνοι που διέ-

πουν τις εχθροπραξίες (jus in bello), είτε άρχισαν νόμιμα είτε άρχισαν παράνομα. Α-

νεξάρτητα δηλαδή αν ο πόλεμος είναι δίκαιος (bellum justum) ή άδικος (bellum in-

justum).3  

Το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων αναπτύχθηκε σε εποχές που η έναρξη 

του πολέμου άρχιζε πάντα με τελεσίγραφο. Η διαδικασία αυτή δεν αφήνει περιθώρια 

παρανοήσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση η χρονική στιγμή της έναρξης των εχθροπρα-

ξιών είναι σαφέστατη. Αυτόματα την ίδια στιγμή αρχίζει η εφαρμογή και του δικαίου 

του πολέμου και κατά συνέπεια ισχύει και το δίκαιο της ουδετερότητας με το οποίο 

θα ασχοληθούμε παρακάτω. Όταν όμως δεν υπάρχει τελεσίγραφο ή κάτι ανάλογο τα 

πράγματα περιπλέκονται. Οι διεθνείς προσπάθειες για κατάργηση του πολέμου πα-

ράλληλα με μια επέκταση του όρου «εχθροπραξίες»4 σε ευρύτερο πεδίο, για να περι-

λάβει ακόμα και τις εξεγέρσεις και τις αντεξεγέρσεις, σταδιακά περιόρισαν τις επίση-

μες αναγγελίες του πολέμου. Σπάνια τώρα πια η έναρξη του πολέμου συνοδεύεται 

από τις επίσημες δηλώσεις. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα από την 

πλευρά του διεθνούς δικαίου για την ενδιάμεση περίοδο όπου η ασάφεια δημιουργεί 

προβληματισμούς για την επιλογή της χρονικής στιγμής που θα πάψει να ισχύει το 

δίκαιο της ειρήνης και θα αρχίσει η εφαρμογή του δικαίου του πολέμου. 

Στους περισσότερους ανθρώπους επικρατεί η αντίληψη ότι το δίκαιο του πο-

λέμου είναι άχρηστο αφού κανείς δεν το σέβεται. Η αντίληψη αυτή είναι τελείως 

λανθασμένη! Αν ήταν έτσι θα έπρεπε να θεωρηθεί άχρηστο και το κοινό ποινικό δί-

καιο αφού δεν μπορεί να σταματήσει την αύξηση της εγκληματικότητας. Ισχύει όμως 

ακριβώς το αντίθετο! Όσο παραβιάζεται ένας κανόνας δικαίου τόσο απαραίτητος εί-

ναι και τόσο αυστηρότερος πρέπει να γίνει! Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, το 

δίκαιο του πολέμου ήταν το πιο αγαπημένο γνωστικό αντικείμενο των διεθνολόγων. 

Σταδιακά το ενδιαφέρον αυτό άρχισε να υποχωρεί αισθητά. Σήμερα οι περισσότεροι 

συγγραφείς αποφεύγουν την εξέταση του στα συγγράμματα τους. Η σταδιακή μείωση 

του ενδιαφέροντος για ότι έχει γενικά σχέση με τις πολεμικές επιχειρήσεις οφείλεται 

στις φρικαλεότητες και των δύο παγκόσμιων πολέμων και στην διαπίστωση της τε-

ράστιας διάστασης μεταξύ δικαίου του πολέμου και πολεμικής πρακτικής. Οι δύο κα-

ταστροφικοί πόλεμοι ακολούθησαν τα «διδάγματα» και επαλήθευσαν περίτρανα τον 

Carl von Clausewitz, που στο Von Kriege (1832), είχε παρατηρήσει ότι: «Σε τόσο 

επικίνδυνες υποθέσεις όπως είναι ο πόλεμος, εσφαλμένες ιδέες που υπαγορεύονται 

από την ευγένεια της ψυχής είναι ότι χειρότερο … …. Εκείνος που χρησιμοποιεί τη 

δύναμη της βίας, χωρίς κανένα οίκτο και χωρίς να αισθάνεται καμιά φρίκη μπροστά 

σε οποιασδήποτε έκτασης αιματοχυσία, πλεονεκτεί απέναντι στον αντίπαλο που δεν 

ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Η διαρκής απειλή του ενός αντιπάλου κατά του άλλου ε-

ξωθεί σε ακρότητες στις οποίες μοναδικός περιορισμός είναι η σθεναρή αντίσταση 

                                                 
3 Cf. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ., Το Δίκαιο του Πολέμου, ομιλία στην Ελληνική Εταιρία Στρατηγικών 

Μελετών, στις 14 Φεβρουαρίου 2001. ΓΩΓΟΥ Κ. et al., Εγχειρίδιο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, 

σελ. 1 et seq. 
4 Για τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα «πολεμική περίοδος» θεωρείται και η ένοπλη στάση, η κατά-

σταση πολιορκίας ακόμα και η γενική επιστράτευση!!! Εχθρός μάλιστα θεωρούνται και οι ένοπλοι 

στασιαστές. Βλ. άρθρα 5 και 6. 
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της άλλης πλευράς … … Ο πόλεμος είναι πράξη βίας και στην εφαρμογή της δεν υ-

πάρχει κανένας περιορισμός».5 

Πόσο απέχουν όλα αυτά από τις Αρχές της Ιπποσύνης6 και από τα διδάγματα 

του Ομήρου στην Ιλιάδα!!! Ο Αγαμέμνων επειδή εφάρμοσε την δολιότητα του δου-

ρείου ίππου για την κατάληψη της Τροίας δολοφονήθηκε όταν γύρισε στην Πατρίδα 

του με τον χειρότερο τρόπο. Τιμωρία από τους θεούς ήταν και ο αρχικός λόγος των 

περιπλανήσεων του Οδυσσέα, που σαν «επιτελής» συνέλαβε την ιδέα και εισηγήθηκε 

την δολιότητα. Στην Ιλιάδα εκτός από την εμφάνιση θεσμών που υπάρχουν μέχρι και 

σήμερα, όπως η αποστολές κηρύκων, η εκεχειρία, η ανακωχή, η προσπάθεια αρχικής 

επίλυσης της διαφοράς με ειρηνικά μέσα κ.λ.π. έχουμε και την εμφάνιση του θεϊκού 

στοιχείου που ενεργεί έμμεσα σαν τιμωρός για εγκλήματα πολέμου. Η αποκάλυψη 

του μυστικού της αχίλλειου πτέρνας ήταν μια τέτοια επέμβαση για να τιμωρηθεί με 

θάνατο ο Αχιλλέας μετά την βάναυση μεταχείριση του νεκρού Έκτορα. 

 

Μάχιμοι και άμαχοι 

Ο πληθυσμός ενός έθνους που συμμετέχει σε μια ένοπλη σύγκρουση διαιρεί-

ται σε δύο γενικές κατηγορίες σε αυτούς που διεξάγουν τις πολεμικές επιχειρήσεις 

και σε αυτούς που δεν αναμιγνύονται σ’ αυτές. Απ’ αυτό το σημείο πρέπει να αρχί-

σουμε τη σπουδή του δικαίου του πολέμου. Στην πολεμική περίοδο κάθε μια από αυ-

τές τις κατηγορίες έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κανένα άτομο 

δεν μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα και στις δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

είναι οι πολεμιστές που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και ονομάζονται μάχιμοι 

(combatants) ενώ στην δεύτερη όλοι οι άλλοι και ονομάζονται άμαχοι (non combat-

ants). Στους μάχιμους πρέπει επίσης να ενταχθούν και όσες άλλες δυνάμεις τίθενται 

υπό τις ένοπλες δυνάμεις σε περίοδο πολέμου (Λιμενικό Σώμα και Αστυνομία). Οι 

άτακτες δυνάμεις (irregular forces) θεωρούνται μάχιμοι, εφόσον έχουν την δική τους 

εσωτερική στρατιωτική πειθαρχία (internal military discipline), ευρίσκονται κάτω 

από τον έλεγχο υπεύθυνου αρχηγού, φέρουν φανερά τον οπλισμό τους και διακρίνο-

νται σαφώς από τον άμαχο πληθυσμό (δηλαδή φέρουν στολή ή κάποιο άλλο χαρα-

κτηριστικό στοιχείο). 

Άμαχοι είναι τα πρόσωπα που δεν υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις και κατά 

συνέπεια δεν έχουν καμία άμεση σχέση με την διεξαγωγή ή την υποστήριξη των ε-

χθροπραξιών. Το σύνολο τους ονομάζεται άμαχος ή πολιτικός πληθυσμός (non com-

batants or civilian population). Σε αυτό το πλαίσιο, οι μη μάχιμοι δηλαδή οι άμαχοι, 

και γενικά ο πολιτικός πληθυσμός, είναι έννοιες ταυτόσημες. Με τους αμάχους όμως, 

εξομοιώνονται και όσοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία (civil defence per-

sonnel) ανεξάρτητα αν έχουν στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και οι στρατιωτικοί που 

διέκοψαν τις εχθροπραξίες επειδή είναι ανίκανοι να τις συνεχίσουν λόγω τραυματι-

σμού ή ασθένειας. Το διεθνές δίκαιο του πολέμου παρέχει πλήρη προστασία στους 

                                                 
5 Cf. ΚΑΡΔΟΥΛΗ Κ., Το Δίκαιον του Ναυτικού Αποκλεισμού, σελ. 11-7. 
6 Το βασικό σύνθημα των ιπποτών είναι: «άψογος και άφοβος». Ο «Κώδικας της Ιπποσύνης» μεταξύ 

άλλων ορίζει: «… … δ. Να υπερασπίζεσαι με κάθε θυσία τις γυναίκες, τα παιδιά και τους αδυνάτους. 

ε. Να βοηθάς κάθε άνθρωπο στην ανάγκη του. στ. Μα φέρεσαι με ευγένεια και να μην προσβάλεις 

κανένα ούτε και τον εχθρό σου. … ι. Καλλίτερα να πεθάνεις τιμημένος πιστός στις Αρχές σου, παρά 

να φύγεις ατιμασμένος. 
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άμαχους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο στρατιωτικής επί-

θεσης. Δυστυχώς όμως αυτό δεν αποκλείει τις απώλειες που θα προκύψουν εντελώς 

τυχαία στην διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, έστω και αν αυτές δεν στρέφο-

νται κατά αμάχων αλλά κατά στρατιωτικών στόχων της ίδιας περιοχής. Ειδικοί προ-

στατευτικοί κανόνες εφαρμόζονται για ορισμένα πρόσωπα που δεν μπορούν να θεω-

ρηθούν μάχιμοι αλλά ακολουθούν τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς βέβαια να συμμετέχουν 

στις εχθροπραξίες. Τέτοια μπορεί να είναι το υγειονομικό προσωπικό (medical per-

sonnel), οι ιερείς (chaplains) και οι πολεμικοί ανταποκριτές ειδησεογραφικών πρα-

κτορείων κ.α. 

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο του πολέμου, μόνο οι μάχιμοι μπορούν να 

συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια είναι παράνομη κάθε εμπλο-

κή αμάχου σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Οι άμαχοι που παραβαίνουν αυτό τον κα-

νόνα θεωρούνται παράνομοι πολεμιστές (illegal combatants). 

 
 
Γενικές αρχές του δικαίου του πολέμου  

Το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων επιδιώκει να αποτρέψει τις περιττές 

βλάβες και καταστροφές και γενικά να μετριάσει τα βλαβερά αποτελέσματα από τις 

εχθροπραξίες. Σκοπός του είναι η αποφυγή άσκοπης θυσίας μαχίμων και η παροχή 

προστασίας στους αμάχους ειδικά μάλιστα στους τραυματίες, στους αιχμαλώτους, 

στην ιδιωτική περιουσία, στην πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε τις παρακάτω γενικές αρχές:7 

  Α’ Αρχή αυστηρής τήρησης της στρατιωτικής αναγκαιότητας (military 

necessity): Ο βαθμός και το είδος της ένοπλης βίας που επιβάλλεται πρέπει υποχρεω-

τικά να περιορίζεται στον βαθμό που απαιτείται για την επιδίωξη του αποτελέσματος. 

Η ένοπλη βία πρέπει να εφαρμόζεται σε όσο το δυνατό μικρότερο χρόνο, χωρίς πε-

ριττές απώλειες ζωής και περιττούς τραυματισμούς.  

Β. Αρχή εφαρμογής του ανθρωπισμού (humanity): Απαγορεύεται η χρήση 

ένοπλης και γενικά οποιουδήποτε είδους βίας που δεν εξυπηρετεί άμεσα τους στρα-

τιωτικούς σκοπούς. Αυτή μπορεί να είναι κατά αμάχων, ιδιαίτερα μάλιστα κατά αιχ-

μαλώτων, τραυματιών και γενικά κατά όσων βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και 

κατά της υλικής υποδομής που τους εξυπηρετεί. Επίσης απαγορεύεται η καταστροφή 

αντικειμένων όταν η καταστροφή τους δεν έχει σχέση με την διεξαγωγή του πολέμου 

ή χρησιμοποιούνται και από αμάχους. Τέτοια είναι αντικείμενα θρησκευτικού χαρα-

κτήρα π.χ. εκκλησίες και τεμένη, αντικείμενα πολιτιστικού χαρακτήρα π.χ. βιβλιοθή-

κες και πνευματικά κέντρα, αντικείμενα ιστορικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα π.χ. 

μουσεία και αρχαιολογικοί τόποι. Αντικείμενα που χρησιμοποιούνται και από τους 

αμάχους είναι τα υδραγωγεία τα νοσοκομεία κ.λ.π. καθώς και η ιδιωτική περιουσία. 

Τέλος κάθε προσβολή του περιβάλλοντος έστω και σε περίοδο πολέμου είναι απαγο-

ρευμένη.  

Γ’ Αρχή του ιπποτισμού (chivalry): Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, απαγο-

ρεύεται η κάθε μορφής ανέντιμη συμπεριφορά, με τη χρήση δολίων μέσων και τε-

                                                 
7 Cf. U.S.N., The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, σελ. 5-1. 
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χνασμάτων. Δεν απαγορεύονται όμως τα στρατηγήματα. Στην Αρχή αυτή θα μπο-

ρούσαμε να εντάξουμε τον σεβασμό στον άμαχο πληθυσμό, την προστασία όσων έ-

χουν ανάγκη και τον σεβασμό σε κάθε θρησκεία, αν δεν τα είχαμε εντάξει όλα αυτά 

στην Αρχή του ανθρωπισμού. 

