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Αντιναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης 

Η διέλευση πλοίων με ξένη σημαία 

από τη χωρική θάλασσα 

Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας, η κυριαρχία του παράκτιου κρά-

τους εκτείνεται πέρα από την ξηρά και τα εσωτερικά ύδατα σε μια ζώνη θάλασσας κατά μήκος 

των ακτών του που ονομάζεται χωρική θάλασσα ή χωρικά ύδατα ή αιγιαλίτιδα ζώνη. Κάθε 

πλοίο, εμπορικό ή πολεμικό, οποιασδήποτε εθνικότητας έχει το δικαίωμα αβλαβούς διελεύ-

σεως από τη χωρική θάλασσα ξένου κράτους.  

Τα πλοία διέρχονται από τη χωρική θάλασσα όταν κατευθύνονται σε λιμένα του πα-

ρακτίου κράτους ή όταν έχουν αποπλεύσει απ’ αυτόν ή όταν κατευθύνονται σε οποιοδήποτε 

άλλο προορισμό και η πορεία τους περνά μέσα απ’ αυτά. Η διέλευση αυτή είναι αβλαβής όταν 

δεν διαταράσσει την ειρήνη την τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους και διενεργείται 

σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η αβλαβής διέλευση δεν αφορά τα εν κατα-

δύσει διερχόμενα υποβρύχια και τα υπεριπτάμενα αεροσκάφη. Αυτά μπορούν όμως να διέρ-

χονται ελεύθερα από τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, όπου ισχύει ένα ειδικό καθεστώς το 

«transit passage». Λόγοι αβρότητας αλλά και σεβασμού προς το κράτος που μας φιλοξενεί 

στη χωρική του θάλασσα, επιβάλουν την έπαρση της σημαίας του στον ιστό μας ενώ στον 

πρυμναίο ιστό ή στον επίτονο συνήθως, παραμένει πάντα επηρμένη η σημαία της εθνικότη-

τας του σκάφους μας. Αυτό ισχύει γενικά και όταν διερχόμεθα από εσωτερικά ύδατα και ειδικά 

όταν ελιμενιζόμεθα σε ξένους λιμένες. 

  

Η αβλαβής διέλευση πρέπει απαραίτητα να είναι συνεχείς και ταχεία. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι το πλοίο μας δεν έχει δικαίωμα κράτησης των μηχανών ή και 

αγκυροβολίας ακόμα, όταν αυτό αποτελεί ένα από τα «συνήθη συμβάντα της ναυσι-

πλοΐας» στην περιοχή που διερχόμεθα, όπως για παράδειγμα η κράτηση μηχανών για 

επιβίβαση του πλοηγού ή η αγκυροβολία για αναμονή της σειράς μας πριν τη διέλευ-

ση του πλοίου μας από διώρυγα ή πορθμό κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή για παροχή βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία και αεροσκάφη 

που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

 

Το παράκτιο κράτος έχει την υποχρέωση να διευκολύνει με κάθε τρόπο την 

διέλευση όλων των πλοίων χωρίς καμία διάκριση, παρέχοντας πληροφορίες και προ-
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ειδοποιώντας τα για κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο. Τέλη απλά και μόνο για την διέλευση 

δεν μπορούν να εισπραχθούν. Μπορούν να εισπραχθούν μόνο πληρωμές για ειδικές 

υπηρεσίες. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας όμως δίνει τη δυνατότητα στο παράκτιο 

κράτος, να λαμβάνει μέτρα ασφάλειας για την ναυσιπλοΐα και να υιοθετεί νόμους και 

κανονισμούς σχετικούς με την διέλευση των ξένων πλοίων χωρίς βέβαια να έρχεται 

σε αντίθεση με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μπορεί μάλιστα να καθορίσει θα-

λάσσιους διάδρομους και σχέδια διαχωρισμού της κυκλοφορίας μέσα στην χωρική 

του θάλασσα. Ακόμα περισσότερο μπορεί να αναστέλλει προσωρινά την άσκηση του 

δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης για ορισμένες περιοχές της χωρικής του θά-

λασσας εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειας του ακόμα 

και για να εκτελέσει ασκήσεις με όπλα.  

