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ABSTRACT 

 

In the scope of international law, prohibited weapons and methods of war 

have incurred a large number of reactions from the global community, due to 

their controversial use in situations of armed conflict, often with devastating 

consequences to the lives of all persons involved in the conflict. 

Anti-personnel landmines have known use in armed conflicts for over a 

century. Their effects can be felt in some cases for decades after their initial 

use, long after the conflicts have ceased, and they serve as a reminder of war 

in times of peace. The victims of anti-personnel landmines are civilians more 

often than not. Landmines continue to deter the social, economic and 

agricultural functions of the lands steeped in armed conflicts, endangering the 

lives of innocents worldwide. 

The international law of war and armed conflict has long attempted to limit and 

prohibit the use of anti-personnel landmines, while safeguarding the lives of 

the civilian population. Public outcry for the horrors of war and its methods has 

led to concentrated efforts, in recent years, of demining, supporting and 

rehabilitating the affected populations, and effectuating proper rules and 

regulations with a view to control and prohibit the use of anti-personnel 

landmines. There are indications of significant progress due to the efforts of 

the global community as a whole, with ongoing discussions on the subject and 

action plans to be carried out in the future. 

However, it is evident that situations of armed conflict are still posing 

difficulties for civilians in a great number of places around the world. Thus, 

continuous study and research is required in order to efficiently understand 

the scope of the problem, with the aim to be capable of devising new plans for 

the future, and with the hope that they might one day lead to the complete 

disarmament and the successful alleviation of suffering for all peoples of the 

world. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 Σν δήηεκα ησλ απαγνξεπκέλσλ φπισλ έρεη απαζρνιήζεη ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα θαη εηδηθφηεξα ηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα. Οη λάξθεο, εηδηθφηεξα, απνηεινχλ εξγαιείν 

πνιέκνπ πνπ απαζρνιεί δηαξθψο ηα δηεζλή πξάγκαηα, απφ ηελ εθεχξεζε 

ηνπο έσο θαη ζήκεξα. 

 Ζ εξγαζία αθνξά ην επηκέξνπο δήηεκα ησλ λαξθψλ, σο ζεκαληηθφ 

ηκήκα ησλ απαγνξεπκέλσλ φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο 

έλνπιεο ζπξξάμεηο.  

 Έγηλε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο σο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ 
θαη θιέγνλ δήηεκα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο αθφκε θαη ζήκεξα. Ζ εξγαζία ηεο 
γξάθνληνο σο ζηξαηησηηθφο ηεο έρεη επηηξέςεη λα ην δηαθξίλεη σο δήηεκα 
κείδνλνο ζεκαζίαο, ηνπ νπνίνπ ε κειέηε είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκε. 
 Ζ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίζακε νξίδεηαη θπξίσο ζηα γεληθφηεξα 

πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ην νπνίν είλαη έλα λνκηθφ ζχζηεκα εμαηξεηηθά 

πνιχπινθν θαη αραλέο. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε σο επί ην πιείζηνλ 

δηαδηθηπαθά, ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. 

 ηα θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα επηρεηξήζνπκε λα κειεηήζνπκε 

ζε βάζνο ην δήηεκα ηεο λάξθεο σο απαγνξεπκέλν φπιν. ην πξψην θεθάιαην 

ζα θάλνπκε αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ πεγψλ ηνπ, κε αλαθνξά ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ 

δηαηειέζεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα 

αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζην δίθαην ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ θαη ζηνπο 

γεληθνχο θαλνληζκνχο ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ακάρνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο, 

θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηα απαγνξεπκέλα φπια. ην ηξίην θεθάιαην ζα 

εμεηάζνπκε ηηο ίδηεο ηηο λάξθεο, ηελ εθεχξεζε θαη θαηαζθεπή ηνπο, θαη ζα 

αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο λαξθψλ ζε 

έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα φζν ην δπλαηφλ 

ζθαηξηθή εηθφλα ηνπο σο πνιεκηθφ εξγαιείν. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα 

κειεηήζνπκε αξρηθά ηηο ζπλζήθεο δηεζλνχο δηθαίνπ κε ηζηνξηθή ζεκαζία πάλσ 

ζην ζέκα ησλ απαγνξεπκέλσλ φπισλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ 

πιεζπζκνχ· ζπλζήθεο πνπ έρνπλ απνηειέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ζπλζήθεο πάλσ ζηα απαγνξεπκέλα φπια. Θα ζπλερίζνπκε κε 

ηε ρξνλνινγηθή αλάιπζε ζπλζεθψλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην δήηεκα ηεο 

λάξθεο. Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζπλζήθεο δηεζλνχο δηθαίνπ κε κηθξφηεξν 

αξηζκφ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε ζηφρν λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ησλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ ην ζέκα ησλ λαξθψλ. ην πέκπην 

θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηα πξφζθαηα απνηειέζκαηα ησλ πην ζεκαληηθψλ 

ζπλζεθψλ γηα ηηο λάξθεο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σέινο, ζα εμάγνπκε 

ηα ζπκπεξάζκαηά καο απφ νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο θαη αλάιπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 
ΓΙΔΘΝΔ ΓΙΚΑΙΟ 

 

 Σν δηεζλέο δίθαην αξρηθά νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ 

θαη πξνηχπσλ πνπ θπβεξλνχλ ηηο λνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ. Ο φξνο 

θξάηνο εδψ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νπνηνλδήπνηε λνκηθά αλαγλσξηζκέλν 

δηεζλή ζπληειεζηή: κηα ρψξα, έλα έζλνο, θαη πην πξφζθαηα ζε 

δηαθπβεξλεηηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Ζλσκέλα 

Έζλε) ή αθφκα θαη κεκνλσκέλα άηνκα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο.  

 Πιένλ, ην λνκηθφ ζψκα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ έρεη θηάζεη λα 

ππνδειψλεη έλα ηεξάζηην θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελν ζχζηεκα φρη κνλν 

θαλφλσλ, αιιά κεζφδσλ, κεραληζκψλ, αμηνινγηθψλ νδεγηψλ θαη πξαθηηθψλ, 

πνπ πξνκεζεχεη ηαπηφρξνλα ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο κηα θνηλή 

γιψζζα ζπλελλφεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηπρνχο ζπλεξγαζίαο. 

 Σν δηεζλέο δίθαην θαζνξίδεη δειαδή ηηο λνκηθέο επζχλεο ησλ θξαηψλ ην 

έλα απέλαληη ζην άιιν θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ θξαηψλ θαη ηε κεηαρείξηζε επηκέξνπο αηφκσλ ζε 

αλάινγα πιαίζηα. Πξφθεηηαη γηα επζχλεο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκθσλήζεη νη 

θνξείο έηζη ψζηε λα ξπζκίδνληαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.  

 Σν δηεζλέο δίθαην είλαη έλα αλεμάξηεην λνκηθφ ζχζηεκα πνπ πθίζηαηαη 

εθηφο ηεο έλλνκεο ηάμεο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ. Οη ζεκαληηθέο ηνπ δηαθνξέο 

απν ηα εγρψξηα λνκηθά ζπζηήκαηα είλαη νη εμήο:  

1. Αδπλακία έθδνζεο δεζκεπηηθψλ λφκσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ εμσηεξηθά ζεκαηνδνηείηαη ζαλ 

λνκνζεηηθφ ζψκα θαη πεξηιακβάλεη αληηπξνζψπνπο απφ πεξηζζφηεξεο απφ 

190 ρψξεο, δελ έρεη ηε δχλακε λα εθδψζεη δεζκεπηηθέο λνκνζεζίεο. Αληίζεηα, 

εθδίδεη ςεθίζκαηα πνπ ρξεζηκεχνπλ κφλν σο ζπζηάζεηο. 

2. Απνπζία δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε πεξηεθηηθή δηθαηνδνζία. Ζ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο ζε ζρεηηθέο δηθαζηηθέο 

δηακάρεο ζεκειηψλεηαη απνθιεηζηηθά πάλσ ζηε ζπγθαηάζεζε ησλ εθάζηνηε 

ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ. 

3. Απνπζία δηεζλνχο αζηπλνκηθήο δχλακεο θαη ζπζηήκαηνο 

λνκηθήο επηβνιήο. Σν πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ηελ ρξήζε βίαο, αιιά ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη κεκνλσκέλεο 

πεξηζηάζεηο, φπνπ έρεη πξνππάξμεη θάπνηα επηζεηηθή πξάμε ή ε απεηιή απηήο. 

Δθφζνλ ηα Ζλσκέλα Έζλε δε δηαζέηνπλ ζηαζεξφ ζηξαηησηηθφ ζψκα, νη 

δπλάκεηο ζπγθαινχληαη απν ηα θξάηε-κέιε. Σαπηφρξνλα, ηα πέληε κφληκα 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Ρσζία, Ζ.Π.Α., Κίλα) έρνπλ 

δηθαίσκα ζε βέην αληίζεηα ζε θάζε ηέηνηα πξάμε επηβνιήο. 

 Σν λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

δνκήο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Σν ζχζηεκα ζπληεξείηαη θπξίσο απν ηνπο 

φξνπο ηεο ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαζψο θαη ηελ αληίιεςε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ζπκθέξνληφο ηνπο. Όπσο πξνείπακε, νη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ ζπάληα επηβάιινληαη δηα ηεο βίαο· σζηφζν θξάηε πνπ παξαβαίλνπλ 

δηεζλείο θαλφλεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο ζην 
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δηεζλέο ζθεληθφ, θάηη πνπ ελδέρεηαη λα δπζρεξάλεη ηηο κειινληηθέο ζρέζεηο 

ηνπο κε άιια θξάηε. Πξέπεη λα ιάβνπκε επίζεο ππφςε πσο ε παξαβίαζε 

θάπνηνπ θαλνληζκνχ ή θάπνηαο ζπλζήθεο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη άιια θξάηε 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ παξαβίαζε ζπλζεθψλ, πξνθαιψληαο δεκίεο ζε φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δίλαη γεληθά θαηαλνεηφ πσο ε ζπλερήο παξάβαζε 

θαλνληζκψλ ζέηεη ζε θίλδπλν νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη ηηο αμίεο ηνπ, ζίγνληαο 

ηε ζηαζεξφηεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

θνηλνχ ζηφρνπ πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Έηζη ηα θξάηε 

ζπλήζσο θξνληίδνπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπζηάζεηο 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηα πιαίζηα 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

 Ο ηνκέαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ είλαη πνιχπινθνο θαη αραλήο, θαη 

δηεπξχλεηαη ζπλερψο γηα λα πεξηιάβεη λέεο ππνζέζεηο παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Πέξα απν ηηο θιαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ πνιέκνπ, ηεο εηξήλεο, 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο δηπισκαηίαο, πιένλ ρεηξίδεηαη ππνζέζεηο 

πάλσ ζηελ νηθνλνκία θαη ην εκπφξην, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην δηάζηεκα, 

ην πεξηβάιινλ, ηα δηεζλή χδαηα θ.α. 

 

ΗΝΩΜΔΝΑ ΔΘΝΗ 

 

Διζαγυγή 

 Σα Ζλσκέλα Έζλε ή Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη δηεζλήο 

νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 24 Οθηψβξε ηνπ 1945. Ο νξγαληζκφο 

ζεκειηψζεθε σο δηάδνρνο ζηελ πξνγελέζηεξε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ην 1919 θαη επηζήκσο δηαιχεηαη 

ην 1949). Ο νξγαληζκφο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Νέα Τφξθε φκσο δηαηεξεί 

γξαθεία θαη ζηε Γελεχε, ηε Βηέλλε, θαη άιιεο πφιεηο. Έρεη έμη επίζεκεο 

γιψζζεο: ηα γαιιηθά, ηα αγγιηθά, ηα θηλέδηθα, ηα ξψζηθα, ηα ηζπαληθά θαη ηα 

αξαβηθά.  

 

Υάπηηρ Ηνυμένυν Δθνών 

 Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ, ή αιιηψο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ, είλαη κηα πνιπκεξήο 

ζπλζήθε πνπ ιεηηνπξγεί σο ην «ζχληαγκα» ηνπ νξγαληζκνχ. Σν θαηαζηαηηθφ 

ππνγξάθεηαη ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1945 θαη μεθηλά λα ηζρχεη ζηηο 24 Οθησβξίνπ 

1945, κε ηελ επίζεκε ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ. Απαξαίηεην ηκήκα ηνπ Υάξηε 

ζεσξείηαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ. Σξνπνπνηήζεηο ζηα 

άξζξα ηνπ Υάξηε γίλνληαη ην 1965, ην 1968 θαη ην 1973. 

 Ο Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηνλ πξφινγφ ηνπ, ζέηεη σο ζθνπφ 

θαη βαζηθή απφθαζε φισλ ησλ ιαψλ «λα ζψζνπκε ηηο εξρφκελεο γελεέο απν 

ηε κάζηηγα ηνπ πνιέκνπ... λα δηαθπξήμνπκε θαη πάιη ηελ πίζηε καο ζηα 

ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα... λα δεκηνπξγήζνπκε πξνυπνζέζεηο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξμεη δηθαηνζχλε θαη ζεβαζκφο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλζήθεο θαη απφ άιιεο πεγέο 
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δηεζλνχο δηθαίνπ... λα ζπκβάινπκε ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ζηε βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κέζα ζε κεγαιχηεξε ειεπζεξία».1 

 χκθσλα κε ηνλ Υάξηε, σο νη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΟΖΔ 

θαζνξίδνληαη ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπιινγηθήο αζθάιεηαο, ε 

αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ρσξψλ κε νδεγφ πάληνηε ην ζεβαζκφ γηα 

ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε επίηεπμε παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ 

επίιπζε δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

ε πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη ε χπαξμε σο θεληξηθφο 

θνξέαο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ρψξεο κπνξνχλ λα ελαξκνλίδνληαη, λα 

ζπλελλννχληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ. 

 Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπο ηα Ζλσκέλα Έζλε απνηεινχληαλ απφ 51 

θξάηε κέιε. Σν 2011 ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο έθηαζε ηα 193, 

πεξηιακβάλνληαο πιένλ ζρεδφλ φια ηα αλεμάξηεηα θξάηε ηνπ θφζκνπ. 

 

Όπγανα ηος ΟΗΔ 

 Ο ΟΖΔ δηαζέηεη έμη θχξηα φξγαλα: ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο, ην Κνηλσληθφ θαη Οηθνλνκηθφ πκβνχιην, ην πκβνχιην 

Κεδεκνλίαο, ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην θαη ηε Γξακκαηεία. Σν ζχλνιν φισλ ησλ 

παξαπάλσ νλνκάδεηαη ην ζχζηεκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 Σα φξγαλα ηνπ ΟΖΔ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο θαη ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην. 

 

Γενική ςνέλεςζη 

 Δίλαη ην θεληξηθφ φξγαλν ηνπ ΟΖΔ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ην 

ζρεδηαζκφ θνηλήο πνιηηηθήο. πγθξνηείηαη απν ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη έρεη πξσηαξρηθφ ξφιν ηε ζπδήηεζε πάλσ ζηα δηεζλή 

ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα αξκνδηφηεηαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ Υάξηε – 

ζέκαηα δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, δηεζλνχο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο, 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη γεληθά γηα νηηδήπνηε 

επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΟΖΔ. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο είλαη ε εηξεληθή δηεπζέηεζε φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ, κε γλψκνλα ηηο θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εζλψλ θαη ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία. 

 Ζ πλέιεπζε πξνβαίλεη ζηε δηεμαγσγή κειεηψλ θαη ηελ έθδνζε 

ζπζηάζεσλ, νη νπνίεο δελ δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δεζκεπηηθά. Γειαδή, ε 

πλέιεπζε δελ έρεη ηε δχλακε λα επηβάιεη ηα ςεθίζκαηα ηεο ζηα θξάηε κέιε. 

Παξφι’απηά, πνιιέο θνξέο ςεθίζκαηα θαη ζπζηάζεηο ηεο πλέιεπζεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην ζρεκαηηζκφ ησλ πξάμεσλ ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο. 

 

 

 

                                                             
1
Καταςτατικόσ Χάρτθσ του ΟΗΕ (26 Ιουνίου 1945). Δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 
(Ιςτοςελίδα του Περιφερειακοφ Κζντρου Πλθροφόρθςθσ των Ηνωμζνων Εκνών) 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10
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ςμβούλιο Αζθαλείαρ 

 Πξφθεηηαη γηα ην φξγαλν ηνπ ΟΖΔ κε πξσηαξρηθή επζχλε ηε δηαηήξεζε 

ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Οπνηαδήπνηε ρψξα (αθφκα θαη ρσξίο 

λα είλαη κέινο ηνπ ΟΖΔ) έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη θαηαγγειία ζρεηηθά κε 

απεηιή γηα ηελ εηξήλε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, ην νπνίν ππνρξεψλεηαη λα 

πξνηείλεη εηξεληθνχο ηξφπνπο δηαβνχιεπζεο θαη επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο.  

 ηελ πεξίπησζε ερζξνπξαμηψλ ην πκβνχιην κπνξεί λα εθδψζεη 

νδεγίεο γηα ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ απνηξνπή ηεο θιηκάθσζεο ηεο 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο. 

 Σν πκβνχιην ελδέρεηαη λα επηηξέςεη ηελ παξεκβνιή δηεζλψλ 

εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ θαη 

ηε κείσζε ησλ εληάζεσλ κέρξη λα κπνξέζνπλ λα δηεμαρζνχλ πεξαηηέξσ 

δηαπξαγκαηεχζεηο.  

 Αλ ην ζπκβνχιην θξίλεη ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο απεηιήο γηα ηελ εηξήλε, 

δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο ή επηζεηηθή ελέξγεηα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ 

Υάξηε ηνπ ΟΖΔ) κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ηα θξάηε κέιε ζηελ εθαξκνγή 

νηθνλνκηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ θπξψζεσλ. 

 ηελ πεξίπησζε απνηπρίαο φισλ ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ν Υάξηεο 

επηηξέπεη ζην πκβνχιην Αζθαιείαο λα πξνρσξήζεη ζε ζπιινγηθή 

ζηξαηησηηθή δξάζε ελάληηα ηεο ππαίηηαο ρψξαο. 

Σα κέιε ηνπ ΟΖΔ νθείινπλ λα απνδέρνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο 

ηνπ πκβνπιίνπ. Δίλαη ην κνλαδηθφ φξγαλν κε ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη 

απνθάζεηο ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα εθηειέζνπλ, 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, αληίζεηα κε ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ εθδίδνπλ κφλν κε δεζκεπηηθέο ζπζηάζεηο. 

 

Γιεθνέρ Γικαζηήπιο 

 Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1945 θαη απνηειεί ην πξσηαξρηθφ δηθαζηηθφ φξγαλν ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σν Γηθαζηήξην απαξηίδεηαη απφ 15 δηθαζηέο απν 

δηαθνξεηηθά θξάηε, νη νπνίνη εθιέγνληαη απν ην πκβνχιην Αζθαιείαο θαη ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. Σν Γ.Γ. έρεη δηθαηνδνζία θαη κπνξεί λα ηειέζεη 

ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ θαη λα εθδψζεη απνθάζεηο κφλν γηα ινγαξηαζκφ 

θξαηψλ πνπ έρνπλ ζπγθαηαζέζεη ζε απηφ θαη έρνπλ απνδερηεί ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ.  

 Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Γ.Γ. απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Υάξηε ηνπ 

ΟΖΔ. Σν Γηθαζηήξην ελδέρεηαη λα θιεζεί απν άιια φξγαλα ή εμεηδηθεπκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ ΟΖΔ λα εθδψζεη ζπκβνπιεπηηθέο γλψκεο πάλσ ζε ζέκαηα 

θνηλήο απαζρφιεζεο· παξφια ηαχηα νη γλψκεο απηέο δε γίλνληαη πάληα 

παγθνζκίσο απνδεθηέο. 

 

Ανάπηςξη Γιεθνούρ Γικαίος 

 Σα Ζλσκέλα Έζλε ζεσξνχληαη νηη είλαη ε αλψηαηε αξρή ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, θαη έρνπλ δηαηειέζεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηνλ νξηζκφ, ηε ζέζπηζε θαη 

ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ, πνπ 

ζεζπίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ην 1947, είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο 
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θνξέαο γηα απηέο ηηο ελέξγεηεο. Ζ Ννκηθή Δπηηξνπή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ιακβάλεη θαη εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηηο πξνσζεί ζηα θξάηε κέιε. Σαπηφρξνλα νη απνθάζεηο 

ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε 

λνκηθψλ πξνηχπσλ θαη επεξεάδνπλ κε βαζηθφ ηξφπν πνιινχο ηνκείο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, φπσο ην δίθαην ηνπ πνιέκνπ, ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ ηνπ πνιέκνπ απφ ηα Ζλσκέλα έζλε έρεη ηηο 

βάζεηο ηεο ζηηο πξνγελέζηεξεο πκβάζεηο ηεο Υάγεο (1899 θαη 1907), ζηηο 

πξψηεο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο (1864, 1906 θαη 1929) θαη ζηηο ελέξγεηεο ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.  

 Απφ ηηο πξψηεο κέξηκλεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ήηαλ  ε δίσμε θαη ε 

άζθεζε πνηλψλ ζηνπο ππφπηνπο Ναδί εγθιεκαηίεο πνιέκνπ, κεηά ηνλ Β’ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Μεηά ηε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο (1945 – 1946) φπνπ 

απαγγέιζεθαλ θαηεγνξίεο ελάληηα ζε Γεξκαλνχο εγθιεκαηίεο πνιέκνπ, ε 

Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ αλέδεημε θαη δηαηχπσζε ηηο αξρέο δηεζλνχο 

δηθαίνπ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη ηα πξφηππα ηνπ δηθαίνπ πνπ πξνέθπςαλ 

κέζα απφ απηή. Απηά πεξηιάκβαλαλ αξρέο δηθαίνπ ζρεηηθέο κε ηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη εγθιήκαηα θαηά ηεο εηξήλεο.  

 Σα Ζλσκέλα Έζλε θαζφξηζαλ επίζεο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «επηζεηηθή 

ελέξγεηα» ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη ηα εμήο: ηελ έλαξμε ζηξαηησηηθψλ 

επηζέζεσλ, ηελ απνζηνιή ελφπισλ κηζζνθφξσλ θαηά θάπνηνπ άιινπ 

θξάηνπο, θαη ηελ παξνρή ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο ελφο θξάηνπο πνπ ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ 

ελαληίνλ θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο.  

 Σα Ζλσκέλα Έζλε έρνπλ εξγαζηεί θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ 

ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ. 

