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Η νομική φύση του πλοίου και η ναυτική πίστη 

 

Εισαγωγικά 

  

Οι θαλασσινοί ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι κάθε πλοίο έχει ψυχή. Την 

ψυχή του καπετάνιου του! Άλλοι ταυτίζουν το πλοίο με τον κυβερνήτη του. Όλα αυτά 

βασίζονται σε ένα πραγματικό γεγονός: Το πλοίο έχει δική του ατομικότητα. Μια α-

τομικότητα που προσομοιάζει σημαντικά με αυτή του ανθρώπου. Αυτό είναι εκείνο 

που μας οδήγησε κάποτε και σε μια απόπειρα «προσωποποίησης» του πλοίου. Μια 

απόπειρα που έφθασε στο σημείο να θέλουμε να χαρακτηρίσουμε το πλοίο σαν νομι-

κό πρόσωπο υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Οποιοσδήποτε όμως γραφι-

κός παραλληλισμός ή ακόμα και κάθε γλαφυρή προσομοίωση του πλοίου με φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Όπως θα δούμε παρακάτω 

το πλοίο είναι ένα κατ’ εξοχήν κινητό πράγμα που λόγω της μεγάλης περιουσιακής 

του αξίας ο νόμος ορισμένες φορές το μεταχειρίζεται σαν ακίνητο. Παράλληλα η με-

γάλη εθνική και οικονομική σημασία της εμπορικής ναυτιλίας οδήγησε από πολύ ε-

νωρίς στην αναγνώριση εθνικότητας στα πλοία και στην δημιουργία ειδικών μηχανι-

σμών για την χρηματοδότηση της. 

 

  

Νομική φύση του πλοίου 

 

 Πλοίο κατά την έννοια του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου είναι κάθε 

σκάφος, δηλαδή κοίλο σώμα, καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα κόρων1 

προορισμένο για να κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα. Ο Κώδικας Δημόσιου Ναυ-

τικού Δικαίου αποδεσμεύει τον ορισμό του πλοίου από το κριτήριο της χωρητικότη-

τας και εισάγει έναν ευρύτερο ορισμό χρησιμοποιώντας λειτουργικά κριτήρια. Σύμ-

φωνα με αυτό τον ορισμό, πλοίο είναι κάθε σκάφος προορισμένο να μετακινείται 

στο νερό για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, για ρυμούλκηση, επιθαλάσσια 

αρωγή, για αλιεία, αναψυχή, επιστημονική έρευνα ή άλλους σκοπούς2. Εκτός από 

αυτούς τους ορισμούς του πλοίου υπάρχουν και άλλοι3. Κάθε ορισμός χρησιμοποιεί-

ται κατά περίπτωση. Δεν θα ήταν σωστό να υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός του 

πλοίου αφού κάθε νόμος εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. 

 

                                                 
1 Χωρητικότητα είναι ο όγκος των χώρων του σκάφους που είναι μόνιμα κλειστοί και στεγανοί. Η μέ-

τρηση της χωρητικότητας γίνεται σε κυβικά μέτρα ή σε κόρους. Ο ένας κόρος είναι 2,83 κυβικά μέτρα 

δηλαδή 100 κυβικά πόδια. Η καθαρή χωρητικότητα προκύπτει αν από την ολική αφαιρεθούν ορισμένοι 

χώροι που δεν περιλαμβάνονται στην εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα του πλοίου π.χ. μηχανοστάσια 

ενδιαιτήσεις πληρώματος κ.λ.π. 
2 Βλ. άρθρο 1 και άρθρο 3 στους Κώδικες Ιδιωτικού και Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου αντίστοιχα. 

3 E.g. Το άρθρο 131 του Τελωνιακού Κώδικα (Ν. 1165/1918, Φ.Ε.Κ. 59/Α) ορίζει ότι «Πλοίο κατά την 

έννοια του παρόντος νόμου, θεωρείται κάθε μεταφορικό μέσο ανεξαρτήτως της κινούσας αυτό δύνα-

μης, ικανό να ενεργήσει την σε άλλο λιμένα ή όρμο μεταφορά των εμπορευμάτων. 2. Λέμβος θεωρεί-

ται κάθε μεταγωγικό μέσο που χρησιμοποιείται μόνο προς εκφόρτωση ή μεταφορά εμπορευμάτων 

στον ίδιο λιμένα ή όρμο». Ο Κανονισμός Λιμένος Πειραιώς (Φ.Ε.Κ. 103Β/1952), θεωρεί πλοίο κάθε 

ελληνικό ή αλλοδαπό σκάφος, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, οποιασδήποτε χωρητικότητας. 
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Τα κύρια γνωρίσματα ατομικού προσδιορισμού του πλοίου είναι το όνομα του 

ο λιμένας νηολόγησης του, το διεθνές διακριτικό του σήμα, οι διαστάσεις του μετά 

από επίσημη καταμέτρηση και η χωρητικότητα του. Τα πλοία κατατάσσονται σε διά-

φορες κατηγορίες ανάλογα με τον προορισμό τους τον τρόπο κινήσεως τους ανάλογα 

την έκταση των πλόων τους κ.ά. Οι διακρίσεις κατά κατηγορίες ορίζονται με Προε-

δρικά Διατάγματα. 

 

 Το πλοίο από φυσική αλλά και από νομική άποψη είναι κινητό πράγμα. Παρ’ 

όλα αυτά και σε σχέση με διάφορες έννομες σχέσεις το μεταχειριζόμαστε σαν ακίνη-

το (μεταβίβαση κυριότητας, υποθήκη, κατάσχεση κ.λ.π). Για την εφαρμογή ορισμέ-

νων διατάξεων θεωρείται ότι υπάρχει το πλοίο από την περίοδο της ναυπηγήσεως 

του4. Παραρτήματα του πλοίου είναι τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο πλοίο 

για την εξυπηρέτηση του σκοπού του και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να προ-

κληθεί υλική ζημία σ’ αυτά ή στο πλοίο5. Τέτοια είναι τα καύσιμα, οι παντός είδους 

συσκευές, τα σωστικά μέσα οι άγκυρες κ.λ.π. Συστατικά του πλοίου είναι επίσης 

κινητά πράγματα που ο αποχωρισμός τους από το πλοίο μπορεί να σημαίνει είτε βλά-

βη δική τους ή του πλοίου είτε αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού του πλοίου 

ακόμα και αδυναμία για εκτέλεση της αποστολής του6. Τέτοια είναι οι μηχανές του 

πλοίου, τα ιστία του ιστιοφόρου κ.λ.π. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λέμβος του πλοίου 

μπορεί να θεωρηθεί μέρος του πλοίου. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η άσκηση 

του δικαιώματος συνεχούς καταδίωξης για πλοίο που ευρίσκεται στην ανοικτή θά-

λασσα αλλά η λέμβος του στην χωρική θάλασσα ξένου κράτους7. 