Με βάση τις γενικές αρχές του δικαίου του πολέμου, φαίνεται πολύ καθαρά 

ότι η πρωταρχική επιδίωξη του δικαίου του πολέμου είναι ο περιορισμός της ένοπλης 

βίας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Με αυτό 

τον τρόπο το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, δεν έρχεται να παρεμποδίσει τις ε-

χθροπραξίες. Έρχεται μόνο για να συμπληρώσει και να υποστηρίξει τις γενικές αρχές 

του πολέμου. Οι αρχές αυτές όπως είναι καθορισμένες από την στρατηγική είναι οι 

εξής:8 

α. Η επιλογή αντικειμενικού σκοπού και εμμονή σ’ αυτόν. 

β. Η διατήρηση του ηθικού των στρατευμάτων. 

γ. Το επιθετικό πνεύμα. 

δ. Η ασφάλεια κάθε κινήσεως. 

ε. Η επιδίωξη αιφνιδιασμού. 

στ. Η συγκέντρωση δυνάμεων αποκλειστικά και μόνο εκεί που χρειάζεται. 

ζ. Η οικονομία των δυνάμεων. (Οι δυνάμεις δεν πρέπει να αναλώνονται αλλού παρά 

μόνο εκεί όπου απαιτείται). 

η. Η ευκινησία. 

θ. Η εξασφάλιση καλού επιπέδου συνεργασίας. 

ι. Η ορθή διοικητική διάρθρωση και μέριμνα. 

Όπως βλέπουμε, τόσο το δίκαιο του πολέμου όσο και η στρατηγική υπογραμ-

μίζουν τη σημασία χρησιμοποίησης των στρατιωτικών δυνάμεων αποκλειστικά και 

μόνο κατά κρισίμων στρατιωτικών στόχων, απαγορεύοντας την ανάλωση προσωπι-

κού και υλικού κατά στόχων που η καταστροφή τους δεν εξυπηρετεί άμεσα στρατιω-

τικές επιδιώξεις. 

 

Οι πηγές του δικαίου των ένοπλων συγκρούσεων 

Το δίκαιο του πολέμου είναι διεθνές. Κατά συνέπεια πηγές του είναι οι πηγές 

του διεθνούς δικαίου, δηλαδή τo διεθvές έθιμo, oι διεθvείς συμφωνίες (συvθήκες, 

συμβάσεις κ.λ.π.) και oι γεvικές αρχές τoυ διεθvoύς δικαίoυ. Οι εθιμικoί καvόvες 

ισχύoυv υποχρεωτικά για όλα ανεξαιρέτως τα κράτη της Διεθvoύς Κoιvότητας. O όρος 

                                                 
8 Βλ. ΚΩΝΣΤΑ Π., Στρατηγική, σελ. 36. 
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“γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου” ή “γενικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου” αποτελεί 

λεκτική ποικιλία που αποδίδει τις γενικής φύσεως αρχές του δικαίου που ισχύουν έξω 

από το συμβατικό δίκαιο, μέσα από τη διαδικασία του εθίμου. Οι διεθνείς συμφωνίες 

όπως και αν ονομάζονται δεσμεύουν κατά το διεθνές δίκαιο μόνο τα κράτη εκείνα 

που είναι μέρη σ’ αυτές. Παρ’ όλα αυτά έχουν διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο 

στην γενικότερη ανάπτυξη του δικαίου του πολέμου. Τις πιο πολλές φορές 

κωδικοποίησαν υπάρχοντες κανόνες του εθιμικού δικαίου και άλλες φορές έθεσαν 

νέους κανόνες συμβατικούς, οι περισσότεροι των οποίων σταδιακά πέρασαν στο 

χώρο του εθιμικού δικαίου και έγιναν υποχρεωτικοί για όλα τα κράτη. 

 Μετά την Διακήρυξη των Παρισίων της 16ης Απριλίου 1856, μέρος της οποίας 

είναι και η Χώρα μας,9 ακολούθησαν κάποιες διεθνείς συμφωνίες που είναι πρωταρ-

χικής σημασίας για την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου του πολέμου. Στη συνέχεια 

νέες συμβάσεις με περισσότερες ρυθμίσεις συνέχισαν αυτή την πορεία. Σημαντικότα-

τοι ήταν οι Κανονισμοί της Χάγης του 1907.( Hague Regulations of 1907), ακολού-

θησε το Πρωτόκολλο [για τη χρήση] αερίων του 1925 (Gas Protocol of 1925), οι 

Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 για την προστασία των θυμάτων πολεμικής περιό-

δου (Geneva Conventions of 1949 for the Protection of War Victims), η Σύμβαση της 

Χάγης του 1954, για την πολιτιστική ιδιοκτησία (1954 Hague Cultural Property Con-

vention), η Σύμβαση για τα βιολογικά όπλα του 1972 (Biological Weapons Conven-

tion of 1972), και η Σύμβαση για τα συμβατικά όπλα του 1980 (Conventional Weap-

ons Convention of 1980). Οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 (1949 Geneva Conven-

tions) συμπληρώθηκαν με τα πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977 (1977 Protocols Addi-

tional) που επακολούθησαν και ασχολούνται περισσότερο με την προστασία των θυ-

μάτων του πολέμου. Οι Κανονισμοί της Χάγης (Hague Regulations), το Πρωτόκολλο 

της Γενεύης [για τη χρήση] αερίων (Geneva Gas Protocol), η Σύμβαση για τα χημικά 

όπλα του 1993 (1993 Chemical Weapons Convention), η Σύμβαση της Χάγης για την 

πολιτιστική ιδιοκτησία (Hague Cultural Property Convention), η Σύμβαση για τα βιο-

λογικά όπλα (Biological Weapons Convention), και η Σύμβαση για τα συμβατικά ό-

πλα (Conventional Weapons Convention), ασχολούνται βασικά με τον έλεγχο των 

μέσων και των μεθόδων εχθροπραξίας. Παράλληλα ξεκίνησε και μια προσπάθεια α-

φοπλισμού που ήταν ο καρπός της ανησυχίας του πολιτισμένου κόσμου μπροστά στα 

ενδεχόμενα αποτελέσματα της ασύλληπτης καταστροφικής ικανότητας των νεώτερων 

όπλων.10 Οι σχετικές συμφωνίες δεν εντάσσονται στο δίκαιο του πολέμου, το επηρε-

άζουν όμως άμεσα αφού ο σκοπός του είναι η εδραίωση της ειρήνης. Όλοι μας γνω-

ρίζουμε ότι η τυχόν αποτυχία του, θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση. Πέρα απ’ αυτό 

υπάρχουν σημεία, όπως ο περιορισμός κάποιων όπλων ακόμα και η απαγόρευση κά-

ποιων απ’ αυτά, που επηρεάζουν τη σύγχρονη διαμόρφωση του δικαίου των πολεμι-

κών επιχειρήσεων. Οι σημαντικότερες από τις σχετικές με το δίκαιο του πολέμου και 

του αφοπλισμού συμφωνίες καθώς και άλλα ενδιαφέροντα κείμενα κατά χρονολογική 

σειρά αναφέρονται στο Παράρτημα. 

                                                 
9 Με αυτή καταργήθηκε η επιδρομή (course), και περιέλαβε άλλες τρεις διατάξεις για το εχθρικό και 

ουδέτερο εμπόρευμα καθώς και την προϋπόθεση για να είναι υποχρεωτικός ο αποκλεισμός. 
10 Cf. COMBAUX M., «Πέραν του Κλαούζεβιτς»,.σελ. 50-61. 
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Η ευθύνη για παράβαση κανόνων του δικαίου του πολέμου 

 Όλοι οι μάχιμοι καθώς και όλοι οι άμαχοι, είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. Οι στρατιωτικοί είναι υ-

ποχρεωμένοι να καταγγέλλουν κάθε στρατιωτικό έγκλημα, άρα και κάθε τέτοιου εί-

δους παράβαση του δικαίου του πολέμου, που θα υποπέσει στην αντίληψη τους.11 

Όπως είναι σε όλους γνωστό, οι στρατιωτικοί «υπακούουν προθύμως και άνευ αντι-

λογίας» στις διαταγές των ανωτέρων τους, σε ότι αφορά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, 

μέσα όμως στα νόμιμα πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι ο στρατιωτικός οφείλει να μην 

υπακούσει σε διαταγή για εκτέλεση μιας εγκληματικής πράξης. Η υποχρέωση «υπο-

ταγής στους ανωτέρους του» δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης για πράξεις όπως ο φό-

νος αμάχων ή ο βασανισμός αιχμαλώτων, που είναι εγκλήματα πολέμου. Το γεγονός 

ότι ένα πρόσωπο διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου εκτελώντας διαταγές πολιτικού ή 

στρατιωτικού προϊστάμενου του, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη. Μπορεί όμως 

να εξεταστεί αυτό από το δικαστήριο για τον μετριασμό της ποινής που θα του επι-

βληθεί. Ο κανόνας αυτός είναι εφαρμογή της Αρχής IV του Δικαστηρίου της Νυρεμ-

βέργης. Ελαφρυντικό επίσης μπορεί να αναγνωρισθεί στην περίπτωση του δράστη 

που ενέργησε κάτω από τον φόβο που ενέπνευσε σ’ αυτόν μια απειλή.12 Αυτό όμως 

ισχύει μόνο για ιδιώτες. Δεν μπορεί να ισχύσει για στρατιωτικούς αφού σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα στα στρατιωτικά εγκλήματα ο φόβος 

δεν επηρεάζει τον καταλογισμό αν το καθήκον απαιτεί την έκθεση σε προσωπικό κίν-

δυνο. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων του δικαίου του πολέμου είναι στρατιωτικό 

καθήκον. Τέλος υπάρχει και μια περίπτωση που μπορεί να απαλλάξει τον στρατιωτι-

κό που από τις συνέπειες. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο στρατιωτικός, λόγω των ει-

δικών συνθηκών που επικρατούν σ΄ αυτές τις καταστάσεις, εκτελεί μια διαταγή ανω-

τέρου του χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζει για τον παράνομο χαρακτήρα της και 

για το επερχόμενο εγκληματικό αποτέλεσμα.  

Κάθε στρατιωτικός που ασκεί διοίκηση δεν είναι υπεύθυνος μόνο για την νο-

μιμότητα κάθε εντολής που δίνει. Είναι το ίδιο υπεύθυνος και για την ορθή εκτέλεση 

της από τους υφισταμένους του. Ο στρατιωτικός διοικητής μπορεί με κάποιες στρα-

τιωτικές διατάξεις να μεταβιβάσει την ευθύνη για την εκτέλεση μιας πολεμικής επι-

χείρησης σε άλλο στρατιωτικό ιεραρχικά κατώτερο του. Δεν συμβαίνει όμως κάτι α-

ντίστοιχο και με την ευθύνη για τυχόν παράνομη συμπεριφορά των υφισταμένων του. 

Το γεγονός ότι ο διοικητής δεν είχε διατάξει ή δεν είχε εγκρίνει μια ενέργεια υφιστα-

μένου του, που συνιστά παράβαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου του πολέμου ή 

το γεγονός ότι δεν συμφώνησε ποτέ μ’ αυτή, δεν μπορεί να τον απαλλάξει πλήρως 

από την ευθύνη. Ο διοικητής οφείλει να ασκεί θετικό έλεγχο για πρόληψη τέτοιων 

ενεργειών και να ενεργεί άμεσα και αποτελεσματικά για την καταστολή τους. 

 

Μέσα επιβολής του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων  

                                                 
11 Cf. άρθρο 87 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα για την τιμωρία στρατιωτικού σε περίπτωση μη 

αναγγελίας στρατιωτικών εγκλημάτων. Στρατιωτικά εγκλήματα είναι και αυθαίρετη εχθροπραξία (άρ-

θρο 70), η παράταση εχθροπραξιών (άρθρο 71), η διαρπαγή σε εχθρικό έδαφος (άρθρο 150), η κλοπή 

σε πλοίο αιχμαλωτισμένο (άρθρο 155) καθώς και όσα αναφέρονται στα άρθρα από 156 έως 166 περί 

αιχμαλώτων και αμάχων. 
12 Βλ. Άρθρο 84 του Ποινικού Κώδικα. 
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Τα μέσα αυτά μπορούμε να τα κατατάξουμε σε προληπτικά και κατασταλτικά. 

Προληπτικά είναι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για να μην συμβούν παραβάσεις. 

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η εναρμόνιση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα με το σύγ-

χρονο διεθνές δίκαιο του πολέμου.13 Άλλο ένα προληπτικό μέτρο είναι η διδασκαλία 

των κανόνων του δικαίου του πολέμου, με ανάλογη επισήμανση των πράξεων που 

αποτελούν εγκλήματα. Αυτό συμβάλει θετικά προς την κατεύθυνση ελαχιστοποίησης 

των παρανόμων ενεργειών. Αξιέπαινη είναι η προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού που συχνά οργανώνει σεμινάρια ανθρωπιστικού δικαίου και διανέμει ενημε-

ρωτικά έντυπα. 

Τα κατασταλτικά μέσα μπορούν να εφαρμοσθούν μετά την διαπίστωση ανά-

λογων πράξεων από ένα κράτος ή και μετά από συνεργασία μεταξύ των αντιμαχομέ-

νων κρατών. Στην περίπτωση αυτή το κράτος που υπέστη την βλάβη μπορεί να ενερ-

γήσει σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Α. Να καταγγείλει τα γεγονότα στην παγκόσμια κοινή γνώμη για να 

στραφεί αυτή κατά του έθνους που έχει παρανομήσει. 

Β. Να διαμαρτυρηθεί στο κράτος που έχει παραβεί το δίκαιο του πολέμου 

και να απαιτήσει την τιμωρία των υπευθύνων καθώς και την καταβολή αποζημιώσε-

ων. 

Γ. Να ζητήσει την διπλωματική επέμβαση ενός ουδέτερου κράτους για 

την προστασία των αιχμαλώτων πολέμου καθώς και των άλλων πολιτών της εθνικό-

τητας του, που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του κράτους που παρανόμησε. Να 

τεθούν δηλαδή κάτω από προστατευτική δύναμη (protecting power).  

Δ. Να προβεί σε αντίποινα. 

Ε. Να τιμωρήσει, μετά από δίκη, όσους από τους παραβάτες έχει συλλά-

βει. Η δίκη και η τιμωρία αυτών μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια των συγκρού-

σεων και μετά την διακοπή των εχθροπραξιών. 