 

Έλεγσορ ηυν όπλυν και αθοπλιζμόρ 

 Ο έιεγρνο ησλ φπισλ θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπο 

απνηεινχλ θεληξηθφ ζθνπφ ησλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ. Σα ηδξπηηθά κέιε ηνπ 

Οξγαληζκνχ δηαηεξνχζαλ ηελ ειπίδα νηη νη ζπλερφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο ζα νδεγνχζαλ ζηαδηαθά 

ζηνλ νινθιεξσηηθφ αθνπιηζκφ. Ο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ φπισλ θαη ηνλ αθνπιηζκφ, θαη σζεί ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ζηελ έθδνζε ζπζηάζεσλ πεξί απηψλ ζε φια ηα θξάηε κέιε. Δμνπζηνδνηεί 

επίζεο ην πκβνχιην Αζθαιείαο ζηε δηακφξθσζε εηδηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνπο 

παξαπάλσ ζηφρνπο. 

 

 

ΠΗΓΔ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

 

 Σν άξζξν 38 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Γ.Γ. αλαγλσξίδεη ηξεηο θχξηεο πεγέο 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ:  

 1. ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ζπλζήθεο 

 2. ην δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην 
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 3. ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ 

  

 Σν Γηθαζηήξην αλαγλσξίδεη επηπιένλ σο δεπηεξεχνπζεο πεγέο άιιεο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη λνκνινγία (ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν) θαη άιια 

δηδάγκαηα, επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα θαη έξεπλα αλαγλσξηζκέλσλ 

δεκνζηνιφγσλ ησλ δηάθνξσλ θξαηψλ, σο βνεζεηηθά κέζα γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ. 

 

ςνθήκερ 

 Οη ζπλζήθεο είλαη γλσζηέο κε δηάθνξα νλφκαηα – ζπκβάζεηο, 

ζπκθσλίεο, ζχκθσλα, γεληθνί λφκνη, ράξηεο. Όινη νη παξαπάλσ φξνη 

ζεκαηνδνηνχλ γξαπηέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ 

λα δεζκεχνληαη απν ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ δηαπξαγκαηεπηεί, νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην θείκελν ηεο ζπλζήθεο. Σν πην 

ζεκαληηθφ δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλζεθψλ είλαη νηη είλαη δεζκεπηηθέο.  

 Οη ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη δηκεξείο ή πνιπκεξείο. πλζήθεο κε πςειφ 

αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ είλαη πην πηζαλφ λα απνθηήζνπλ δηεζλή ζεκαζία. 

Πνιιέο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, φπσο ε χκβαζε ηεο Γελεχεο, έρνπλ πάλσ απφ 

150 ζπκβαιιφκελα κέξε, επηδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλζήθεο σο 

κέζν θαη ηελ εμέιημε ηνπ ξφινπ ηεο σο λνκνζεηηθφ φξγαλν ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ. 

 

 Οη δηαηάμεηο ησλ ζπλζεθψλ δεζκεχνπλ απνθιεηζηηθά ρψξεο πνπ ηηο 

ππνγξάθνπλ θαη ηηο επηθπξψλνπλ. Παξφιν πνπ κφλν νη ζπκκεηέρνληεο ησλ 

εθάζηνηε ζπλζεθψλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηηο ηεξνχλ, πνιιέο θνξέο 

κεγάινο αξηζκφο θξαηψλ εζεινληηθά δεζκεχεηαη απν ηνπο θαλνληζκνχο ηνπο 

θαη ηηο αληηκεησπίδεη σο ηκήκαηα ηνπ δηθαίνπ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ζπλζεθψλ είλαη ε χκβαζε πεξί Γελνθηνλίαο, ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο, θαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 Οη ζπλζήθεο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε κνξθή, θαη δελ ππάξρεη 

θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ή κέζνδνο γηα ηελ ζχληαμε θαη ηε ζχλαςε ηνπο. 

πλήζσο έρνπλ ηε κνξθή ζπκβνιαίνπ: αξρηθά νξίδνληαη νη νλνκαζίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ θαη νη γεληθνί ζθνπνί ηεο ζπλζήθεο, θαη αθνινπζνχλ 

ηα άξζξα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο θνηλά ζπκθσλεκέλεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη 

ηε ρξνλνινγηθή δηάξθεηα, εθφζνλ απηή έρεη πξνβιεθζεί. Παξφια ηαχηα 

ζπλζήθε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη κηα θνηλή δήισζε ή αθφκα θαη ε αληαιιαγή 

ππνκλεκάησλ κεηαμχ θξαηψλ. Οη ζπλζήθεο κπνξεί λα εθπνλεζνχλ κεηαμχ 

αξρεγψλ θξαηψλ ή θπβεξλεηηθψλ κεραληζκψλ.  

 Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε ζχλαςε κηαο ζπλζήθεο είλαη ν ηξφπνο 

ζεκαηνδφηεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ θάζε θξάηνπο, θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη 

κε ππνγξαθή, αληαιιαγή εγγξάθσλ ή κε δηαδηθαζία επηθχξσζεο, πνπ είλαη 

θαη ν πξνηηκφηεξνο θαη πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο θαη δηαθέξεη κεζνδνινγηθά 

απφ ρψξα ζε ρψξα. ε πεξίπησζε ήδε ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο ε ζπγθαηάζεζε 

κπνξεί λα δνζεί κε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ζε απηή. 

 Γηα ηελ εξκελεία ησλ ζπλζεθψλ έρεη ζεζπηζηεί έλα ζχζηεκα γεληθψλ 

θαλφλσλ. Μηα ζπλζήθε αλακέλεηαη λα εξκελεχεηαη θαιή ηε πίζηεη θαη 
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ζχκθσλα κε ηελ πην ζπλεζηζκέλε ζεκαζία ησλ φξσλ ηεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο ηεο, ην αληηθείκελν ηεο θαη ην ζθνπφ ηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην θείκελν θάπνηαο ζπλζήθεο είλαη ακθηιεγφκελν, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κέζα γηα ηελ εξκελεία ηεο, φπσο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ γχξσ απφ ηελ 

αξρηθή ζχλαςε ηεο ζπλζήθεο. 

 

Δθιμικό Γίκαιο 

 Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Γ.Γ. αλαθέξεηαη ζην εζηκηθφ δίθαην σο ηε δεχηεξε 

πεγή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη ην νξίδεη σο ηελ «απφδεημε γεληθήο πξαθηηθήο 

πνπ γίλεηαη δεθηή σο θαλφλαο δηθαίνπ»2. Γχν είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην, θαη πξέπεη λα είλαη παξφληα γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ θαλφλσλ ηνπ: πξψηνλ, ε νχζα πξαθηηθή ησλ θξαηψλ θαη 

δεχηεξνλ, ε απνδνρή θαη ζεκειίσζε απηήο ηεο πξαθηηθήο απφ ηα θξάηε σο 

δίθαην. 

 Ζ θξαηηθή πξαθηηθή είλαη φξνο πνπ θαιχπηεη πνιιαπιά ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηαο, ηεο έθηαζεο, ηεο ζπλνρήο, ηεο 

νκνηνκνξθίαο, ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο γεληθφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο ζπκπεξηθνξάο απν θάπνην θξάηνο. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη 

βαζηθά γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάπνηαο θξαηηθήο πξαθηηθήο σο δηεζλέο εζηκηθφ 

δίθαην. Οη πξάμεηο αιιά θαη νη δειψζεηο ησλ θξαηψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

θξαηηθέο πξαθηηθέο. Σν Γ.Γ. απαηηεί νη πξαθηηθέο λα έρνπλ γλσξίζεη ζπλερή 

θαη νκνηφκνξθε ρξήζε, ή ελαιιαθηηθά λα είλαη εμ’νινθιήξνπ δηαδεδνκέλεο γηα 

λα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθέο θαη δεζκεπηηθέο.  

 Όια ηα θξάηε έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε 

κεηαβνιή ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, αλ θαη πνιιέο θνξέο ε ζπκκεηνρή ηνπο 

δχλαηαη λα είλαη ζρεηηθή, αλάινγα κε ην ξφιν πνπ έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζηελ 

θάζε δηαδηθαζία. Σα κεγαιχηεξα θαη πην ηζρπξά θξάηε ζπλήζσο έρνπλ πην 

ζεκαληηθνχο ξφινπο θαη άξα ζπλήζσο θπξηαξρνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηε δεθαεηία ηνπ 1960, νη Ζ.Π.Α. θαη ε νβηεηηθή Έλσζε 

ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία εζηκηθνχ δηθαίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

δηάζηεκα, κηαο θαη ήηαλ ηα κνλαδηθά θξάηε κε ελεξγά δηαζηεκηθά 

πξνγξάκκαηα.  

 Μεηά ηε ζεκειίσζε θάπνηαο πξαθηηθήο σο εζηκηθφ δίθαην, φια ηα θξάηε 

κέιε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο δεζκεχνληαη απν ηελ χπαξμή ηνπ, ρσξίο ηελ 

πξνππφζεζε πξνεγνχκελεο ξεηήο ζπγθαηάζεζεο απφ ην θάζε θξάηνο 

κεκνλσκέλα. ’απηφ ηνλ θαλφλα κπνξεί λα ππάξρνπλ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, 

θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην θξάηνο ήηαλ εμαξρήο αληίζεην ηεο 

πξαθηηθήο. Οη πξαθηηθέο ελδέρεηαη λα πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα θξαηψλ (γηα παξάδεηγκα, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο) ή αθφκα θαη ζε 

δχν κφλν θξάηε.  

 Σν εζηκηθφ δίθαην πνιιέο θνξέο έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζηηο – γεληθεπκέλεο 

– δηαηάμεηο θάπνηαο ζπλζήθεο, θαη κ’απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα 

                                                             
2
 Καταςτατικό του Διεκνοφσ Δικαςτθρίου 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26252&Itemid=35 
Μετάφραςθ του Ιδρφματοσ Νεοελλθνικών πουδών ΑΠΘ (Κδρυμα Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ). 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26252&Itemid=35
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ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαλφλεο εζηκηθνχ δηθαίνπ θαη πνιπκεξείο δηεζλείο 

ζπλζήθεο κε ηελ ίδηα ζεκαηνινγία (φπσο γηα παξάδεηγκα πάλσ ζην δηθαίσκα 

ηεο λφκηκεο άκπλαο). 

 

Γενικέρ απσέρ 

Ζ ηξίηε πεγή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, φπσο θαζνξίδεηαη απν ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

Γ.Γ., είλαη νη «γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηα 

πνιηηηζκέλα έζλε»3. Με απηφλ ηνλ κεραληζκφ πξνβιέπεηαη ε αληηκεηψπηζε 

δηεζλψλ ζεκάησλ πνπ δελ αλήθνπλ ήδε ζε εζηκηθνχο θαλφλεο ή δηαηάμεηο 

ππαξρφλησλ ζπλζεθψλ. Οη γεληθέο απηέο αξρέο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην 

εζληθφ αιιά θαη ην δηεζλέο δίθαην, θαη πνιιέο είλαη δηαδηθαζηηθέο ή εκπεηξηθέο 

αξρέο, πνπ εκθαλίδνληαη κέζα απν ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

 Ζ αξρή ηεο «θαιήο πίζηεο» ζεσξείηαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή αξρή ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο ξπζκίδεη ηε ζσζηή άζθεζε ησλ λνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη απνηειεί ην ζεκέιην ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπλζεθψλ. Άιιεο 

ζεκαληηθέο αξρέο είλαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο (estoppel). 

 Οη γεληθέο αξρέο θξίλνληαη ζπλήζσο σο ζπκπιεξσκαηηθέο γηα ην 

εζηκηθφ δίθαην θαη ην δίθαην ησλ ζπλζεθψλ. 

 

 

Άλλερ πηγέρ 

 Με ην άξζξν 38 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Γ.Γ. αλαγλσξίδνληαη επίζεο σο 

επηθνπξηθά κέζα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηθαίνπ νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη 

ηα κείδνλνο ζεκαζίαο ζπγγξάκαηα δηαθεθξηκέλσλ ζπγγξαθέσλ. Οη δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ εζληθά δηθαζηηθά ζπζηήκαηα είηε 

απφ δηεζλή δηθαζηήξηα (φπσο ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο θαη ην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο ζην Ακβνχξγν), θαη εμππεξεηνχλ ζηε 

ζεκειίσζε λέσλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εζληθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, κέζα απφ απηέο κπνξεί λα παξαηεξεζεί ν 

ζρεκαηηζκφο δηεζλψλ λνκηθψλ θαλφλσλ φηαλ απηέο απνηεινχλ θνηλφ ζεκείν 

ζηα δηθαζηηθά ζπζηήκαηα πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ.  

 Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ έκκεζε δεκηνπξγία 

δηεζλνχο δηθαίνπ είλαη ηα ςεθίζκαηα δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ. Σέηνηνπ είδνπο ςεθίζκαηα 

κπνξεί λα δηαηειέζνπλ εμαηξεηηθά ζεκαίλνληα ξφιν, θαη παξφιν πνπ δελ είλαη 

ζε θακία πεξίπησζε δεζκεπηηθά ε επίδξαζε ηνπο είλαη πνιιέο θνξέο 

μεθάζαξε.  

 Καηά γεληθή νκνινγία, νη πην πξφζθαηεο πεγέο γίλνληαη απνδεθηέο σο 

πην έγθπξεο, θαη νη εηδηθνί θαλφλεο ππεξηζρχνπλ ησλ γεληθψλ θαλφλσλ. 

 Οη θαλφλεο ηνπ «jus cogens» (αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ) απνηεινχλ 

ππέξηεξα πξφηππα πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ ζε θακία πεξίπησζε 

απφ ηα θξάηε. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη θαλφλεο ηεο απαγφξεπζεο 

ηεο γελνθηνλίαο, ηεο δνπιείαο θαη ηεο πεηξαηείαο, θαη ην έγθιεκα ηεο επίζεζεο. 

Ζ χκβαζε ηεο Βηέλλεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ησλ ζπλζεθψλ ππαγνξεχεη νηη 

                                                             
3 Καταςτατικό Δ.Δ., ο.π.  
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κηα ζπλζήθε ζα θεξχζζεηαη άθπξε αλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςήο ηεο έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε θάπνην ππέξηεξν πξφηππν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ δεκηνπξγία 

θάπνηνπ θαλφλα ηνπ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ πξνππνζέηεη ηε ζεκειίσζε ηνπ 

πξψηα σο θαλφλα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη χζηεξα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απφ 

ηε δηεζλή θνηλφηεηα σο απζηεξφ θαλνληζκφ απν ηνλ νπνίν δελ επηηξέπεηαη 

θακία παξέθθιηζε. 

 Απφ ηελ άιιε, ηα πξφηππα ηνπ «jus dispositivum» (ελδνηηθνχ δηθαίνπ) 

είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζνχλ κφλν απφ κεηαγελέζηεξα πξφηππα ηεο ίδηαο 

θχζεσο. 

 Σέινο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηελ θαηεγνξία ησλ ππνρξεψζεσλ 

«erga omnes» (έλαληη φισλ), νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα φια ηα θξάηε. Αληίζεηα κε 

ηηο ζπλεζηζκέλεο ππνρξεψζεηο, πνπ ηεινχληαη αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα 

θξάηε θαη φπνπ ππάξρεη πξνγελέζηεξε δέζκεπζε απφ θάπνηα ζπλζήθε, θαηά 

ηελ παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ erga omnes φια ηα ππάξρνληα θξάηε 

ζεσξνχληαη ελδηαθεξφκελα θαη κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ ζηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

 

Ινζηιηούηο Γιεθνούρ Γικαίος 

 Σν Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γηθαίνπ (ΗΓΓ – Institut de droit international) 

ηδξχεηαη ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 1873 ζην Βέιγην, ζηελ πφιε Γάλδε, απφ 11 

δηθεγφξνπο δηεζλνχο θήκεο. Απηά ηα 11 πξψηα κέιε απνθαζίδνπλ νηη είλαη 

αλαγθαία ε χπαξμε ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ πνπ δε ζα εκπίπηεη ζε θακία 

θπβεξλεηηθή επηξξνή, θαη ηδξχνπλ ην ΗΓΓ κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηεο ζσζηήο 

εθαξκνγήο ηνπ, κέζσ ηεο ζπλερνχο κειέηεο θαη έξεπλαο πάλσ ζην 

αληηθείκελν, θαη κε εθφδηα ην επηζηεκνληθφ θχξνο ησλ κειψλ, ηελ αλεμάξηεηε 

δξάζε ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ ηνπο. Οη ηδξπηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

ζέηνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ «πξφνδν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ».4  

Σν Ηλζηηηνχην ζπγθαιεί χλνδν θάζε δχν ρξφληα. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ πλφδσλ, νη Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κειεηνχλ 

ζέκαηα πνπ απνθαζίδεη ε νινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ, πνπ νδεγνχλ ζηελ 

έθδνζε ςεθηζκάησλ κεηά απφ θάζε χλνδν. Δλ ζπλερεία ηα ςεθίζκαηα 

ηίζεληαη ππφςε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο: γλσζηνπνηνχληαη ζε θπβεξλεηηθέο 

αξρέο, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο. 

 Σν έξγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 

παξνι’απηά νη ζπζηάζεηο θαη ηα ςεθίζκαηα πνπ έρεη εθδψζεη πάλσ ζην δίθαην 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ ελφπισλ 

ζπγθξνχζεσλ έρνπλ δηαηειέζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα δηεζλή ζέκαηα, θάηη πνπ 

αλαγλσξίζηεθε κε ην Βξαβείν Νφκπει Δηξήλεο ην 1904. 

                                                             
4
 Institut de Droit International, Origins. Δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 

http://justitiaetpace.org/historique.php?lang=eng (ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Διεκνοφσ Δικαίου). 
Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 

http://justitiaetpace.org/historique.php?lang=eng
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Γιεθνήρ Δπιηποπή ηος Δπςθπού ηαςπού 

 Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ (ΓΔΔ – International 

Committee of the Red Cross, ICRC) είλαη δηεζλήο αλζξσπηζηηθφο νξγαληζκφο 

πνπ ηδξχεηαη ην 1863 ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο.  

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1864 ε ΓΔΔ παξνηξχλεη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο πξψηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, ε νπνία 

ππνρξεψλεη ηα ζηξαηεχκαηα λα κεξηκλνχλ γηα ηε θξνληίδα ησλ ηξαπκαηηψλ ζε 

νπνηαδήπνηε πιεπξά θη αλ απηνί αλήθνπλ. Σαπηφρξνλα, θαζηεξψλεη ην 

ζχκβνιν ηνπ εξπζξνχ ζηαπξνχ ζε ιεπθφ θφλην σο θαζνιηθφ έκβιεκα ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ΓΔΔ 

ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζηήξημε ησλ ζπκάησλ θάζε 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη δηακάρεο. Ο ζηφρνο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο ελζάξξπλζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ κε 

άκεζε ζπκβνιή ζηελ έξεπλα, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπ, θαζψο 

θαη κε ηηο απεπζείαο δξάζεηο θαη επηηφπηεο ελέξγεηεο ηεο ΓΔΔ παγθνζκίσο. Ζ 

ΓΔΔ ιεηηνπξγεί κε άκεζε αληαπφθξηζε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, έλνπιεο 

ζπξξάμεηο θαη άιιεο θαηαζηάζεηο βίαησλ ελεξγεηψλ. 

 Ζ ΓΔΔ απηνραξαθηεξίδεηαη σο «ακεξφιεπηνο, νπδέηεξνο θαη 

αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο πνπ ε απνθιεηζηηθά αλζξσπηζηηθή απνζηνιή ηνπ 

είλαη λα πξνζηαηέςεη ηε δσή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ζπκάησλ ησλ ελφπισλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη άιισλ θαηαζηάζεσλ βίαο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη βνήζεηα».5  

Ζ λνκηθή βάζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΓΔΔ εληνπίδεηαη πξσηαξρηθά ζηηο 

πκβάζεηο ηεο Γελεχεο. Οη ζπκβάζεηο θαη ην πξψην πκπιεξσκαηηθφ 

Πξσηφθνιιν αλαζέηνπλ ζηε ΓΔΔ εληνιή δξάζεο ζε πεξίπησζε δηεζλνχο 

έλνπιεο ζχξξαμεο. Παξάιιεια, ην άξζξν 3 ησλ πκβάζεσλ ηεο Γελεχεο 

πξνζθέξεη ζηε ΓΔΔ ην δηθαίσκα αλζξσπηζηηθήο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο 

ζε πεξίπησζε κε δηεζλνχο έλνπιεο ζχξξαμεο. Ζ ΓΔΔ έρεη επίζεο δηθαίσκα 

πξσηνβνπιίαο θαη πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηάζηαζε εζσηεξηθήο ή κε δηακάρεο, ζε δηεζλείο εληάζεηο θαη ηαξαρέο, θαη 

γεληθά ζε θάζε θαηάζηαζε πνπ απαηηεί αλζξσπηζηηθή δξάζε. 

 

ςμβοςλεςηική Ομάδα Ναπκών 

 Ζ πκβνπιεπηηθή Οκάδα Ναξθψλ (Mines Advisory Group, MAG) είλαη 

δηεζλήο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο πνπ πξνζθέξεη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

ζε πιεζπζκφ πνπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ λάξθεο, ππξνκαρηθψλ πνπ δελ 

έρνπλ εθξαγεί θαη άιια είδε πνιεκηθνχ νπιηζκνχ. 

 Ζ Οκάδα ηδξχζεθε ην 1989 απφ ηνπο αδειθνχο Rae θαη Lou McGrath. 

O Rae McGrath, πξψελ κεραληθφο ηνπ Βξεηαληθνχ ζηξαηνχ, είρε δηαπηζηψζεη 

απηνπξνζψπσο ηηο θξηθηαζηηθέο ζπλέπεηεο ησλ λαξθψλ θαη ησλ κε 

εθξαγέλησλ ππξνκαρηθψλ ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ ζην Αθγαληζηάλ. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απν ηνλ πφιεκν, ν 

McGrath ζπλεηδεηνπνίεζε νηη πνιχ ιίγα γίλνληαλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

                                                             
5
 The ICRC's mandate and mission. Δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα https://www.icrc.org/en/mandate-

and-mission (Ιςτοςελίδα Διεκνοφσ Επιτροπισ Ερυκροφ ταυροφ). Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 

https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission
https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission


- 12 - 
 

λαξθψλ απν ηηο δψλεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Έλησζε 

ινηπφλ ηελ αλάγθε λα αλαιάβεη ν ίδηνο δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηελ απεηιή ησλ κε εθξαγέλησλ λαξθψλ, θη έηζη πξνρψξεζε 

ζηελ ίδξπζε ηεο Οκάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αδειθφ ηνπ. Ζ Οκάδα έζεζε 

σο θχξην ζηφρν ηελ ζσηεξία ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ. Πξαθηηθέο επηδηψμεηο 

ηεο είλαη ε αλάθηεζε ησλ εδαθψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απν λαξθνπέδηα θαη άιια 

ππξνκαρηθά κε εξγαζίεο εθηίκεζεο θαη εθθαζάξηζεο, ε εχξεζε ηξφπσλ 

κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο ακάρνπο, θαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ εξεκίαο 

θαη αζθάιεηαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε.  