 

Ανάλογα με τον προορισμό τους τα πλοία θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σε πλοία κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε πλοία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πλοία κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι αυτά που ασχο-

λούνται με την μεταφορά επιβατών (επιβατηγά), με την μεταφορά πραγμάτων (φορ-

τηγά), με την ρυμούλκηση (ρυμουλκά), την αλιεία (αλιευτικά) κ.ά. Πλοία μη κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα είναι εκείνα που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς όπως επιστημο-

νικούς, ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, αναψυχής των ιδιοκτητών τους κ.ά. 

 

‘Έχει υποστηριχθεί ότι τα πλοία αποτελούν floating portions δηλαδή πλωτό 

μέρος της επικράτειας του κράτους της σημαίας τους. Αυτό στηρίζεται σε fictio juris 

για την δικαιολόγηση της δικαιοδοσίας του κράτους στα πλοία του, μέσα από την θε-

ωρία της «οιονεί εδαφικότητος» του πλοίου. Είναι γεγονός ότι για την εφαρμογή των 

ποινικών νόμων, όλα τα ελληνικά πλοία θεωρούνται ελληνικό έδαφος, εκτός αν υπό-

κεινται σε αλλοδαπό νόμο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο8. Σύμφωνα πάλι με το άρ-

θρο 92 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα πλοία που πλέουν 

                                                 
4 Μπορεί να νηολογηθεί και στην συνέχεια να υποθηκευτεί, ή να αποτελέσει αντικείμενο συμπλοιο-

κτησίας κ.λ.π. 
5 Βλ. άρθρο 956 του Αστικού Κώδικα το οποίο ορίζει: “Παράρτημα είναι το κινητόν πράγμα , όπερ 

χωρίς να είναι συστατικόν του κυρίου πράγματος, προωρίσθη εις διαρκή εξυπηρέτησιν του οικονομι-

κού αυτού σκοπού και ετέθη ήδη προς αυτό εν αντιστοίχω προς τον σκοπόν τοπική σχέσει”. 

6 Βλ. άρθρο 953 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο: «Συστατικόν μέρος πράγματος, μη δυνά-

μενον να αποχωρισθή του κυρίου πράγματος άνευ βλάβης αυτού ή του κυρίου πράγματος ή άνευ αλ-

λοιώσεως της ουσίας ή του προορισμού αυτών, δεν δύναται να είναι ιδιαιτέρως αντικείμενο κυριότη-

τος ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος». 

7 Άρθρο 111 της νέας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.  
8 Βλ. άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο «Ως έδαφος της Επικρατείας θεωρούνται 

πλοία και αεροσκάφη ελληνικά, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, εκτός εάν υπόκεινται συμφώνως προς 

το διεθνές δίκαιον εις αλλοδαπόν νόμον».  
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στην ανοικτή θάλασσα ευρίσκονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους της 

σημαίας τους. Εξαίρεση υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις που αναφέρονται στη νέα Σύμ-

βαση9 ή σε άλλες συμβάσεις καθώς επίσης και σε περιπτώσεις επέμβασης σύμφωνα 

με το εθιμικό δίκαιο10. Ανάλογες εξαιρέσεις ισχύουν και για τα πλοία που διέρχονται 

μέσα από τις ξένες χωρικές θάλασσες και οι ενέργειες του διαταράσσουν την ειρήνη 

ή την τάξη ή και την ασφάλεια των αντιστοίχων παρακτίων κρατών.11 Η νέα Σύμβα-

ση αναφέρεται στην δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους στα ξένα πλοία που διαπλέ-

ουν την χωρική του θάλασσα. Για τα προερχόμενα από τα εσωτερικά του ύδατα, το 

παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την νομο-

θεσία του μέτρα προβαίνοντας ακόμα και σε συλλήψεις ή ανακριτικές πράξεις. Το 

ίδιο ισχύει και για τα πλοία που απλά διέρχονται από την χωρική του θάλασσα εφό-

σον τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την διάρκεια της διέλευσης τους έχουν 

συνέπειες που επεκτείνονται στο παράκτιο κράτος ή διαταράσσουν την ειρήνη της 

χώρας ή την τάξη στη χωρική θάλασσα ή έχει ζητηθεί η συνδρομή των τοπικών αρ-

χών από τον πλοίαρχο ή από διπλωματικό πράκτορα ή τον Προξενικό λειτουργό του 

κράτους της σημαίας ή επιβάλλονται από την ανάγκη για λήψη μέτρων για την κατα-

στολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτροπικών ουσιών και όταν το 

παράκτιο κράτος έχει διαπιστώσει ότι το πλοίο που διαπλέει την χωρική του θάλασ-

σα, πριν την είσοδο του σ’ αυτή, είχε παραβεί τις διατάξεις της νέας Σύμβασης 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 ζώνη12. 

 

 Όσο αφορά την αστική δικαιοδοσία, το παράκτιο κράτος μπορεί να λάβει ε-

κτελεστικά μέτρα ή και να συλλάβει ξένο πλοίο το οποίο σταθμεύει στη χωρική του 

θάλασσα ή διέρχεται απ’ αυτή προερχόμενο από τα εσωτερικά του ύδατα. Το ίδιο ι-

σχύει 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 παρά-

κτιου κράτους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το παράκτιο κράτος δεν πρέπει να ανα-

κόψει ή εκτρέψει τον πλου ξένου πλοίου ενώ αυτό ευρίσκεται στη χωρική του θά-

λασσα, για να ασκήσει αστική δικαιοδοσία σε επιβαίνοντες13. 

                                                 
9 E.g. περιπτώσεις πειρατείας, δουλεμπορίου κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 110 της νέας Σύμβασης.  

10 E.g. περιπτώσεις διάσπασης αποκλεισμού και λαθρεμπορίου πολέμου. Βλ. ΠΟΛΙΤΗ Σ. Η Εφαρμογή 

του Διεθνούς Δικαίου στις Σύγχρονες Πολεμικές Επιχειρήσεις, σελ. 117-84.  

11 Βλ. άρθρο 17 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ιδίας 

Σύμβασης οι δραστηριότητες που θεωρείται ότι διαταράσσουν την ειρήνη ή την τάξη ή την ασφάλεια 

του παράκτιου κράτους είναι οι παρακάτω: α). Η απειλή ή η χρήση βίας κατά της κυριαρχίας, της 

εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του ή η κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβία-

ση των αρχών του διεθνούς δικαίου που περιέχονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. β). Κάθε ά-

σκηση ή γυμνάσιο με όπλα οποιουδήποτε είδους. γ). Κάθε πράξη που αποσκοπεί στη συλλογή πλη-

ροφοριών προς βλάβη της άμυνας ή της ασφάλειας του παράκτιου κράτους. δ). Οποιαδήποτε προπα-

γανδιστική ενέργεια που αποσκοπεί στην προσβολή της άμυνας και της ασφάλειας του παράκτιου 

κράτους. ε). Η απονήωση, προσνήωση ή φόρτωση αεροσκαφών σε πλοίο. στ). Η εκτόξευση, εκφόρ-

τωση ή φόρτωση οποιασδήποτε πολεμικής συσκευής. ζ). Η φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε 

εμπορεύματος, χρημάτων ή προσώπων κατά παράβαση των τελωνειακών, δημοσιονομικών, μετανα-

στευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών του παράκτιου κράτους. η). Οποιασδήποτε μορφής 

σοβαρή ρύπανση κατά παράβαση των διατάξεων της νέας Σύμβασης, εφόσον αυτή έγινε «εκ προθέ-

σεως». θ). Οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα (Σχετικό είναι το άρθρο 401 του Ποινικού Κώδικα 

και το άρθρο 33 του Αλιευτικού Κώδικα.). ι). Η διεξαγωγή έρευνας ή υδρογραφικών εργασιών. ια). 