 

Τα αντίποινα  

Τα αντίποινα (reprisal) είναι ένα μέτρο για την επιβολή του δικαίου του πολέ-

μου. Αυτά είναι πράξεις που σε κάθε άλλη περίπτωση μόνο παράνομες θα μπορούσαν 

να χαρακτηρισθούν. Δικαιολογούνται μόνο όταν εφαρμόζονται σαν ανταπόδοση για 

παράνομες πράξεις του αντιπάλου. Είναι το έσχατο μέσο που εφαρμόζεται με σκοπό 

να αναγκασθεί ο αντίπαλος να παύσει τις παράνομες πράξεις του και να συμμορφωθεί 

με το δίκαιο του πολέμου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν 

εκδίκηση! Τα αντίποινα μπορούν να εφαρμοσθούν μόνο κατά των εχθρικών ενόπλων 

δυνάμεων και της υλικής υποδομής τους. Για την εφαρμογή του μέτρου αυτού πρέπει: 

Α. Να αποφασισθούν από κρατικό όργανο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. 

                                                 
13 Νόμος 2287/95, Φ.Ε.Κ. Α’ 20/1-2-95. 
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Β. Να έχει διαπιστωθεί η τέλεση παρανόμων πράξεων από τον αντίπαλο. Τα α-

ντίποινα δεν μπορούν να ασκηθούν προληπτικά. 

Γ. Να έχει κληθεί το κράτος που παρανομεί σε συμμόρφωση και σε επανόρθωση 

των ζημιών που προκάλεσαν οι πράξεις του, εφόσον βέβαια οι περιστάσεις το επιτρέ-

πουν.  

Δ. Να γίνονται αμέσως αντιληπτά από τον εχθρό για να έχουν άμεσο αντίκτυπο 

σ’ αυτόν. Με αυτό τον τρόπο θα αναγκασθεί να συμμορφωθεί όσο το δυνατό γρηγο-

ρότερα 

Ε. Να εφαρμόζονται αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα ή εφόσον εκτιμη-

θεί ότι κάθε άλλο μέσο δεν θα ήταν αποτελεσματικό. 

ΣΤ. Να μην έχουν ποτέ χαρακτήρα εκδικητικό. 

Ζ. Να είναι ανάλογα των πράξεων του αντιπάλου που τα προκάλεσε και του επι-

διωκόμενου αποτελέσματος. 

Η. Να σταματούν αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι ο αντίπαλος σταμάτησε να πα-

ρανομεί και συμμορφώθηκε με το διεθνές δίκαιο του πολέμου. 

Μετά από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα αντίποινα σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούν να στραφούν κατά: 

α. Αιχμάλωτων ή πολιτών που βρίσκονται σε περιορισμό. 

 

β. Τραυματιών, ασθενών και ναυαγών. 

 

γ. Πολιτών του αντίπαλου κράτους που διαβιούν σε κατεχόμενο έδαφος. 

 

δ. Νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων ούτε και κατά του προσωπικού και 

του εξοπλισμού των. Τα ίδιο ισχύει και για τα πλωτά νοσοκομεία, τα νοσοκομειακά 

οχήματα και τα αεροσκάφη υγειονομικών αποστολών. 

 

 Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το Σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών δεν α-

παγόρευε την προσφυγή σε βίαια μέσα. Γι’ αυτό θεωρήθηκε ότι δεν απαγόρευε την ά-

σκηση αντιποίνων. Στη δεκαετία του '20 και τη δεκαετία του '30 μάλιστα, διάφορα δικα-

στήρια υποστήριξαν την άσκηση ένοπλων αντιποίνων «armed retaliations». Αυτό οδή-

γησε σε μια προσπάθεια «νομιμοποίησης» των ενεργειών που εφαρμόζονται σαν αντίποι-

να. Σήμερα αυτό έχει διευκρινισθεί πλήρως. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Ε-

θνών το 1970 με την Decration on Principles of International Law δήλωσε ότι «τα 

κράτη έχουν καθήκον να απόσχουν από τις πράξεις των αντίποινων που περιλαμβά-

νουν τη χρήση βίας».(Resolution 2625 (XXV).)14 

                                                 
14 Υπήρξε μάλιστα το 1928 και απόφαση Μικτού Διαιτητικού Δικαστηρίου για την υπόθεση Naulilaa που νομιμο-

ποιούσε την άσκηση των αντιποίνων θεωρώντας τα σαν πράξεις αυτοβοήθειας «selbstilfehandlung» που προκα-

λούν προσωρινή αναστολή σχετικού κανόνα του διεθνούς δικαίου. Το 1914, τα Πορτογαλικά στρατεύματα στη 

συνοριακή θέση Naulilaa στη νοτιοδυτική Αφρική είχαν σκοτώσει τρεις Γερμανούς, δύο Αξιωματικούς και έναν 
πολίτη από γειτονική αποικία. Αιτία ένα μεταφραστικό λάθος! Χωρίς προειδοποίηση, ο τοπικός Γερμανός Κυβερ-

νήτης διέταξε αντίποινα με επιθέσεις στις κοντινές Πορτογαλικές θέσεις. Το δικαστήριο Naulilaa έκρινε τις Γερ-

μανικές επιδρομές παράνομες. Η πράξη των Πορτογάλων στρατιωτικών αντιμετωπίσθηκε σαν μια μεμονωμένη 
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Η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας 

Η αρχή της αμοιβαιότητας (reciprocity) εφαρμόζεται και στο διεθνές δίκαιο 

του πολέμου. Μερικές υποχρεώσεις των εμπολέμων εφαρμόζονται με βάση αυτή την 

αρχή και κατά συνέπεια είναι δεσμευτικές μόνο εφ' όσον και τα δύο μέρη συνεχίζουν 

να τις τηρούν. Μια σημαντική παραβίαση από μια πλευρά, μπορεί να απελευθερώσει 

το άλλο κράτος από αντίστοιχη υποχρέωση.15 Η εφαρμογή όμως της αρχής της αμοι-

βαιότητας δεν μπορεί να έρθει ποτέ σε σύγκρουση με την εφαρμογή της αρχής του 

ανθρωπισμού ή της αρχής του ιπποτισμού. Η προστασία των θυμάτων των ενόπλων 

συγκρούσεων, και γενικά ότι προστατεύεται από το δίκαιο του πολέμου, ειδικά μάλι-

στα από τις Συνθήκες της Γενεύης του 1949, δεν υπόκεινται στην αρχή της αμοιβαιό-

τητας.16 

Εγκλήματα πολέμου και η τιμωρία τους 

Οι πράξεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο του πολέμου, εθιμικό ή συμβα-

τικό, και ρυθμίζουν τα θέματα συμπεριφοράς των εμπολέμων, καλούνται εγκλήματα 

πολέμου (war crimes). Εγκλήματα πολέμου δεν διαπράττονται μόνο από μάχιμους. 

Διαπράττονται και από αμάχους. Το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων υποχρεώνει 

κάθε ένα από τους εμπολέμους να τιμωρεί τους υπηκόους του που έχουν διαπράξει 

τέτοιου είδους εγκλήματα, είτε αυτοί είναι μάχιμοι ή είτε αυτοί είναι άμαχοι. Πέρα 

απ’ αυτό, κάθε ένας των εμπολέμων έχει το δικαίωμα να διώκει ποινικά για τέτοιου 

είδους πράξεις ακόμα και αντιπάλους του μάχιμους ή και αμάχους. 

Σύμφωνα με την VI Αρχή του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης θα τιμωρούνται 

σαν εγκλήματα οι παρακάτω ενέργειες κατά κατηγορίες: 

Α. Εγκλήματα κατά της ειρήνης: Σχεδίαση, προετοιμασία ή συνέχιση επιθετι-

κού πολέμου ή πραγματοποίηση ενός πολέμου κατά παράβαση των διεθνών συνθη-

κών και συμφωνιών ή διαβεβαιώσεων καθώς και η συμμετοχή σε κοινό σχέδιο ή συ-

νομωσία για την επίτευξη οποιασδήποτε από αυτές τις πράξεις. 

Β. Εγκλήματα πολέμου: Παραβάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου 

που περιλαμβάνουν τα παρακάτω, χωρίς όμως να περιορίζονται σ’ αυτά: δολοφονία, 

κακομεταχείριση ή καταναγκαστική εργασία του αμάχου πληθυσμού μιας κατεχόμε-

νης περιοχής. Επίσης και η δολοφονία, η κακομεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου ή 

ανθρώπων που βρίσκονται στη θάλασσα σαν ναυαγοί, η δολοφονία ομήρων, η λεη-

                                                                                                                                            
εσφαλμένη ενέργεια και όχι σαν μια σκόπιμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Οι ενέργειες των Γερμανών θεω-

ρήθηκαν δυσανάλογες. Το Δικαστήριο όμως δεν καταδίκασε αυτού του είδους τα αντίποινα. Αντίθετα, έδειξε ότι 

αυτά θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα εάν ανταποκρινόντουσαν με έναν ανάλογο τρόπο σε μια αντίστοιχη πα-
ράνομη πράξη 

15 Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η αμοιβαιότητα δεν εκφράζεται υποχρεωτικά με ίδια μεταχείριση 

στους ίδιους τομείς. Αμοιβαιότητα μπορεί να εκφρασθεί και με ίδια μεταχείριση σε διαφορετικούς 

τομείς. Βλ. ΡΟΥΚΟΥΝΑ Ε., Διεθνές Δίκαιο, τόμος Ι, σελ. 126. 

16 Βλ. U.S.N., The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, p. 6-3. όπου στην παρά-

γραφο 6.2.4. αναγράφεται ότι: Reciprocity: Some obligations under the law of armed conflict are recip-

rocal in that they are binding on the parties only so long as both sides continue to comply with them. Α 

major violation by one side will release the other side from all further duty to abide by that obligation. 

The concept of reciprocity is not applicable to humanitarian rules of law that protect the victims 

of armed conflict, that is, those persons protected by the 1949 Geneva Contentions. The decision 

to consider the United States released from a particular obligation following a major violation by the 

enemy will ordinarily be made by the National Command Authorities (NCA). 
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λασία δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, η χωρίς λόγο καταστροφή των πόλεων, κω-

μοπόλεων ή χωριών και γενικά οι καταστροφές χωρίς να υπάρχει στρατιωτική ανα-

γκαιότητα. 

Γ. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: Δολοφονίες, εξόντωση, υποδούλωση, 

απέλαση και άλλες απάνθρωπες πράξεις εναντίον του αμάχου πληθυσμού ή διώξεις 

για λόγους φυλετικούς ή θρησκευτικούς, όταν τέτοιες πράξεις διαπράττονται σε εκτέ-

λεση ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έγκλημα κατά της ειρήνης ή σε συνδυασμό με 

οποιοδήποτε άλλο έγκλημα πολέμου. 

Επειδή δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο κάτι αντίστοιχο του στρατιωτικού ποι-

νικού κώδικα, θεωρούμε γενικά ότι κάθε παράβαση των βασικών αρχών του δικαίου 

του πολέμου, δηλαδή των αρχών της στρατιωτικής αναγκαιότητας, του ανθρωπισμού 

και του ιπποτισμού, συνιστά κατά το διεθνές δίκαιο έγκλημα πολέμου. Ενδεικτικά 

μπορούν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου οι παρακάτω πράξεις: 

Α. Προσβολή των αιχμαλώτων. Αδικαιολόγητη εκτέλεση αιχμαλώτων, ο τραυματι-

σμός, η κακή μεταχείριση τους, οι βασανισμοί, η κράτηση των αιχμαλώτων κάτω από απάν-

θρωπες συνθήκες υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η επιβολή ανθυγιεινής, επικίνδυνου ή 

γενικά απαγορευμένης εργασίας, η στέρηση του δικαιώματος να τύχουν δίκαιης και έντιμης 

δίκης σε περίπτωση που θα παραβούν το δίκαιο, η παρεμπόδιση άσκησης των θρησκευτικών 

τους δικαιωμάτων κ.α. 

 

Β. Προσβολή των αμάχων ευρισκομένων σε κατεχόμενο έδαφος. Αδικαιολόγητη εκτέ-

λεση αμάχων, ο τραυματισμός, τα βασανιστήρια, η απάνθρωπη μεταχείριση, η καταναγκα-

στική εργασία, η εκτόπιση, η παρεμπόδιση άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων τους, η 

στέρηση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη για τις τυχόν παραβάσεις τους κ.α. 

 

Γ. Προσβολή τραυματιών και ασθενών. Αδικαιολόγητη εκτέλεση, κάθε είδους βιαιο-

πραγία και κακή μεταχείριση. 

 

Δ. Προσβολή των ναυαγών ή των διασωθέντων από πτώση αεροσκαφών. Αδικαιο-

λόγητη εκτέλεση, κάθε είδους βιαιοπραγία και κακή μεταχείριση. 

Ε. Προσβολή κατοικημένων περιοχών. Ηθελημένη καταστροφή, εκκένωση χωρίς αυ-

τό να υπαγορεύεται από στρατιωτική αναγκαιότητα, βομβαρδισμός με μοναδικό σκοπό την 

τρομοκράτηση των αμάχων. 

ΣΤ. Προσβολή υγειονομικών υπηρεσιών. Ηθελημένη επίθεση κατά νοσοκομείων και 

λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν υγειονομικούς σκοπούς, προσβολή πλωτών νοσο-

κομείων καθώς και οχημάτων και αεροσκαφών υγειονομικών υπηρεσιών. 

Ζ. Προσβολή της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Λεηλασίες, κλοπές και κατα-

στροφές. 

Η. Προσβολή των νεκρών. Κακή μεταχείριση των νεκρών, σύληση κ.λ.π. 

Θ. Προσβολή συμβόλων. Προσβολή της σημαίας του αντιπάλου και άλλων εθνικών ή 

θρησκευτικών συμβόλων. 

Ι. Προσβολή κηρύκων. 
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ΙΑ. Παραπειστική χρήση συμβόλων. Χρήση συμβόλων του Ερυθρού Σταυρού, θρη-

σκευτικών ή άλλων συμβόλων που απολαμβάνουν προστασία για παραπλάνηση του αντιπά-

λου. 

ΙΒ. Δόλια αίτηση ελέους. 

ΙΓ. Άρνηση ελέους. 

ΙΔ. Παράβαση όρων παράδοσης. 

ΙΕ.  Χρήση απαγορευμένων όπλων και πυρομαχικών. 

ΙΣΤ. Καταδίκη κατάσκοπου χωρίς δίκη. 