 

 
Δξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο ηεο MAG ζην Ηξάθ 

 

 

 Ζ Οκάδα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εξγαζίεο ζε κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ 

παγθνζκίσο, κεηαμχ απηψλ ην Αθγαληζηάλ, ην Ηξάθ, ην Βηεηλάκ, ην Λίβαλν, ηελ 

Κακπφηδε θαη ηελ Αγθφια, θαη παξακέλεη ελεξγή κέρξη θαη ζήκεξα, 

πξνζθέξνληαο αλζξσπηζηηθή βνήζεηα φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΓΙΚΑΙΟ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 

 

 Ο πφιεκνο ηειείηαη νπσζδήπνηε κέζσ ηεο άζθεζεο έλνπιεο βίαο, ε 

νπνία απνηειεί ζπλήζσο αληαλάθιαζε ηεο ξήμεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

θάπνησλ θξαηψλ, θαη ηελ αδπλακία εχξεζεο ιχζεο κε δηπισκαηηθά κέζα. 

Όπσο αλαθέξεη ν Καξι θνλ Κιανχδεβηηο ζην θπξηφηεξν ηνπ έξγν Πεξί 

Πνιέκνπ (Vom Kriege) ν πφιεκνο είλαη «φρη κφλν πνιηηηθή πξάμε αιιά θαη 

πνιηηηθφ εξγαιείν» ελψ δειψλεη νηη «ν πφιεκνο είλαη κηα πξαμε βίαο πνπ δε 

γλσξίδεη φξηα ζηελ εθαξκνγή ηεο»6. Σα θξάηε ρξεζηκνπνηνχζαλ αλέθαζελ ηνλ 

πφιεκν σο ινγηθή ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηηο 

εζληθέο θαη δηεζλείο ηνπο επηδηψμεηο. Δθφζνλ ε απαγφξεπζε εμ’νινθιήξνπ ησλ 

ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε εγθαζίδξπζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο είλαη 

έλλνηεο πνπ αλήθνπλ κάιινλ ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο, θαη ηα θξάηε 

ζπλέρηδαλ λα θαηαθεχγνπλ ζηηο πνιεκηθέο αληηπαξαζέζεηο γηα ηελ επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ ηνπο, γελλήζεθε έηζη ε αλάγθε λα νξηζηεί έλα γεληθφ ζχζηεκα 

θαλφλσλ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, θαη λα 

πξνζηαηεχεη φζν είλαη δπλαηφλ απηνχο πνπ επεξεάδνληαη θαη δέρνληαη 

πιήγκαηα απφ ηηο πνιεκηθέο πξάμεηο, πεξηνξίδνληαο θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ πξνο ηνπο ακάρνπο θαη ηνπο αζψνπο. 

 Απηφ ην ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθε αξρηθά κέζα απφ εζηκηθνχο θαλφλεο, 

αιιά ζηαδηαθά θαη κε ηελ ζπγθξφηεζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζχλαςαλ ζπκβαηηθά θείκελα γηα ηε δηαρείξηζε πνιεκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ηα έζηκα θσδηθνπνηήζεθαλ ζε θαλφλεο δηθαίνπ θαη ζηγά ζηγά αλαδχζεθε ην 

λνκηθφ ζχζηεκα πνπ νλνκάδνπκε δίθαην ηνπ πνιέκνπ. 

 Ωο δίθαην ηνπ πνιέκνπ ινηπφλ ραξαθηεξίδεηαη ην ηκήκα ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ έλαξμε, ηε δηεμαγσγή 

θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ πνιέκνπ είλαη λα πεξηνξίζεη ηνλ αλψθειν πφλν θαη λα πξνζηαηέςεη 

εθείλνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζχκαηα πνιέκνπ: δειαδή, ηνλ άκαρν 

πιεζπζκφ πνπ είηε δελ ιακβάλεη κέξνο ζηηο ερζξνπξαμίεο, είηε έρεη 

απνρσξήζεη απφ απηέο (hors de combat). Απηφ ζεκαίλεη νηη νη ηξαπκαηίεο, νη 

άξξσζηνη, νη λαπαγνί  θαη νη αηρκάισηνη πνιέκνπ δηθαηνχληαη λνκηθή 

πξνζηαζία. 

 Ο φξνο «δίθαην ηνπ πνιέκνπ» (jus in bello) είλαη θιαζηθφο λνκηθφο φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ην ζχλνιν ησλ θαλνληζκψλ πνπ 

δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή κηαο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο. Ο φξνο θσδηθνπνηείηαη θαη 

έξρεηαη ζε ρξήζε κε ηηο ζπκβάζεηο ηεο Υάγεο, ην 1899 θαη ην 1907. 

 ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηεο ζχκβαζεο γηα νξηζκέλα ζπκβαηηθά φπια 

ηνπ 1980, ν θαζεγεηήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ Yves Sandoz θάλεη ιφγν γηα 

δηαρσξηζκφ ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ ζε δχν θιάδνπο: ν πξψηνο, 

ζηνλ νπνίν δίλεη ην γεληθφ ηίηιν «Γίθαην ηεο Γελεχεο», δηφηη ε εμέιημε ηνπ είρε 

                                                             
6
 C. Von Clausewitz, On War, London, εκδ. N. Trübner, 1873. Δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 

http://www.clausewitz.com/readings/OnWar1873/TOC.htm Μετάφραςθ ςτα αγγλικά του James John 
Graham. Μετάφραςθ ςτα ελλθνικά τθσ γράφοντοσ. 

http://www.clausewitz.com/readings/OnWar1873/TOC.htm
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ηηο βάζεηο ηεο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Γελεχε (κε ηελ πξψηε 

χκβαζε ην 1864), αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην έιενο ησλ ερζξψλ ηνπο. Ο δεχηεξνο θιάδνο, κε ην γεληθφ ηίηιν «Γίθαην 

ηεο Υάγεο», ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εμέιημήο ηνπ κεηά ηηο πξψηεο δηπισκαηηθέο 

δηαζθέςεηο πνπ έγηλαλ ζηε Υάγε (ην 1899 θαη ην 1907), έρεη ζθνπφ λα ζέζεη 

θάπνηα αλζξσπηζηηθά φξηα ζηε δηεμαγσγή ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ, εηδηθά 

φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα κέζα θαη πνιεκηθέο κεζφδνπο.7 

Σν δίθαην ηεο Υάγεο αζρνιείηαη δειαδή ζπγθεθξηκέλα κε ηε δηεμαγσγή ησλ 

ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ, θαη εμεηάδεη ζέκαηα φπσο ε θαηνρή θαη ε 

νπδεηεξφηεηα. Σν δίθαην ηεο Γελεχεο αζρνιείηαη απν ηελ άιιε κε ην πσο 

επεξεάδεηαη απν ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ν άκαρνο πιεζπζκφο θάπνηνπ 

θξάηνπο, θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ πνιέκνπ. 

 Οη δχν θιάδνη είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί θαη αιιεινππνζηεξίδνληαη, θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο θάπνηαο έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο. Αξρηθά νη δχν φξνη δηαθξίλνληαη μεθάζαξα, αιιά ζηαδηαθά νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ακβιχλνληαη. Με ηα ζπκπιεξσκαηηθά πξσηφθνιια ηεο 

χκβαζεο ηεο Γελεχεο, πνπ πηνζεηνχληαη ην 1977, κπνξνχκε πιένλ λα κηιάκε 

γηα κεηθηφ δίθαην.  

 Ο φξνο «δίθαην ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ» έρεη ζρεηηθά πην πξφζθαηε 

πξνέιεπζε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ην 1949 θαη εκπεξηέρεη ην 

ζχλνιν ησλ θαλνληζκψλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ 1949 (θαη 

αξγφηεξα   

ήκεξα, νη φξνη «δίθαην ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ / ζπγθξνχζεσλ», «δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθφ δίθαην» θαη «δίθαην ηνπ πνιέκνπ», έρνπλ θηάζεη λα 

αληηκεησπίδνληαη ηφζν ζε ζπγγξαθηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν σο 

ηαπηφζεκεο έλλνηεο. 

 

Γίκαιο ηυν Δνόπλυν ςππάξευν (ΓΔ) 

 

Οξηζκφο 

 Ζ Μ. - Ν. Μαξνχδα νξίδεη ην δίθαην ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ σο 

«...έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη αξρψλ ζπκβαηηθνχ θαη εζηκηθνχ ραξαθηήξα, ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ αλζξσπηζηηθήο θχζεσο πνπ 

αθνξνχλ θαη πξνθχπηνπλ άκεζα απφ έλνπιεο ζπξξάμεηο, δηεζλνχο ή κε 

ραξαθηήξα. Σν πιέγκα αξρψλ θαη θαλφλσλ ηνπ επηδηψθεη, αθελφο, λα 

πξνζηαηεχζεη ζηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχξξαμεο ηα πξφζσπα πνπ δελ 

κεηέρνπλ (άκαρνη) ή δελ κεηέρνπλ πηα (ηξαπκαηίεο, αζζελείο, λαπαγνί ή 

αηρκάισηνη) ζηηο ερζξνπξαμίεο. Αθεηέξνπ, λα πεξηνξίζεη ηα κέζα θαη ηηο 

κεζφδνπο πνιέκνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηα Μέξε ζηε ζχξξαμε.»8 

 Έλαο απν ηνπο επηθαλέζηεξνπο εηδηθνχο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ 

ελφπισλ ζπξξάμεσλ, ν Eric David, ην ραξαθηεξίδεη σο  «...ζπγρξφλσο απιφ 

                                                             
7
 Yves Sandoz, Introductory Note for the Convention on Certain Conventional Weapons. Δθμοςιεφεται 

ςτθν ιςτοςελίδα http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cprccc/cprccc_e.pdf 
8 Μ. – Ν. Μαροφδα, Σο ανκρωπιςτικό δίκαιο των ενόπλων ςυρράξεων, ςελ. 517 
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θαη πνιχπινθν». 9  Απιφ, φπσο ππνζηεξίδεη, δηφηη θάπνηνο ρσξίο λα είλαη 

εηδηθφο κπνξεί εχθνια λα θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο θαη λα ηηο ζεβαζηεί 

ελ ψξα έλνπιεο ζχγθξνπζεο. Πνιχπινθν, ηαπηφρξνλα, δηφηη ν αξηζκφο ησλ 

ζπκβάζεσλ, θαλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζψκα ηνπ δηθαίνπ 

είλαη πιένλ ηεξάζηηνο, θαη νη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ 

δηθαίνπ πνιχ ζπρλά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

 Σα πην ζεκαληηθά δηαθξηηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηνπο 

παξαπάλσ νξηζκνχο ηνπ ΓΔ είλαη ε αξρή ηεο δηάθξηζεο καρεηψλ θαη 

ακάρσλ, ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζηφρσλ, ε απαγφξεπζε ηεο επίζεζεο 

ελάληηα απηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο κάρεο, ε απαγφξεπζε πξφθιεζεο 

αλψθεινπ πφλνπ, ε αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

 

Αδςναμίερ 

 Ζ Μαξνχδα ηνλίδεη επίζεο νηη ην ΓΔ έρεη ηαπηφρξνλα θαη θάπνηεο εθ 

θχζεσο αδπλακίεο, φπσο ην γεγνλφο νηη δελ απαγνξεχεη ηελ ίδηα ηε ρξήζε 

βίαο, θαη ην νηη δελ πξνζηαηεχεη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ έλνπιε ζχγθξνπζε. Σν ΓΔ κπνξεί λα ζέηεη πεξηνξηζηηθνχο θαλφλεο, 

αιιά απηνί δε κπνξνχλ λα παχζνπλ ηελ έλνπιε ζχξξαμε, λα εκπνδίζνπλ ηελ 

ππεξίζρπζε ελφο ζηξαηεχκαηνο, ή λα απνηξέςνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ πνιέκνπ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 Παξάιιεια, ην ΓΔ, σο ηκήκα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζίζηαηαη 

ζρεηηθφ θαη εθαξκφδεηαη αλάινγα κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ζηελ θάζε 

πεξίπησζε ησλ επηκέξνπο θξαηψλ. Μπνξεί λα ππάξρνπλ ζπκβάζεηο κε 

αξθεηά κεγάιν αξηζκφ κεξψλ έηζη ψζηε λα ηηο ζεσξνχκε εθαξκφζηκεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε νηη πνιιέο θνξέο νχηε φιεο 

νη δηαηάμεηο νχηε φια ηα πξφζζεηα πξσηφθνιια γίλνληαη απνδεθηά απφ ην 

ζχλνιν ησλ θξαηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη πκβάζεηο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949 είλαη 

ζήκεξα ίζσο ην δηεζλέο θείκελν κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ επηθπξψζεσλ 

παγθνζκίσο, κε 192 ζπκβαιιφκελα κέξε· παξάιιεια φκσο, ηα πξφζζεηα 

πξσηφθνιια ηνπ 1977 δελ έρνπλ επηθπξσζεί θαζφινπ ή έρνπλ επηθπξσζεί 

κεξηθψο απφ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, αλάκεζα ζε απηέο ηηο Ζ.Π.Α., ην Ηξάλ, 

ηελ Σνπξθία, ηελ Ηλδία, ηε ξη Λάλθα θαη άιιεο. 

 Έλαο άιινο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ην ΓΔ είλαη θαηά πφζν ν 

πφιεκνο κπνξεί λα εμαλζξσπηζηεί θαη λα αληηκεησπηζηεί αληηθεηκεληθά κε 

λνκηθνχο φξνπο θαη θαλνληζκνχο, εθφζνλ ζαλ έλλνηα θαη κφλν ε χπαξμή ηνπ 

απαηηεί ηελ εμφλησζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Σν ΓΔ, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε, επηρεηξεί ηελ απνζηεηξσκέλε εμέηαζε ηεο πνιεκηθήο πξάμεο θαη ηεο 

ρξήζεο βίαο, θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζε θξαηηθφ θαη γεληθφηεξν επίπεδν, κε 

ηνπο εηδηθφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ πνιέκνπ – ελψ ζεσξεηηθά απηνί είλαη ηα 

βαζηθά αληηθείκελα ηνπ δηθαίνπ – λα θαζίζηαληαη απιά πνζνζηά, άκνξθεο 

θηγνχξεο ζην ράνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δξέλιξη 

Απφ ηελ πξψηε ζχκβαζε ηεο Γελεχεο ην 1864 θαη κέρξη θαη ζήκεξα, ην ΓΔ 

έρεη γλσξίζεη ζπλερή εμέιημε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ θάζκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο 

                                                             
9 David 2008, 921-922. Από Μαροφδα, Σο ανκρωπιςτικό δίκαιο των ενόπλων ςυρράξεων, ςελ. 517 
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ηνπ, κε δηαξθή ελεκέξσζε θαη αλαζεψξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο ζπκβάζεηο. 

 Πξψηα, φζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο: κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζπκβάζεσλ πεξηιακβάλνληαη σο πξνζηαηεπφκελα 

κέξε ηνπο κφλν νη εκπφιεκνη καρεηέο πνπ έρνπλ ηεζεί εθηφο κάρεο, είηε ιφγσ 

αζζελείαο είηε ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ελ ψξα πνιέκνπ ή κε. Οη ζπκβάζεηο 

δηεπξχλνληαη ην 1949 γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ θαη 

ηνπο ακάρνπο.  

 Καηά δεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη 

ην ΓΔ. Πιένλ απηέο κπνξεί λα είλαη ν θεξπγκέλνο πφιεκνο, ε θαηνρή, νη 

δηεζλείο αιιά θαη νη εζσηεξηθέο έλνπιεο ζπξξάμεηο. 

 Σξίηνλ, φζνλ αθνξά ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ, 

ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο (ή 

θαη ηελ απαγφξεπζή ηνπο) είηε θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο έλνπιεο ζχξξαμεο 

είηε κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο. 

 

Έθιμα 

 Σν εζηκηθφ δίθαην είλαη θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ΓΔ, εθφζνλ απνηειεί ηελ ηζηνξηθή βάζε δεκηνπξγίαο 

ηνπ. Παξφιε ηελ εθηελή θσδηθνπνίεζε ηνπ δηθαίνπ, ηα έζηκα ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθνί παξάγνληεο ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο 

θαηάιιεισλ λνκηθψλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο. Παιαηφηεξνη εζηκηθνί θαλφλεο πνιιέο θνξέο 

απνθξπζηαιιψλνληαη ζε πην πξφζθαηεο ζπλζήθεο θαη ζηαδηαθά θηάλνπλ λα 

απνηειέζνπλ ηκήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχ δηθαίνπ. 

 

Ανθπώπινα δικαιώμαηα 

 Ο θιάδνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ζεσξείηαη εγγελέζηεξνο ζην ΓΔ 

είλαη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ο 

θιάδνο απηφο ηνπ δηθαίνπ έρεη σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άζθεζεο βίαο 

πάλσ ζην άηνκν, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηεο αηνκηθφηεηαο. Οη θιάδνη ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθνί ν έλαο σο πξνο 

ηνλ άιιν θαη ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ην άηνκν ζηα πιαίζηα θάπνηαο έλνπιεο ζχξξαμεο. 

 

Πποζηαηεςόμενα ππόζυπα 

 ηα πιαίζηα ηνπ ΓΔ θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, 

ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ερζξνπξαμηψλ νλνκάδεηαη «πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα». Ζ έλλνηα απηή 

πεξηιακβάλεη πξφζσπα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ή πνπ έρνπλ απνρσξήζεη απν 

ηηο ερζξνπξαμίεο θαζψο θαη πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

αληίπαιεο πιεπξάο ζηε ζχξξαμε. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηξαπκαηίεο, 

αζζελείο, λαπαγνχο, αηρκαιψηνπο πνιέκνπ θαη άκαρνπο, θαη εηδηθέο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, φπσο νη θξαηνχκελνη, νη 

γπλαίθεο (εηδηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα θχεζεο, ινρείαο ή ζειαζκνχ), ηα παηδηά, 

νη ειηθησκέλνη, νη πξφζθπγεο, νη δεκνζηνγξάθνη θ.α. 
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 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΔ, ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα πνπ 

ζεσξνχληαη ζχκαηα ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ πξέπεη λα ραίξνπλ πξνζηαζίαο 

θαη ίζεο αλζξσπηζηηθήο κεηαρείξηζεο ρσξίο θακία θπιεηηθή, ρξσκαηηθή, 

έκθπιε, ηαμηθή ή ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε. Σα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα 

απαγνξεχεηαη λα θνλεπζνχλ, λα ηξαπκαηηζηνχλ, λα ππνζηνχλ βαζαληζηήξηα, 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηαηξηθά πεηξάκαηα, λα ρξεζηκεχζνπλ σο αλζξψπηλεο 

αζπίδεο ή λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή 

κεηαρείξηζε.  

 Σα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα έρνπλ ην δηθαίσκα ζε ίζε θαη δίθαηε 

δίθε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ε αλάγθε απηήο. 

 

Άμασοι 

 Άκαρνη είλαη φινη φζνη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ καρεηή. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα φζνπο δε ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ερζξνπξαμίεο – ζε 

πεξίπησζε πξνζσπηθήο αλάκημεο ηνπο ζηηο ζπγθξνχζεηο ράλνπλ ην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο θαη αζπιίαο ηνπο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε άκεζε ζπκκεηνρή 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ην θαζεζηψο θάπνηνπ πξνζψπνπ απηφ 

νξίδεηαη επίζεο σο άκαρνο, θαη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε φπισλ θαη κεζφδσλ 

πνιέκνπ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ απφ ηε θχζε ηνπο λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ 

καρεηψλ θαη ακάρσλ. «Άκαρνο πιεζπζκφο» είλαη ε έλλνηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαη άκαρνη. Ζ πηζαλή παξνπζία 

κεκνλσκέλσλ καρεηψλ αλάκεζα ζε θάπνην ηέηνην ζχλνιν δελ αιινηψλεη ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο άκαρνο πιεζπζκφο. 

 

Σπαςμαηίερ 

 Όινη νη ηξαπκαηίεο, ρσξίο πξναπαηηνχκελν ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

έλνπιε ζχξξαμε, θαη αλεμάξηεηα κε ην αλ απνηεινχλ κέιε ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ ή πξφθεηηαη γηα ακάρνπο, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ. Έρνπλ δηθαίσκα ζηελ αλζξσπηζηηθή 

κεηαρείξηζε θαη πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε θαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, κε κνλαδηθφ πηζαλφ 

θξηηήξην ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. 

 

εβαζμόρ και πποζηαζία 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΔ, ε ππνρξέσζε ηνπ ζεβαζκνχ 

απέλαληη ζηα πξφζσπα ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε απηά λα 

γίλνληαη αληηθείκελν επίζεζεο. Ζ ππνρξέσζε ηεο πξνζηαζίαο ζεκαηνδνηεί ηελ 

αλαγθαία αλάιεςε νξηζκέλσλ κέηξσλ έηζη ψζηε ηα πξφζσπα ζε θάζε πηζαλή 

ζηηγκή λα κπνξνχλ λα δερηνχλ ηελ αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε πνπ ηνπο 

αξκφδεη θαη λα ιάβνπλ ζηνλ πιεξέζηεξν βαζκφ θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 

ηελ λνζειεπηηθή κέξηκλα θαη θξνληίδα πνπ απαηηεί ε θαηάζηαζή ηνπο. 

 

Πποζηαζία ηος άμασος πληθςζμού 

 Ζ επίζεζε ελαληίνλ ησλ ακάρσλ απαγνξεχεηαη, θαη ε πξνζηαζία ηνπο 

απνηειεί δέζκεπζε γηα φιεο ηηο πιεπξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ 
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επηρεηξήζεσλ ή θαη κεηά ηε ιήμε απηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλνπιε 

ζχξξαμε νθείινπλ λα θαηεπζχλνπλ ηηο επηζέζεηο κφλν ελαληίνλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ, θαη νη αδηάθξηηεο επηζέζεηο 

απαγνξεχνληαη. Σα κέξε ηεο ζχξξαμεο ππνρξεψλνληαη επίζεο λα 

πξνεηδνπνηνχλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά γηα νπνηαδήπνηε επίζεζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζε ακάρνπο, θαη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απν ηελ πεξηνρή ηεο ζχξξαμεο, κε 

παξνρή ηξφπσλ δηαθπγήο θαη κέξηκλα ζην εχινγν ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ 

είλαη αλαγθαίν. 