Κάθε πράξη που έχει σκοπό της την παρεμβολή σε οποιαδήποτε σύστημα επικοινωνίας ή σε ο-

ποιεσδήποτε διευκολύνσεις ή εγκαταστάσεις του παράκτιου κράτους. ιβ). Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 

που δεν έχει άμεση σχέση με την διέλευση. 
12 Βλ. άρθρο 27 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. 
13 Βλ. άρθρο 28 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. 
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 Πειρατικό θεωρείται το πλοίο που προορίζεται ή χρησιμοποιήθηκε από τους 

κυβερνώντας το για πειρατεία. Πειρατεία είναι πράξεις διαρπαγής στην ανοικτή θά-

λασσα από επιβαίνοντες σε πλοίο κατά άλλου πλοίου με χρήση σωματικής βίας ή α-

πειλής χρήσεως σωματικής βίας με σκοπό την ιδιοποίηση των διαρπαζομένων με αυ-

τόν τον τρόπο πραγμάτων. Πειρατεία μπορεί να είναι εκτός απ’ αυτά και κάθε άλλη 

παράνομη πράξη βίας ή κράτησης τόσο από το πλήρωμα όσο και από τους επιβάτες 

του πλοίου, κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία πλοίου με γνώση των 

γεγονότων που καθιστούν αυτό πειρατικό καθώς και κάθε πράξη υποκίνησης ή σκό-

πιμης διευκόλυνσης οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται πειρατική. Τα πειρατικά 

πλοία διατηρούν την εθνικότητα τους ή την χάνουν. Αυτό καθορίζεται από το δίκαιο 

των κρατών από το οποίο πήραν την εθνικότητα14.  

 

 Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα πλοίο σαν Πολεμικό είναι τυπικά και όχι 

η μαχητική του ικανότητα. Το άρθρο 29 της νέας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θά-

λασσας μας δίνει έναν ορισμό. Σύμφωνα μ’ αυτόν και για τους σκοπούς της Σύμβα-

σης, πολεμικό πλοίο σημαίνει πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους, 

φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα πολεμικά πλοία της εθνικότη-

τας 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 σχε-

τική επετηρίδα ή σε ανάλογο πίνακα και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα με κανονική 

στρατιωτική πειθαρχία. Τα πολεμικά πλοία έχουν ιδιαίτερο νομικό καθεστώς και το 

προσωπικό που τα επανδρώνει υπόκειται σε ειδικές διατάξεις τις Ναυτικές Διατάξεις, 

στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς και στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Οι Κώδι-

κες Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου δεν αφορούν τα πολεμικά πλοία. Τα Πολεμικά 

Πλοία απολαμβάνουν ασυλία. Κάθε επέμβαση σ’ αυτά είναι απαγορευμένη. Οφεί-

λουν όμως να τηρούν σχολαστικά όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα 

μάλιστα όταν ευρίσκονται σε ξένους λιμένες και όταν διέρχονται από ξένες χωρικές 

θάλασσες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πολεμικού Πλοίου με του κανόνες 

περί αβλαβούς διελευσης και εφόσον αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα για συμμόρφωση, 

το παράκτιο κράτος μπορεί να απαιτήσει απ’ αυτό να εξέλθει 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 πολεμικού 

πλοίου ή άλλου κρατικού πλοίου που δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, 

με τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου κράτους που αφορούν την διέλευση 

από την χωρική θάλασσα, ή τις διατάξεις της νέας Σύμβασης ή με άλλους κανόνες 

του διεθνούς δικαίου. 

 

 

Το ‘πλωτό’ και το ‘βοηθητικό’ ναυπήγημα 

 

 Ανεξάρτητα από την χωρητικότητα του, βοηθητικό ναυπήγημα είναι κάθε 

πλωτό κατασκεύασμα που είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται παραμένοντας στα-

θερά συνήθως μέσα σε λιμένες ή όρμους εξυπηρετώντας βοηθητικούς σκοπούς της 

ναυτιλίας. Τα βοηθητικά ναυπηγήματα ανάλογα με τον ειδικό προορισμό τους ή με 

βάση άλλων κριτηρίων μπορούν να διακριθούν με Προεδρικά Διατάγματα σε κατη-

                                                 
14 Cf. Άρθρο 215 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και άρθρα 101, 102 και 104 της νέας Σύμβασης 

για το Δίκαιο της Θάλασσας. 
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γορίες. Το άρθρο 4 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που περιέχει τον παρα-

πάνω ορισμό μας δίνει και μερικά παραδείγματα βοηθητικών ναυπηγημάτων. Αυτά 

είναι: οι πλωτές δεξαμενές, οι πλωτοί γερανοί, οι βυθοκόροι, οι πλωτές αποβάθρες, τα 

φαρόπλοια κ.λ.π. 

 

 Ορισμός του πλωτού ναυπηγήματος δεν υπάρχει. Η δεύτερη παράγραφος 

του πρώτου άρθρου του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου που αναφέρει αυτόν 

τον όρο αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό είναι κάθε ναυπηγημένο πλεούμενο που δεν 

πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι πλοίο κατά την έννοια. της πρώτης παραγράφου του 

ιδίου άρθρου που περιέχει τον ορισμό του πλοίου. 

 

 Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμεθα ότι η έννοια του βοηθητικού ναυπηγή-

ματος δεν ταυτίζεται με την έννοια του πλωτού ναυπηγήματος. Για το βοηθητικό 

ναυπήγημα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 

που αναφέρονται στην εθνικότητα την ασφάλεια το έγγραφο εθνικότητας και τα πι-

στοποιητικά ασφαλείας15. Για το πλωτό ναυπήγημα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου που αφορούν τον πλοίαρχο, το πλήρωμα, τις 

ναυλώσεις, την μεταβίβαση κυριότητας με σκοπό την εξασφάλιση απαιτήσεως, την 

σύγκρουση, την επιθαλάσσια αρωγή και τη θαλάσσια ασφάλιση16. Για πλωτά επίσης 

ναυπηγήματα ολικής χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων κόρων ή εκτοπίσματος17 

μεγαλυτέρου των χιλίων τόνων έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις περί πλοίων και 

πλοιοκτησίας, περί συμπλοιοκτησίας, περί υποθήκης, περί ναυτικών προνομίων και 

περί κατασχέσεως και αναγκαστικής εκτελέσεως επί πλοίων18. 