Ο Στρατιωτικό Ποινικός Κώδικας με τις δικονομικές διατάξεις του, εξισώνει 

τους αιχμαλώτους με τους έλληνες στρατιωτικούς όταν δικάζονται, σε ότι αφορά την 

συγκρότηση και την σύνθεση του στρατοδικείου.17 Επίσης περιέχει ειδικό κεφάλαιο, 

το όγδοο που αναφέρεται στους αιχμαλώτους και τους αμάχους. Τα εγκλήματα που 

αναφέρονται είναι: 18 

Α. Εξύβριση, απειλή ή βιαιοπραγία κατά αιχμαλώτου. Η πράξη αυτή μπορεί να τελεσθεί είτε 

από έλληνα στρατιωτικό είτε από αιχμάλωτο που έχει ορισθεί ως επικεφαλής των άλλων αιχμαλώτων 

για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Β. Ωμότητες κατά αιχμαλώτου. Δηλαδή βασανιστήρια ή άλλες πράξεις που προσβάλουν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Γ. Προσβολή της θρησκείας του αιχμαλώτου. Αδικαιολόγητη παρακώλυση άσκηση θρησκευ-

τικών καθηκόντων ή εξύβριση της θρησκείας του αιχμαλώτου. 

Δ. Εξαναγκασμός αιχμαλώτου για παροχή πληροφοριών. Η απόσπαση πληροφοριών από αιχ-

μάλωτο, που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της πατρίδας του, με άσκηση σωματικής βίας ή απει-

λή άσκησης σωματικής βίας. 

Ε. Εξαναγκασμός αιχμαλώτου για παροχή εργασίας που έχει άμεση σχέση με τις πολεμικές 

επιχειρήσεις ή απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις. Με άσκηση σωματικής βίας ή απειλή άσκη-

σης σωματικής βίας. 

ΣΤ. Κλοπή σε βάρος αιχμαλώτου. 

Ζ. Βιαιοπραγία κατά αμάχων πολιτών του εχθρικού κράτους. 

Η. Σύλληψη ομήρων από τον άμαχο πληθυσμό του εχθρικού κράτους. 

Θ. Εξύβριση, απειλή ή βιαιοπραγία κατά έλληνα στρατιωτικού από αιχμάλωτο. 

Ι.  Εξύβριση, απειλή ή βιαιοπραγία από αιχμάλωτο κατά συναιχμαλώτου του που έχει ορι-

σθεί από την ελληνική στρατιωτική αρχή ως επικεφαλής. 

ΙΑ. Ανυπακοή αιχμαλώτου. Εφόσον η διαταγή προέρχεται από στρατιωτικό που τον φυλάει ή 

από άλλο αιχμάλωτο που έχει ορισθεί ως επικεφαλής και η διαταγή είναι νόμιμη. 

                                                 
17 Βλ. Άρθρο 181 σε συσχετισμό με άρθρα 178, 179 και 180. 
18 Βλ. Άρθρα 156 έως και 166 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 
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ΙΒ. Στάση αιχμαλώτων. Όταν τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι διαπράττουν το έγκλημα της ανυ-

πακοής ή βιαιοπραγούν κατά προσώπων ή καταστρέφουν πράγματα. 

ΙΓ. Ομαδική απείθεια αιχμαλώτων. Όταν τρεις ή περισσότεροι επιμένουν στην υποβολή ομαδι-

κού παραπόνου ή το υποβάλουν χωριστά, μετά όμως από συμφωνία μεταξύ τους. 

ΙΔ. Παράβαση διαταγών αρχηγού στρατού σε κατεχόμενα εδάφη. 

Όπως γνωρίζουμε ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών στο Ζ’ Κεφάλαιο προσδιορί-

ζει τις ενέργειες του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν απειλείται ή διαταράσσεται η ειρήνη 

και όταν σημειώνονται επιθετικές πράξεις. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τη λήψη μέτρων 

που μπορεί να φθάσουν τη χρήση ένοπλης βίας.19 Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, τα Ηνωμένα 

Έθνη αποφάσισαν να επεκτείνουν αυτά τα μέτρα μέχρι και στη τιμωρία των ενόχων. Ι-

δρύσαν δύο ad hoc Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια για να δικάσουν εγκληματίες των δύο 

τελευταίων περιπτώσεων. Το Φεβρουάριο του 1993, η Απόφαση 808 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας ίδρυσε το Διεθνές Δικαστήριο για την π. Γιουγκοσλαβία με έδρα τη Χάγη. 

Σκοπός του να δικάσει παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, εγκλήματα 

γενοκτονίας, γενικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας καθώς και άλλες παραβιάσεις 

του δικαίου του πολέμου εθιμικού και συμβατικού. Όλα αυτά ορίζονται από το Καταστα-

τικό αυτού του Δικαστηρίου και έχουν εφαρμογή για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν 

στη Γιουγκοσλαβία από το 1991. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Ρουάντα με έδρα 

στην Αρούσα της Τανζανίας ιδρύθηκε με την απόφαση 955 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών. Η δικαιοδοσία του εξαντλείται, στον κολασμό των πράξεων που 

διαπράχθηκαν στη Ρουάντα ή από υπηκόους της Ρουάντα, στα γειτονικά της κράτη το 

1994. Οι πράξεις αυτές είναι εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 

και παραβάσεις του άρθρου 3 της Συμβάσεως της Γενεύης του 1949 και του Προσθέτου 

Πρωτοκόλλου ΙΙ, που εφαρμόζονται στις συρράξεις με μη διεθνή χαρακτήρα. Τα δύο αυ-

τά Δικαστήρια λειτούργησαν κανονικά, εξετάζοντας πολλές ενδιαφέρουσες υποθέσεις 

και καταδικάζοντας όσους βρέθηκαν ένοχοι. Η νομολογία τους σε θέματα διαδικαστικά 

αλλά και ουσιαστικά, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία 

της Διεθνούς Δικαιοσύνης για να ασχοληθεί συστηματικά με την εννοιολογική οριοθέτη-

ση των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση της 

ευθύνης του στρατιωτικού διοικητού και της υπακοής σε διαταγές ανωτέρου.20 άλλο ση-

μαντικό βήμα που σηματοδοτεί μια νέα εποχή, είναι η υιοθέτηση του Καταστατικού του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στη Ρώμη στις 18 Ιουλίου 1998, που αποτελεί ένα μό-

νιμο θεσμό με διεθνή ποινική δικαιοδοσία. Η δικαιοδοσία του θα ασκείται για εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίας και για το έγκλημα της επίθε-

σης. Η ιδέα ξεκίνησε στα Ηνωμένα Έθνη από το 1950. Η αρμόδια Επιτροπή όμως συ-

στήθηκε το 1993, δηλαδή μετά από πολλά χρόνια.. Το αποτέλεσμα μπορεί να άργησε μα 

ήταν σημαντικό.21

                                                 
19 Βλ. ΠΟΛΙΤΗ Σ., «Η Χρήση Ένοπλης Βίας στο Σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο», σελ. 129-35.  
20 Βλ. ΝΑΣΚΟΥ – ΠΕΡΡΑΚΗ Π. (κείμενα έρευνας), Προς μια Διεθνή Ανθρωπιστική Τάξη – Τα Διεθνή 
Ποινικά Δικαστήρια, σελ. 11-12. 
21 Ibid.  
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Το δίκαιο της ουδετερότητας 

   

Εισαγωγικά  

Το δίκαιο της ουδετερότητας (law of neutrality) καθορίζει την έννομη σχέση 

μεταξύ των κρατών τα οποία διεξάγουν εχθροπραξίες, που βρίσκονται δηλαδή σε ε-

μπόλεμη κατάσταση (belligerents), με τα κράτη που δεν συμμετέχουν σε αυτές, δη-

λαδή τα ουδέτερα (neutrals). Σκοπός του είναι να διαφυλάξει από τις συνέπειες του 

πολέμου τα μη εμπόλεμα κράτη.  

Από ποια στιγμή όμως αρχίζει η εφαρμογή του δικαίου της ουδετερότητας; 

Από την έναρξη του πολέμου. Πότε αρχίζει ο πόλεμος; Με το θέμα αυτό ασχοληθή-

καμε ήδη και εντοπίσαμε τις αδυναμίες προσδιορισμού αυτής της χρονικής στιγμής. 

Παρά τις δυσκολίες αυτές και τις αβεβαιότητες που παρουσιάζονται στην πράξη, το 

δίκαιο της ουδετερότητας εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά τόσο στον περιορι-

σμό της επέκτασης των εχθροπραξιών όσο και στη ρύθμιση της συμπεριφοράς μετα-

ξύ εμπολέμων και μη. Παράλληλα είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του μειώνει στο ε-

λάχιστο τις συνέπειες του πολέμου στο διεθνές εμπόριο και ειδικά στην ναυτιλία. 

 

Η κατάσταση της ουδετερότητας  

Όταν δύο ή περισσότερα κράτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Τα άλλα 

κράτη που δεν εμπλέκονται, βρίσκονται σε κατάσταση ουδετερότητας (neutral 

status). Η κατάσταση αυτή μπορεί να γίνει γνωστή με δήλωση ή να γίνει φανερή από 

την συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο τα ουδέτερα κράτη έχουν ορι-

σμένα δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις έναντι των εμπολέμων, όπως και οι ε-

μπόλεμοι έχουν κάποια αντίστοιχα δικαιώματα και κάποιες αντίστοιχες υποχρεώσεις 

έναντι των ουδετέρων. Η αρχή της αποχής και της αμεροληψίας (abstention and im-

partiality) υποχρεώνει το ουδέτερο κράτος να απέχει από κάθε εχθρική ενέργεια και 

του επιβάλλει να εκπληρεί τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα δικαιώματα του κατά 

τον ίδιο τρόπο απέναντι σε κάθε έναν από τους εμπολέμους. 

 

Η επικράτεια των ουδετέρων 

Ως επικράτεια των ουδετέρων (neutral territory). θεωρούμε το έδαφος της ου-

δέτερης χώρας, τα εσωτερικά, τα αρχιπελαγικά, τα χωρικά της ύδατα και τον εναέριο 

χώρο υπεράνω αυτών. Σε όλο αυτό τον χώρο απαγορεύεται κάθε εχθροπραξία. 

Η είσοδος ένοπλης δύναμης των εμπολέμων σε ουδέτερη εδαφική περιοχή 

δημιουργεί την υποχρέωση αφοπλισμού της από το ουδέτερο κράτος, το οποίο οφεί-

λει επίσης να την θέσει υπό περιορισμό μέχρι τη λήξη των ενόπλων συγκρούσεων. 

Γενικά το ουδέτερο κράτος είναι υποχρεωμένο να αποτρέψει τη χρήση του εδάφους 

του από τους εμπολέμους χωρίς καμία διάκριση. Εάν δεν μπορεί να πράξει τούτο ή αν 
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αδιαφορεί, δίνει το δικαίωμα σε όποιον από τους εμπολέμους θίγεται να προβεί σε 

ανάλογες ενέργειες, για να αντιμετωπίσει τις εχθρικές ενέργειες κάνοντας χρήση του 

ουδετέρου εδάφους ή των ουδετέρων χωρικών υδάτων ή ακόμα και του ουδετέρου 

εναέριου χώρου. Το δικαίωμα μάλιστα της νόμιμης άμυνας δίνει το δικαίωμα σε κάθε 

ένα από τους εμπόλεμους να ενεργήσουν όπως απαιτείται για να αντιμετωπίσει ο-

ποιαδήποτε επίθεση, ακόμα και αν αυτή προέρχεται από ουδέτερη περιοχή.  

 Το ουδέτερο κράτος μπορεί να επιτρέψει την διακομιδή από το έδαφος του 

των τραυματιών και των ασθενών από τις ένοπλες δυνάμεις των εμπολέμων. Τα με-

ταφορικά μέσα όμως δεν θα μεταφέρουν σε καμία περίπτωση μάχιμους, πολεμικά 

υλικά ή πυρομαχικά. Σε αυτή την περίπτωση το ουδέτερο κράτος φέρει ακέραια την 

ευθύνη και για την ασφάλεια και για κάθε παράβαση των διερχομένων. Αιχμάλωτοι 

που θα αποδράσουν και θα βρεθούν σε ουδέτερο έδαφος μπορεί να γίνουν δεκτοί για 

παραμονή τους εκεί, χωρίς όμως να συμμετέχουν με κανένα τρόπο στις ενέργειες των 

εμπολέμων. 

 Τα ουδέτερα χωρικά και αρχιπελαγικά ύδατα, όπως και το ουδέτερο έδαφος 

γενικά, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από τις εμπόλεμες δυνάμεις ούτε σαν τό-

πος καταφυγής (sanctuary) ούτε σαν ορμητήριο (base of operations). Παρ’ όλα αυτά 

το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας δίνει και εδώ το δικαίωμα σε αυτόν που θα δεχθεί 

επίθεση προερχόμενη από ουδέτερα χωρικά ή αρχιπελαγικά ύδατα να ενεργήσει όπως 

απαιτείται για την αντιμετώπιση της. Ένα ουδέτερο κράτος, δύναται χωρίς διακρίσεις 

να αναστείλει προσωρινά το δικαίωμα διέλευσης πολεμικών πλοίων των εμπολέμων 

και των λειών από την χωρική τους θάλασσα, όχι όμως από τα διεθνή στενά.22 Τα πο-

λεμικά πλοία επιφανείας και υποβρύχια καθώς και τα αεροσκάφη των εμπολέμων δεν 

χάνουν το δικαίωμα της ανεμπόδιστης αρχιπελαγικής διέλευσης. Το ουδέτερο αρχι-

πελαγικό κράτος μπορεί όμως να κλείσει προσωρινά και χωρίς διακρίσεις κάποιες 

περιοχές των αρχιπελαγικών υδάτων του (εκτός βέβαια από τους αρχιπελαγικούς θα-

λάσσιους διαδρόμους και αεροδιάδρομους ή τους διαδρόμους που χρησιμοποιούνται 

συνήθως από την διεθνή ναυσιπλοΐα).23 

  Μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της αμεροληψίας τα ουδέτερα κράτη 

πρέπει να κλείσουν για τους εμπολέμους τους λιμένες και τα αγκυροβόλια (road-

steads) τους. Η Σύμβαση ΧΙΙΙ της Χάγης παρέχει μια περίοδο επιείκειας είκοσι-

τεσσάρων ωρών μέσα στην οποία θα πρέπει να έχουν αποπλεύσει όλα τα πολεμικά 

πλοία των εμπολέμων που βρίσκονται στους λιμένες, στα αγκυροβόλια ή ακόμα και 

στη χωρική θάλασσα των ουδετέρων κρατών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατα-

θεί αν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση στην εθνική νομοθεσία του κράτους του λιμένα24 ή 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή βλαβών που θα καθιστούσαν τον πλου επι-

σφαλή.25 Μετά την εξάντληση των προθεσμιών, τα πολεμικά πλοία των εμπολέμων, 

δεν μπορούν να καταπλεύσουν σε ουδέτερο λιμένα ή αγκυροβόλιο, παρά μόνο για 

λόγους ανώτερης βίας έστω και αν αυτή οφείλεται σε ζημιές που προκάλεσε εχθρική 

ενέργεια. Οι περιορισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται σε πολεμικά πλοία που εκτελούν 

ανθρωπιστικές ή θρησκευτικές ή επιστημονικές αποστολές, με την προϋπόθεση ότι οι 

επιστημονικές αποστολές δεν εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς. Στο σημείο αυτό 

                                                 
22 Σχετικά είναι τα άρθρα 25 και 44 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. 