 

Πεπιηηόρ πόνορ 

 Σν πξφγξακκα «SIrUS» (Superfluous injury and unnecessary 

suffering) ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ εξγάζηεθε γηα ηε 

κειέηε ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, θαη γηα λα 

δηακνξθψζεη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηηηνχ 

ηξαπκαηηζκνχ. Ζ κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηέιεμε νηη ηα πην ζεκαληηθά 

θξηηήξηα γηα λα ζεσξεζεί νηη έλα φπιν πξνθαιεί πεξηηηά ηξαχκαηα είλαη ηα 

εμήο: α) ε πξφθιεζε αζζέλεηαο, ζνβαξήο ζσκαηηθήο βιάβεο, παξακφξθσζεο 

ή κφληκεο αλαπεξίαο, β) ε κεγάιε πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο είηε ζε 

λνζνθνκείν είηε ζην πεδίν ηεο κάρεο, γ) ε πξφθιεζε ζνβαξήο πιεγήο 

(ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ) θαη δ) ε 

πξφθιεζε νπνησλδήπνηε ζπλεπεηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλε θαη 

δνθηκαζκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

 

Απαγόπεςζη όπλυν 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ ΓΔ αλαθέξνπλ νηη πξέπεη λα απαγνξεχεηαη 

νπνηαδήπνηε ρξήζε φπισλ θαη κεζφδσλ πνιέκνπ πνπ δχλαληαη λα 

πξνθαιέζνπλ πεξηηηά ηξάπκαηα θαη κε απαξαίηεην πφλν. Ζ γεληθή απηή αξρή 

δηαηππψλεηαη πξψηε θνξά επίζεκα ζηε Γηαθήξπμε ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, 

ην 1868. Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο μεθαζαξίδεη ηελ απφξξηςε ηεο «ρξήζεο 

φπισλ πνπ άζθνπα επηδεηλψλνπλ ηνλ πφλν ησλ αλζξψπσλ, θαη θαζηζηνχλ 

αλαγθαζηηθφ ην ζάλαην ηνπο» θαη ζεσξεί φηη ηέηνηνπ είδνπο ρξήζε είλαη 

«αληίζεηε κε ηνπο θαλφλεο ηεο αλζξσπφηεηαο». 10  ην άξζξν 35 ηνπ 1νπ 

πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο (1977) πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί 

πάλσ ζην δηθαίσκα ησλ κεξψλ ηεο ζχξξαμεο λα επηιέγνπλ πιηθά θαη 

κεζφδνπο πνιέκνπ, θαη απνηξέπεηαη ε ρξήζε πνιεκηθψλ κέζσλ πνπ 

πξνθαινχλ κε αλαγθαίν πφλν. 

 

Απαγοπεςμένα όπλα 

 Ζ εμέιημε ηνπ ΓΔ κέζα απν ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε πνιεκηθέο 

θαηαζηάζεηο επέθεξε ηελ αλάγθε γηα θαλφλεο πνπ ζα αθνξνχλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη απαγφξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ φπισλ θαη κεζφδσλ 

πνιέκνπ, θαη πνπ ζα ήηαλ πην εμεηδηθεπκέλνη απφ ηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο 

                                                             
10

 Διακιρυξθ τθσ Αγίασ Πετροφπολθσ, 1868. Δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=568842C2B9
0F4A29C12563CD0051547C Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=568842C2B90F4A29C12563CD0051547C
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=568842C2B90F4A29C12563CD0051547C
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πνπ επηθξαηνχζαλ πξσηχηεξα. Έηζη ηα θξάηε πξνρψξεζαλ ζηελ πηνζέηεζε 

ζπκβάζεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ φπισλ, φπσο είλαη ηα 

ρεκηθά, βηνινγηθά, ππξεληθά, ηνμηληθά, θαη νπνηνδήπνηε άιιν φπιν πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηηηφ πφλν ζηνλ άλζξσπν, φπσο νη αληηαξκαηηθέο 

λάξθεο, νη λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ θαη νη βφκβεο δηαζπνξάο. 

 Παξφιε ηε θαηλνκεληθή πξνζπκία ησλ θξαηψλ γηα επηθχξσζε ησλ 

ζπκβάζεσλ πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε θαη ακέιεηα φζνλ αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ νξίδνπλ νη ζπκβάζεηο, θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νξηζηηθήο απαγφξεπζεο θαη εθθαζάξηζεο. 

 

Μησανιζμοί εποπηείαρ και διαζθάλιζηρ ηος ΓΔ 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΔ ζπκβαίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο, 

θαηα ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ έλνπιεο ζχγθξνπζεο ή θαη εθηφο απηήο. 

 ε πεξίνδν εηξήλεο ζπκβαίλεη πξνιεπηηθά κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

- κε ηελ δηάδνζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ 

- κε ηελ εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ εθαξκνγήο δηθαίνπ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν 

- κε ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνχισλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο κε ζθνπφ 

λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα ην ζρεδηαζκφ είηε ελφπισλ ζπξξάμεσλ 

είηε απνζηνιψλ κε εηξελεπηηθφ ραξαθηήξα 

- κε ηε ζχληαμε ζηξαηησηηθψλ εγρεηξηδίσλ 

- κε ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε εζληθά πιαίζηα γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ΓΔ ζηνλ θνξκφ ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο 

- κε ηε ζχζηαζε εζληθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη ηε δηάδνζε ηνπ ΓΔ 

 

Ανηιμεηώπιζη παπαβιάζευν 

 Σν άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο (1949) πξνβιέπεη ηελ 

ππνρξέσζε φισλ ησλ θξαηψλ λα ζέβνληαη, λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ ΓΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο 

παξαηεξεζεί λα παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο απν ηηο νπνίεο έρεη δεζκεπηεί, ηα 

ππφινηπα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ελέξγεηεο γηα λα 

επαλαθέξνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ. Απηφ δελ αθνξά κφλν φζα 

ζπκβαιιφκελα κέξε κεηέρνπλ ζηελ έλνπιε ζχξξαμε, αιιά φια ηα θξάηε, 

εθφζνλ ε δηαζθάιηζε ηνπ ΓΔ ζεσξείηαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο. 

 Παξάιιεια, ην ΓΔ ππνρξεψλεη ηα θξάηε πνπ έρνπλ απνδερηεί ηε 

χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ηα πξσηφθνιια ηεο λα πξνρσξνχλ ζε πνηληθή 

θαηαζηνιή παξαβαηψλ ησλ δηαηάμεσλ. Σα θξάηε νθείινπλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ δίσμε θαη λα επηβάιινπλ ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ γηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη γελνθηνλία. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ήδε θαηάιιειε λνκνζεζία γηα ηελ εθδίθαζε 

θάπνηαο ππφζεζεο, ην θξάηνο ππνρξεψλεηαη είηε λα πηνζεηήζεη εηδηθή 

λνκνζεζία είηε λα εθδψζεη ηνπο θξαηνπκέλνπο ζε άιιν θξάηνο γηα λα 

δηθαζηνχλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 
ΝΑΡΚΔ 

 

 Οη λάξθεο είλαη εηδηθνί εθξεθηηθνί κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζηξαηησηηθέο θαη λαπηηθέο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί λα 

είλαη επηζεηηθή ή ακπληηθή. Δίλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα πξνθαινχλ θζνξέο ή θαη 

λα θαηαζηξέθνπλ εμ’νινθιήξνπ ζηξαηησηηθά νρήκαηα, θπξίσο άξκαηα κάρεο 

(αληηαξκαηηθέο λάξθεο), πινία (λάξθεο ζαιάζζεο), θαη πξνζσπηθφ (λάξθεο 

θαηά πξνζσπηθνχ). 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηα πεξηζζφηεξα επξείαο 

ρξήζεο φπια, πνπ πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ θαη λα ππξνβνιήζνπλ, 

θαζηζηψληαο έηζη κε αλαγθαία ηελ απαζρφιεζε ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ 

γηα ηε ρξήζε ηνπο . Σν πην ζεκαληηθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λαξθψλ σο 

εξγαιεία πνιέκνπ είλαη νηη είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ελεξγνπνηνχληαη, νπζηαζηηθά, 

απφ ηα ίδηα ηνπο ηα ζχκαηα. Οη λάξθεο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα 

εθξήγλπληαη κε ηελ άζθεζε πίεζεο ή κε ηελ άκεζε επαθή ή απιή πξνζέγγηζε 

κε ην ζηφρν. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο νη λάξθεο ιεηηνπξγνχλ αλεπ 

δηαθξίζεσο, θαη δηαηεξνχλ ηελ πηζαλφηεηα λα αθξσηεξηάζνπλ ή λα 

ζθνηψζνπλ αθφκε θαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ παχζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Απηφ ηνπο ην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πνπ ηηο θαζηζηά ηφζν ακθηιεγφκελεο σο εξγαιεία 

πνιέκνπ. χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε «νη λάξθεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 

θνξέο πηζαλφηεξν λα ζθνηψζνπλ ή ηξαπκαηίζνπλ θάπνην πνιίηε κεηά ην 

πέξαο κηαο δηακάρεο παξά θάπνηνλ κάρηκν θαηα ηε δηάξθεηα ησλ 

ερζξνπξαμηψλ».11  

 

 
Δίδε λαξθψλ 

 

 

 Οη ζχρξνλεο λάξθεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε λάξθεο 

ζαιάζζεο θαη λάξθεο μεξάο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηαρσξίδνληαη ζε 

αληηαξκαηηθέο λάξθεο θαη λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ. 

 

                                                             
11

 International Committee of the Red Cross, «Anti-personnel Landmines, Friend or Foe? » (1996, 
revised 1997), ς. 10. Παράκεςθ από αποδεικτικά ςτοιχεία των Ηνωμζνων Εκνών ςε ακρόαςθ υπο-
επιτροπισ του Κογκρζςου των Η.Π.Α., 13 Μαίου του 1994. 
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Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη λάξθεο νλνκάδεηαη λαξθνπέδην ή πεδίν 

λαξθψλ. 

 

ΝΑΡΚΔ ΘΑΛΑΗ 

 

 Οη λάξθεο ζαιάζζεο (γλσζηέο θαη σο λαπηηθέο λάξθεο) είλαη 

ππνζαιάζζηα φπια ζρεδηαζκέλα λα εθξήγλπληαη φηαλ θάπνηνο ζηφρνο, 

ζπλήζσο έλα πινίν ή ππνβξχρην, έξζεη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ 

ηνπνζεζία ηνπο. Σν ζρήκα ηνπο είλαη ζθαηξηθφ ή νβάι θαη πεξηέρνπλ αξθεηφ 

αέξα έηζη ψζηε λα επηπιένπλ, θαη ε εθππξζνθξφηεζε ηνπο γίλεηαη ζπλήζσο κε 

εηδηθνχο αηζζεηήξεο, «θεξαίεο», πνπ δίλνπλ ηελ εληνιή ζηνλ κεραληζκφ 

ππξνδφηεζεο κφιηο έξζνπλ ζε επαθή κε θάπνην πηζαλφ ζηφρν. Άιινη ηχπνη 

εθππξζνθξνηεηή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδνπλ ηελ εγγχηεηα ηνπ 

πηζαλνχ ζηφρνπ κε άιια κέζα, φπσο πδάηηλε πίεζε, καγλεηηθά θαη αθνπζηηθά 

πεδία. 

 Οη λάξθεο ζαιάζζεο ρξεζηκνπνηνχληαη επηζεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζε ζεκεία φπνπ είλαη γλσζηφ νηη ζα δηειεχζνπλ αληίπαια λαπηηθά ζθάθε, 

ή ακπληηθά ηνπνζεηψληαο ηηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θνληά ζε εηζφδνπο 

ιηκαληψλ κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμή ηνπο απν ερζξηθά ζθάθε θαη ππνβξχρηα. 

Μηα ζπλεζηζκέλε λάξθε ζαιάζζεο πεξηέρεη πεξίπνπ 225 θηιά εθξεθηηθά.12 

 

 
Νάξθεο ζαιάζζεο 

 

 

 

ΝΑΡΚΔ ΞΗΡΑ 

 

 Οη λάξθεο μεξάο είλαη εγθηβσηηζκέλα εθξεθηηθά θνξηία πνπ ζάβνληαη 

ειάρηζηα θάησ απν ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ππξνδνηνχληαη ζπλήζσο κε 

ηελ άζθεζε πίεζεο πάλσ ηνπο, δειαδή κε ηελ έιεπζε βάξνπο πάλσ απφ ην 

ζεκείν φπνπ είλαη ζακκέλεο. πλαληψληαη εληνχηνηο θαη είδε λαξθψλ πνπ 

ππξνδνηνχληαη κε ην πέξαζκα θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή θαη κε 

                                                             
12

 Encyclopedia Britannica, λιμμα «mine», ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.britannica.com/technology/mine-weapon 
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απνκαθξπζκέλν έιεγρν. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη λαξθψλ μεξάο: νη 

αληηαξκαηηθέο λάξθεο, ζρεδηαζκέλεο γηα λα αθηλεηνπνηνχλ, λα ζέηνπλ εθηφο 

ειέγρνπ ή λα θαηαζηξέθνπλ ζηξαηησηηθά νρήκαηα θαη άξκαηα κάρεο, θαη νη 

λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ, ζρεδηαζκέλεο γηα λα ηξαπκαηίδνπλ ή λα ζθνηψλνπλ 

ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Μηθξέο ζε κέγεζνο, ην ζρήκα ηνπο κπνξεί λα είλαη ζθαηξηθφ ή 

ηεηξάγσλν. ην παξειζφλ ην πεξίβιεκά ηνπο θαηαζθεπαδφηαλ εμ’νινθιήξνπ 

απφ κέηαιιν, αιιά ε αλάπηπμε θαη επξεία δηάδνζε ηνπ πιαζηηθνχ θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζή ηνπο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα κε πεξηβιήκαηα πιαζηηθήο θαηαζθεπήο. Πξφθεηηαη γηα θάηη 

πνπ δπζθνιεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αζθαιή εληνπηζκφ ηνπο κε αληρλεπηέο 

κεηάιινπ, φπσο γηλφηαλ κέρξη ηφηε.  

 Οη αληηαξκαηηθέο λάξθεο πεξηέρνπλ απφ 2 κέρξη 9 θηιά εθξεθηηθψλ, θαη 

ε πίεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο είλαη 100 κε 300 θηιά. Οη 

λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ έρνπλ αθφκα κηθξφηεξν κέγεζνο, πεξηέρνπλ απφ 10 

έσο 250 γξακκάξηα εθξεθηηθψλ, θαη εθππξζνθξνηνχλ κε πίεζε απφ 5 κέρξη 

50 θηιψλ13, ιηγφηεξε θάπνηεο θνξέο θαη απφ έλα αλζξψπηλν βήκα. 

 Οη λάξθεο μεξάο ρξεζηκνπνηνχληαη θη απηέο κε επηζεηηθφ ή ακπληηθφ 

ηξφπν, θπξίσο γηα λα δηαθφςνπλ ή λα επηβξαδχλνπλ ηελ καδηθή έιεπζε ηεο 

αληίπαιεο παξάηαμεο κε πεδηθφ ζηξαηφ θαη ζηξαηησηηθά νρήκαηα, 

πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα αλεπαλφξζσηεο δεκηέο θαη απψιεηεο. Πνιιέο 

θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη απιά θαη κφλν γηα λα ζηεξήζνπλ ζηνλ αληίπαιν ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ θάπνην πέξαζκα, αλαθφπηνληαο ηε θπζηνινγηθή 

πνξεία θαη αλαγθάδνληαο ζηελ έιεπζε απφ θάπνηα άιιε δηάβαζε. Έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ε ρξήζε ηνπο σο ακπληηθά αλαρψκαηα, ζπλήζσο 

πεξηβάιινληαο ηηο έδξεο βάζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ. 

 

 
Μηα λάξθε μεξάο, ζακκέλε ζε ξερφ βάζνο 

 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΟΗ 

 

 Δλα αμηνζεκείσην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λαξθψλ είλαη ε απιή θαη 

ζρεδφλ αλέμνδε θαηαζθεπή ηνπο. Σν κηθξφ ηνπο κέγεζνο επηηξέπεη επηπιένλ 

ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αλαπφθεπθηε 

                                                             
13 ICRC, «Anti-personnel Landmines» ο.π.,ς. 10. 
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ζχγθξηζε κε ηελ κεγάιε δπζθνιία θαη δαπάλε γηα ηελ αζθαιή ζέζε ηνπο 

εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Πξέπεη εδψ λα ηνλίζνπκε νηη φζν 

πεξηζζφηεξν παξακέλεη κηα λάξθε ζην έδαθνο, ηφζν πην δχζθνιε θαζίζηαηαη 

ε εμαγσγή ηεο. Έρεη εθηηκεζεί νηη γηα κηα λάξθε πνπ έρεη θνζηίζεη 3 δνιάξηα 

γηα λα θαηαζθεπαζηεί κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα δαπαλεζνχλ απφ 200 εσο 1000 

δνιάξηα γηα ηελ επηηπρή εθθαζάξηζε ηεο14.  

 Να ζεκεησζεί επίζεο νηη αθφκα θαη κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ 

δέρνληαη νη εξγαδφκελνη ζηα πξνγξάκκαηα απνλαξθνζέηεζεο, ζεσξείηαη νηη 

αλά 5000 λάξθεο πνπ εμνπδεηεξψλνληαη, έλαο εξγαδφκελνο ζα ράζεη ηε δσή 

ηνπ θαη άιινη δχν ζα ηξαπκαηηζηνχλ ιφγσ ηπραίσλ εθξήμεσλ.15 

 
Δξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο 

 

 ε φια απηά κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπο 

– έρεη παξαηεξεζεί νηη λάξθεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην έδαθνο γηα πξψηε 

θνξά θαηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ζηελ Δπξψπε θαη ηε Ληβχε 

ζπλερίδνπλ λα είλαη ελεξγέο θαη λα απνηεινχλ θίλδπλν κηζφ αηψλα αξγφηεξα. 

Κξίλεηαη φηη νη ζχρξνλεο λάξθεο, ππνβνεζνχκελεο απφ ηα λέα ειεθηξνληθά 

ηνπο εμαξηήκαηα θαη ηα πιαζηηθά ηνπο πεξηβιήκαηα, πνπ ηηο θαζηζηνχλ πην 

ζηαζεξέο, ζα έρνπλ αθφκα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

 Καηαιαβαίλνπκε νηη νη λάξθεο έρνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα απνβνχλ 

ζαλαηεθφξεο φρη κφλν γηα ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλνπιεο 

ζπξξάμεηο αιιά θαη γηα ηνλ άκαρν πιεζπζκφ. Παξακέλνληαο ελεξγέο θαη κεηά 

ην ηέινο ηεο πνιεκηθήο πεξηφδνπ ζπληζηνχλ έλαλ κφληκν θίλδπλν πνπ 

ζπλερψο απεηιεί ηηο δσέο ησλ ακάρσλ. Δπηπιένλ, θαζηζηνχλ αδηαπέξαζηεο 

θαη αδχλαηεο ζηε ρξήζε νιφθιεξεο πεξηνρέο, παξεκπνδίδνληαο ηε κεηαθίλεζε, 

ηε γεσξγία, ηελ θαηνηθία, θαη άιιεο θπζηνινγηθέο ρξήζεηο ηνπ εδάθνπο κηαο 

ρψξαο.  

                                                             
14

 ICRC, «Anti-personnel Landmines» ο.π.,ς. 11. Αρικμθτικά ςτοιχεία των Ηνωμζνων Εκνών απο 
προγράμματα αποναρκοκζτθςθσ ςτο Αφγανιςτάν και τθν Καμπότηθ. 
15

 Nicolas E. Walsh & Wendy S. Walsh, Rehabilitation of landmine victims — the ultimate challenge, 
Bulletin of the World Health Organization, Volume 81, Number 9, September 2003. Δθμοςιεφεται 
ςτθν ιςτοςελίδα http://www.who.int/bulletin/volumes/81/9/Walsh.pdf  

http://www.who.int/bulletin/volumes/81/9/Walsh.pdf
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 Κάζε ρξφλν, νη λάξθεο μεξάο ζθνηψλνπλ 15000 κε 20000 άηνκα, θαη 

ηξαπκαηίδνπλ, πνιιέο θνξέο αλεπαλφξζσηα, αθφκα κεγαιχηεξν αξηζκφ. Σν 

80% απηψλ ησλ ζπκάησλ είλαη απινί πνιίηεο, θαη πνιχ ζπρλά πξφθεηηαη γηα 

ειηθησκέλνπο ή παηδηά.16 

 Δθηηκάηαη νηη απν ην 1960 κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ ζαθηεί ζην έδαθνο 

πεξίπνπ 110 εθαηνκκχξηα λάξθεο ζε 70 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 17 

 

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΗΜΑΝΗ 

 

 Ζ χκβαζε πεξί Οξηζκέλσλ πκβαηηθψλ Όπισλ θαη ην πξφηππν 

STANAG 2036 ηνπ ΝΑΣΟ απαηηνχλ νηη ε ζήκαλζε ησλ λαξθνπεδίσλ πξέπεη 

λα είλαη εκθαλήο θαη λα δηαηεξείηαη γηα φζν ην πεδίν παξακέλεη ελεξγφ. Απηφ 

ζεκαίλεη νηη ε ζήκαλζε πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε θζείξεηαη 

εχθνια θαη λα κελ είλαη δπλαηή ε αθαίξεζή ηεο. Απηφ ζπλήζσο απαηηεί κεγάιε 

επξεκαηηθφηεηα απφ πιεπξάο ησλ κεραληθψλ, θαζψο ζε πην θησρέο ρψξεο ηα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξίθξαμε θαη ηε ζήκαλζε κπνξεί λα 

ζεσξνχληαη πνιχηηκα θαη λα αθαηξνχληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο κε ζθνπφ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαζεκεξηλνχο ζθνπνχο. 

 Σαπηφρξνλα είλαη μεθάζαξν νηη νη πηζαλέο κεηαθηλήζεηο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ θαηαζηνχλ 

πνιχ δχζθνιε ηελ επηρείξεζε ζπληήξεζεο ησλ λαξθνπεδίσλ κεηά ηελ 

ππνρψξεζε ηνπο απφ ηελ πεξηνρή. Μηα ιχζε ζα ήηαλ ε θάζε δχλακε λα 

κεξηκλεί γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δηθψλ ηεο πεδίσλ, αιιά απηφ ζπάληα 

ζπκβαίλεη. Δπνκέλσο πνιιά πεδία λαξθψλ απιά εγθαηαιείπνληαη κεηά ηελ 

αλαρψξεζε ηεο εθάζηνηε ζηξαηησηηθήο δχλακεο. 

 Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ πεδίσλ, απν ηελ άιιε, είλαη ππφζεζε εμαηξεηηθά 

πεξίπινθε θαη απαηηεηηθή, θαη ππάξρνπλ αθφκα θαη επαγγεικαηηθά 

ζηξαηεχκαηα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα λα 

ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ. Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα 

ραξηνγξάθεζεο, νη ράξηεο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ αηειείο ή αλεπαξθείο, είηε 

ιφγσ ηεο έιεπζεο ηνπ ρξφλνπ είηε ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, κε ζπλέπεηα 

ηελ αιινίσζε ηνπ εδάθνπο. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη αζπκθσλία ραξηψλ 

κεηαμχ αληηπάισλ ζηξαηνπέδσλ, ή αθφκα θαη απξνζπκία δηάζεζεο ησλ 

αξρείσλ θαη ησλ ραξηψλ ζηε δεκνζηφηεηα, θάηη πνπ απνηξέπεη ηελ ζχλζεζε 

κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο. 