 

Ο διπλωματικός ή προξενικός λειτουργός του κράτους της σημαίας του ξένου 

πλοίου που διέρχεται από τη χωρική θάλασσα μπορούν να ζητήσουν επέμβαση του 

παράκτιου κράτους σε πλοίο της εθνικότητας τους. Το ίδιο και ο πλοίαρχος. Πέρα απ’ 

αυτό και μέχρι ένα σημείο, το παράκτιο κράτος έχει δικαιοδοσία στα διαπλέοντα τη 

χωρική του θάλασσα πλοία. Σε αυτή τη δικαιοδοσία διακρίνουμε δύο βασικές περι-

πτώσεις: Τη δικαιοδοσία που έχει στα προερχόμενα από τα εσωτερικά του ύδατα 

πλοία και τη δικαιοδοσία που μπορεί να ασκήσει στα πλοία που απλά και μόνο διέρ-

χονται από την χωρική του θάλασσα. Στην πρώτη περίπτωση το παράκτιο κράτος 

μπορεί να λαμβάνει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία του μέτρα προβαίνοντας 

ακόμα και σε συλλήψεις ή ανακριτικές πράξεις. Ακόμα μπορεί να λάβει εκτελεστικά 

μέτρα ή και να συλλάβει ξένο πλοίο, με σκοπό την άσκηση αστικής διαδικασίας σύμ-

φωνα με τη νομοθεσία του. Το ίδιο ισχύει και για υποχρεώσεις ή χρέη που 

αναλήφθηκαν ή δημιουργήθηκαν από το ίδιο το πλοίο κατά τη διάρκεια ή για τους 

σκοπούς του πλου στα χωρικά ύδατα του παράκτιου κράτους. Στη δεύτερη 

περίπτωση, δηλαδή όταν το πλοίο απλά διέρχεται από τη χωρική θάλασσα, δεν πρέπει 

να ασκείται ποινική δικαιοδοσία. Δεν πρέπει να εκτελούνται συλλήψεις ούτε  ανα-

κρίσεις σχετικά με έγκλημα που διαπράχθηκε στο πλοίο κατά την διάρκεια της διέ-

λευσης του. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν εγκλήματα 

που οι συνέπειες τους επεκτείνονται στο παράκτιο κράτος ή συνιστούν παράνομη 

διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτροπικών ουσιών και γενικά όταν διαταράσσεται η 

ειρήνη της παράκτιας χώρας καθώς και η τάξη στη χωρική θάλασσα. Χαρακτηριστι-

κά παραδείγματα αποτελεί η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτι-
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κού Δικαίου στις περιπτώσεις απόπλου του πλοίου άνευ ελέγχου της Λιμενικής Αρ-

χής, για παραλείψεις πλοιάρχου επί συγκρούσεως και για την παράβαση κανονισμού 

προς αποφυγή συγκρούσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις ποινικής δικαιοδοσίας, ε-

φόσον το ζητήσει ο πλοίαρχος ειδοποιούνται οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές του 

κράτους της σημαίας πριν από την λήψη οποιουδήποτε μέτρου. Το παράκτιο κράτος 

μάλιστα οφείλει να διευκολύνει την επαφή μεταξύ των αρχών αυτών και του πληρώ-

ματος του πλοίου. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης όμως η ειδοποίηση αυτή μπο-

ρεί να γνωστοποιηθεί στη διάρκεια που λαμβάνονται τα μέτρα. 

 

Το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να λάβει κανένα μέτρο για εγκλήματα που 

διαπράχθηκαν πριν την είσοδο αλλοδαπού πλοίου στην χωρική του θάλασσα. Κάθε 

κράτος όμως έχει την υποχρέωση να προστατεύει το περιβάλλον και να μεριμνά για 

την διατήρηση του. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καθώς και μέσα στα όρια των δικαιο-

δοσιών του στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, το παράκτιο κράτος μπορεί να λαμ-

βάνει μέτρα κατά ξένου πλοίου που ευρίσκεται στην χωρική του θάλασσα αφού δια-

πιστώσει ότι πριν την είσοδο του σ’ αυτή είχε παραβεί τις διατάξεις της νέας Σύμβα-

σης για το δίκαιο της θάλασσας που είναι σχετικές με την ρύπανση της θάλασσας ή 

τους νόμους του και τους κανονισμούς του σχετικά με την αποκλειστική οικονομική 

του ζώνη. Η Ελλάδα όμως δεν έχει καθορίσει μέχρι τώρα αποκλειστική οικονομική 

ζώνη. 

 

Για τα πολεμικά πλοία ισχύουν ειδικές διατάξεις. Το παράκτιο κράτος δεν 

μπορεί να επέμβει. Μπορεί όμως να απαιτήσει απ’ αυτά να εξέλθουν αμέσως από την 

χωρική του θάλασσα. Το κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε ζημία ή 

απώλεια σε βάρος του παράκτιου κράτους που προήλθε από την μη συμμόρφωση πο-

λεμικού πλοίου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο κρατικό πλοίο που δεν χρησιμο-

ποιείται για εμπορικούς σκοπούς. 