23 Ibid., άρθρα 52 και 53. 
24 Βλ. Άρθρο 12 της Σύμβασης της Χάγης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ουδετέρων δυ-

νάμεων. 
25 Ibid., άρθρο 14. 
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είναι απαραίτητη μια διευκρίνιση. Πολεμικό πλοίο δεν είναι απαραίτητα μόνο εκείνο 

που μπορεί να ναυμαχήσει. Τα στοιχεία που δίνουν τον χαρακτηρισμό αυτό είναι τυπικά. 

Το άρθρο 29 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας μας δίνει έναν ορισμό του 

πολεμικού πλοίου. Σύμφωνα μ’ αυτόν και για τους σκοπούς της Σύμβασης πολεμικό 

πλοίο σημαίνει πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους, φέρει τα εξωτερι-

κά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα πολεμικά πλοία της εθνικότητας του, ευρίσκεται 

υπό την διοίκηση αξιωματικού που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτή τη θέση από την Κυβέρνηση 

του κράτους του και το όνομα του είναι γραμμένο στη σχετική επετηρίδα ή σε ανάλογο 

πίνακα και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα με κανονική στρατιωτική πειθαρχία.  

 Η Σύμβαση της Χάγης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ουδετέρων 

δυνάμεων, δεν επιτρέπει την παραμονή περισσοτέρων των τριών πολεμικών πλοίων 

μια εμπόλεμης δύναμης, στον ίδιο όρμο ή στο ίδιο αγκυροβόλιο μια ουδέτερης χώ-

ρας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία. Ο χρόνος απόπλου 

αυτών των πλοίων θα πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εικοσιτέσσερις ώρες. Η 

σειρά απόπλου είναι αντίστοιχος της σειράς κατάπλου. Η προτεραιότητα αυτή μπορεί 

να διαφοροποιηθεί αν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι παράτασης της παραμονής του πλοίου 

που κατάπλευσε πρώτο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αποπλεύσει πολεμι-

κό πλοίο από ουδέτερο λιμένα ή όρμο αν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των εικοσι-

τεσσέρων ωρών από τον απόπλου εμπορικού πλοίου του αντιπάλου του.26  

Απαγορεύεται η βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των πολεμικών πλοίων 

των εμπολέμων, που θα βρεθούν για οποιοδήποτε λόγο σε ουδέτερους λιμένες ή α-

γκυροβόλια. Δεν μπορούν να ανεφοδιασθούν ή να επαυξήσουν το πολεμικό υλικό 

τους και να συμπληρώσουν το έμψυχο υλικό τους. Μπορούν όμως να ανεφοδιασθούν 

με τα απαραίτητα καύσιμα για τον πλου τους μέχρι τον πλησιέστερο λιμένα του κρά-

τους τους.27 Οι επισκευές τους πρέπει να περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες για 

την εκτέλεση ασφαλούς πλου. 

Άλλο ένα καθήκον των ουδετέρων κρατών είναι η αποτροπή παραβίασης του 

εθνικού εναέριου χώρου τους από τα πολεμικά αεροσκάφη των εμπολέμων. Στην πε-

ρίπτωση μια τέτοιας παραβίασης το ουδέτερο κράτος μπορεί αναγκάσει τα αεροσκά-

φη να προσγειωθούν. Στη συνέχεια πρέπει να τα κρατήσει και να θέσει υπό περιορι-

σμό το πλήρωμα τους. Αν το ουδέτερο κράτος δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υπο-

χρεώσεις του ή δείχνει απροθυμία, θα αναγκασθούν οι εμπόλεμες δυνάμεις της άλλης 

πλευράς να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις 

περιστάσεις. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις από τον κανόνα. Αυτές είναι:  

Α. Με τη νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας δεν απαγορεύεται η διέλευση 

των πολεμικών αεροσκαφών των εμπολέμων από τα ουδέτερα διεθνή στενά και από 

τους αρχιπελαγικούς θαλάσσιους διαδρόμους, εφόσον αυτά τηρούν τις σχετικές δια-

τάξεις της Σύμβασης.28 

Β. Τα αεροσκάφη υγειονομικών υπηρεσιών των εμπολέμων, μετά από προηγού-

μενη ειδοποίηση, μπορούν, να διέλθουν πάνω από το ουδέτερο έδαφος, να προσγειω-

θούν σε περίπτωση ανάγκης και να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις των ουδέτε-

ρων αεροδρομίων. 

                                                 
26 Ibid., άρθρα 15 και 16. 

27 Ibid., άρθρα 17 έως και 20. 
28 Σχετικά είναι τα άρθρα 39, 41 και 42 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. 
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Γ. Το ουδέτερο κράτος μπορεί να επιτρέψει την προσγείωση πολεμικών αερο-

σκαφών όταν αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο. Οφείλει όμως να τα κρατήσει μαζί με 

πλήρωμα τους.  

 

Οι λείες και το δίκαιο της ουδετερότητας 

Μια λεία (prize), δηλαδή ένα ουδέτερο ή εχθρικό εμπορικό πλοίο που έχει 

συλληφθεί, μπορεί να οδηγηθεί σε ουδέτερο λιμένα ή αγκυροβόλιο λόγω αναξιοπλοΐ-

ας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ακόμα για ανεφοδιασμό καυσίμων. Πρέπει ό-

μως να αποπλεύσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή 

αν η λεία παραμείνει στον ουδέτερο λιμένα χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για τους 

παραπάνω λόγους, το ουδέτερο κράτος μετά σχετική προειδοποίηση, οφείλει να την 

απελευθερώσει μαζί με το προσωπικό της και να θέσει υπό περιορισμό το άγημα που 

ασκεί τον έλεγχο σ’ αυτή. Αυτό μπορεί να μην εφαρμοσθεί, αν αφεθεί στο ουδέτερο 

κράτος ή παραφυλακή της λείας μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο λειών 

(λειοδικείο). Το εμπορικό πλοίο που θα συλληφθεί μέσα σε χωρική θάλασσα ουδετέ-

ρου κράτους, θα απελευθερωθεί. Η απελευθέρωση θα γίνει με μέριμνα του παράκτιου 

κράτους. Η επέμβαση θα είναι δυναμική αν μπορέσει να προλάβει να αρχίσει την κα-

ταδίωξη από τα χωρικά του ύδατα, οπόταν θα απελευθερώσει την λεία μαζί με το 

προσωπικό της και θα θέσει υπό περιορισμό το άγημα λείας.29 Αν δεν προλάβει, θα 

ζητήσει από την κυβέρνηση του λειήσαντος να αφεθεί ελεύθερη η λεία καθώς και το 

προσωπικό της.30 

 

Το εμπόριο των ουδετέρων 

Σημαντικό κεφάλαιο του δικαίου της ουδετερότητας αφορά στο διεθνές εμπό-

ριο των ουδετέρων. Με τον όρο ουδέτερο εμπόριο (neutral commerce) εννοούμε τις 

εμπορικές δραστηριότητες των ουδετέρων κρατών, στις οποίες όμως δεν περιλαμβά-

νονται πολεμικά υλικά και είδη εξοπλισμών με προορισμό κάποιο από τα εμπόλεμα 

κράτη. Το δίκαιο της ουδετερότητας δεν απαγορεύει την διακίνηση εμπορίου με ε-

μπόλεμα κράτη για όλα τα άλλα είδη. Οι εμπόλεμοι μπορούν να επισκέπτονται τα ου-

δέτερα εμπορικά πλοία και τα πολιτικά αεροσκάφη για έλεγχο του κατά πόσο τηρού-

νται οι προϋποθέσεις ουδετερότητας.  

Παράνομη διακίνηση εμπορίου σε εμπόλεμο περίοδο ή λαθρεμπόριο πολέμου 

(contraband) είναι η μεταφορά αγαθών που προορίζονται για τον εχθρό ενός εμπολέ-

μου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ένοπλες συγκρούσεις. Παραδοσιακά, το 

λαθρεμπόριο πολέμου είχε διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: «απόλυτο» (absolute) και 

«σχετικό» (conditional). Με το απόλυτο λαθρεμπόριο πολέμου μεταφέρονται είδη για 

τα οποία φαίνεται καθαρά ο σκοπός διακίνησης τους. Τέτοια είναι τα πυρομαχικά, τα 

όπλα, ο στρατιωτικός ρουχισμός (π.χ. στολές κ.λ.π.). Με το σχετικό λαθρεμπόριο πο-

                                                 
29 Βλ. δικαίωμα συνεχούς καταδίωξης άρθρο 111 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας.  

30 Βλ. Άρθρα 3 και 21 έως 23 της Σύμβασης της Χάγης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

ουδετέρων δυνάμεων.  
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λέμου, διακινούνται εμπορεύματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς 

και για στρατιωτικούς σκοπούς. Τέτοια μπορεί να είναι τα καύσιμα κ.α. Συχνά οι ε-

μπόλεμοι με την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοινώνουν στους ουδέτερους τους 

καταλόγους με τα είδη που θεωρούν ότι η διακίνηση τους αποτελεί λαθρεμπόριο πο-

λέμου απόλυτο ή σχετικό. Οι κατάλογοι αυτοί ποικίλουν και είναι ανάλογοι από τις 

περιστάσεις κάθε σύγκρουσης.  

Η πρακτική των εμπολέμων από το 1939 έχει καταρρίψει την παραδοσιακή 

διάκριση μεταξύ του απόλυτου και του σχετικού λαθρεμπορίου πολέμου. Αυτό στη-

ρίχθηκε στην άποψη ότι σε ένα πόλεμο συμμετέχει ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός. 

Αυτό οδήγησε σε ανάλογες ενέργειες στη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέ-

μου που οπωσδήποτε έρχονται σε αντίθεση με μια βασική αρχή του δικαίου των ενό-

πλων συγκρούσεων, την αρχή του ανθρωπισμού. 

Το λαθρεμπόριο πολέμου μπορεί να κατασχεθεί σε οποιοδήποτε μέρος, εκτός 

βέβαια από το ουδέτερο έδαφος. Κριτήριο είναι ο εχθρικός προορισμός του (enemy 

destination). Αν αυτός είναι το έδαφος που ανήκει ή έχει καταληφθεί από τον εχθρό. 

Μπορεί όμως ένα πλοίο για να αποφύγει τις συνέπειες να έχει προορισμό ουδέτερο 

λιμένα κοντά στη περιοχή του εχθρού, μεταφέροντας όμως λαθρεμπόριο πολέμου το 

οποίο θα προωθηθεί στον εχθρό με άλλο πλοίο ή με κάποιο άλλο τρόπο. Ακόμα μπο-

ρεί να έχει τελικό προορισμό του ουδέτερο λιμένα αλλά να καταπλεύσει σε ενδιάμεσο 

λιμένα των εμπολέμων για εκφόρτωση. Σε όλες αυτές και σε παρόμοιες περιπτώσεις, 

το πλοίο δεν θα μπορέσει να διαφύγει από τις συνέπειες αν διαπιστωθεί ο εχθρικός 

προορισμός του φορτίου του. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζεται ποιος 

είναι ο λιμένας κατάπλου του πλοίου αλλά ο τελικός προορισμός και ο παραλήπτης 

του φορτίου. Η εξέταση αυτή γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια: 

Α. Το πλοίο που μεταφέρει το φορτίο κατευθύνεται σε λιμένα των εμπολέμων, 

παρά το γεγονός ότι ο προορισμός του φορτίου σύμφωνα με τις φορτωτικές,31 φαίνε-

ται ότι είναι ένας ουδέτερος λιμένας. 

Β. Το πλοίο κατευθύνεται για παράδοση του φορτίου σε ουδέτερο λιμένα που 

χρησιμοποιείται σαν λιμένας διαμετακόμισης ενός των εμπολέμων, έστω και αν ο πα-

ραλήπτης του φορτίου είναι άσχετος.  

Γ. Οι φορτωτικές του πλοίου είναι «σε διαταγή», ή δεν κατονομάζουν παραλή-

πτη και το πλοίο έχει προορισμό λιμένα που βρίσκεται κοντά στην επικράτεια ενός 

των εμπολέμων.  

                                                 
31Η φορτωτική περιέχει τα παρακάτω στοιχεία (βλ. άρθρο 125 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαί-

ου): (α). Τον καθορισμό του εκναυλωτή, του ναυλωτή, του παραλήπτη, του πλοίου και του πλοιάρχου. 

(β). Τον καθορισμό των λιμένων φόρτωσης και προορισμού. (γ). Τις συμφωνίες σχετικά με τον ναύλο. 