 Πξέπεη αθφκα λα ηνληζηεί νηη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί επαξθήο θαη πιήξεο ζήκαλζε, ραξηνγξάθεζε, ζπληήξεζε, 

θαη πξνζεθηηθή δηαηήξεζε αξρείσλ, απηφ δε ζεκαίλεη επ’ νπδελί νηη νη λάξθεο 

παχνπλ λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνλ άκαρν πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο. 

                                                             
16

 http://www.un.org/en/globalissues/demining/ 
17 http://www.who.int/bulletin/volumes/81/9/Walsh.pdf 
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Δπίζεκε ζήκαλζε λαξθνπεδίνπ 

 

 

ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

 Οη πξφγνλνη ησλ λαξθψλ σο επηζεηηθφ φπιν εληνπίδνληαη ζην δηεζλέο 

πνιεκηθφ ζθεληθφ εδψ θαη θάπνηεο εθαηνληάδεο ρξφληα, αλ θαη ε ρξήζε ηνπο 

εδξαηψλεηαη θπξίσο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. 

Με ηελ εθεχξεζε θαη δηάδνζε ηεο ππξίηηδαο ηνλ 13ν αηψλα ζηελ Δπξψπε 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηνπ πνιέκνπ θαη ζηηο 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ πξψηε ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλε πεξηγξαθή λάξθεο κε ιεηηνπξγία 

πίεζεο απαληάηαη ην 1726, ζην βηβιίν ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηζηνξηθνχ Hans 

Friedrich von Flemming, ν νπνίνο πεξηγξάθεη εθξεθηηθά «ζακκέλα ζε ξερφ 

βάζνο... πνπ ελεξγνπνηνχληαη φηαλ θάπνηνο ηα παηήζεη ή αγγίμεη έλα ρακειά 

ηελησκέλν θαιψδην»18. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηε δηαδεδνκέλε 

ρξήζε ησλ αξκάησλ κάρεο, έρνπκε ηελ πξψηε ζηνρεπκέλε αλάπηπμε 

αληηαξκαηηθψλ λαξθψλ σο αληίπαιν δένο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οη πξψηεο 

απηέο αληηαξκαηηθέο λάξθεο, πνπ εκθαλίδνληαη ην 1918, ήηαλ κεγάιεο θαη 

εχθνιεο ζηελ εχξεζε θαη ηελ απελεξγνπνίεζε. Δθ ηνχηνπ ζπρλά εληνπίδνληαλ, 

αλαπξνζαξκφδνληαλ θαη επαλαηνπνζεηνχληαλ απέλαληη ζην ίδην ην 

ζηξαηφπεδν πνπ ηηο είρε αξρηθά παξαηάμεη.  

 

                                                             
18

 The History of Landmines, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://members.iinet.net.au/~pictim/mines/history/history.html 

http://members.iinet.net.au/~pictim/mines/history/history.html
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Μηα γεξκαληθή αληηαξκαηηθή λάξθε 

 

 Γηα απηφλ ινηπφλ ην ιφγν ζρεδφλ ηαπηφρξνλα μεθηλά ε αλάπηπμε ησλ 

λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ, πνπ αξρηθά ήηαλ ζρεδηαζκέλεο εηζη ψζηε λα 

απνηξέπνπλ ζην αληίπαιν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ηελ πξφζβαζε ζηηο 

αληηαξκαηηθέο λάξθεο, θαη ζπλεπψο ηελ απελεξγνπνίεζή ηνπο.19 

 Αξρηθά νη λάξθεο αληηκεησπίδνληαλ απζηεξά σο ζηξαηησηηθά εξγαιεία, 

κε ειεγρφκελε ρξήζε ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη θπξίσο γηα ακπληηθνχο 

ζθνπνχο, δεκηνπξγψληαο πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα, πνιιέο θνξέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε θπζηθά εκπφδηα φπσο ιφθνπο ή πνηάκηα. Έρεη παξαηεξεζεί 

επίζεο ε ρξήζε ηνπο απφ επηζεηηθά ζηξαηεχκαηα κε ειεγρφκελν ηξφπν, σο 

πξνθχιαμε κπξνζηά απν ηελ εκπξνζζνθπιαθή, κε άκεζε αθαίξεζε ησλ 

λαξθψλ κεηά ηελ επέκβαζε, ή θαη σο πξνζηαζία ηνπ επεξρφκελνπ 

ζηξαηεχκαηνο απφ ππεξθαιαγγηζκφ, κε ηνπνζέηεζε λαξθψλ ζηα πιαηλά ηεο 

πνξείαο. 

 Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 επέηξεςε ηελ 

ηνπνζέηεζε αληηαξκαηηθψλ λαξθψλ θαη λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ ζε 

ηεξάζηηα θιίκαθα, κε ππξαχινπο, ππξνβφια φπια θαη αεξνζθάθε. Ζ 

αλάπηπμε αξγφηεξα ησλ ηνπνζεηνχκελσλ εμ’απνζηάζεσο λαξθψλ (remotely 

delivered mine, RDM) ζεσξείηαη νηη είλαη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ 

κεηέβαιε ξηδηθά ηε ρξήζε ησλ λαξθψλ θαη ηηο θαηέζηεζε θαηά βάζε επηζεηηθφ 

πνιεκηθφ κέζν. Οη λάξθεο κπνξνχλ πιένλ λα ηνπνζεηνχληαη πνιχ πην 

γξήγνξα, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δξαζηηθά θαη αιφγηζηα εθεί νπνπ ππάξρεη 

αθφκα θαη κφλν απεηιή έιεπζεο ηνπ αληίπαινπ ζηξαηεχκαηνο. 

 

ΙΣΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΝΑΡΚΩΝ 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη ηελ εθζηξαηεία ζηε 

Βφξεηα Αθξηθή, ζε Αίγππην θαη Ληβχε (1942) κφιν ηνπ φηη παξέκελαλ πνιιά 

ρξφληα κέρξη ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο πεξί ζπκβαηηθψλ φπισλ, πνιιά 

απν ηα ζπκκεηέρνληα ζηξαηεχκαηα αθνινχζεζαλ θνηλή δενληνινγία, 

ζεκαδεχνληαο θαη θξαηψληαο αξρεία ησλ λαξθνπεδίσλ, πνιιέο θνξέο κε ηνπο 

ράξηεο λα ηίζεληαη ζε δεκφζηα ρξήζε. Γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε απνπζία 

χπαξμεο θπζηθψλ εκπνδίσλ, έγηλε ηεξάζηηα ρξήζε πξνζρεδηαζκέλσλ 

                                                             
19

 Facts about Landmines, ιςτοςελίδα του οργανιςμοφ CARE, 
http://www.care.org/emergencies/facts-about-landmines  

http://www.care.org/emergencies/facts-about-landmines


- 27 - 
 

λαξθνπεδίσλ σο πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα ζηηο ακπληηθέο ζέζεηο ησλ 

ζηξαηεπκάησλ. Παξφιε ηε ραξηνγξάθεζε, νη δπλάκεηο δελ ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο απφ θακία λνκηθή δχλακε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθθαζάξηζε 

ησλ λαξθνπεδίσλ ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχξξαμεο. Πιένλ είλαη ζρεδφλ 

ζίγνπξν νηη ε επηζήκαλζε απηψλ ησλ λαξθνπεδίσλ έρεη ραζεί, κε ηε ζπλερή 

αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ηεο άκκνπ, θαη πνιινί απν ηνπο 

ππάξρνληεο ράξηεο ζεσξνχληαη ζήκεξα ζρεδφλ άρξεζηνη. 

 Σελ ίδηα επνρή ζηελ Δπξψπε, λάξθεο, θπξίσο αληηαξκαηηθέο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηελψο απφ φια ηα ζηξαηεχκαηα, κε απνηέιεζκα αθφκα 

θαη κέρξη ην 1996 λα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο ζηελ 

Οιιαλδία θαη ηε ινβαθία. ηε Γαιιία θάπνηεο πεξηνρέο ηίζεληαη αθφκα εθηφο 

ρξήζεο ιφγσ ησλ λαξθνπεδίσλ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ ηεο Κνξέαο (1951 - 1953) νη 

πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο πνπ ζπκκεηείραλ επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κεγάιν αξηζκφ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ πεδηθνχ 

ηεο Κίλαο θαη ηεο Βφξεηαο Κνξέαο. Όηαλ απαηηήζεθε ε κεηαθίλεζε ηνπο γηα 

ηαθηηθνχο ζθνπνχο, απηέο νη λάξθεο απνδείρηεθαλ πνιχ δχζθνιεο ζηελ 

αθαίξεζε θαη επηθίλδπλεο ηφζν γηα θηιηθά ζηξαηεχκαηα φζν θαη γηα ηνπο 

αληηπάινπο. Ζ επηζήκαλζε ησλ λαξθνπεδίσλ ήηαλ δχζθνιε ππφζεζε ιφγσ 

ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ βνκβαξδηζκψλ απφ ηελ Κηλέδηθε πιεπξά, θαη 

πηζαλφηαηα νη ράξηεο πνπ δφζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο Βφξεηαο θαη ηεο Νφηηαο 

Κνξέαο κεηά ηε ιήμε ησλ ζπξξάμεσλ λα ήηαλ ειιηπείο. 

 ηνλ Πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ (1958 - 1968) λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πεξηθιείζνπλ νιφθιεξα ρσξηά ησλ Βηεηθφγθ, αιιά 

θαη ακπληηθέο ζέζεηο ησλ Ζ.Π.Α. . 

Καλέλα απν ηα ζπκκεηέρνληα ζηξαηφπεδα δελ θξαηνχζε πιήξε αξρεία ησλ 

πεδίσλ λαξθψλ ηνπο, εηδηθά φηαλ επξφθεηην γηα ηεκάρηα πνπ είραλ 

ηνπνζεηεζεί εμ’απνζηάζεσο ή κε ελαέξηεο ελέξγεηεο. 

 ηνλ πφιεκν Ηλδίαο – Παθηζηάλ (1947 - 48, 1966, 1971) παξαηεξείηαη 

κηα πξσηνθαλήο ρξήζε ησλ λαξθψλ σο πνιεκηθφ εξγαιείν, ίζσο κνλαδηθή 

φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζνρή πνπ δφζεθε. Πνιχ κηθξφο αξηζκφο 

λαξθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ, 

θαη νη επηρεηξήζεηο δξνκνινγνχληαλ κφλν απφ εθπαηδεπκέλν θαη ππεχζπλν 

ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ. ηα πεδία ησλ λαξθψλ έγηλε πξνζεθηηθή θαη 

ιεπηνκεξήο ζήκαλζε θαη νη ράξηεο ησλ πεδίσλ αληαιιάρηεθαλ θαη απν ηηο 

δχν πιεπξέο κεηά ην πέξαο ησλ ερζξνπξαμηψλ, θαζψο ππήξμε ζπλεξγαζία 

γηα ηε γξήγνξε θαη έγθαηξε αθαίξεζε ησλ λαξθψλ.  

 Ζ ζρεηηθά κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπθξνχζεσλ νδήγεζε ζε 

ζπλνιηθά κηθξφ αξηζκφ λαξθψλ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο νηη ηα λαξθνπέδηα 

είραλ ηνπνζεηεζεί ζε πνιχηηκεο αγξνηηθέο πεξηνρέο πξνέηξεςε θαη ηηο δπν 

πιεπξέο ζηε γξήγνξε θαη αθξηβή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. εκεηψζεθαλ 

ειάρηζηεο απψιεηεο, ιφγσ ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο κε ηελ 

νπνία ηειέζηεθε ε φιε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε.  

 ηνλ πφιεκν Ηλδίαο – Κίλαο (1962) ππήξμε απξνγξακκάηηζηε ρξήζε 

λαξθψλ ζε δπζπξφζηηα εδάθε, φπνπ νη δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε 
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ρηνλνπηψζεηο θαη νη θαζηδήζεηο θαηέζηεζαλ αλαπνηειεζκαηηθέο ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ραξηνγξάθεζε ησλ πεδίσλ. 

 Ο πφιεκνο Ρνδεζίαο – Εηκπάκπνπε (1963, 1974 - 1980) είδε αιφγηζηε 

θαη άζθνπε ρξήζε λαξθψλ, κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Πάλσ απν 1.5 

εθαηνκκχξηα λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ ηνπνζεηήζεθαλ θαηά κήθνο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο Εηκπάκπνπε κε ηε Εάκπηα θαη ηε Μνδακβίθε. Πξνο ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ, θαη θαζψο ηα λαξθνπέδηα δελ θαηάθεξλαλ λα απνηξέςνπλ ηελ 

είζνδν αληάξηηθσλ δπλάκεσλ, αζηπλνκηθνί έθεδξνη ηνπνζεηνχζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά βφκβεο αλάκεζα ζηηο λάξθεο. Ζ θάζε ζηξαηησηηθή κνίξα 

αλέπηπμε δηθέο ηεο πνιεκηθέο ηαθηηθέο πνπ απέηξεπαλ ηνπο κεραληθνχο ηνπ 

ελφο ζηξαηεχκαηνο λα εηζέιζνπλ ζην λαξθνπέδην ηνπ άιινπ. Απν ην 1980 έρεη 

γίλεη εθθαζάξηζε κφλν ηνπ 10% ησλ λαξθνπεδίσλ, θαη νη θπβεξλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα απνλαξθνζέηεζε έρνπλ απνδεηρζεί αλεπαξθείο ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ ηεξάζηηα θιίκαθα ηνπ πξνβιήκαηνο. Απν ηα ελαπνκείλαληα πεδία 

λαξθψλ, ην 87% βξίζθεηαη παξάιιεια ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαη πιένλ ε 

πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε θαη νη θξάθηεο έρνπλ αθαηξεζεί, θάηη πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα κεγάιν αξηζκφ ζαλάησλ θαη αθξσηεξηαζκψλ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 ηηο ζπξξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Νφηηα Αθξηθή (απν ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 έσο ην 1994) θαηά ηνπ απαξηράηλη θαη ππεξ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο Νακίκπηα, λαξθνπέδηα ηέζεθαλ απν ηελ Ακπληηθή Γχλακε 

ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ζε πεξηθξαγκέλεο πεξηνρέο κε θαηάιιειε ζήκαλζε, γχξσ 

απφ ζηξαηησηηθνχο θαηαπιηζκνχο θαη εγθαηαζηάζεηο. Παξφιεο ηηο 

πξνθπιάμεηο, ε ζπληήξεζε ησλ λαξθνπεδίσλ απνδείρηεθε δχζθνιε θαη 

επηθίλδπλε ππφζεζε. Οη λάξθεο «θηλνχληαλ» ζην εζσηεξηθφ ηνπ εδάθνπο 

ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ βξνρνπηψζεσλ, θαη ππήξμαλ ζπρλά 

αηπρήκαηα αλάκεζα ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ζπληήξεζε αθξηβψο επεηδή νη 

λάξθεο δελ είραλ παξακείλεη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. 

 ηνπο Αξαβντζξαειηλνχο Πνιέκνπο (1967 θαη 1973) νη Ηζξαειηλέο, 

Αηγχπηηεο θαη πξηαθέο δπλάκεηο ηνπνζέηεζαλ λαξθνπέδηα θαηα κήθνο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπο. Τπήξμαλ απψιεηεο ιφγσ ησλ λαξθψλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο 

(κέρξη θαη αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο απεκπινθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) αθφκα 

θαη κεηά ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, παξφιν πνπ ε Ηζξαειηλή πιεπξά 

παξέδσζε ηνπο ράξηεο ησλ λαξθνπεδίσλ ηεο. 

 ην Σζαλη (1973 - 1994) νη δπλάκεηο εηζβνιήο ηεο Ληβχεο ηνπνζέηεζαλ 

λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ θαη αληηαξκαηηθέο θαηα βάζε ζε ηπραίεο ζέζεηο, 

δίρσο πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε, θαη δελ δφζεθαλ ράξηεο ζηελ θπβέξλεζε κεηά 

ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ. 

 ηελ Αγθφια (1975 - 1996) λάξθεο ηνπνζεηήζεθαλ απν ηνπο ζηξαηνχο 

ηεο Κνχβαο, ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, ηεο Αγθφιαο θαη απν ηελ UNITA. Τπήξμε 

ειάρηζηε ζήκαλζε θαη ραξηνγξάθεζε, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λάξθεο 

ηνπνζεηνχληαλ ζε αεξνδηάδξνκνπο θαη ζηδεξνδξφκνπο, θαζψο θαη ζε 

νκφθεληξνπο δαθηχιηνπο γχξσ απν πφιεηο. Ζ Αγθφια ζεσξείηαη νηη είλαη 

πηζαλφηαηα ε πην βαξηά πξνζβεβιεκέλε απν λάξθεο ρψξα ζηελ Αθξηθή. 

 Κακία απν ηηο ζπγθξνπφκελεο δπλάκεηο ζηελ Κακπφηδε (1978 - 1996) 

δελ πξαγκαηνπνίεζε ραξηνγξάθεζε ή ζήκαλζε ησλ λαξθνπεδίσλ, θη 

επνκέλσο δελ ππήξραλ δηαζέζηκνη ράξηεο φηαλ μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο 
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απνλαξθνζέηεζεο. Ζ Κακπφηδε έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλαπήξσλ απν 

ηξαχκαηα ιφγσ λαξθψλ αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο. 

 ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ζην Αθγαληζηάλ (απφ ην 1979 θαη κεηά) 

πιεζψξα λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ ηνπνζεηήζεθαλ επξέσο απν φια ηα 

ζπκκεηέρνληα ζηξαηεχκαηα θαιχπηνληαο νιφθιεξν ην εζληθφ δίθηπν 

ππνδνκήο θαζψο θαη θαιιηεξγήζηκε γε, θαη θάπνηεο θνξέο αθφκα θαη 

θαηνηθεκέλα ρσξηά, κε απεπζείαο ελαέξηα ηνπνζέηεζε. Δθηελή λαξθνπέδηα 

ππάξρνπλ θαη θαηα κήθνο ησλ ζπλφξσλ κε ην Παθηζηάλ θαη ην Ηξάλ. Τπήξμαλ 

θξηθηέο απψιεηεο θαηά ηελ καδηθή επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ εμαηηίαο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ζήκαλζεο ησλ πεδίσλ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ζπλελλφεζεο θαη 

ηεο ηπραίαο θαη αδηάθξηηεο ηνπνζέηεζεο ησλ λαξθψλ απν φιεο ηηο πιεπξέο, νη 

δηαζέζηκνη ράξηεο θαηέιεμαλ λα είλαη αληηθαηηθνί θαη αζπλαθείο. Καηά 

ζπλέπεηα ην Αθγαληζηάλ ζεσξείηαη, καδί κε ηελ Αγθφια θαη ηελ Κακπφηδε, κηα 

απφ ηηο ηξεηο πην πιεγείζεο απν λάξθεο ρψξεο ζηνλ θφζκν.  

 ηνλ πφιεκν Ηξάλ – Ηξάθ (1980 - 1989) θαη νη δπν πιεπξέο έθαλαλ 

αιφγηζηε ρξήζε λαξθψλ. Με ηελ απνπζία ζχγρξνλσλ κέζσλ, νη 

«εθθαζαξίζεηο» ησλ λαξθνπεδίσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ απν «κάξηπξεο», 

αλάκεζα ζε απηνχο θαη παηδηά, νη νπνίνη δηέζρηδαλ ηα πεδία ησλ λαξθψλ 

ελεξγνπνηψληαο ηηο λάξθεο θαη αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηα επίζεκα 

ζηξαηεχκαηα. Πνιχ ιίγα λαξθνπέδηα ραξηνγξαθήζεθαλ θαη ζεκαηνδνηήζεθαλ 

επαξθψο. 

 ηελ Κξναηία (1991 - 1995), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη κε ηνπο έξβνπο ηεο 

Βνζλίαο, κεγάινο αξηζκφο αληηαξκαηηθψλ λαξθψλ θαη λαξθψλ θαηά 

πξνζσπηθνχ ηνπνζεηήζεθε ζηε ρψξα, ρσξίο νπζηαζηηθή ραξηνγξάθεζε θαη 

ζήκαλζε. Οη ράξηεο πνπ δφζεθαλ ζηα Ζλσκέλα Έζλε ην 1993 ήηαλ 

αλεπαξθνχο πνηφηεηαο θαη αηειείο, αλ θαη πην πξφζθαηα έγηλαλ δηαζέζηκνη 

θαιχηεξνη ράξηεο. 

 Νάξθεο ηνπνζεηήζεθαλ απν φιεο ηηο πιεπξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ελφπισλ ζπξξάμεσλ ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε (1992 - 1995) αθήλνληαο πίζσ 

ηνπο πεξηνρέο κείδνλνο θηλδχλνπ, κε αλεπαξθή ζήκαλζε ζηα λαξθνπέδηα. 

Πεξίπνπ 3 κε 6 εθαηνκκχξηα λάξθεο εθηηκάηαη νηη παξακέλνπλ ζην έδαθνο. 

 Δίλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα νηη 

ιίγεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ππάξμεη φπνπ ε ρξήζε λαξθψλ σο πνιεκηθφ κέζν 

είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ. Δίλαη 

θαλεξφ ινηπφλ πσο ηέηνηα ρξήζε είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε, θαη ν 

ηζρπξηζκφο νηη νη λάξθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έλλνκα θαη ππεχζπλα 

είλαη αζηαζήο, κηαο θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηέθνληαη σο απφδεημε ηνπ 

ελαληίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 
ΤΝΘΗΚΔ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

 

 

ΤΝΘΗΚΔ ΙΣΟΡΙΚΗ ΗΜΑΙΑ 

 

 Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ επεμεξγαζία ησλ επηκέξνπο ζπλζεθψλ δηεζλνχο 

δηθαίνπ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα ηεο ρξήζεο ηεο λάξθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ, πξέπεη πξψηα λα κηιήζνπκε γηα ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ησλ δηεζλψλ λνκηθψλ ελεξγεηψλ κε ζέκα ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην πεδίν ηεο κάρεο θαη εθηφο απηνχ, ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ρξήζεο φπισλ θαη ηνλ αθνπιηζκφ. 