 

  

Η εθνικότητα του πλοίου 

 

 Κάθε πλοίο έχει την εθνικότητα του κράτους της σημαίας που δικαιούται να φέ-

ρει. Γι’ αυτό και το συνδετικό στοιχείο του πλοίου με το κράτος της εθνικότητας του εί-

ναι η σημαία19. Σύμφωνα με το άρθρο 90 της νέας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασ-

σας, κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να διαπλέει την ανοικτή θάλασσα με πλοία που φέ-

ρουν την σημαία του. Το δικαίωμα αυτό το έχουν και τα περίκλειστα κράτη, δηλαδή τα 

κράτη που δεν βρέχονται από τη θάλασσα, με τη Δήλωση της Βαρκελώνης που έγινε στις 

21 Απριλίου του 192120. Πλοίο χωρίς εθνικότητα σημαίνει πλοίο που βρίσκεται εκτός 

διεθνούς έννομης τάξης. Το ίδιο και το πλοίο που πλέει με τις σημαίες δύο ή περισσοτέ-

ρων κρατών, χρησιμοποιώντας τις ανάλογα με τις περιστάσεις για τη διευκόλυνση του. 

Το πλοίο αυτό δεν μπορεί να επικαλεσθεί καμία από αυτές τις εθνικότητες και μπορεί να 

εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα21. 

 

                                                 
15 Βλ. άρθρα 5 έως 20 , 31 έως 45 καθώς και άρθρα 46και 53 σε συνδυασμό με άρθρο 54. 

16 Βλ. Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου άρθρα 1, 37 έως 83, 107 έως 194 και 235 έως 288. 
17 Εκτός από τη χωρητικότητα, μία άλλη έκφραση του μεγέθους του πλοίου και των ναυπηγημάτων 

γενικά είναι το εκτόπισμα το οποίο μετράται σε κιλά ή τόνους και ισούται με το νερό που εκτοπίζεται 

από την πλεύση αυτών των αντικειμένων. 

18 Βλ. Νόμο 457 της 13/18-10-1976 
19 Βλ. ΚΑΡΔΟΥΛΗ Κ., Η Σημαία του Πλοίου ως Συνδετικό Στοιχείον εις το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον, 

σελ. 96. 
20 Βλ. ΠΟΛΙΤΗ Σ., Νομικό Καθεστώς των Περικλείστων Κρατών, σελ. 94. 
21 Βλ. άρθρο 92 της νέας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. 



6 

 

Στην ελληνική βιβλιογραφία και στη νομοθεσία μας, υπάρχει και η λέξη «ιθαγέ-

νεια» που είναι ταυτόσημη με την λέξη «εθνικότητα»22. Η χρήση της λέξης «εθνικότητα» 

κρίνεται περισσότερο πετυχημένη γιατί συνδέει τα πλοία με το έθνος τους ενώ η λέξη 

«ιθαγένεια» που δηλώνει ιδιότητα φυσικού προσώπου παρουσιάζεται σαν μια προσωπο-

ποίηση των πλοίων23. Η νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (άρθρο 91) και ο Κώ-

δικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (άρθρα 5, 16 και 18) έχουν υιοθετήσει τον όρο «εθνι-

κότητα». Αντίθετα ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου στο άρθρο 203 αναφέρεται σε 

«ελληνικήν ιθαγένειαν». 

 

 Η νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας με το άρθρο 91 αφήνει κάθε κράτος 

να καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση της εθνικότητας του, επισημαίνοντας όμως ότι 

πρέπει να υπάρχει πραγματικός δεσμός ανάμεσα στο κράτος και στο πλοίο. Ο δεσμός 

αυτός θα πρέπει αναμφίβολα να μην περιορίζεται σε τυπικότητες, δηλαδή στη νηολόγηση 

και στη χορήγηση λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών. Θα πρέπει να τη-

ρούνται και κάποιες άλλες προϋποθέσεις περισσότερο ουσιαστικές. Ο Κώδικας Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου στο άρθρο 5 καθορίζει τους όρους για την αναγνώριση της Ελληνικής 

εθνικότητας σε πλοία. Σύμφωνα μ’ αυτόν, όπως ίσχυε μέχρι τις αρχές του έτους 2000, 

αναγνωριζόντουσαν σαν Ελληνικά πλοία μόνο εκείνα που ανήκαν σε Έλληνες υπηκόους 

σε ποσοστό που υπερέβαινε τα πενήντα εκατοστά ή σε Ελληνικά Νομικά Πρόσωπα των 

οποίων όμως τα κεφάλαια ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ίδιο ποσοστό. Το Προ-

εδρικό Διάταγμα 11 της 18ης Ιανουαρίου 200024 που τροποποίησε το άρθρο 5 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, παρέχει σήμερα τη δυνατότητα για αναγνώριση Ελληνικής 

εθνικότητας και σε πλοία που ανήκουν κατά το ίδιο ποσοστό σε υπηκόους λοιπών Κρα-

τών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις Εταιρείες των λοιπών 

Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 48 της Συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική εθνικότητα σε πλοίο ανα-

γνωρίζεται μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη που θα συνοδεύεται απαραίτητα από τον 

σχετικό τίτλο κτήσης κυριότητας25. Για τις Εταιρίες των λοιπών Κρατών - Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η εγκατάσταση τους κατά την έννοια του άρθρου 43 της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τα φυσικά πρόσωπα των λοιπών Κρατών – 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαίτηση εγκατάστασης πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι 

τη στιγμή της νηολόγησης του πλοίου. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η διαχείριση του πλοίου 

απαιτείται να ασκείται από την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος ή εγγυητής που ορίζεται κατά την 

νηολόγηση του πλοίου καθώς επίσης και το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομι-

κού προσώπου που ασκεί τη διαχείριση πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. 

Ελληνικά επίσης θα πρέπει να θεωρηθούν και τα πλοία που μπορεί να περιέλθουν στο 

κράτος σε περίοδο πολέμου μετά από τη σύλληψη τους αφού χαρακτηρισθούν σαν «καλή 

λεία»26. 

 

                                                 
22 ΡΟΚΑ Κ., Εισηγήσεις του Εμπορικού Δικαίου, σελ. 121, ΡΟΚΑ Ι., Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο, σελ. 