(δ). Τα διάφορα σημεία για διάκριση των πραγμάτων που φορτώθηκαν, όπως αυτά καθορίσθηκαν γρα-

πτώς από τον φορτωτή εφόσον τα σημεία αυτά τέθηκαν πάνω στα πράγματα που φορτώθηκαν ή στα 

περικαλύμματα τους κατά τέτοιο τρόπο που να είναι δυνατό να παραμείνουν ευδιάκριτα μέχρι το τέλος 

του ταξιδιού. (ε). Τον αριθμό σε δέματα ή τεμάχια ή την ποσότητα κατά βάρος, όπως δηλώθηκαν τα 

στοιχεία αυτά εγγράφως από τον φορτωτή. (στ). Την κατάσταση γενικά των εμπορευμάτων όπως εμ-

φανίζεται αυτή κατά την φόρτωση. (ζ). Την χρονολογία έκδοσης. Στην φορτωτική δεν απαγορεύεται 

να περιληφθούν και άλλα χρήσιμα στοιχεία. Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω στοι-

χεία δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ακυρότητα του εγγράφου της φορτωτικής, εκτός αν ένα από τα 

στοιχεία που λείπουν είναι τέτοιας φύσης που μπορεί να καταστήσει αδύνατη την λειτουργία της φορ-

τωτικής. Π.χ. δεν αναφέρεται το όνομα του παραλήπτη του φορτίου.  
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Αγαθά που δεν μπορεί να θεωρηθούν λαθρεμπόριο πολέμου 

 Υπάρχουν όμως εμπορεύματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ν 

θεωρηθούν λαθρεμπόριο πολέμου, έστω και αν ο προορισμός τους είναι το εχθρικό 

έδαφος. Συνηθίζεται μάλιστα σε πολεμικές περιόδους τα ουδέτερα κράτη να παρέ-

χουν στους εμπολέμους και των δύο πλευρών τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με 

τη φύση, το χρόνο διεξαγωγής και τη διαδρομή των αποστολών των αγαθών αυτών. 

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν τα πλοία τους από ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτά 

τα είδη μπορεί να είναι: 

Α.  Αγαθά που δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν σε πόλεμο (π.χ. είδη θρη-

σκευτικής λατρείας, βιβλία, καλλυντικά, αθλητικά είδη κ.α.) 

Β. Ιατροφαρμακευτικό και νοσηλευτικό υλικό έστω και αν προορίζεται για τραυματίες 

και ασθενείς των ενόπλων δυνάμεων.32 

Γ. Μέσα πολιτικής προστασίας και περίθαλψης αμάχων.33 

Δ. Είδη που προορίζονται για αιχμαλώτους. Όπως π.χ. ιατροφαρμακευτικό και νοσηλευ-

τικό υλικό, θρησκευτικά γι’ αυτούς αντικείμενα ακόμα και μεμονωμένα δέματα κ.α. 

Ε.  Όλα τα άλλα είδη που μπορεί να έχουν καθορισθεί με διεθνείς συμβάσεις πολυμε-

ρείς ή μεταξύ των εμπολέμων.  

 Η προξενική αρχή κάθε εμπολέμου κράτους ή όποια άλλη αρχή ορισθεί, χο-

ρηγεί πιστοποιητικά νόμιμης μεταφοράς εμπορευμάτων (certificate of noncontraband 

cariage) στα ουδέτερα πλοία (navicert) και αεροσκάφη (aircert). Με αυτά τα πιστο-

ποιητικά βεβαιώνεται ότι το πλοίο ή το αεροσκάφος ελέγχθηκε πριν την αναχώρηση 

του και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με την διακίνηση ειδών που θεωρού-

νται λαθρεμπόριο πολέμου. Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν αποτελεί βέβαια εγγύ-

ηση ούτε αποκλείει την επίσκεψη και έρευνα. Η έλλειψη όμως του navicert ή του air-

cert μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες. 

 

 

«Ουδέτερα» πλοία και αεροσκάφη με εχθρικό χαρακτήρα 

Όλα τα πλοία που ταξιδεύουν με εχθρική σημαία καθώς και όλα τα αεροσκά-

φη που φέρουν τα εθνικά χαρακτηριστικά σύμβολα του εχθρού, έχουν εχθρικό χαρα-

κτήρα (enemy character). Παρ’ όλα αυτά και ένα ουδέτερο εμπορικό πλοίο καθώς και 

ένα ουδέτερο πολιτικό αεροσκάφος μπορεί να αποκτήσει εχθρικό χαρακτήρα. Η ου-

δέτερη σημαία στα πλοία και τα ουδέτερα σύμβολα στα αεροσκάφη δεν αποτελούν 

                                                 
32 Άρθρο 38 της Σύμβασης της Γενεύης του 1949 για τη βελτίωση της τύχης τραυματιών, ασθενών και 

ναυαγών. 

33 Άρθρο 23 και 59 της Σύμβασης της Γενεύης του 1949 για την προστασία των πολιτών σε περίοδο 

πολέμου. 
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στην πράξη εγγύηση. Το κάθε είδους σύμβολο δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο του 

ουδέτερου χαρακτήρα. Τα εμπορικά πλοία και τα πολιτικά αεροσκάφη εθνικότητας 

ουδέτερου κράτους, όταν αποκτήσουν εχθρικό χαρακτήρα εξομοιώνονται με τα αντί-

στοιχα πολεμικά ή εμπορικά κατά περίπτωση και αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρό-

πο. 

Τα ουδέτερα εμπορικά πλοία και τα ουδέτερα πολιτικά αεροσκάφη αποκτούν 

χαρακτήρα εχθρικού πολεμικού πλοίου ή εχθρικού πολεμικού αεροσκάφους στις πα-

ρακάτω περιπτώσεις: 

Α. Όταν συμμετέχουν στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων του εχθρού. Π.χ. πο-

ντίζουν νάρκες, παρέχουν πληροφορίες ή εκτελούν ηλεκτρονικές παρεμβολές κ.α. 

Β. Όταν χρησιμοποιούνται σαν βοηθητικά των ενόπλων δυνάμεων. 

 Τα ουδέτερα εμπορικά πλοία και τα ουδέτερα πολιτικά αεροσκάφη αποκτούν 

χαρακτήρα εχθρικού εμπορικού πλοίου ή εχθρικού πολιτικού αεροσκάφους στις πα-

ρακάτω περιπτώσεις: 

Α. Όταν ευρίσκονται κάτω από τον έλεγχο και τις διαταγές του εχθρού καθώς και όταν 

ναυλώνονται (charter), απασχολούνται ή διευθύνονται απ’ αυτόν. 

Β. Όταν φέρουν αντίσταση σε ενέργειες που αποσκοπούν την διαπίστωση της ταυτότη-

τας του και στην διενέργεια νηοψίας. 

 

Νηοψία (επίσκεψη και έρευνα) 

Όπως ήδη αναφέραμε ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πολιτικό αεροσκάφος με ε-

ξωτερικά γνωρίσματα ουδετέρου κράτους, μπορεί να έχει αποκτήσει εχθρικό χαρα-

κτήρα. Η διαπίστωση του πραγματικού χαρακτήρα σ’ αυτή την περίπτωση πραγμα-

τοποιείται με την διαδικασία της νηοψίας που αποκαλείται επίσης επίσκεψη και έρευ-

να (visit and search). Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο σε εμπορικά πλοία και 

πολιτικά αεροσκάφη. Η επίσκεψη και έρευνα δεν μπορεί να γίνει στην επικράτεια 

των ουδετέρων ούτε στα διεθνή στενά με ουδέτερα χωρικά ύδατα ούτε και στους ου-

δέτερους αρχιπελαγικούς θαλάσσιους διάδρομους. Τα πλοία που δεν είναι πολεμικά 

ούτε εμπορικά αλλά ανήκουν σε ουδέτερη κρατική υπηρεσία δεν υπόκεινται σε νηο-

ψία. Επίσης δεν μπορεί να γίνει επίσκεψη και έρευνα και στα ουδέτερα εμπορικά 

πλοία που πλέουν με συνοδεία πολεμικών πλοίων της εθνικότητας τους. Μπορεί ό-

μως να ζητηθεί από τον διοικητή του σχηματισμού η παροχή πληροφοριών σχετικά 

με το φορτίο. Επειδή ο διοικητής του σχηματισμού είναι υπεύθυνος για το μεταφερό-

μενο φορτίο των πλοίων που συνοδεύει καθώς και για τις ενέργειες τους, οφείλει να 

παύσει να προστατεύει το πλοίο του σχηματισμού που διοικεί, αν διαπιστωθεί ότι έχει 

εχθρικό χαρακτήρα ή ότι διεξάγει λαθρεμπόριο πολέμου. 

Η διαδικασία για την εκτέλεση νηοψιών καθορίζεται από την Ηγεσία με την 

έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων. Πέρα απ’ αυτά η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 
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Α. Κάθε ενέργεια πρέπει να εκτελείται μέσα στα πλαίσια της διακριτικότητας και της 

αβροφροσύνης. 

Β. Πριν από κάθε ενέργεια το πολεμικό πλοίο πρέπει να έχει υψωμένη την σημαία του. 

Στη συνέχει καλεί το εμπορικό για ανακοπή του πλου (summon). Η ανακοπή σημαίνεται με 

άσφαιρη βολή πυροβόλου, με σήματα (σημαίες SN ή SQ) από τον διεθνή κώδικα σημάτων 

(international flag signal) ή με κάποιο άλλο αναγνωρισμένο τρόπο. Το πλοίο που καλείται να 

κρατήσει, εάν είναι ουδέτερο εμπορικό πρέπει υποχρεωτικά να σταματήσει και χωρίς καμία 

αντίδραση να δεχθεί την επίσκεψη και την έρευνα από το πολεμικό πλοίο. Αν όμως είναι ε-

χθρικό δεν δεσμεύεται. Μπορεί να αντισταθεί. Η αντίσταση του είναι νόμιμη. Αυτό όμως 

σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει και τους κινδύνους και κάθε ζημία που θα προκύψει. 

Γ. Αν το πλοίο που κλήθηκε να ανακόψει τον πλου του προσπαθήσει να διαφύγει, κατα-

διώκεται από το πολεμικό πλοίο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει και βίαια μέσα για να το 

αναγκάσει να συμμορφωθεί. 

Δ. Μόλις το εμπορικό πλοίο ανακόψει τον πλου του, το πολεμικό στέλνει με βάρκα έναν 

αξιωματικό για την εκτέλεση της νηοψίας. Ο αξιωματικός αυτός πρέπει να συνοδεύεται και 

από ένα άλλο συνάδελφο του. Τόσο οι αξιωματικοί αυτοί όσο και το πλήρωμα της βάρκας 

μπορούν να είναι οπλισμένοι κατά την κρίση του Κυβερνήτη τους. 

Ε. Εάν η εκτέλεση νηοψίας κριθεί επικίνδυνη ή και ανέφικτη, το ουδέτερο πλοίο μπορεί 

να οδηγηθεί υπό συνοδεία σε κατάλληλο για τον σκοπό αυτό σημείο. Στη διάρκεια του πλου 

αφού το ουδέτερο πλοίο απλά οδηγείται σε άλλο τόπο χωρίς να έχει συλληφθεί, θα φέρει κα-

νονικά επηρμένη την σημαία του. 

ΣΤ.  Ο αξιωματικός που θα επιβιβασθεί στο υπό νηοψία πλοίο, πρέπει πρώτα να εξετάσει 

τα έγγραφα του πλοίου για να διαπιστώσει από ποιο λιμένα προέρχεται και για ποιόν λιμένα 

προορίζεται. Πρέπει επίσης να ελέγξει τη φύση του φορτίου και κάθε άλλο στοιχείο απαραί-

τητο για εξακρίβωση του χαρακτήρα που φέρει το πλοίο. Ανάμεσα σ’ αυτά θα πρέπει να είναι 

και τα πιστοποιητικά νόμιμης μεταφοράς εμπορευμάτων με τα οποία πιστοποιείται η αθωό-

τητα του φορτίου. 

Ζ. Η διαπίστωση ότι όλα τα έγγραφα του πλοίου είναι απολύτως εντάξει, ακόμα και η 

ύπαρξη πιστοποιητικού για την αθωότητα του φορτίου, δεν εμποδίζει τον αξιωματικό που 

διενεργεί νηοψία, να ερευνήσει ολόκληρο το πλοίο και το φορτίο. 

Η. Ο αξιωματικός που διενεργεί νηοψία καταγράφει στο ημερολόγιο του πλοίου τα απο-

τελέσματα της έρευνας του, το στίγμα του πλοίου καθώς και την ημερομηνία και ώρα της 

επίσκεψης του. Υπογράφει στο ημερολόγιο αναγράφοντας το όνομα του και τον βαθμό του. 

Δεν αναγράφει όμως ούτε το όνομα του πολεμικού πλοίου από το οποίο προέρχεται ούτε και 

το όνομα του κυβερνήτη του.  

Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια καθιερωμένη διεθνής πρακτική για 

τον τρόπο άσκησης νηοψίας από στρατιωτικά αεροσκάφη. Συνήθως, το αεροσκάφος 

υποχρεώνει το πλοίο να κατευθυνθεί σε περιοχή όπου υπάρχει ένα φίλιο πολεμικό ή 

οδηγείται σε φίλιο λιμένα για το σκοπό αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τα αεροσκάφη 

που πρόκειται να ερευνηθούν. Αυτά με συνοδεία πολεμικών οδηγούνται σε φίλιο αε-

ροδρόμιο όπου και ολοκληρώνεται η διαδικασία της έρευνας. Τα ελικόπτερα αποδεί-

χθηκε πρόσφατα ότι είναι τα καταλληλότερα αεροσκάφη για αυτές τις αποστολές. 

Απ’ αυτά μπορούν να καταρριχάται ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλε-

ση τέτοιων ή παρόμοιων αποστολών.  
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Ο αποκλεισμός 

Ο αποκλεισμός (blockade), όταν δεν είναι ναυτική απομόνωση στα πλαίσια 

της αυτοδικίας ή ενός μέτρου των Ηνωμένων Εθνών, είναι μια πολεμική επιχείρηση 

που απαγορεύει την είσοδο και έξοδο όλων των πλοίων και αεροσκαφών στην υπό 

αποκλεισμό περιοχή. Ο αποκλεισμός δεν είναι πάντα πολιορκία. Η πολιορκία απο-

σκοπεί στην κατάληψη του εδάφους που έχει αποκλείσει. Το είδος του αποκλεισμού 

που εξετάζουμε έχει σαν σκοπό του να στερήσει από τον εχθρό τη χρήση των εχθρι-

κών και ουδέτερων πλοίων ή αεροσκαφών. Εφαρμόζεται και εδώ η νηοψία με τις ί-

διες ακριβώς διαδικασίες αλλά με μια διαφορά. Ο αποκλεισμός δεν περιορίζεται μόνο 

στην απαγόρευση ροής αγαθών παράνομης διακίνησης. Αποσκοπεί στην πλήρη απο-

μόνωση μιας περιοχής από κάθε είδους αγαθό, εκτός βέβαια από ορισμένα κρίσιμα 

για ανθρωπιστικούς λόγους αγαθά.  