 

Α’ ύμβαζη ηηρ Γενεύηρ (1864) 

Μεηά ηελ ηέιεζε ηεο Γηάζθεςεο ηεο Γελεχεο ην 1863, ην Διβεηηθφ 

Οκνζπνλδηαθφ πκβνχιην ζπγθάιεζε δηπισκαηηθή δηάζθεςε κε 

πξνζθαιεζκέλεο φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ηφηε Δπξσπαηθψλ θξαηψλ θαζψο 

θαη θάπνηα Ακεξηθάληθα θξάηε, κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ πηνζέηεζε 

κηαο πνιπκεξνχο ζχκβαζεο κε ζέκα ηε θξνληίδα θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ηξαπκαηηψλ ελ θαηξψ πνιέκνπ. Ζ δηάζθεςε δηήξθεζε απφ ηηο 

8 έσο ηηο 22 Απγνχζηνπ 1864, θαη ην θείκελν ηεο χκβαζεο (κε πιήξεο φλνκα 

«Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies 

in the Field») πηνζεηήζεθε απφ φια ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε ηεο δηάζθεςεο 

ρσξίο πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Οη θπξηφηεξεο αξρέο πνπ ζεκειηψζεθαλ απφ ηε χκβαζε (θαη 

δηαηεξήζεθαλ αξγφηεξα απφ ηηο επφκελεο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο) ήηαλ νη 

εμήο:  

- κέξηκλα, πεξίζαιςε θαη θξνληίδα γηα φινπο ηνπο ηξαπκαηίεο πνιέκνπ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ πιεπξά ηνπο ζηελ έλνπιε 

ζχγθξνπζε 

- νπδεηεξφηεηα θαη δηθαίσκα ηνπ απαξαβίαζηνπ γηα ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κνλάδεο 

- πηνζέηεζε ηνπ ζπκβφινπ ηνπ εξπζξνχ ζηαπξνχ ζε ιεπθφ θφλην σο 

έκβιεκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο θαη παξνρήο ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 

 Σα πξψηα απηά 10 άξζξα ηεο χκβαζεο απνηέιεζαλ βάζε ηφζν γηα ηηο 

επφκελεο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο, φζν θαη γηα άιιεο κειινληηθέο ζπκθσλίεο 

δηεζλνχο ραξαθηήξα. 

 Ζ χκβαζε ηνπ 1864 επεθηάζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο 

πκβάζεηο ηνπ 1906, ηνπ 1929 θαη ηνπ 1949 ζρεηηθά κε ηα ίδηα ζέκαηα.  

 

Γιακήπςξη ηηρ Αγίαρ Πεηπούποληρ (1868) 

 Ζ Γηαθήξπμε ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο (Declaration Renouncing the Use, 

in Time of War, of certain Explosive Projectiles) απνηειεί ηελ πξψηε επίζεκε 
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ζπκθσλία πνπ έρεη σο ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ φπισλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. 

 Σν 1863 εθεπξίζθεηαη απφ Ρσζηθφ πνιεκηθφ πξνζσπηθφ έλα είδνο 

ζθαίξαο ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα εθξήγλπηαη κε ηελ επαθή κε ζθιεξφ πιηθφ. 

Σν βιήκα ηξνπνπνηείηαη ην 1867 ψζηε λα εθξήγλπηαη θαη κε ηελ επαθή κε 

καιαθφηεξεο επηθάλεηεο, θαη ε ζθαίξα θξίλεηαη απφ ηφηε θαη ζην εμήο 

απάλζξσπν εξγαιείν πνιέκνπ. Ζ Ρσζηθή Κπβέξλεζε, κε ζέινληαο λα 

επηηξέςεη ηε ρξήζε ηεο ζθαίξαο είηε απφ ην ίδην ηεο ην ζηξαηησηηθφ 

πξνζσπηθφ είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, πξνηείλεη ηε ζχλαςε δηεζλνχο 

πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο γηα ηελ απαγφξεπζή ηεο. Ζ ζρεηηθή Γηαθήξπμε 

ζπληάζζεηαη ζηηο 29 Ννεκβξίνπ ηνπ 1868 θαη ππνγξάθεηαη ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 

αξρηθά απφ 17 ζπκβαιιφκελα θξάηε, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Διιάδαο. Με ηε 

δηαθήξπμε απηή, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο δεζκεχνληαη λα 

απνθεξχζζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχξξαμεο, ηε ρξήζε βιεκάησλ (κε 

βάξνο κηθξφηεξν απφ 400 γξακκάξηα), απφ ην ζηξαηησηηθφ ή λαπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπο, πνπ είηε έρνπλ εθξεθηηθέο ηδηφηεηεο είηε πεξηέρνπλ θξνηηθέο 

ή εχθιεθηεο νπζίεο. 

 Ζ πηνζέηεζε ηεο δηαθήξπμεο επηβεβαίσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνλ θαλφλα 

ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θαηαθξίλεηαη ε ρξήζε φπισλ θαη 

βιεκάησλ πνπ πξνθαινχλ πεξηηηφ πφλν. Ο ίδηνο θαλνληζκφο 

επαλαδηαηππψζεθε αξγφηεξα ζην άξζξν 23 ησλ πκβάζεσλ ηεο Υάγεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηηο δηπισκαηηθέο δηαζθέςεηο ηνπ 1899 θαη ηνπ 1907. Ζ 

Γηαθήξπμε ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πηνζέηεζε κειινληηθψλ θαλνληζκψλ πάλσ ζε παξφκνηα ζέκαηα. 

 

Γιάζκετη ηυν Βπςξελλών (1874) 

 Μεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Σζάξνπ Αιέμαλδξνπ Β’ ηεο Ρσζίαο 

αληηπξφζσπνη απν 15 Δπξσπαηθά Κξάηε ζπλαληήζεθαλ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 

27 Ηνπιίνπ ηνπ 1874 κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ην ζρέδην δηεζλνχο ζπκθσλίαο 

κε ζέκα ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα έζηκα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ. Ζ 

ζχκβαζε δελ θπξψζεθε πνηέ νξηζηηθά, θαζψο δελ θαηφξζσζε λα ζπκθσλεζεί 

ε πξνβιεπφκελε δέζκεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ απφ φια ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε. Ωζηφζν, ην ζρέδην ηεο ζπκθσλίαο απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο κνξθνπνίεζεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ θαλνληζκψλ 

ηνπ δηθαίνπ ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ. Σα άξζξα ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο 

επηβεβαηψλνπλ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Πξψηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο θαη 

αλαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ απαγφξεπζε φπισλ, βιεκάησλ θαη πιηθνχ 

πνπ πξνθαινχλ αλψθειν πφλν, φπσο ππαγνξεχεη ε Γηαθήξπμε ηεο Αγίαο 

Πεηξνχπνιεο ηνπ 1868. 

 

Δγσειπίδιο ηηρ Οξθόπδηρ (1880) 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Βξπμειιψλ ην 1874, ην 

Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γηθαίνπ αλέζεζε ζε κηα επηηξνπή ηελ κειέηε ησλ 

ζπκβάλησλ θαη ησλ θεηκέλσλ ηεο δηάζθεςεο. Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ηεο 

επηηξνπήο ήηαλ ε έθδνζε, ην 1880, ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηεο Ομθφξδεο, γλσζηφ 

θαη σο Δγρεηξίδην ησλ Καλφλσλ ηνπ Πνιέκνπ ζηελ Ξεξά (Oxford Manual on 
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the Laws of War on Land). ηνλ πξφινγφ ηνπ, ην εγρεηξίδην εμεγεί πσο ε 

Γηάζθεςε ησλ Βξπμειιψλ, παξφιν πνπ δελ θπξψζεθε πνηέ νξηζηηθά, 

απνηέιεζε βαζηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη ην έξγν ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ ζα επηρεηξνχζε λα είλαη ν ζπλερηζηήο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

ηφρνο ηνπ εγρεηξηδίνπ ήηαλ λα ηεζεί σο γλψκνλαο γηα ηελ αλάπηπμε 

λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ πάλσ ζην ζέκα ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ απφ φζα 

θξάηε ην επηζπκνχζαλ. 

 Σν εγρεηξίδην κε ηα άξζξα ηνπ θσδηθνπνηεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ εληφο θαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο, θαη ζέηεη 

θαλνληζκνχο γηα ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ακάρσλ, ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ 

αηρκαιψησλ πνιέκνπ, κε ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε απηνχο φηαλ 

είλαη αλαγθαίν. Δπηπιένλ, επηθαιείηαη ηε Γηαθήξπμε ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο 

ζχκθσλα κε ηελ απαγφξεπζε νξηζκέλσλ φπισλ, βιεκάησλ θαη άιισλ 

πνιεκηθψλ πιηθψλ, θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απνθπγήο 

ελεξγεηψλ «αρξείαζηεο δξηκχηεηαο».20 

 Σν εγρεηξίδην απνηέιεζε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ θσδηθνπνίεζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ πνιέκνπ πνπ αθνινχζεζε ηηο Γηαζθέςεηο ηεο Υάγεο κεξηθά 

ρξφληα αξγφηεξα. 

 

Α’ Διπηνεςηική Γιάζκετη ηηρ Υάγηρ (1899) 

 Ζ πξψηε Δηξελεπηηθή Γηάζθεςε ηεο Υάγεο ζπγθαιέζηεθε κεηά απφ 

πξσηνβνπιία ηνπ Σζάξνπ Νηθφιανπ Β’ ηεο Ρσζίαο, κε ζθνπφ «ηελ αλαδήηεζε 

ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ γηα ηε δηαζθάιηζε... καθξφρξνλεο εηξήλεο 

θαη... ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξννδεπηηθήο αλάπηπμεο ήδε ππάξρνλησλ 

εμνπιηζκψλ».21 

 Ζ δηάζθεςε δηήξθεζε απφ ηηο 18 Ματνπ έσο ηηο 26 Ηνπιίνπ ηνπ 1899, κε 

ηε ζπκκεηνρή 26 αληηπξνζψπσλ θπβεξλεηηθψλ κεξψλ. Παξφιν πνπ ε 

Γηάζθεςε δελ θαηφξζσζε λα θηάζεη ζε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ηνλ αξρηθφ 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπγθαιέζηεθε (δειαδή, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηε κείσζε 

ησλ πνιεκηθψλ εμνπιηζκψλ), είρε σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε ηεο Α’ 

χκβαζεο ηεο Υάγεο. ηελ ηειηθή ηεο πξάμε, ε Γηάζθεςε δηαηχπσζε 

νκφθσλα ηελ απφθαζε νηη ηα ηέιε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ 

δχζθνιν θνξηίν παγθνζκίσο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπο είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ 

πιηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ηεο αλζξσπφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ε ηειηθή πξάμε 

εμέθξαζε ηελ νκφθσλε «επρή» φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ ζχγθιεζε 

ζην ζχληνκν κέιινλ κηαο εηδηθήο Γηάζθεςεο κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

χκβαζεο. 

 

Α’ ύμβαζη ηηρ Υάγηρ 

 Σν ζχλνιν πνπ απνθαινχκε χκβαζε ηεο Υάγεο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηξεηο θχξηεο ζπλζήθεο πνπ ζπκπιεξψλνληαη απν ηξεηο 

                                                             
20

 The Laws of War on Land. Oxford, 9 September 1880, άρκρο 4. τθν ιςτοςελίδα 
https://www.icrc.org/ihl/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/6a5d425d29d9d6dbc125641e0032e
c97?OpenDocument Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 
21

 Ρώςικο υπόμνθμα, 30/12/1898 – 11/1/1899. τθν ιςτοςελίδα 
https://www.icrc.org/ihl/INTRO/145?OpenDocument Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 

https://www.icrc.org/ihl/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/6a5d425d29d9d6dbc125641e0032ec97?OpenDocument
https://www.icrc.org/ihl/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/6a5d425d29d9d6dbc125641e0032ec97?OpenDocument
https://www.icrc.org/ihl/INTRO/145?OpenDocument
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πξφζζεηεο δηαθεξχμεηο. Ζ χκβαζε ππεγξάθε ζηηο 29 Ηνπιίνπ ηνπ 1899 θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 4 επηεκβξίνπ ηνπ 1900. 

 Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο αζρνιήζεθαλ κε ηα ζέκαηα ηεο 

εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ, κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ πνιέκνπ ζηελ μεξά, κε ηε δηακφξθσζε ησλ ππάξρνλησλ 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ ζηε ζάιαζζα, θαη κε ηελ 

πξνζηαζία θαη θξνληίδα ησλ ακάρσλ θαη ησλ ηξαπκαηηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο Α’ χκβαζεο ηεο Γελεχεο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαθεξχμεηο (νη 

νπνίεο δελ θπξψζεθαλ απφ φια ηα ζπκκεηέρνληα κέξε) αζρνιήζεθαλ κε 

ζέκαηα φπσο ε ρξήζε βιεκάησλ θαη εθξεθηηθψλ πνπ ξίπηνληαη απφ κπαιφληα 

ή άιια αλάινγα κέζα κεηαθνξάο, κε ηε ρξήζε βιεκάησλ πνπ δηαρένπλ 

επηβιαβή θαη αζθπμηνγφλα αέξηα, θαη κε ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζθαηξψλ πνπ επεθηείλνληαη κε ηελ επαθή κε ην 

αλζξψπηλν ζψκα. 

 Απηή ε ζχκβαζε εκπεξηείρε επίζεο ηελ πνιχ ζεκαληηθή δεκηνπξγία ηνπ 

Μφληκνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

   

Β’ Διπηνεςηική Γιάζκετη ηηρ Υάγηρ (1907) 

 Ζ δεχηεξε Δηξελεπηηθή Γηάζθεςε ηεο Υάγεο πξνηάζεθε αξρηθά ην 1904 

απφ ηνλ ηφηε Πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, Θεφδσξν 

Ρνχδβειη, θαη ζπγθαιέζηεθε ηειηθά ην 1907 κε πξσηνβνπιία ηνπ Σζάξνπ 

Νηθφιανπ Β’. Ζ Γηάζθεςε δηήξθεζε απφ ηηο 15 Ηνπλίνπ εσο ηηο 18 Οθησβξίνπ 

ηνπ 1907, θαη ζπγθέληξσζε θπβεξλεηηθνχο αληηπξνζψπνπο απφ 44 θξάηε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα κέιε ηεο 

Γηάζθεςεο αλαζεψξεζαλ ηηο πξνππάξρνπζεο ζπκβάζεηο θαη έθηαζαλ ηέινο 

ζηελ πηνζέηεζε ηεο Β’ χκβαζεο ηεο Υάγεο. 

 ηελ ηειηθή ηεο πξάμε ε Γηάζθεςε επηβεβαίσζε ηελ νκφθσλε 

απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο δηάζθεςεο, θαη επαλαδηαηχπσζε ηελ απφθαζε 

γηα κείσζε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ δελ θάλεθε λα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην δηάζηεκα αλάκεζα ζηηο δπν δηαζθέςεηο. Αληίζεηα, νη 

δαπάλεο γηα ηηο πνιεκηθέο εθζηξαηείεο θαίλνληαλ λα είραλ απμεζεί αηζζεηά ζε 

φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο έθηνηε. Οη θπβεξλήζεηο φισλ ησλ ρσξψλ 

θαιέζηεθαλ ζε ζνβαξή επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο. 

 ηελ ηειηθή πξάμε εθθξάζηεθε επίζεο ε «επρή» νηη ζε πεξίπησζε 

πνιεκηθήο θαηάζηαζεο νη αξκφδηεο αξρέο ζα κεξηκλνχλ εηδηθά γηα ηελ 

δηαζθάιηζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ εηξεληθψλ ζρέζεσλ, πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ 

αθνξά ηηο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ 

αληηκαρφκελσλ θξαηψλ θαη νπδέηεξσλ θξαηψλ. 

 Ζ Γηάζθεςε εμέθξαζε ηέινο ηελ επηζπκία γηα κηα επφκελε Δηξελεπηηθή 

Γηάζθεςε, ζε αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηα ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζα ππέβαιαλ πξνηάζεηο γηα ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα 

ζηελ επφκελε δηάζθεςε. 

 Μηα ηξίηε Δηξελεπηηθή Γηάζθεςε είρε ηειηθά πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ην 

1915, αιιά δελ θαηάθεξε πνηέ λα πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηεο έλαξμεο ηνπ Α’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 
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Β’ ύμβαζη ηηρ Υάγηρ 

 Ζ Β’ χκβαζε ηεο Υάγεο απνηειείηαη απφ 13 επηκέξνπο ζπλζήθεο, 

ηξεηο απφ ηηο νπνίεο απνηεινχζαλ αλαζεσξήζεηο ησλ πκβάζεσλ ηνπ 1899, 

θαζψο θαη κία πξφζζεηε δηαθήξπμε. Ζ χκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 18 

Οθησβξίνπ ηνπ 1907 απφ 44 ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 26 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1910. Σα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο αζρνιήζεθαλ κε ζέκαηα 

φπσο ν εηξεληθφο δηαθαλνληζκφο ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ, ε πεξαηηέξσ 

θσδηθνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηηο πνιεκηθέο εθζηξαηείεο επί ηεο μεξάο, 

ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ νπδέηεξσλ κεξψλ ζε πεξίπησζε 

έλνπιεο ζχξξαμεο, θαη ηέινο νη λένη θαλνληζκνί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ 

ζηε ζάιαζζα, πνπ πεξηειάκβαλαλ θαλνληζκνχο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά σο 

πξνο αληίπαια εκπνξηθά πινία ζε πεξίπησζε θήξπμεο πνιεκηθήο 

αληηπαξάζεζεο, ηε κεηαηξνπή εκπνξηθψλ πινίσλ ζε πνιεκηθά, ην 

βνκβαξδηζκφ απν πνιεκηθά πινία ελ θαηξψ πνιέκνπ, θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

απηφκαησλ ππνβξχρησλ λαξθψλ κε ιεηηνπξγία επαθήο. 

 

Β’ ύμβαζη ηηρ Γενεύηρ (1906) 

 Ζ αλάγθε γηα ηε δεχηεξε χκβαζε ηεο Γελεχεο είρε εθθξαζηεί ήδε ζην 

θείκελν ηεο Α’ χκβαζεο ηεο Υάγεο, πνπ δεηνχζε ζηελ ηειηθή ηνπ πξάμε ηελ 

εθ λένπ κειέηε θαη αλαζεψξεζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο πξψηεο χκβαζεο. Ζ 

χκβαζε («Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded 

and Sick in Armies in the Field»), κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεζλνχο 

Δπηηξνπήο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ζπληάρζεθε ζε 33 άξζξα θαη ππνγξάθεθε 

ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 1906. Ζ ζχκβαζε πεξηέιαβε λέεο δηαηάμεηο πάλσ ζηα 

ζέκαηα ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ ακάρσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ άζρεκσλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ, θαη ηξνπνπνίεζε παιαηφηεξεο δηαηάμεηο, εηζάγνληαο 

λέεο ιεπηνκέξεηεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο αθξηβέζηεξε νξνινγία φπνπ 

ρξεηαδφηαλ. Ζ ζχκβαζε αληηθαηαζηάζεθε κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηελ επφκελε 

ζχκβαζε ηνπ 1929, αιιά παξέκεηλε ζε ηζρχ κέρξη ην 1970. 

 

Γ’ ύμβαζη ηηρ Γενεύηρ (1929) 

 Μεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Διβεηηθνχ Οκνζπνλδηαθνχ πκβνπιίνπ, 

θαη κε γλψκνλα ηελ επηζπκία γηα αλαζεψξεζε ηεο πξνεγνχκελεο χκβαζεο 

ηεο Γελεχεο, ζπγθαιέζηεθε δηεζλήο δηπισκαηηθή δηάζθεςε ζηε Γελεχε ε 

νπνία δηήξθεζε απφ ηελ 1ε έσο ηηο 27 Ηνπιίνπ ηνπ 1929, κε ηε ζπκκεηνρή 

αληηπξνζψπσλ απφ 47 θξάηε. Ζ δηάζθεςε εξγάζηεθε πάλσ ζε δχν ζρέδηα 

ζχκβαζεο πνπ είραλ ππνβιεζεί απν ηεο ΓΔΔ, θαη πηνζέηεζε ηειηθά ηε Γ’ 

χκβαζε ηεο Γελεχεο, κε δχν ηκήκαηα, έλα ζρεηηθά κε ηνπο ηξαπκαηίεο θαη 

έλα ζρεηηθά κε ηνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ («Convention for the Amelioration 

of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field» θαη 

«Convention relative to the Treatment of Prisoners of War»). Οη δπν 

ζπκβάζεηο ζπληάρζεθαλ ζε 39 θαη 97 άξζξα αληίζηνηρα θαη ππνγξάθεθαλ 

καδί ζηηο 27 Ηνπιίνπ ηνπ 1929. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε δηαηχπσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1906 δελ ήηαλ πνιχ 

αμηνζεκείσηεο. Δηζάρζεθαλ λέεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζηαζία 
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ησλ ηαηξηθψλ αεξνζθαθψλ θαη ηα εκβιήκαηα ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

ζχκβαζε γηα ηε κεηαρείξηζε ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ ζεσξείηαη νηη πεξηέρεη 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο, ζπκπιεξψλνληαο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πκβάζεσλ ηεο Υάγεο θαη δηνξζψλνληαο αξθεηέο ειιείςεηο (θαη ηε γεληθφηεξε 

έιιεηςε αθξίβεηαο) πνπ είραλ εληνπηζηεί θαηα ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, κε ηελ πξαθηηθή δηεπζέηεζε πνπ είρε ρξεηαζηεί λα γίλεη πάλσ ζε 

ζρεηηθά δεηήκαηα.  

 Ζ Γ’ χκβαζε αληηθαηαζηάζεθε θαη έπαπζε λα ηζρχεη κε ηελ πηνζέηεζε 

ηεο Γ’ χκβαζεο ηνπ 1949. 

 

Γ’ ύμβαζη ηηρ Γενεύηρ (1949) 

 Ήδε ζηελ ηειηθή πξάμε ηεο χκβαζεο ηνπ 1929 είρε εθθξαζηεί ε 

αλάγθε γηα κηα δηάζθεςε κε ζθνπφ ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 

πάλσ ζηα ηαηξηθά αεξνζθάθε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ μέλεο 

εζληθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο. 