22. 
23 Cf. ΚΑΡΔΟΥΛΗ, op. cit., supra, υπος. 13, σελ. 27-8. 
24 Φ.Ε.Κ. 11 Α/00, 27 Ιανουαρίου 2000. 
25 Εάν το έγγραφο με το οποίο μεταβιβάσθηκε η κυριότητα του πλοίου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή θα 

πρέπει να είναι θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή να έχει Επισημείωση (APOSTILLE) σύμφωνα με τη 
Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1961.  
26 Σε περίοδο πολέμου μπορεί να καταστούν λεία ελληνικά ή συμμαχικά πλοία που προσφέρουν υπηρεσία 
στον εχθρό, κάθε εχθρικό εμπορικό πλοίο (εκτός απ’ αυτά που χρησιμοποιούνται για ανταλλαγή αιχμαλώ-

των, για νοσοκομειακή ή ιατρική περίθαλψη, για θρησκευτικούς επιστημονικούς ή φιλανθρωπικούς σκο-

πούς και τα μικρά ακτοπλοϊκά ή αλιευτικά), κάθε ουδέτερο εμπορικό πλοίο που συλλαμβάνεται για μεταφο-
ρά λαθρεμπορίου πολέμου, διάσπαση αποκλεισμού, μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού του εχθρού ή συ-

νοδεύεται από εχθρικά πολεμικά ή συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις κ.λ.π.  
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Η αναγνώριση του πλοίου σαν Ελληνικό, που σημαίνει ότι φέρει την Ελληνι-

κή σημαία, συντελείται με την εγγραφή του στο νηολόγιο που τηρείται από την Λιμε-

νική Αρχή. Κάθε πλοίο εφοδιάζεται με διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα27. Το σημαντι-

κότερο απ’ αυτά είναι το έγγραφο εθνικότητας που εκδίδεται από την Αρχή που ανα-

γνωρίζει το πλοίο σαν Ελληνικό. Αυτό είναι το «διαβατήριο» και το «δελτίο ταυτότη-

τας» του πλοίου. Περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίου (όνομα, χωρητι-

κότητα, λιμένα νηολόγησης, αριθμό νηολόγησης κ.λ.π.) την εξειδίκευση του πλοίου, 

τα στοιχεία του πλοιοκτήτη καθώς και άλλα στοιχεία αναγόμενα στην τεχνική περι-

γραφή του πλοίου28. Τα στοιχεία αυτά ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Οι Λιμενι-

κές και οι Προξενικές Αρχές μπορούν να εκδίδουν προσωρινά έγγραφα εθνικότητας 

σε πλοία που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν είναι εφικτή η έκδοση του κανονι-

κού εγγράφου εθνικότητας. Το προσωρινό έγγραφο εθνικότητας, σε αντίθεση με το 

κανονικό, έχει διάρκεια ισχύος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μη-

νών. Έκδοση νέου εγγράφου εθνικότητας γίνεται μόνο αν μεταβληθούν τα στοιχεία 

που αναφέρονται σ’ αυτό (π.χ. αλλαγή πλοιοκτήτη) ή μετά από απώλεια , καταστρο-

φή ή φθορά του παλαιού. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται ένορκη βεβαίωση του 

πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή Λιμενικής ή 

Προξενικής Αρχής. Το παλαιό έγγραφο εθνικότητας, εκτός από την περίπτωση απώ-

λειας, επιστρέφεται στην Λιμενική Αρχή του λιμένα νηολόγησης. Στο νέο έγγραφο 

αναγράφεται απαραίτητα η αιτία επανέκδοσης του29.  
 

Πλοίο μπορεί να χάσει την ελληνική εθνικότητα στην περίπτωση που θα πά-

ψουν να πληρούνται οι όροι κτήσης της. Η απώλεια αυτή γνωστοποιείται εγγράφως 

από τον Έλληνα πλοιοκτήτη ή τον διάδοχο του, αν η απώλεια της εθνικότητας επήλθε 

αιτία θανάτου, το ταχύτερο δυνατόν στην Λιμενική Αρχή που είχε νηολογήσει το 

πλοίο. Αμέσως το πλοίο διαγράφεται από το νηολόγιο. Άλλες περιπτώσεις διαγραφής 

από το νηολόγιο έχουμε στην περίπτωση απώλειας του πλοίου, στην περίπτωση διά-

λυσης του πλοίου, καθώς και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδήσεις για ένα ε-

ξάμηνο από την ημέρα που ελήφθη η τελευταία πληροφορία και πιθανολογείται σο-

βαρά η απώλεια του30. Απώλεια πάλι της ιθαγένειας του πλοίου έχουμε σε περίοδο 

πολέμου με την σύλληψη του πλοίου και την κήρυξη του από το Δικαστήριο Λειών31 

ως «καλή λεία». 

 

 

 

Έννοια της ναυτικής πίστης 

 

Η ναυτική πίστη λειτουργεί μέσα στους διάφορους μηχανισμούς που χρημα-

τοδοτούν την ναυτιλία, σύμφωνα με νομοθεσία που καθορίζει δικαιώματα και υπο-

χρεώσεις μεταξύ του χρηματοδότη, δηλαδή του παρέχοντος την πίστη και του οφειλέ-

τη που είναι ο πιστολήπτης32. Στην ελληνική νομοθεσία υπάρχουν τρεις βασικοί θε-

                                                 
27 Τα έγγραφα αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 46 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.  

28 Βλ. Π.Δ. 893/78 (ΦΕΚ 213 Α/78) «Περί εγγράφων εθνικότητας των ελληνικών εμπορικών πλοίων». 
29 Βλ. άρθρα 7 έως και 13 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 
30 Βλ. άρθρα 5 έως 20 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 
31 Το Δικαστήριο Λειών ή Λειοδικείο αποφαίνεται επι της νομιμότητας των συλλήψεων που διενεργήθηκαν. 

Δηλαδή αν πρόκειται για «καλή λεία». Το πλοίο που έχει συλληφθεί υψώνει τη σημαία του κράτους του 
πλοίου που το συνέλαβε ψηλότερα από την δική του.  

32 Cf. ΜΠΑΓΙΑ Α., Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, επιμ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ., σελ. 662. 
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σμοί για την εξυπηρέτηση της ναυτικής πίστης. Αυτοί είναι η ναυτική υποθήκη (απλή 

ή προτιμώμενη), η καταπιστευτική ή καταπιστευματική μεταβίβαση κυριότητας πλοί-

ου και τα ναυτικά προνόμια. 

 

 

Η ναυτική υποθήκη  

 

Η υποθήκη είναι εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο ακίνητο για εξασφάλιση των 

απαιτήσεων του δανειστή33. Η υποθήκη μπορεί να αποκτηθεί μόνο σε ακίνητα που 

μπορούν να εκποιηθούν 34. Όταν αντί για ακίνητο υπάρχει πλοίο τότε έχουμε ναυτική 

υποθήκη. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, το πλοίο είναι κινητό πράγμα. Παρ’ όλα αυτά 

όμως και για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων το μεταχειριζόμαστε σαν ακίνητο. 

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι η ναυτική υποθήκη35. 

 

 Η ναυτική υποθήκη μπορεί να συσταθεί μόνο για πλοίο κατά την έννοια του 

Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, δηλαδή άνω των δέκα κόρων καθαράς χωρητι-

κότητας36, και για πλωτά ναυπηγήματα μεγαλύτερα των 500 κόρων ολικής χωρητικό-

τητας ή εκτοπίσματος μεγαλύτερου των 1000 τόνων37. Η υποθήκη μπορεί να συστα-

θεί και σε πλοίο που βρίσκεται στο στάδιο της ναυπήγησης αρκεί να έχει νηολογη-

θεί38. Σκοπός της υποθήκης είναι η εξασφάλιση των νομίμων απαιτήσεων του δανει-

στή. Για τη σύσταση της υποθήκης απαιτείται τίτλος και εγγραφή. Τίτλος σε αυτή την 

περίπτωση είναι αποκλειστικά και μόνο η ιδιωτική βούληση. Στις υπόλοιπες υποθή-

κες μπορεί εκτός από την ιδιωτική βούληση να είναι ο νόμος ή δικαστική απόφαση39. 