 

Παραδοσιακοί κανόνες 

Για την εφαρμογή του αποκλεισμού ακολουθούνται ορισμένοι παραδοσιακοί 

κανόνες:34 

Α.  Ο αποκλεισμός εγκαθίσταται (establishment) από την κυβέρνηση ενός από 

τα εμπόλεμα κράτη. Αυτό πραγματοποιείται με δήλωση της κυβέρνησης του ή από το διοικη-

τή της δύναμης αποκλεισμού που ενεργεί εξ ονόματος της κυβέρνησής του. Η δήλωση πρέπει 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία έναρξης του αποκλεισμού, τα γεωγραφικά ό-

ριά της περιοχής του, και μια περίοδο επιείκειας (grace period) μέσα στην οποία ουδέτερα 

πλοία και αεροσκάφη υποχρεούνται να εξέλθουν από την περιοχή που θα αποκλεισθεί  

Β.  Το κράτος που εγκαθιστά αποκλεισμό συνήθως ειδοποιεί όλα τα κράτη που 

επηρεάζονται απ’ αυτή την ενέργεια. Η γνώση της έναρξης του αποκλεισμού (notification) 

είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει να χαρακτηρισθεί σαν παράβαση η διάσπαση 

του αποκλεισμού ή η απόπειρα διάσπασης. Γι’ αυτό το λόγο τα ουδέτερα πλοία και αερο-

σκάφη έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την έναρξη μιας τέτοιας επιχείρησης. Το ίδιο και οι 

τοπικές αρχές της προς αποκλεισμό περιοχής, τις οποίες συνήθως ειδοποιεί ο διοικητής των 

δυνάμεων αποκλεισμού. 

Γ. Για να εφαρμοσθεί ο αποκλεισμός στην πράξη, πρέπει να είναι αποτελεσματικός (ef-

fectiveness). Δηλαδή να διατίθεται η ανάλογη δύναμη που μπορεί να τον επιβάλλει. Η απαί-

τηση αυτή δεν αποκλείει την προσωρινή απουσία της δύναμης αποκλεισμού όπως π.χ. λόγω 

καιρικών συνθηκών, ούτε απαιτεί την κάλυψη κάθε πιθανής «οδού» προς ή από την αποκλει-

σμένη περιοχή. 

Δ. Ο αποκλεισμός πρέπει υποχρεωτικά να είναι αμερόληπτος (impartiality). Να εφαρ-

μόζεται δηλαδή με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες για όλα τα πλοία και αεροσκάφη όλων των 

κρατών. 

                                                 
34 U.S.N., The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, σελ. 7-9, ΚΑΡΔΟΥΛΗ Κ., Εγχειρίδιον 

Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης, σελ. 59-60, ΚΑΡΔΟΥΛΗ Κ., Το Δίκαιον του Ναυτικού Αποκλεισμού, σελ. 29-69. 
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Ε. Στον αποκλεισμό ισχύουν όμως και κάποιοι περιορισμοί (limitations). Ο αποκλει-

σμός δεν πρέπει να εμποδίσει την πρόσβαση από και προς τα ουδέτερα εδάφη. Τα ουδέτερα 

κράτη δεν παύουν να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο ουδέτερο εμπόριο. Κανείς δεν μπο-

ρεί να τα εμποδίσει. Μπορεί να καθιερωθεί για τον σκοπό αυτό και ειδικός δίαυλος επικοινω-

νίας (blockade cordon). 

ΣΤ. Τα ουδέτερα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη δεν έχουν κανένα δικαίωμα πρόσβασης 

στις αποκλεισμένες περιοχές. Μπορούν όμως να τύχουν ειδικής αδείας εισόδου και εξόδου 

(special entry and exit authorization). Μια τέτοια ειδική άδεια που συνήθως δίδεται όταν αυ-

τά βρεθούν σε κατάσταση ανάγκης, συνοδεύεται από τους όρους που μπορεί να επιβάλλει η 

δύναμη του αποκλεισμού. Ειδική άδεια επίσης δίδεται για την είσοδο και αναχώρηση πλοίων 

και αεροσκαφών που μεταφέρουν είδη για την προστασία και τη συντήρηση του αμάχου 

πληθυσμού, ιατροφαρμακευτικό ή νοσηλευτικό υλικό και διαμετακομίζουν τραυματίες ή α-

σθενείς. Μπορεί να καθιερωθεί και για αυτό τον σκοπό αυτό ένας ειδικός δίαυλος επικοινω-

νίας (blockade cordon).  

 

Διάσπαση και απόπειρα διάσπασης του αποκλεισμού 

Η διάσπαση του αποκλεισμού (breach of blockade) είναι η διέλευση πλοίου ή 

αεροσκάφους μέσα από μια αποκλεισμένη περιοχή χωρίς ειδική άδεια από την δύνα-

μη που ασκεί την επιχείρηση του αποκλεισμού. Απόπειρα διάσπασης του αποκλει-

σμού (attempted breach of blockade) είναι η ενέργεια που αρχίζει όταν ένα πλοίο ή 

αεροσκάφος αφήνει έναν λιμένα ή ένα αεροδρόμιο με πρόθεση να εισέλθει στην απο-

κλεισμένη περιοχή και συνεχίζεται μέχρι να φθάσει στον προορισμό του. Η γνώση 

της εφαρμογής του αποκλεισμού είναι ουσιαστικό στοιχείο. Θεωρούμε ότι το στοι-

χείο αυτό υφίσταται από την στιγμή που αυτό έχει ανακοινωθεί σε όλες τις κυβερνή-

σεις.  

 

Η σύγχρονη πρακτική των κρατών 

Οι παραδοσιακοί κανόνες που αναφέρθηκαν είναι εθιμικοί. Δημιουργήθηκαν 

ως επί το πλείστον στη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα. Απεικονίζουν μια προ-

σπάθεια ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των εμπόλεμων και των ουδετέρων 

κρατών, που κανείς δεν μπορεί να τους εμποδίσει να διακινήσουν το διεθνές τους ε-

μπόριο με όσο το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις από τη δράση των εμπολέμων. Το 

δίκαιο του αποκλεισμού εφαρμόζοντας μια σειρά από μέτρα προσπαθεί να επηρεάσει 

όσο το δυνατό λιγότερο το ουδέτερο εμπόριο. Μαζί μ’ αυτά είναι και η παραδοσιακή 

καθιέρωση ενός ελεύθερου γι’ αυτό τον σκοπό δίαυλου (relatively ‘close in’ cordon), 

που εξυπηρετεί τη διακίνηση του εμπορίου των ουδετέρων κρατών. 

Δυστυχώς όμως στις εχθροπραξίες, κυριαρχεί η τάση για ολοκληρωτική απο-

μόνωση του εχθρού. Κάθε εμπόλεμος εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό προσπαθεί να 

στερήσει από τον αντίπαλό του κάθε εξωτερική βοήθεια παραβαίνοντας κάποιες φο-

ρές τους προαναφερόμενους παραδοσιακούς κανόνες. Στους δύο παγκόσμιους πολέ-

μους που προηγήθηκαν, οι εμπόλεμοι και των δύο πλευρών εφάρμοσαν τον αποκλει-

σμό με την χρήση κάποιων μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτοί όπως εφαρμόσθηκαν από την 
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μια πλευρά απείχαν κατά πολύ από τις παραδοσιακές αρχές. Αυτό οδήγησε την άλλη 

πλευρά στην εφαρμογή άλλων μέτρων σαν αντίποινα κ.ο.κ.. Ακόμα πιο πολύ δυστυ-

χώς, οι πρόσφατες εξελίξεις στα οπλικά συστήματα και στις πλατφόρμες τους, ειδικά 

μάλιστα στα σύγχρονα υποβρύχια, τα υπερηχητικά αεροσκάφη και τα βλήματα 

(cruise missiles), μας απομακρύνουν από τον παραδοσιακό αποκλεισμό κατά μήκος 

της ακτής. Παραδοσιακός (in-shore) αποκλεισμός μόνο σε περιορισμένης έκτασης 

πόλεμο μπορεί τώρα πια να εφαρμοσθεί. Τα σημερινά πολεμικά μέσα μας οδηγούν σε 

ολοκληρωτικές μορφές αποκλεισμού, ανάλογες με την μορφή του πολέμου που απει-

λεί σήμερα την ανθρωπότητα. 

 

Ο έλεγχος εμπορικών πλοίων και πολιτικών αεροσκαφών σε 

πολεμική περίοδο  

Στην άμεση περιοχή διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων ή στην εγγύς σ’ αυ-

τή περιοχή (immediate area or vicinity of naval operation),35 μπορούν οι εμπόλεμοι 

να καθιερώσουν ειδικούς περιορισμούς για τα ουδέτερα εμπορικά πλοία και πολιτικά 

αεροσκάφη. Μπορούν ακόμα και να απαγορεύσουν την είσοδο σ’ αυτές. Παρ’ όλα 

αυτά κανένας από τους εμπολέμους δεν μπορεί να απαγορεύσει την διέλευση τους 

από διεθνή στενά. Ο κυβερνήτης κάθε πολεμικού πλοίου των εμπολέμων μπορεί να 

ελέγχει τις επικοινωνίες οποιουδήποτε εμπορικού πλοίου ή πολιτικού αεροσκάφους 

στην περιοχή των πολεμικών επιχειρήσεων και εγγύς αυτής. Το πλοίο ή το αεροσκά-

φος που θα παραβεί τους κανόνες της ουδετερότητας σε σχέση με τις επικοινωνίες 

και δεν θα συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του πολεμικού πλοίου, κινδυνεύει να απο-

κτήσει εχθρικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια να συλληφθεί ή να βληθεί. Δεν πρέπει 

να ξεχνάμε επίσης ότι η μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις στρατιωτικές διαδι-

κασίες ή τις στρατιωτικές δυνάμεις, από ουδέτερο εμπορικό πλοίο ή πολιτικό αερο-

σκάφος σ’ έναν από τους εμπόλεμους είναι ασυμβίβαστη με τα ουδέτερα καθήκοντα 

της αποχής και της αμεροληψίας. Η πράξη αυτή εξομοιώνει το ουδέτερο πλοίο ή αε-

ροσκάφος με εχθρικό και μπορεί γι’ αυτό το λόγο να συλληφθεί ή να καταστραφεί.  

 

Ζώνες ασφαλείας και πολεμικές ζώνες 

Η άμεση περιοχή διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων και η εγγύς σ’ αυτή 

περιοχή δεν πρέπει να συνχέεται με τις ζώνες ασφαλείας ή τις πολεμικές ζώνες (ex-

clusion zones and war zone)36. Στην διάρκεια του πρώτου και δεύτερου παγκόσμιου 

πολέμου καθιερώθηκαν και από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές, ζώνες ασφαλείας και 

πολεμικές ζώνες τεραστίων διαστάσεων. Στις περιοχές αυτές η διεθνής ναυτιλία απα-

γορεύτηκε και τέθηκε σε κίνδυνο. Η καθιέρωση αυτών των περιοχών βασίσθηκε στην 

ιδέα των αντιποίνων. Απ’ αυτό και μόνο το γεγονός φαίνεται καθαρά ο παράνομος 

χαρακτήρας τους. 

                                                 
35 Η μετάφραση έχει γίνει ελεύθερα για να μπορέσει εδώ να αποδώσει καλύτερα το νόημα. 

36 Η μετάφραση και εδώ έγινε αναγκαστικά πιο ελεύθερη για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα το 

νόημα. 
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Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγινε μια προσπάθεια να νομιμοποιηθεί 

η καθιέρωση τέτοιων ζωνών στα πλαίσια μιας προσπάθειας να κρατηθεί η ουδέτερη 

ναυτιλία σε μια ασφαλή απόσταση από τους τομείς των εχθροπραξιών. Μέσα σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, η καθιέρωση ζωνών που ο σκοπός τους είναι απλά και μόνο η προει-

δοποίηση των ουδετέρων σκαφών και αεροσκαφών για τους επικείμενους κινδύνους 

είναι νόμιμη. 

 

  

Η σύλληψη ουδετέρων εμπορικών πλοίων και πολιτικών αερο-

σκαφών (λεία πολέμου) 

Τα ουδέτερα εμπορικά πλοία και πολιτικά αεροσκάφη μπορεί να συλληφθούν 

από πολεμικά πλοία των εμπολέμων. Η σύλληψη (capture) μπορεί να γίνει στις παρα-

κάτω περιπτώσεις: 

Α. Αν προσπαθούν να διαφύγουν την αναγνώριση της ταυτότητας τους. 

Β. Αν φέρνουν αντίσταση στη διαδικασία της νηοψίας. 

Γ. Αν εκτελούν λαθρεμπόριο πολέμου. 

Δ. Αν διασπούν ή αποπειρώνται να διασπάσουν αποκλεισμό. 

Ε. Αν δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα ή παρουσιάζουν αντικανονικά ή πλαστά έγ-

γραφα ή αν διαπιστωθεί ότι έχουν καταστρέψει, παραποιήσει ή αποκρύψει τα πραγματικά 

τους έγγραφα. 

ΣΤ. Αν παραβιάζουν τους κανονισμούς που καθιερώνονται από έναν εμπόλεμο μέσα 

στην άμεσο περιοχή των πολεμικών επιχειρήσεων. 

Ζ. Αν μεταφέρουν προσωπικό που υπάγεται ή πρόκειται να υπαχθεί στην στρατιωτική ή 

δημόσια υπηρεσία του εχθρού. 

Θ. Αν παρέχουν στον εχθρό στρατιωτικές πληροφορίες.  

Τα πλοία και τα αεροσκάφη που συλλαμβάνονται οδηγούνται σαν λεία, σε φί-

λιο λιμένα ή αεροδρόμιο αντίστοιχα. Αν είναι «καλή η λεία» θα το αποφασίσει ένα 

ειδικό δικαστήριο, το λειοδικείο. Η μετακίνηση της λείας εκτελείται με κατάλληλη 

συνοδεία πλοίων ή αεροσκαφών. Στα πλοία επιβιβάζεται συνήθως και ένα άγημα λεί-

ας το οποίο ελέγχει κατά πόσο ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ακολουθούν πιστά τις 

εντολές που τους έχουν δοθεί. 