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1939 ην Διβεηηθφ Οκνζπνλδηαθφ πκβνχιην 

θνηλνπνίεζε ζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ηα ζρέδηα ζχκβαζεο πνπ 

είραλ πξνεηνηκαζηεί απφ ηε ΓΔΔ, σο βάζε γηα κηα λέα δηάζθεςε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε Γελεχε ην 1940. Ζ δηάζθεςε αλαβιήζεθε ιφγσ ηεο 

εθθίλεζεο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, πξνεηνηκάζηεθαλ απν ηε ΓΔΔ, κε ηε 

βνήζεηα κηαο νκάδαο θπβεξλεηηθψλ εηδηθψλ, ηέζζεξα λέα ζρέδηα ζπκβάζεσλ 

πνπ ιάκβαλαλ ππφςε ηα γεγνλφηα ηνπ πξφζθαηνπ πνιέκνπ, θαη 

ζπκπεξηιάκβαλαλ αλαζεσξήζεηο γηα ηηο πξνεγνχκελεο πκβάζεηο ηεο 

Γελεχεο θαζψο θαη γηα ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηνπ 1907. Μεηά 

ηε δηπισκαηηθή δηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζηε Γελεχε απφ ηηο 21 Απξηιίνπ 

εσο ηηο 12 Απγνχζηνπ 1949, κε ηε ζπκκεηνρή 63 θπβεξλεηηθψλ κεξψλ, νη 

ηέζζεξηο ζπκβάζεηο πήξαλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Οη ζπκβάζεηο είλαη νη εμήο: 

 I – χκβαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ηχρεο ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ 

αζζελψλ ζηηο ελ εθζηξαηεία έλνπιεο δπλάκεηο 

 II – χκβαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ηχρεο ησλ ηξαπκαηηψλ, αζζελψλ θαη 

λαπαγψλ ησλ θαηά ζάιαζζα ελφπισλ δπλάκεσλ 

 III – χκβαζε γηα ηε κεηαρείξηζε ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ 

 IV – χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ελ θαηξψ πνιέκνπ 

 Οη ηέζζεξηο ζπκβάζεηο πνπ απνηεινχλ ηε Γ’ χκβαζε ηεο Γελεχεο 

ππνγξάθεθαλ ζηηο 12 Απγνχζηνπ 1949 θαη ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 21 

Οθησβξίνπ 1950. 

 

ςμπληπυμαηικά Ππυηόκολλα ηυν ςμβάζευν ηηρ Γενεύηρ (1977) 

 Μεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ηεζζάξσλ πκβάζεσλ ηεο Γελεχεο ηνπ 1949 

έγηλε μεθάζαξν νηη ζα ήηαλ απαξαίηεηνη πεξηζζφηεξνη ζπκπιεξσκαηηθνί 

θαλνληζκνί πνπ ζα αθνξνχζαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχξξαμεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη 

έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ζην Βηεηλάκ, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη άιια κέξε ηνπ 

θφζκνπ νδήγεζαλ ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα θαλνληζκνχο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 
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αλζξσπηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ Γηεζλήο Γηάζθεςε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ 1968 επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα πξφζζεηεο αλζξσπηζηηθέο 

ζπκβάζεηο, κε ηε ζηήξημε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ. Σν 1971 θαη ην 

1972, θαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Γηεζλνχο Γηάζθεςεο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ε 

ΓΔΔ ζπγθάιεζε δηαζθέςεηο θπβεξλεηηθψλ εηδηθψλ κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ θαλφλσλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ. Οη δηαζθέςεηο είραλ σο 

απνηέιεζκα δχν ζρέδηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηηο πκβάζεηο 

ηεο Γελεχεο, κε ζέκα ηηο δηεζλείο θαη κε δηεζλείο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο 

αληίζηνηρα. Ζ ΓΔΔ θαηέζεζε ηα ζρέδηα ζην Διβεηηθφ Οκνζπνλδηαθφ 

πκβνχιην ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπγθάιεζε δηπισκαηηθή δηάζθεςε γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο. Ζ δηάζθεςε ηειέζηεθε ζε ηέζζεξηο ζπλφδνπο, απφ ην 1974 

έσο ην 1977 θαη ηα δχν Πξσηφθνιια πηνζεηήζεθαλ ζηηο 8 Ηνπλίνπ ηνπ 1977. 

 Σν πξψην πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν δηακνξθψλεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

δηεζλνχο έλνπιεο ζχξξαμεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ ακάρσλ 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ερζξνπξαμηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο φζν θαη κε ηηο πκβάζεηο ηεο 

Υάγεο. 

 Σν δεχηεξν πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν αζρνιείηαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ησλ κε δηεζλψλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ, θαη εθηείλεη 

ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ήδε ππάξρνλησλ θαλνληζκψλ ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ ζηηο εζσηεξηθέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ρσξίο λα 

απεηιεί ηε λνκηθή θπξηαξρία ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο. 

 Σν ηειεπηαίν ςήθηζκα ηεο δηάζθεςεο πνπ πηνζέηεζε ηα 

πκπιεξσκαηηθά Πξσηφθνιια δηαηχπσζε ηελ αλάγθε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη 

ηελ απαγφξεπζε ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ θαη κεζφδσλ πνιέκνπ, θάηη πνπ 

νδήγεζε κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ζηελ χκβαζε πεξί νξηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ 

φπισλ. 

 Δλα ηξίην πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν πηνζεηήζεθε ην 2005 θαη 

αζρνιήζεθε κε ηελ πηνζέηεζε πξφζζεηνπ νπδέηεξνπ δηαθξηηηθνχ εκβιήκαηνο 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο. 

 

 

ΟΙ ΝΑΡΚΔ ΣΙ ΤΝΘΗΚΔ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

 

 ην παξαθάησ ηκήκα ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη ζπλζήθεο 

δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ησλ λαξθψλ σο εξγαιείν 

πνιέκνπ. Θα γίλεη ρξνλνινγηθή εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ησλ 

επηκέξνπο δηαηάμεψλ ηνπο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαη ζα επηρεηξεζεί ε 

παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ηνπ δηθαίνπ ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ γηα φηη έρεη λα 

θάλεη κε ηηο λάξθεο, ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ απαγφξεπζή ηνπο. 

 

ύμβαζη VIII ηηρ Β’ ύμβαζηρ ηηρ Υάγηρ (1907) 

 Ζ φγδνε ζχκβαζε πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ζπλφινπ πνπ νλνκάδνπκε 

Β’ χκβαζε ηεο Υάγεο ήηαλ ε χκβαζε ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 

απηφκαησλ ππνβξχρησλ λαξθψλ κε ιεηηνπξγία επαθήο (Convention Relative 
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to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines). Ζ ζχκβαζε 

ζπληάρζεθε ζε 13 άξζξα θαη ππνγξάθεθε αξρηθά ζηηο 18 Οθησβξίνπ ηνπ 

1907 απφ 38 ζπκβαιιφκελα θξάηε (κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Διιάδαο). 

Αξγφηεξα ζηε ζχκβαζε πξνζρψξεζαλ 7 επηπιένλ θξάηε.  

 Ζ ρξήζε ζαιάζζησλ λαξθψλ είρε ήδε γλσξίζεη δηάδνζε απφ ηα κέζα 

ηνπ 19νπ αηψλα, θαη είρε ζεσξεζεί επηζπκεηφο έλαο δηαθαλνληζκφο δηεζλνχο 

ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ θπξίσο πινίσλ απφ 

μαθληθέο θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε επηζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ζαιάζζησλ 

ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο επαθήο 

θαη ηνπ αλεκπφδηζηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ θξαηψλ ελ θαηξψ πνιέκνπ. 

 Σν πξννίκην ηεο ζχκβαζεο ζέηεη σο γεληθή έκπλεπζε ηελ «αξρή ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ ζαιάζζησλ νδψλ, ηνπ θνηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ φισλ ησλ 

εζλψλ».22 

 Ζ ζχκβαζε δηαηππψλεη νηη αλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο 

απηφκαησλ ππνβξχρησλ λαξθψλ είλαη κάιινλ πξαθηηθά αδχλαηε κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ, είλαη ζαθψο εμαηξεηηθά 

επηζπκεηή ε πξνζπάζεηα γηα πεξηνξηζκφ θαη ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ ειάθξπλζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ 

δηαζθάιηζε, ζην βαζκφ πνπ απηή είλαη δπλαηή, ηεο εηξεληθήο θαη αζθαινχο 

ζαιάζζηαο πινήγεζεο παξά ηελ χπαξμε πνιεκηθήο θαηάζηαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 1. Με ην πξψην άξζξν απαγνξεχεηαη  

α. ε ηνπνζέηεζε κε αγθπξνβνιεκέλσλ απηφκαησλ λαξθψλ επαθήο, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν εηζη 

ψζηε λα θαζίζηαληαη αβιαβείο ην πνιχ κία ψξα αθνχ ην κέξνο πνπ ηηο 

ηνπνζέηεζε ζηακαηά λα ηηο ειέγρεη 

β. ε ηνπνζέηεζε αγθπξνβνιεκέλσλ λαξθψλ επαθήο πνπ δελ θαζίζηαληαη 

αβιαβείο κεηά ηελ απφζπαζε απφ ηα αγθπξνβφιηα ηνπο 

γ. ε ρξήζε ηνξπηιψλ πνπ δελ θαζίζηαληαη αβιαβείο αθνχ δελ πεηχρνπλ ηνλ 

αξρηθφ ζηφρν ηνπο 

ΑΡΘΡΟ 2. Απαγνξεχεη ηελ ηνπνζέηεζε απηφκαησλ λαξθψλ θαηά κήθνο ηεο 

αθηήο θαη ζηα ιηκάληα ηεο αληίπαιεο πιεπξάο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

παξεκπφδηζε ηεο δηέιεπζεο εκπνξηθψλ πινίσλ. 

ΑΡΘΡΟ 3. Τπαγνξεχεη νηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο αγθπξνβνιεκέλσλ 

απηφκαησλ λαξθψλ επαθήο είλαη ππνρξεσηηθή ε ιήςε θάζε δπλαηνχ 

πξνιεπηηθνχ κέηξνπ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκίαο ζε δηεξρφκελα 

εκπνξηθά πινία. 

Σα εκπφιεκα κέξε ππνρξεψλνληαη επηπιένλ λα κεξηκλήζνπλ εηζη ψζηε λα 

θαηαζηήζνπλ απηέο ηηο λάξθεο αθίλδπλεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ δχλαληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ επηηήξεζε ησλ πεδίσλ 

ηνπνζέηεζεο, ππνρξεψλνληαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηηο πεξηνρέο πςεινχ 

θηλδχλνπ ακέζσο κφιηο ην επηηξέςνπλ νη πνιεκηθέο ζθνπηκφηεηεο, 

εηδνπνηψληαο ηνπο πινηνθηήηεο θαη γλσζηνπνηψληαο ηα πεδία ζηηο 

θπβεξλήζεηο κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ. 

                                                             
22

 Προοίμιο φμβαςθσ VII τθσ Χάγθσ,ςτθν ιςτοςελίδα 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=5454EF94AA
85248FC12563CD00516CAB Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=5454EF94AA85248FC12563CD00516CAB
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=5454EF94AA85248FC12563CD00516CAB
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ΑΡΘΡΟ 4. Τπαγνξεχεη νηη νπδέηεξεο δπλάκεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ηνπνζέηεζε απηφκαησλ λαξθψλ επαθήο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπο πξέπεη 

λα ηεξνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο θαη λα ιακβάλνπλ ηα ίδηα πξνιεπηηθά κέηξα κε 

ηα εκπφιεκα κέξε, θαη λα εηδνπνηνχλ ηνπο πινηνθηήηεο θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο 

θπβεξλήζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

ΑΡΘΡΟ 5. Τπαγνξεχεη νηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κεηά ηε ιήμε ηεο έλνπιεο 

ζχξξαμεο, ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αθαίξεζε ησλ λαξθψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη, κε ην θάζε κέξνο λα αθαηξεί 

ηηο δηθέο ηνπ λάξθεο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέξνο έρεη 

ηνπνζεηήζεη λάξθεο ζηα εδάθε ελφο άιινπ κέξνπο, ηφηε ππνρξεψλνληαη ζε 

πιήξε ζπλελλφεζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο, θαη ην θάζε 

κέξνο πξέπεη λα κεξηκλεί ην ζπληνκφηεξν γηα ηελ αθαίξεζε ησλ λαξθψλ ζηα 

λεξά ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6. Τπαγνξεχεη νηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

λάξθεο πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηα πξφηππα πνπ ζέηεη ε ζχκβαζε ζηα 

άξζξα 1 θαη 3, ππνρξεψλνληαη λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 7. Τπνζηεξίδεη νηη νη δηαηάμεηο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ 

κφλν κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο, θαη κφλν αλ ηα εκπφιεκα κέξε 

είλαη κέξε ηεο χκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 8. Απαηηεί ηελ φζν δπλαηφλ πην ζχληνκε θχξσζε ηεο ζχκβαζεο απφ 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, θαη ζέηεη επηκέξνπο θαλφλεο γηα ηνλ ηξφπν θχξσζεο 

θαη ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο. 

ΑΡΘΡΟ 9. Δπηηξέπεη ζε κε ππνγξάθνληα κέξε ηεο ζχκβαζεο ηε δέζκεπζε 

απφ απηή, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Σα κε ππνγξάθνληα κέξε ππνρξεψλνληαη 

λα γλσζηνπνηήζνπλ γξαπηψο ηε βνχιεζή ηνπο θαη λα απνζηείινπλ ηελ πξάμε 

πξνζρψξεζεο ζηελ Οιιαλδηθή θπβέξλεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηα ππφινηπα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο. 

ΑΡΘΡΟ 10. Σν δέθαην άξζξν ππαγνξεχεη νηη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ζα ηεζεί 

ζε ηζρχ είηε 60 κέξεο κεηά ηελ πξψηε ηεο θχξσζε γηα φινπο ηνπο αξρηθνχο 

ππνγξάθνληεο είηε 60 κέξεο κεηά ηε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο γηα ηα κέξε 

πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην κέιινλ. 

ΑΡΘΡΟ 11. Τπαγνξεχεη αξρηθά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο γηα 7 ρξφληα 

κεηά ηελ πξψηε δηαδηθαζία θχξσζεο, θαη νηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαγγειζεί κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ηζρχεη θαη κεηά ηελ πξνβιεπφκελε 

πεξίνδν. 

ΑΡΘΡΟ 12. Σν δσδέθαην άξζξν δίλεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ην δηθαίσκα 

επαλέλαξμεο ησλ ζπδεηήζεσλ πάλσ ζην ζέκα ησλ απηφκαησλ λαξθψλ 

επαθήο, εθφζνλ απηά ηα εξσηήκαηα δελ έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί θαη απαληεζεί 

απφ θάπνηα κειινληηθή εηξελεπηηθή δηάζθεςε. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαηαιήμνπλ λα ζπκθσλνχλ ζε κηα θαηλνχξηα ζπλζήθε κε 

ζέκα ηε ρξήζε ησλ λαξθψλ, ελζαξξχλεηαη ε πηνζέηεζε απηήο θαη ε ιήμε 

ηζρχνο ηεο πξνεγνχκελεο. 

Αξζξν 13. Με ην δέθαην-ηξίην άξζξν πξνβιέπεηαη ε χπαξμε κεηξψνπ ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε, είηε πξφθεηηαη 
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γηα πξνζρψξεζε είηε γηα θαηαγγειία, θαη δίλεηαη ζε θάζε κέξνο ην δηθαίσκα 

ζηελ πιήξε πξφζβαζε ζε απηφ ην κεηξψν. 

 χκθσλα κε ηνλ D. Schindler θαη ηνλ J. Toman, νη ζπζθέςεηο πνπ 

νδήγεζαλ ζηε ζχκβαζε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θέξνπλ ζε ζπκθσλία φινπο 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ, θαη γη’απηφ ην ιφγν ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνέθπςε ήηαλ ζπκβηβαζηηθφ θαη αλεπαξθέο. Τπνζηεξίδνπλ νηη κφλν ηα 

άξζξα 1 θαη 5 εκπεξηέρνπλ μεθάζαξνπο, κε δηθνξνχκελνπο θαλνληζκνχο. Σν 

άξζξν 2, κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ απαγνξεχεη ηελ ηνπνζέηεζε λαξθψλ επαθήο 

ζηηο αθηέο θαη ηα ιηκάληα ηνπ αληηπάινπ κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ησλ 

εκπνξηθψλ γξακκψλ, είλαη αδχλακν θαη εχθνιν λα παξαθακθζεί, απιά θαη 

κφλν κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ εκπφιεκνπ κέξνπο ζε πεξίπησζε θαηεγνξίαο νηη ν 

ζθνπφο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ λαξθψλ ήηαλ θάηη δηαθνξεηηθφ, θαη φρη ε 

αλαραίηηζε ηεο εκπνξηθήο πινήγεζεο.23 

 

Δγσειπίδιο ηηρ Οξθόπδηρ πεπί Ναςηικού Πολέμος (1913) 

 Σν εγρεηξίδην ηεο Ομθφξδεο πεξί λαπηηθνχ πνιέκνπ γελλήζεθε κεηά ηελ 

έθθξαζε, ζηελ ηειηθή πξάμε ηεο δεχηεξεο Δηξελεπηηθήο Γηάζθεςεο ζηε Υάγε, 

ηεο επηζπκίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ λα κειεηεζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ 

πεξαηηέξσ νη λφκνη ηνπ πνιέκνπ ζηε ζάιαζζα. Ζ επρή απηή ψζεζε ην 

Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γηθαίνπ λα πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε εηδηθήο επηηξνπήο 

κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη ηελ εχξεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ ζα 

απαζρνινχζαλ ηελ επφκελε Δηξελεπηηθή Γηάζθεςε, θαη ηελ παξνπζίαζε 

πξνηάζεσλ πξνο ζπδήηεζε. Σν εγρεηξίδην λαπηηθνχ πνιέκνπ πξνεηνηκάζηεθε 

σο αλάινγν ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ 1880 γηα ηνλ πφιεκν ζηελ μεξά, θαη 

πηνζεηήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ ηνπ ην 1913. 

 Σν εγρεηξίδην αλαθέξεηαη εθηελψο ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηνχληαη απφ ηα εκπφιεκα κέξε θαηά ηε δηάξθεηα λαπηηθνχ πνιέκνπ, θαη 

θάλεη ιφγν, ζηα άξζξα 19 – 25, γηα θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 

θαη δηαρείξηζε ππνβξχρησλ λαξθψλ, κε εκθαλή ηελ επηξξνή ηεο χκβαζεο 

VIII ηεο Υάγεο. 

ΑΡΘΡΟ 19. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνξπηιψλ πνπ δελ θαζίζηαληαη αβιαβείο 

αθνχ δε βξνπλ ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 20. Απαγνξεχεηαη εμ’νινθιήξνπ ε ηνπνζέηεζε απηφκαησλ λαξθψλ 

επαθήο, αγθπξνβνιεκέλεο ή φρη, νπνπδήπνηε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. 

ΑΡΘΡΟ 21. Σα εκπφιεκα κέξε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηνχλ λάξθεο ζηα 

δηθά ηνπο ρσξηθά χδαηα θαη ζε απηά ηνπ αληηπάινπ. Παξνι’απηά, 

απαγνξεχεηαη: α) ε ηνπνζέηεζε κε αγθπξνβνιεκέλσλ απηφκαησλ λαξθψλ 

επαθήο εθηφο θαη αλ απηέο δηαζέηνπλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο ηε 

ιεηηνπξγία λα ηίζεληαη αθίλδπλεο κία ψξα κεηά ηελ παχζε ηνπ ειέγρνπ πάλσ 

ζε απηέο θαη β) ε ηνπνζέηεζε αγθπξνβνιεκέλσλ λαξθψλ επαθήο πνπ δελ 

θαζίζηαληαη αθίλδπλεο κεηά ηελ απνρψξηζε απφ ηα αγθπξνβφιηα ηνπο. 

                                                             
23

 D.Schindler and J.Toman, The Laws of Armed Conflicts, εκδ. Martinus Nihjoff, 1988, ςελ. 804-807. 
Δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=7D389CA23C
22337BC12563CD002D67FF  

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=7D389CA23C22337BC12563CD002D67FF
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=7D389CA23C22337BC12563CD002D67FF
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ΑΡΘΡΟ 22. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε λαξθψλ απν ηα εκπφιεκα κέξε θαηά 

κήθνο ησλ αθηψλ ησλ αληηπάισλ ηνπο, παξά κφλν αλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο λαπηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ρξήζε λαξθψλ γηα ζθνπνχο εκπνξηθνχ απνθιεηζκνχ απαγνξεχεηαη.  

ΑΡΘΡΟ 23. ε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο απηφκαησλ λαξθψλ επαθήο 

(αγθπξνβνιεκέλεο ή κε) ηα εκπφιεκα κέξε ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάινπλ 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εηξεληθήο πιεχζεο, θαζψο 

θαη γηα ηελ ζέζε απηψλ ησλ λαξθψλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ. Σα κέξε ππνρξεψλνληαη ζε έγθαηξε εηδνπνίεζε φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζε πεξίπησζε παχζεο ηεο επνπηείαο ησλ πεδίσλ απφ ηνπο 

ίδηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 24. Με ηε ιήμε ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο ηα κέξε ππνρξεψλνληαη λα 

θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αθαίξεζε ησλ λαξθψλ, κε ην 

θάζε κέξνο λα κεξηκλεί γηα ηηο δηθέο ηνπ λάξθεο, ή γηα ηηο λάξθεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα δηθά ηνπ ρσξηθά χδαηα, κεηά απφ θαηάιιειε ζπλελλφεζε κε 

ην κέξνο πνπ ηηο ηνπνζέηεζε. Σα ππεχζπλα γηα ηελ αθαίξεζε ησλ λαξθψλ 

κέξε ππνρξεψλνληαη επίζεο λα γλσζηνπνηήζνπλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 

ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο απνλαξθνζέηεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 25. Ο αιφγηζηνο βνκβαξδηζκφο ζε αλππεξάζπηζηα εδάθε 

απαγνξεχεηαη. Καηά ζπλέπεηα, απαγνξεχεηαη ν βνκβαξδηζκφο κηαο 

ηνπνζεζίαο κε κνλαδηθή αηηία ην γεγνλφο φηη ππνβξχρηεο λάξθεο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί θαηά κήθνο ηεο αθηήο ηεο. 

 

σέδιο Γιακανονιζηικών Ρςθμίζευν ηηρ ΓΔΔ (1956) 

 Σν ζρέδην ξπζκίζεσλ ηεο ΓΔΔ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ 

ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη νη άκαρνη ελ θαηξψ πνιέκνπ (Draft Rules for the 

Limitation of the Dangers incurred by the Civilian Population in Time of War), 

δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ επηζπκία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έλα θείκελν 

πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ ζηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη πνπ 

ζα παξνπζίαδε θαλνληζκνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ακάρσλ 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ. Ζ ΓΔΔ ζπλέηαμε ην θείκελν ησλ θαλνληζκψλ 

θαη ην θαηέζεζε ζηελ 19ε Γηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1957. Μεηά 

απφ ζπδήηεζε θαη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο, 

ην θείκελν θαηαηέζεθε ζε θπβεξλήζεηο, ρσξίο φκσο λα θαηαθέξεη λα 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο. Παξνι’απηά, είλαη αμηνζεκείσην ην φηη 

πνιιέο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ξπζκίζεσλ πιεζηάδνπλ πνιχ ζηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηειηθά πηνζεηήζεθαλ κε ηα πκπιεξσκαηηθά Πξσηφθνιια ηνπ 1977 ηεο 

χκβαζεο ηεο Γελεχεο. 