 

Ενυπόθηκος δανειστής είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος της υποθήκης. 

Δηλαδή ο δανειστής που οι απαιτήσεις του έχουν εξασφαλισθεί με υποθήκη. Ο υπο-

θηκεύσας ή παραχωρήσας την υποθήκη είναι το πρόσωπο που με δική του βούληση 

παρεχώρησε στον δανειστή το δικαίωμα εγγραφής της υποθήκης. Ενυπόθηκο κτήμα 

είναι το αντικείμενο του δικαιώματος της υποθήκης, δηλαδή στην περίπτωση της 

ναυτικής υποθήκης το πλοίο. 

 

 Το δικαίωμα για απόκτηση υποθήκης παρέχεται με δήλωση του οφειλέτη που 

εδώ είναι ο κύριος του πλοίου, ενώπιον συμβολαιογράφου.40 Η υποθήκη αρχίζει να 

υπάρχει από την εγγραφή του τίτλου σε δημόσιο βιβλίου, το υποθηκολόγιο, της περι-

                                                 
33 Βλ. άρθρο 1257 του Αστικού Κώδικα. 

34 Βλ. άρθρο 1259 του Αστικού Κώδικα. 
35 Βλ. άρθρα 195 έως 204 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 

36 Σύμφωνα με την Σύμβαση των Βρυξελλών της 10ης Απριλίου 1926 η υποθήκη σαν εμπράγματο 

δικαίωμα διέπεται από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου. Κατά συνέπεια ο κανόνας αυτός ισχύει για 

όλα τα Κράτη Μέρη αυτής της Σύμβασης.  
37 Βλ. άρθρο 1 του Ν. 457 της 13/18 –10- 1976 «περί εφαρμογής διατάξεων τινών του Κώδικος Δημο-

σίου Ναυτικού Δικαίου του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Ν.Δ. 3899/1958 ….» 

(Φ.Ε.Κ. 276 Α/76). 

38 Βλ. άρθρο 195 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
39 Βλ. άρθρο 195 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άρθρα 1260 έως 1263 του Αστικού 

Κώδικα. 
40 Βλ. άρθρο 196 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
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φέρειας που είναι νηολογημένο το πλοίο41. Με την εγγραφή υποθήκης, η πράξη απο-

κτά δημοσιότητα και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορείται τι βαραίνει το 

πλοίο. Μετά την εγγραφή της υποθήκης δεν επιτρέπεται η μετανηολόγηση του πλοίου 

χωρίς την γραπτή συναίνεση του ενυπόθηκου δανειστή42. 

 

 Η εγγραφή υποθήκης είναι άκυρη αν έχει προηγηθεί εγγραφή κατάσχεσης επί 

του πλοίου είτε αυτή είναι αναγκαστική είτε αυτή είναι συντηρητική43. Το ίδιο ισχύει 

και στην εκποιητική δικαιοπραξία όταν αυτή έχει σαν συνέπεια την απώλεια της Ελ-

ληνικής εθνικότητας χωρίς την συναίνεση του ενυπόθηκου δανειστή. Η δικαιοπραξία 

και σ’ αυτή την περίπτωση είναι άκυρος. Όταν υπάρχει υποθήκη σε πλοίο που απο-

κτά την ελληνική εθνικότητα, αυτή εξακολουθεί να ισχύει εφόσον με το δίκαιο της 

προηγουμένης εθνικότητας είχε αποκτηθεί με εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο και έγινε 

νέα εγγραφή σε ελληνικό υποθηκολόγιο μέσα σε εξήντα μέρες από τη μετανηολόγη-

ση του πλοίου σαν ελληνικό44. 

 

 Αν το πλοίο απολεσθεί ή υποστεί ουσιώδη μείωση της αξίας του λόγω βλά-

βης, ο δανειστής δικαιούται να απαιτήσει άμεσο εξόφληση του χρέους. Γι’ αυτό το 

λόγο ο ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να έχει ασφαλίσει το πλοίο έναντι των θαλασ-

σίων κινδύνων με δαπάνες του οφειλέτη. Η ασφάλεια αυτή μπορεί να καλύπτει μέχρι 

την αξία του ποσού του δανείου αυξημένη κατά τριάντα τα εκατό. Εάν ο οφειλέτης 

δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα ο δανειστής δικαιούται να απαιτήσει άμεσο καταβολή 

του χρέους45. 

  

Αν ο ενυπόθηκος δανειστής δεν ικανοποιηθεί μετά τη λήξη του χρέους μπορεί 

να ασκήσει είτε ενοχική είτε εμπράγματο αγωγή. Με την εμπράγματο αγωγή θα κη-

ρυχθεί εκτελεστή η συμβολαιογραφική πράξη της υποθήκης, θα κατασχεθεί το ενυ-

πόθηκο πλοίο και θα ικανοποιηθεί προνομιακά, σε σχέση με άλλους δανειστές από το 

εκπλειστηρίασμα. Με την ενοχική αγωγή και μετά εκτελεστή δικαστική απόφαση ο 

ενυπόθηκος δανειστής θα μπορέσει να κατασχέσει κάθε περιουσιακό στοιχείο του 

οφειλέτη46. Η ναυτική υποθήκη καταργείται όπως και κάθε άλλη υποθήκη, με από-

σβεση και με εξάλειψη. Απόσβεση υποθήκης συντελείται με την απόσβεση της απαί-

τησης με οποιοδήποτε τρόπο από τους προβλεπόμενους για την απόσβεση ενοχών. 

Δηλαδή με καταβολή, δημόσια κατάθεση, συμψηφισμό, σύγχυση κ.λ.π47. Η υποθήκη 

εξαλείφεται από το βιβλίο υποθηκών είτε με συναίνεση του δανειστή είτε με τελεσί-

δικη απόφαση στην περίπτωση που ο δανειστής παρά την απόσβεση της δεν συναι-

νεί48. 

 

                                                 
41 Βλ. άρθρο 197 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και Β.Δ. της 10/17-7-1910 «περί νηολογί-

ων, ναυτικών υποθηκολογίων κ.λ.π.», Β.Δ. της 25/30-10-1919 «περί της τροποποιήσεως των περί νηο-

λογίων και ναυτικών υποθηκολογίων διατάξεων». 

42 Βλ. άρθρο 201 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
43 Βλ. άρθρο 199 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Η κατάσχεση είναι διαδικαστική πράξη για 

υλική και νομική δέσμευση του πλοίου. Αναγκαστική είναι όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκποίη-

σης σε πλειστηριασμό. Συντηρητική είναι όταν δεν υπάρχει εκτελεστός τίτλος και εκτελείται για την 

εξασφάλιση ή για ουσιαστική πραγματοποίηση μελλοντικής αναγκαστικής εκτέλεσης μετά την συ-

μπλήρωση των προϋποθέσεων για την άσκηση της. 

44 Βλ. άρθρα 202 και 203 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
45 Βλ. άρθρα 194 και 198 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 

46 Βλ. ΡΟΚΑ Ι., Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, σελ. 38. ΡΟΚΑ Κ., Εισηγήσεις του Εμπορι-

κού Δικαίου, σελ. 124, καθώς επίσης και άρθρα 1291, 1292 και 1293 του Αστικού Κώδικα. 