Οι εμπόλεμοι οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν 

την καταστροφή των συλληφθέντων πλοίων. Ο αξιωματικός που θα διατάξει μια τέ-

τοια ενέργεια πρέπει να εκτιμήσει προσεκτικά τις περιστάσεις και να αποφασίσει την 

καταστροφή του συλληφθέντος πλοίου ή αεροσκάφους μόνο αν αυτό δεν μπορεί να 

οδηγηθεί σε φίλιο λιμένα ή αεροδρόμιο και δεν υπάρχει περίπτωση απελευθέρωσης 

του. Όταν διατάσσεται η καταστροφή, ο αρμόδιος αξιωματικός οφείλει να προστα-

τεύσει τους επιβάτες και το πλήρωμα. Πρέπει διασώσει όλα τα επίσημα έγγραφα και 

αν είναι δυνατό και όλα τα προσωπικά είδη των επιβαινόντων.  
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Οι αξιωματικοί και τα πληρώματα των συλληφθέντων ουδέτερων εμπορικών 

πλοίων και πολιτικών αεροσκαφών εφόσον είναι υπήκοοι ενός ουδέτερου κράτους 

δεν μπορούν να θεωρηθούν αιχμάλωτοι. Πρέπει να επαναπατριστούν μόλις το επι-

τρέψουν οι περιστάσεις. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για τα ουδέτερα πλοία και πολι-

τικά αεροσκάφη που έχουν πάρει ενεργό μέρος στις εχθροπραξίες με το μέρος του 

εχθρού ή έχουν υπηρετήσει τον εχθρό σαν βοηθητικά των ενόπλων δυνάμεων του. Σε 

αυτή την περίπτωση αξιωματικοί και πλήρωμα μπορούν να συλληφθούν σαν αιχμά-

λωτοι. Οι επιβάτες ουδετέρων εμπορικών πλοίων και πολιτικών αεροσκαφών που έ-

χουν ίδια εθνικότητα με τον εχθρό δεν συλλαμβάνονται. Συλλαμβάνονται μόνο όσοι 

απ’ αυτούς είναι στρατιωτικοί ή πρόκειται να στρατευθούν καθώς και όσοι υπηρε-

τούν στις δημόσιες υπηρεσίες του εχθρού ή γενικά εργάζονται προς όφελος του ε-

χθρού. Όλοι αυτοί μπορούν να θεωρηθούν αιχμάλωτοι πολέμου. 

 

Προσωπικό των εμπολέμων σε ουδέτερο κράτος 

Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ότι το ουδέτερο έδαφος αποτελεί άσυλο (asy-

lum) για μεμονωμένα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των αντιμαχόμενων. Τα ουδέτερα 

κράτη πρέπει να χορηγούν άσυλο παρέχοντας ίση μεταχείριση στο προσωπικό όλων 

των εμπόλεμων δυνάμεων. Δεν πρέπει όμως να τους επιτρέπουν επάνοδο στις τάξεις 

τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πληρώματα των πολεμικών αεροσκαφών, που θα 

προσγειωθούν, για οποιοδήποτε λόγο σε ουδέτερο έδαφος. Θα πρέπει να κρατηθούν 

υπό περιορισμό. Ο επαναπατρισμός τους μπορεί να γίνει μόνο μετά τη λήξη του πο-

λέμου. Εξαιρούνται μόνο τα πληρώματα των αεροσκαφών των υγειονομικών υπηρε-

σιών. Οι μάχιμοι που θα επιβιβασθούν σε ουδέτερο πολεμικό πλοίο ή πολεμικό αερο-

σκάφος ευρισκόμενο έξω απ τα ουδέτερα ύδατα τίθενται υπό περιορισμό. Δεν θα 

συμβεί το ίδιο όμως για τους αμάχους του εχθρού. Αυτοί θα επαναπατρισθούν.  

Επίλογος 

Η σπουδή του δικαίου του πολέμου είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Μελετώντας 

αυτό οι διεθνολόγοι δεν περιορίζονται μόνο στην εξέταση των ομαλών σχέσεων με-

ταξύ των κρατών. Τα στελέχη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων έχοντας γνώσεις δικαί-

ου του πολέμου μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ναυτιλίας μας. Μιας 

ναυτιλίας θαλασσοκράτειρας, με πλοία που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, ακόμα και 

σε εμπόλεμες ζώνες. Τέλος οι στρατιωτικοί επιτελείς και ηγέτες με βάση το διεθνές 

δίκαιο του πολέμου, είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να κατευθύνουν επιχειρήσεις που 

θα τους φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς εγκλήματα πολέμου. Πρέπει να γίνει 

σε όλους αντιληπτό ότι ο κλάδος αυτός του δικαίου δεν εμποδίζει τις καθαρά στρα-

τιωτικές επιχειρήσεις ούτε έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της στρατηγικής.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Οι σημαντικότερες από τις σχετικές με το δίκαιο του πολέμου και του αφοπλισμού συμφω-

νίες καθώς και άλλα ενδιαφέροντα κείμενα κατά χρονολογική σειρά. 

 
Α. Σύμβαση της Χάγης του 1907, για σεβασμό του δικαίου και των εθίμων του κατά ξηρά πολέμου. (Χάγη 
IV). [1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land (Hague IV)] 
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Β. Σύμβαση της Χάγης του 1907, για σεβασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ουδέτερων δυνά-

μεων και προσώπων σε περίπτωση του κατά ξηρά πολέμου έδαφος (Χάγη V). [1907 Hague Convention Respect-
ing the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land (Hague V)  

 

Γ. Σύμβαση της Χάγης του 1907, για την εγκατάσταση ναρκοπεδίων υποβρύχιων αυτόματων ναρκών επα-

φής (Χάγη VIII). [1907 Hague Convention Relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines (Hague 
VIII)]  

Δ. Σύμβαση της Χάγης του 1907, για το βομβαρδισμό από τις ναυτικές δυνάμεις σε καιρό πολέμου (Χάγη 

IX, 1907 Hague Convention Concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War (Hague IX) 

Ε. Συνθήκη της Χάγης του 1907, για καθιέρωση ορισμένων περιορισμών κατά την άσκηση του δικαιώμα-
τος της σύλληψης στο ναυτικό πόλεμο (Χάγη XI). [1907 Hague Convention Relative to Certain Restrictions with 

Regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War (Hague XI) 

ΣΤ. Συνθήκη της Χάγης του 1907, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ουδέτερων δυνάμεων στο 

ναυτικό πόλεμο (Χάγη XIII). [1907 Hague Convention Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in 
Naval War (Hague XIII)] 

Ζ. Πρωτόκολλο του 1925, για την απαγόρευση της χρήσης στον πόλεμο των ασφυξιογόνων, των δηλητη-

ριωδών ή άλλων αερίων, καθώς και των βακτηριολογικών μεθόδων εχθροπραξίας. [1925 Protocol for the Prohibi-

tion of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous, or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare] 

Η. Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1936, για τις διαδικασίες των υποβρυχίων ή άλλων πολεμικών σκαφών 

όσον αφορά τα εμπορικά σκάφη (Μέρος IV της Ναυτικής Συνθήκης του Λονδίνου του 1930). [1936 London Pro-

tocol in Regard to the Operations of Submarines or Other War Vessels with Respect to Merchant Vessels (Part IV 

of the 1930 London Naval Treaty)] 

Θ. Σύμβαση της Γενεύης του 1949 (I), για τη βελτίωση της τύχης των τραυματιών και των ασθενών στις 

ευρισκόμενες σε εκστρατεία ένοπλες δυνάμεις. [1949 Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condi-

tion of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field] 

Ι. Σύμβαση της Γενεύης του 1949 (II), για τη βελτίωση της τύχης των τραυματιών, ασθενών και των ναυα-
γών των κατά θάλασσα ενόπλων δυνάμεων. [1949 Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition 

of Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea] 

ΙΑ. Σύμβαση της Γενεύης του 1949 (ΙΙΙ), για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου. [1949 Geneva Con-

vention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War] 

ΙΒ. Σύμβαση της Γενεύης του 1949 (IV), για την προστασία των πολιτών σε καιρό πολέμου. [1949 Geneva 

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War] 

ΙΓ. Σύμβαση της Χάγης του 1954, για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση ένοπλης 

σύγκρουσης. [1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict] 

ΙΔ. Σύμβαση του 1972, για την απαγόρευση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της συσσώρευσης βακτη-

ριολογικών (βιολογικών) και τοξικών όπλων και σχετικά με την καταστροφή τους. [1972 Convention on the Pro-

hibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and 

on their Destruction] 

ΙΕ Τελική Πράξη Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (Δ.Α.Σ.Ε.). (Ελσίνκι, Αύγουστος 

1975, αφορά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη, τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη συνεργασία στον ανθρωπιστικό και 

σε άλλους τομείς). 

ΙΣΤ. Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1977, στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, για την προστασία των θυμά-

των των διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρόσθετο Πρωτόκολλο I). [1977 Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Additional Proto-

col I)] 

ΙΖ. Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1977, στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, για την προστασία των θυμά-

των των μη-διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρόσθετο Πρωτόκολλο II). [1977 Protocol Additional to the Geneva 
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Conventions of 1949 and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Additional 

Protocol II)] 

ΙΗ. Σύμβαση του 1980, για απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που 

μπορούν να θεωρηθούν υπέρμετρα επιβλαβή ή που επιφέρουν αποτελέσματα χωρίς να κάνουν διακρίσεις. [1980 

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be Deemed to 

be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects] 

ΙΘ.  Χάρτα των Παρισίων γνωστή σαν Συνθήκη CFE, (Treaty on Conventional Forces in Europe, Νοέμβριος 

1990 επαναπροσδιορισμός των σκοπών και των στόχων της Δ.Α.Σ.Ε. στο νέο φιλελεύθερο πια, διεθνές περιβάλ-

λον). 

Συνθήκη των Ανοικτών Ουρανών (Open Skies Treaty Ελσίνκι Μάρτιος 1992 τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 
του 2002).  

Κ. Σύμβαση του 1993, για την απαγόρευση της ανάπτυξης, της παραγωγής, της συσσώρευσης και της χρή-

σης των χημικών όπλων και σχετικά με την καταστροφή τους. [1993 Convention on the Prohibition of Develop-

ment, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction.] 

ΚΑ. Απόφαση 827/1993 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ίδρυση και το Καταστατικό του Διεθνούς Ποι-

νικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. (Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 1993). 

ΚΒ. Απόφαση 955/1994 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ίδρυση και το Καταστατικό του Διεθνούς Ποι-

νικού Δικαστηρίου για την Ρουάντα. (Νέα Υόρκη, 3 Νοεμβρίου 1994). 

ΚΓ. Σύμβαση για την ασφάλεια του Ο.Η.Ε. και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού. (Νέα Υόρκη, 9 

Δεκεμβρίου 1994). 

ΚΔ. Οδηγίες του Σαν Ρέμο για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου κατά τις ένοπλες συγκρούσεις στη θά-

λασσα. (San Remo Manual on International Law applicable to Armed Conflicts at sea, Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρω-
πιστικού Δικαίου, Λιβόρνο Ιούνιος 1994). 

ΚΕ. Κώδικας Συμπεριφοράς του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε. 

όπως μετονομάσθηκε η Διάσκεψη, Βουδαπέστη 1994 και ισχύει από τον Ιανουάριο του 1995 θέτοντας το γενικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ενεργούν οι Ένοπλες Δυνάμεις των Κρατών Μερών. 

ΚΣΤ. Κείμενο Ανταλλαγής Στρατιωτικών Πληροφοριών (Global Exchange of Military Information Βουδαπέ-

στη το 1994, τέθηκε σε ισχύ το 1995. 

ΚΖ. Πρόσθετο Πρωτόκολλο (IV) στη Σύμβαση για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβα-

τικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικά επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα 
(σχετικά με τα όπλα Laser που προκαλούν τύφλωση), (13 Οκτωβρίου 1995). 

ΚΗ. Συμφωνία Dayton ΗΠΑ, για την Ασφάλεια στα Βαλκάνια (Νοέμβριος 1995). 

ΚΘ. Πρωτόκολλο για την απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ναρκών, παγίδων και άλλων συσκευών όπως 

τροποποιήθηκε στις 3 Μαΐου 1996, (πρωτόκολλο ΙΙ), προσαρτημένο στη Σύμβαση για την απαγόρευση ή τον πε-

ριορισμό της χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προ-

καλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα.(Γενεύη, 3 Μαΐου 1996). 

Λ. Συνθήκη Νέας Υόρκης 1996, για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. (Νέα Υόρκη, 10 Σε-

πτεμβρίου 1996). 

ΛΑ. Σύμβαση για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, της παραγωγής και της μεταφοράς ναρκών κατά 

προσωπικού και την καταστροφή τους. (Οτάβα, 3 Δεκεμβρίου 1997). 
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ΛΒ. Τήρηση του διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. (Observance by 

United Nations forces of international Humanitarian Law, Ηνωμένα Έθνη, 6 Αυγούστου 1998). 

ΛΓ. Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998). 

ΛΔ. Δεύτερο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών 

σε περίπτωση ενόπλου συρράξεως. (Χάγη - UNESCO, 17 Μαΐου 1999). 

ΛΕ. Απόφαση 1265/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας περί της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συρρά-

ξεις. (Ηνωμένα Έθνη Νέα Υόρκη, 17 Σεπτεμβρίου 1999). 

ΛΣΤ. Σύμβαση Κωνσταντινουπόλεως, για την προσαρμογή της Συμβάσεως για τα συμβατικά όπλα στην Ευ-

ρώπη και σε ένα τμήμα της Ασίας, για τα Μέτρα Οικοδομήσεως Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (M.O.E.A., Νοέμ-

βριος 1999, Confidence and Security Building Measures – C.S.B.M).  

ΛΖ. Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Ο.Α.Χ.Ο.) για 

τα προνόμια και τις ασυλίες του οργανισμού. (Χάγη 7 Δεκεμβρίου 1999).  

ΛΗ. Απόφαση 1296/2000 του Συμβουλίου Ασφαλείας περί της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συρρά-

ξεις. (Ηνωμένα Έθνη Νέα Υόρκη, 19 Απριλίου 2000). 

 

ΛΘ. Προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού για την εμπλοκή των παιδιών σε 

ένοπλες συρράξεις. (Ηνωμένα Έθνη Νέα Υόρκη, 5 Ιουνίου 2000). 

 

Μ. Πρωτόκολλο κατά της παράνομης κατασκευής και διακινήσεως όπλων, συμπληρωματική της συμβάσε-

ως για καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος (περισσότερο αφορά την καταπολέμηση της τρομο-

κρατίας), (31 Μαΐου 2001). 

 

ΜΑ. Σύμβαση της Γενεύης της 11ης Δεκεμβρίου 2001 για το αναθεωρημένο άρθρο 1 της Συμβάσεως περί 
συμβατικών όπλων. 
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