47 Βλ. άρθρα 416 έως 454 και 1317 του Αστικού Κώδικα. 
48 Βλ. άρθρα 1324 και 1328 του Αστικού Κώδικα. 
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Η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη  

 

Η «προτιμώμενη υποθήκη επί πλοίων», θεσμός ναυτικής πίστης των αγγλοσα-

ξονικών δικαίων, εισήχθη με το Ν.Δ. 3899 της 10/11-11-1958 (ΦΕΚ 195 Α) και μπο-

ρεί να εφαρμοσθεί σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500 κόρων49. 

Επίσης μπορεί να εφαρμοσθεί και σε πλωτά ναυπηγήματα με την ίδια ολική χωρητι-

κότητα ή εκτόπισμα μεγαλύτερο των χιλίων τόνων50. Ο προτιμώμενος ενυπόθηκος 

δανειστής δεν έχει μόνο όλα τα δικαιώματα που έχει ο απλός. Έχει και δύο παραπά-

νω. Το πρώτο απ’ αυτά του δίνει την δυνατότητα ανάληψης της διαχείρισης του πλοί-

ου από την στιγμή που ο οφειλέτης καθίσταται ληξιπρόθεσμος ή και σε κάθε άλλη 

περίπτωση που μπορεί να προβλεφθεί. Το δεύτερο μπορεί να δώσει στον δανειστή 

που δεν θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, το δικαίωμα εκποίησης του πλοίου χωρίς 

πλειστηριασμό51. 

 

Η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη συνιστάται μόνο εφ’ ολοκλήρου του πλοίου, 

ακόμα και αν αυτό είναι ναυπηγούμενο με την προϋπόθεση όμως ότι έχει νηολογηθεί. 

Το δικαίωμα για απόκτηση αυτού του είδους της υποθήκης παρέχεται με σύμβαση 

που καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου. Στο εξωτερικό η σύμβαση καταρτίζεται 

είτε σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία είτε σύμφωνα με την ξένη52. 

 

Η ανάληψη της διαχείρισης από τον δανειστή πρέπει να σημειώνεται στο υπο-

θηκολόγιο. Το ίδιο και η παύση. Με την ανάληψη της διαχείρισης ο ενυπόθηκος προ-

τιμώμενος δανειστής δεν χάνει τα δικαιώματα του. Απεναντίας μπορεί να επιδιώξει 

την εξόφληση του χρέους από αναγκαστική πώληση του πλοίου. Σε όλο το διάστημα 

της διαχείρισης η κατοχή του πλοίου περιέρχεται στον δανειστή ο οποίος το εκμεταλ-

λεύεται για να μπορέσει να εισπράξει τα απαιτούμενα χρήματα. Η ανάληψη της δια-

χείρισης του πλοίου κατ’ αυτό τον τρόπο παρέχει το δικαίωμα σε τυχόν προηγούμε-

νους απλούς ή προτιμώμενους ενυπόθηκους δανειστές να απαιτήσουν την άμεσο ε-

ξόφληση του χρέους53.  

 

Όπως και στην απλή ναυτική υποθήκη έτσι και στην προτιμώμενη ο προτιμώ-

μενος ενυπόθηκος δανειστής δικαιούται να ασφαλίζει το πλοίο με τους ίδιους ακρι-

βώς όρους. Η ασφάλιση όμως εδώ δεν είναι μόνο έναντι των θαλασσίων κινδύνων 

αλλά και έναντι των κινδύνων πολέμου54. 

 

Η διαχείριση του πλοίου από τον προτιμώμενο ενυπόθηκο δανειστή παύει με 

την εξόφληση των απαιτήσεων του η οποία μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Η 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη καταργείται όπως και η απλή, όπως και κάθε υποθήκη 

με την απόσβεση και με την εξάλειψη55. 

 

                                                 
49 Βλ. άρθρο 23 Ν.Δ. 3899/58.  
50 Βλ. Νόμο 457 της 13/18-10-1976.  

51 Βλ. άρθρο 1 και 5 του Ν.Δ. 3899/58. 
52 Βλ. άρθρα 4 και 2 του Ν.Δ. 3899/58. 

53 Βλ. άρθρα 7 έως 17 του Ν.Δ. 3899/58. 
54 Βλ. άρθρο 18 του Ν.Δ. 3899/58. 

55 Βλ. άρθρο 13 και 22 Ν.Δ. 3899/58. Άρθρα 195 έως 205 Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και 

άρθρα 1317 και 1324 του Αστικού Κώδικα. 
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Η μεταβίβαση κυριότητας πλοίου για εξασφάλιση απαίτησης 

 

Η ναυτική υποθήκη μπορεί να συσταθεί μόνο επί πλοίων όπως αυτά ορίζονται 

στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο αριθμό 

πλοίων κατά την έννοια του Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, δηλαδή πλοίων με καθαρή 

χωρητικότητα μικρότερη των δέκα κόρων, δεν μπορεί να συσταθεί υποθήκη. Γι’ αυτό 

τον λόγο βρέθηκε ένας άλλος τρόπος για την εξυπηρέτηση της ναυτικής πίστης. Ο 

τρόπος αυτός είναι η καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου στον 

δανειστή με σκοπό την εξασφάλιση των απαιτήσεων του.56 Ο τρόπος αυτός μπορεί να 

εφαρμοσθεί και σε πλοία μεγαλύτερα των δέκα κόρων57. 

 

Η καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου γίνεται γραπτά και 

καταχωρείται στο νηολόγιο58. Αναλύεται ουσιαστικά σε δύο συμβάσεις. Σε σύμβαση 

δανείου και σε καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου για εξασφάλι-

ση των απαιτήσεων του δανειστή. Ο δανειστής στην περίπτωση αυτή αποκτά προσω-

ρινά την κυριότητα στο πλοίο59. Η κυριότητα είναι προσωρινή διότι ευρίσκεται κάτω 

από διαλυτική αίρεση που επέρχεται με την πληρωμή του χρέους. Ο καταπιστευτικός 

κύριος του πλοίου έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα που έχει κάθε 

πλοιοκτήτης. Αυτά ισχύουν μέχρι την ικανοποίηση των νομίμων απαιτήσεων του ή 

μέχρι το χρέος να καταστεί ληξιπρόθεσμο. Με την εξόφληση του χρέους ο δανειστής 

υποχρεούται να το δηλώσει για να γίνει η σχετική καταγραφή στο νηολόγιο. Με την 

πράξη αυτή το πλοίο επανέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του πρώτου κυρίου 

του. Στην άλλη περίπτωση του ληξιπρόθεσμου χρέους ο καταπιστευτικός κύριος δεν 

μπορεί να παραμείνει οριστικά κύριος του πλοίου. Πρέπει να εκποιήσει το πλοίο σε 

δημόσιο πλειστηριασμό ή αν υπάρχει τέτοια συμφωνία να αναλάβει την διαχείριση 

και εκμετάλλευση του πλοίου για συμψηφισμό των απαιτήσεων του με τα κέρδη60. 

                                                 
56 Όπου υπάρχει καταπιστευτέος όρος σημαίνει ότι η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό διαλυτική 

αίρεση με την αποπληρωμή των οφειλομένων. 

57 Βλ. άρθρο 190 εδ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
58 Βλ. άρθρο 190 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 

59 Βλ. άρθρο 190 εδ. 2 και 3 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
60 Βλ. άρθρα 192 έως 194 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
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Τα ναυτικά προνόμια 
 

Το ναυτικό δίκαιο δίνει σε ορισμένες απαιτήσεις προνομιακό χαρακτήρα.61 Η 

σύσταση αυτών των ναυτικών προνομίων απορρέει κατευθείαν από τον νόμο χωρίς 

ειδική δικαιοπραξία και χωρίς την εφαρμογή της αρχής της δημοσιότητας. Τα ναυτι-

κά προνόμια είναι ειδικά γιατί το αντικείμενο που αναφέρονται είναι το πλοίο και ο 

ναύλος. Κατά την κρατούσα άποψη τα ναυτικά προνόμια είναι νόμιμο ενέχυρο επί 

πράγματος ως προς το πλοίο και ένα νόμιμο ενέχυρο απαίτησης ως προς τον ναύλο.62  

 

Τα προνόμια προηγούνται ακόμα και της υποθήκης63. Εκτείνονται και στα 

συστατικά και στα παραρτήματα του πλοίου καθώς και στον ναύλο του ταξιδιού στη 

διάρκεια του οποίου δημιουργήθηκαν οι απαιτήσεις64. Περιορίζονται μόνο σε αυτά 

που αναφέρονται στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και αποκλείεται οποια-

δήποτε άλλη άσκηση απαίτησης προνομιακού χαρακτήρα65. Η τάξη των απαιτήσεων 

είναι η παρακάτω: 

 

Α. Οι απαιτήσεις για δικαστικά έξοδα τα γενόμενα για το κοινό συμφέρον των 

δανειστών, τα βαρύνοντα το πλοίο τέλη και δικαιώματα, οι συναφείς προς την ναυσι-

πλοΐα φόροι καθώς και τα έξοδα φύλαξης και συντήρησης από τον κατάπλου του 

πλοίου στον τελευταίο λιμένα. 

 

Β. Οι απαιτήσεις που πηγάζουν από τη σύμβαση εργασίας του πλοιάρχου και 

του πληρώματος καθώς και τα δικαιώματα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου λόγω 

της ναυτολόγησης τους καθώς και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ή επιβάλλονται από 

το γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενεί-

ας Ναυτικών. 

 

Γ. Οι απαιτήσεις για έξοδα και αμοιβές για επιθαλάσσια αρωγή, διάσωση και 

ναυαγιαίρεση. 

 

Δ. Οι απαιτήσεις για τις οφειλόμενες αποζημιώσεις λόγω σύγκρουσης ή πρό-

σκρουσης. Οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να είναι για άλλα πλοία, για επιβάτες και 

για φορτία. 

 

Η τάξη με την οποία αναφέρθηκαν οι παραπάνω απαιτήσεις σημαίνει ότι η ι-

κανοποίηση τους ακολουθεί ανάλογη προτεραιότητα. Οι προνομιούχοι απαιτήσεις 

της ίδιας τάξης κατατάσσονται σύμμετρα και ικανοποιούνται κατ’ αυτό τον τρόπο. 

Εξαίρεση αποτελούν οι προνομιακές απαιτήσεις οι προερχόμενες από επιθαλάσσια 

αρωγή, διάσωση και ναυαγιαίρεση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις προηγείται η ικανοποίη-

ση των μεταγενέστερων από τις προγενέστερες66. 

 

                                                 
61 Ο Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας χαρακτηρίζει τα ναυτικά προνόμια σαν νόμιμα ειδικά ενέχυρα, 

στην Ιταλία και στην Γαλλία θεωρούνται εμπράγματα δικαιώματα. 
62 Βλ. ΚΑΡΔΟΥΛΗ Κ., Η Σημαία του Πλοίου ως Συνδετικόν Στοιχείον εις το Ιδιωτικόν Διεθνές Δί-

καιον, σελ. 83. 
63 Βλ. άρθρο 205 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 

64 Βλ. άρθρο 2 της Σύμβασης των Βρυξελλών «περί ενοποιήσεως ωρισμένων κανόνων σχετικών προς 

τα ναυτικά προνόμια και τας υποθήκας» της 10ης Απριλίου 1926. 

65 Βλ. άρθρο 205 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
66 Βλ. άρθρα 205 και 206 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
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Το προνόμιο εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα και μετά την εκούσια κατά κυ-

ριότητα μεταβίβαση του πλοίου. Μετά από δικαστική απόφαση ο νέος κύριος του 

πλοίου αποκτά υποχρέωση έναντι του δανειστή του προηγουμένου κυρίου μέχρι το 

ποσό της αξίας του πλοίου. Γι’ αυτό το λόγο ο δανειστής πρέπει μέσα σε τρεις μήνες 

από την καταχώρηση της συμβατικής εκποίησης στο νηολόγιο να ζητήσει με αγωγή 

από το δικαστήριο την αναγνώριση του προνομίου του έναντι του νέου κυρίου. Η 

προθεσμία αυτή φθάνει στον ένα χρόνο για τις προνομιούχες απαιτήσεις από συμβά-

σεις εργασίας του πλοιάρχου και του πληρώματος καθώς και των δικαιωμάτων του 

Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για την ναυτολόγηση τους67. Απόσβεση ναυτικού 

προνομίου έχουμε με την εκποίηση του πλοίου με δημόσιο πλειστηριασμό και για 

γενικούς λόγους απόσβεσης68. 

 

 

Επίλογος 
 

Η νομική φύση του πλοίου είναι ιδιόρρυθμος. Είναι ένα κατ’ εξοχήν κινητό 

πράγμα, στο οποίο όμως εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση διατάξεις που αφορούν τα ακί-

νητα. Έχει την δική του εθνικότητα και θεωρείται έδαφος της επικράτειας του κρά-

τους της σημαίας του. 

 

Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας εξυπηρετείται με διάφορους μηχανισμούς. 

Με την ναυτική υποθήκη (απλή ή προτιμώμενη) γεννάται ένα εμπράγματο δικαίωμα 

στο πλοίο για εξασφάλιση του δανειστή. Ένας άλλος τρόπος εξασφάλισης του δανει-

στή είναι η καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας που εφαρμόζεται κυρίως σε 

μικρά πλοία. Τέλος τα ναυτικά προνόμια λειτουργούν σαν νόμιμο ενέχυρο τόσο επί 

πράγματος δηλαδή του πλοίου όσο και επί του ναύλου. 

 

 

 

 

                                                 
67 Βλ. άρθρο 207 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου καθώς και άρθρο 8 του Νόμου1711 της 

30ης –6- 1987 (Φ.Ε.Κ. 109 Α/87). 
68 Βλ. άρθρο 208 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 
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