 Σν θείκελν ησλ ξπζκίζεσλ ππνζηεξίδεη νηη ν πφιεκνο πξέπεη λα 

απαγνξεπηεί σο κέζν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ, αιιά ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε ηεο χπαξμεο θαλφλσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δσήο ηνπ άκαρνπ 

πιεζπζκνχ ζε πεξίπησζε έλνπιεο ζπγθξνπζεο.  

ΑΡΘΡΟ 6. Σν άξζξν απαγνξεχεη νξηζηηθά θάζε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ άκαρνπ 

πιεζπζκνχ.  

ΑΡΘΡΟ 7. Σν άξζξν ππαγνξεχεη νηη νη ζηξαηησηηθέο επηζέζεηο πξέπεη λα 

θαηεπζχλνληαη κφλν ελάληηα ζε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο.  
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ΑΡΘΡΟ 11. Σν άξζξν 11 απαγνξεχεη ηελ εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ θαη 

νπιηζκψλ ζε πφιεηο ή ηνπνζεζίεο κε κεγάιν αξηζκφ άκαρνπ πιεζπζκνχ, κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο πξφθιεζεο πεξηηηψλ απσιεηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 14. Σν άξζξν θάλεη ιφγν γηα απαγφξεπζε ρξήζεο «φπισλ πνπ νη 

επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπο... κπνξεί λα επεθηαζνχλ αλεμέιεγθηα ή λα 

μεθχγνπλ, είηε ρξνληθά είηε ηνπηθά, απφ ηνλ έιεγρν απηψλ πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνλ άκαρν πιεζπζκφ».24 Ζ απαγφξεπζε 

απηή επεθηείλεηαη ζηα φπια βξαδείαο ελέξγεηαο (delayed action weapons), 

ησλ νπνίσλ νη επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο ζπρλά επεξεάδνπλ ηνπο ακάρνπο. 

ΑΡΘΡΟ 15. Σν άξζξν ππαγνξεχεη νηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζηε ζχξξαμε επηιέμνπλ λα θάλνπλ ρξήζε λαξθψλ, δεζκεχνληαη (κε 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεη ε χκβαζε VIII ηεο Υάγεο) λα 

ηεινχλ ραξηνγξάθεζε ησλ πεδίσλ. Μεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ, νη 

ράξηεο απηνί ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα παξαδίδνληαη ζην αληίπαιν κέξνο 

θαζψο θαη ζε φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Παξάιιεια ην άξζξν 15 θάλεη ιφγν γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο 

κεραληζκνχ άκεζεο ζέζεο εθηφο θηλδχλνπ γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ πνιέκνπ 

πνπ έρεη ηελ πηζαλφηεηα λα βιάςεη άκαρν πιεζπζκφ. 

 

ύμβαζη για Οπιζμένα ςμβαηικά Όπλα (1980) 

 Ζ χκβαζε πεξί Οξηζκέλσλ πκβαηηθψλ Όπισλ (Ο), κε ην πιήξεο 

φλνκα χκβαζε ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο νξηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ φπισλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ηδηαδφλησο βιαπηηθά ή λα δξνπλ αδηαθξίησο (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 – CCW), 

είλαη πνιπκεξήο δηεζλήο ζπλζήθε, θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ. 

 Ζ αλάγθε ηεο χπαξμεο κηαο ζχκβαζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο 

νξηζκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πνιέκνπ είρε αξρίζεη λα γίλεηαη εκθαλήο ήδε 

ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. 

 Μεηά απν ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ ην 1965 θαη ηε 

Γηεζλή Γηάζθεςε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ 1968, θαη ηα ςεθίζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ θαη πηνζεηήζεθαλ απφ απηέο, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ 

νδεγήζεθε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ςεθίζκαηνο ππ’αξηζκφλ 2444 ζηηο 19 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1968. Με απηφ ην ςήθηζκα ε πλέιεπζε θαινχζε ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔΔ θαη άιινπο ζρεηηθνχο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, λα πξνρσξήζεη ζε κειέηε ηεο αλάγθεο γηα πεξηνξηζκφ ή θαη 

νξηζηηθή απαγφξεπζε νξηζκέλσλ φπισλ θαη κεζφδσλ πνιέκνπ. Ζ ΓΔΔ 

ζπγθάιεζε δηπισκαηηθή δηάζθεςε θπβεξλεηηθψλ εηδηθψλ γηα ηε ζπδήηεζε 

ζεκάησλ πάλσ ζηελ επηβεβαίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ φπσο απηφ εθαξκφδεηαη ζε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο 

(«Conference of Governmental Experts on the Reaffirmation and 

                                                             
24

 Draft Rules for the Limitation of the Dangers incurred by the Civilian Population in Time of War, 
ICRC, 1956, άρκρο 14. Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 
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Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed 

Conflicts»). Ζ δηάζθεςε δηεμήρζε ζε δχν ζπλφδνπο, ην 1971 θαη ην 1972, θαη 

εξγάζηεθε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζπκπιεξσκαηηθψλ Πξσηνθφιισλ γηα ηελ Γ’ 

χκβαζε ηεο Γελεχεο. Μηα νκάδα εηδηθψλ πνπ είρε εξγαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο 

παξαπάλσ δηάζθεςεο ζπλαληήζεθε κεηά απν πξνηξνπή θπβεξλεηηθψλ 

παξαγφλησλ γηα λα επεμεξγαζηεί ην δήηεκα ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ φπισλ. Ζ νκάδα δεκνζίεπζε σο απνηέιεζκα ησλ ζπλαληήζεσλ 

ηεο κηα έθζεζε κε ηίηιν «Όπια πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πεξηηηφ πφλν ή 

λα έρνπλ αδηάθξηηα απνηειέζκαηα» («Weapons that May Cause Unnecessary 

Suffering or Have Indiscriminate Effects»). 

 Μεηά απν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαζθέςεσλ γηα ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά πξσηφθνιια ηεο Γελεχεο ε ΓΔΔ ζπγθαιεί εθ λένπ 

δηάζθεςε θπβεξλεηηθψλ εηδηθψλ κε ζέκα ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ 

φπισλ. Οη ζχλνδνη ηεο δηπισκαηηθήο δηάζθεςεο έιαβαλ ρψξα ζηελ Διβεηία 

ην 1974 θαη ην 1976 αιιά δελ θαηάθεξαλ λα θαηαιήμνπλ ζε νξηζηηθή 

ζπκθσλία φζνλ αθνξά ηνπο επηκέξνπο θαλφλεο απαγφξεπζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ φπισλ. Σν 1977 εθδφζεθε ζπκπιεξσκαηηθφ ςήθηζκα πνπ έθξηλε 

αλαγθαία ηελ νξγάλσζε εθ λένπ δηάζθεςεο πνπ ζα εξγαδφηαλ γηα ηελ 

επίηεπμε ζπκθσλίαο πάλσ ζηα παξαπάλσ ζέκαηα, θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο φρη αξγφηεξα απν ην 1979. Σαπηφρξνλα, αξηζκφο θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ 

ππέβαιε ςήθηζκα ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε ην ίδην ζέκα. Μεηά απν πξνηξνπή 

ηεο Πξψηε Δπηηξνπήο ε Γ.. πηνζέηεζε ην ςήθηζκα θαη ζπγθάιεζε 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή Γηάζθεςε. Ζ δηάζθεςε, κε ηε ζπκκεηνρή αληηπξνζψπσλ 

απν 74 θξάηε, έιαβε ρψξα ζηε Γελεχε απν ηηο 28 Απγνχζηνπ έσο ηηο 15 

επηεκβξίνπ ηνπ 1978, θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο 19 Μαξηίνπ έσο ηηο 12 

Απξηιίνπ ηνπ 1979. Σν έξγν πνπ παξήγαγε ε πξνπαξαζθεπαζηηθή δηάζθεςε 

πεξηειάκβαλε δχν πξνηεηλφκελα ζρέδηα ζπλζεθψλ: ην πξψην πάλσ ζηα κε 

αληρλεχζηκα ζξαχζκαηα θαη ην δεχηεξν πάλσ ζηηο λάξθεο θαη άιινπο 

παξφκνηνπο κεραληζκνχο. Σειηθά απνθαζίζηεθε ε ζχγθιεζε Γηεζλνχο 

Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε Γελεχε ζε δχν ζπλφδνπο, απν 

ηηο 10 έσο ηηο 27 επηεκβξίνπ ηνπ 1979 (κε 82 ζπκκεηέρνληεο) θαη απν ηηο 15 

επηεκβξίνπ έσο ηηο 10 Οθησβξίνπ ηνπ 1980 (κε 76 ζπκκεηέρνληεο). ηελ 

ηειηθή ηεο ζπλάληεζε ε Γηάζθεςε πηνζέηεζε ηε χκβαζε πεξί Οξηζκέλσλ 

πκβαηηθψλ Όπισλ θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηεο πξσηφθνιια. Ζ ζχκβαζε 

ππνγξάθεηαη ζηηο 10 Οθησβξίνπ ηνπ 1980 ζηε Γελεχε θαη έξρεηαη ζε ηζρχ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1983.  

 Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο απφ κφλν ηνπ δελ πεξηέρεη επηκέξνπο 

ξπζκίζεηο ή απαγνξεχζεηο πάλσ ζηα ζπκβαηηθά φπια. Αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα 

έλα ζχλνιν δηαηάμεσλ πνπ παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε θαιχπηνληαο ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ φζνλ αθνξά ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

πξσηφθνιια ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη εθηελψο ηα δεηήκαηα ηεο 

ρξήζεο φπισλ θαη κεζφδσλ πνιέκνπ. Οη δηαηάμεηο θαιχπηνπλ επίζεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πηνζέηεζεο ηεο χκβαζεο θαη ηα πιαίζηα ηζρχνο ηεο, ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε άιιεο ζπλζήθεο θαη έγγξαθα δηεζλνχο ραξαθηήξα, θαη ηελ πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 
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 Γεληθφο ζθνπφο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ επηκέξνπο πξσηνθφιισλ ηεο 

είλαη λα παξέρεη λένπο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ 

πιεζπζκνχ θαη λα απνηξέςεη ηνλ αλψθειν πφλν απφ φπια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο έλνπιεο ζπξξάμεηο.  

 ην πξννίκηφ ηεο ε χκβαζε επηθαιείηαη ηε γεληθή αξρή ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ακάρσλ, θαη ππελζπκίδεη ην βαζηθφ θαλφλα ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε αιφγηζηε επηινγή θαη ρξήζε πνιεκηθψλ 

κέζσλ θαη κεζφδσλ ζε θαηξφ ερζξνπξαμηψλ δελ είλαη νχηε ειεχζεξν νχηε 

απεξηφξηζην δηθαίσκα. Αληίζεηα, απνζαξξχλεηαη ε ρξήζε φπισλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ επηβιαβψο κε αδηάθξηην ηξφπν. Παξάιιεια, ε ζχκβαζε εθθξάδεη 

ηελ επηζπκία λα ζπλερίζεη, φπσο θαη άιιεο πξηλ απφ απηή, ηελ θσδηθνπνίεζε 

θαη ζπλέρεηα ηεο πξνφδνπ ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη ζέηεη σο 

ζηφρν ηνλ αθνπιηζκφ θαη ηελ ζπλέρηζε ησλ δηεζλψλ ζπδεηήζεσλ πάλσ ζην 

δήηεκά ηνπ, πνπ ίζσο νδεγήζεη ζε κειινληηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηνλ 

αθνπιηζκφ, κε απψηεξν ζθνπφ ην νξηζηηθφ ηέινο ηεο παξαγσγήο, 

απνζήθεπζεο θαη δηάδνζεο ηέηνηνπ είδνπο φπισλ. 

 Ζ ζχκβαζε απαξηζκνχζε ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηξία 

πξσηφθνιια θαη επεθηάζεθε κε δχν ζπκπιεξσκαηηθά πξσηφθνιια ην 1995 

θαη ην 2003.  Απηά είλαη ηα εμήο: 

I – Πξσηφθνιιν γηα ηα κε αληρλεχζηκα ζξάπζκαηα 

II – Πξσηφθνιιν γηα ηελ απαγφξεπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ λαξθψλ, ησλ 

παγίδσλ θαη άιισλ κεραληζκψλ 

III – Πξσηφθνιιν γηα ηελ απαγφξεπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπξεζηηθψλ 

πνιεκνθνδίσλ 

IV – Πξσηφθνιιν γηα ηα φπια ιέηδεξ πνπ πξνθαινχλ ηχθισζε 

V – Πξσηφθνιιν γηα ηα εθξεθηηθά θαηάινηπα ηνπ πνιέκνπ 

 Σα δπν ζπκπιεξσκαηηθά πξσηφθνιια πξνζηέζεθαλ ζηε χκβαζε 

κεηά ηηο Αλαζεσξεηηθέο Γηαζθέςεηο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Ο. Ζ πξψηε 

έιαβε ρψξα ζηε Βηέλλε απν ηηο 25 επηεκβξίνπ έσο ηηο 13 Οθησβξίνπ ηνπ 

1995, φηαλ θαη πηνζέηεζε ην Πξσηφθνιιν IV ηεο Ο, ην νπνίν μεθίλεζε λα 

ηζρχεη ζηηο 30 Ηνπιίνπ ηνπ 1998.  ηε ζχλνδν ηεο ζηηο 3 Ματνπ ηνπ 1996 ε 

Γηάζθεςε πηνζέηεζε επίζεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ην Πξσηφθνιιν II πεξί ηνπ 

πεξηνξηζκνχ θαη ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρξήζεο ησλ λαξθψλ. 

 Με ηε δεχηεξε Αλαζεσξεηηθή Γηάζθεςε ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Ο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γελεχε απφ ηηο 11 έσο ηηο 21 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2001, ην άξζξν 1 ηεο Ο ηξνπνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ζηα δηεζλή ζέκαηα, γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο 

αιιαγέο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πεδία κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ηνπ 

Πξσηνθφιινπ IV θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πξσηφθνιινπ II ην 1996. Σν 

ηειεπηαίν ζπκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν ηεο Ο (Πξσηφθνιιν IV) 

πηνζεηήζεθε ην 2003 κεηά απφ πλάληεζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζηε Γελεχε 

ζηηο 26 θαη 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2003. Σν Πξσηφθνιιν IV ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 12 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2006. 

 Ζ Σξίηε θαη ηειεπηαία Αλαζεσξεηηθή Γηάζθεςε νξγαλψζεθε ζηε Γελεχε 

απν ηηο 7 έσο ηηο 17 Ννεκβξίνπ ηνπ 2006, θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο Μεραληζκνχ πκκφξθσζεο ηεο χκβαζεο, ηε δεκηνπξγία 
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ελφο ρεδίνπ Υνξεγίαο θαη ηέινο ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ Πιάλνπ Γξάζεο 

ηνπ νπνίνπ ε δηπισκαηηθή ιεηηνπξγία θαη απνζηνιή ζα ήηαλ λα πξνσζήζεη 

ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 

 Δπί ηνπ παξφληνο, ε χκβαζε απαξηζκεί 121 ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

Ππυηόκολλο II 

 Σν δεχηεξν πξσηφθνιιν ηεο Ο, ην νπνίν ζα καο απαζρνιήζεη 

πεξηζζφηεξν, απνηειείηαη ζηελ πξψηε ηνπ κνξθή απν 10 άξζξα θαη έλα 

ηερληθφ παξάξηεκα δχν ηκεκάησλ, θαη ζηε δεχηεξε θαη αλαζεσξεκέλε ηνπ 

κνξθή απν 14 άξζξα θαη έλα ηερληθφ παξάξηεκα ηεζζάξσλ ηκεκάησλ. Σν 

πξσηφθνιιν δηαηππψλεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε λαξθψλ μεξάο θαη 

άιινπο παξφκνηνπο κεραληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λαξθψλ πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί γηα ηνλ απνθιεηζκφ αθηψλ θαη πισηψλ πεξαζκάησλ (ζαιάζζησλ 

ή πνηάκησλ). Ωζηφζν δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά ηε ρξήζε λαπηηθψλ 

λαξθψλ γηα ηελ επίζεζε θαηά πινίσλ ή ζε εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο. 

 Σν θείκελν ηξνπνπνηήζεθε ην 1996 γηα λα ζπκπεξηιάβεη πην 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηνπο κεραληζκνχο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ, κέζα ζε απηνχο θαη ηηο λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ, θαη γηα λα 

εθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξσηνθφιινπ κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη ηελ 

πεξίπησζε κε δηεζλνχο έλνπιεο ζχγθξνπζεο. ηηο αιιαγέο πξνζηίζεηαη θαη ε 

ελίζρπζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ απαγφξεπζε. Σν 

ηξνπνπνηεκέλν πξσηφθνιιν ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1998. 

 Σν πξσηφθνιιν ιεηηνπξγεί ζε ζπκθσλία κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζην ηξίην άξζξν ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949, θαη 

αζρνιείηαη κε ερζξνπξαμίεο πνπ έρνπλ ην ραξαθηήξα έλνπιεο ζχγθξνπζεο 

θαη φρη πεξηνξηζκέλεο εζσηεξηθήο δηακάρεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηαξαρέο 

θαη άιιεο κεκνλσκέλεο πξάμεηο βίαο). 

 Δπηιέμακε λα εμεηάζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα ην αλαζεσξεκέλν 

πξσηφθνιιν ηνπ 1996, θξίλνληαο ζεκαληηθέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνζηέζεθαλ. 

ΑΡΘΡΟ 3. Σν άξζξν 3 ηνπ πξσηνθφιινπ ζέηεη ηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε λαξθψλ, παγίδσλ, θαη άιισλ κεραληζκψλ. 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο θάπνηαο έλνπιεο ζχγθξνπζεο είλαη ππεχζπλν γηα 

ηηο λάξθεο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη, θαη αλαιακβάλεη εμ’νινθιήξνπ ηελ 

εθθαζάξηζε, θαηαζηξνθή ή ζπληήξεζή ηνπο. Απαγνξεχεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε ρξήζε λαξθψλ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα πξνθαινχλ 

πεξηηηνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη αλψθειν πφλν. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ρξήζε 

λαξθψλ κε ζχζηεκα θαηά ηεο εμνπδεηέξσζήο ηνπο θαη ζπλεπψο ε 

παξεκπφδηζε, δφιηα ή κε, ησλ εξγαζηψλ απνλαξθνζέηεζεο. Σέηνην ζχζηεκα 

κπνξεί λα είλαη α) κεραληζκφο ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα εθξήγλπηαη κε ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο παξνπζίαο θνηλψλ λαξθαιηεπηηθψλ εξγαιείσλ (κε καγλεηηθή ή 

άιιε ιεηηνπξγία απνπζίαο επαθήο) θαη β) ε παξνπζία κεραληζκνχ θαηά ηνπ 

ρεηξηζκνχ ηεο λάξθεο πνπ παξακέλεη ελεξγφο αθφκα θαη κεηά ηελ παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο λάξθεο.  

 Σν άξζξν απαγνξεχεη ζε θάζε πεξίπησζε ηεο θαηεχζπλζεο 

ζηξαηησηηθήο επίζεζεο κε ρξήζε ησλ φπισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
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πξσηφθνιιν θαηά ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

δηαρσξηζκνχ ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζηφρσλ. Απαγνξεχεη επίζεο ηελ 

αδηάθξηηε ρξήζε φπισλ, ηελ νπνία νξίδεη σο εμήο: α) ηε ρξήζε πνπ δε γίλεηαη 

ελαληίνλ πνιεκηθψλ ζηφρσλ, β) ηε ρξήζε φπισλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ 

είλαη δπλαηή ε θαηεχζπλζή ηνπο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζηξαηησηηθφ ζηφρν θαη γ) 

ηε ρξήζε φπισλ πνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο 

ή απψιεηα δσήο ζε ακάρνπο πνιίηεο, θαζψο θαη θζνξέο ζηα πιηθά ηνπο αγαζά. 

Σν άξζξν ππαγνξεχεη νηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα δπλαηά κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ ακάρσλ, θαη πξνηείλεη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

φπσο ε ρξήζε ζήκαλζεο θαη πεξίθξαμεο, ε επνπηεία ησλ λαξθνπεδίσλ, ε 

γλψζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ ζηξαηησηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε ρξήζε ελφο 

πεδίνπ λαξθψλ, ή αθφκα θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηησηηθψλ κεζφδσλ 

σο αληηθαηάζηαζε ησλ λαξθψλ.  

 Απαξαίηεηε ζεσξείηαη επίζεο, εθφζνλ νη πεξηζηάζεηο ην επηηξέπνπλ, ε 

έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πξνεηδνπνίεζε γηα ηε ρξήζε λαξθψλ ζε φινπο 

ηνπο ακάρνπο πνπ δχλαληαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

ΑΡΘΡΑ 4 – 5. Δδψ δηαηππψλνληαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ.  

 Σν άξζξν 4 απαγνξεχεη ηε ρξήζε κε αληρλεχζηκσλ λαξθψλ θαηά 

πξνζσπηθνχ. 

 Σν άξζξν 5 απαγνξεχεη ηε ρξήζε λαξθψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζην ηερληθφ παξάξηεκα, κε εμαίξεζε είηε ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη λάξθεο ηνπνζεηεζνχλ ζε πεξηθξαγκέλε πεξίβνιν πνπ 

επνπηεχεηαη απν θαηάιιειν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, είηε ηελ πεξίπησζε πνπ 

νη λάξθεο αθαηξεζνχλ πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ζε άιιν θξάηνο ή πνπ 

ε επζχλε γηα ηελ εθθαζάξηζε κεηαηνπηζηεί ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ άιινπ 

θξάηνπο, κε δέζκεπζε γηα ηελ αζθαιή εθθαζάξηζε πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

εδάθνπο απφ απινχο πνιίηεο. ηελ πεξίπησζε βίαηεο αιιαγήο ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη απνπζίαο νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ην αξρηθά 

ππεχζπλν θξάηνο απνδεζκεχεηαη απν ηελ παξαπάλσ δηάηαμε κέρξη λα έξζεη 

πάιη ζε θπξηφηεηα ηεο πεξηνρήο.  

 Όια ηα θξάηε είλαη ππεχζπλα λα αλαιακβάλνπλ ηε ζπληήξεζε θαη ηε 

δηαθχιαμε ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο επνπηείαο ησλ πεδίσλ σο εθεί πνπ νη 

δπλαηφηεηέο ηνπο ην επηηξέπνπλ (αθφκα θαη αλ ηα πεδία δελ ηνπο αλήθνπλ). 

ΑΡΘΡΑ 6 – 7. Πεξηιακβάλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο απαγνξεχζεηο φζνλ 

αθνξά ηηο λάξθεο κε ηνπνζέηεζε εμ’απνζηάζεσο θαη ηηο παγίδεο. 

 Ζ ρξήζε λαξθψλ εμ’απνζηάζεσο πνπ δχλαηαη λα βιάςεη ακάρνπο 

πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε. Οη λάξθεο πξέπεη λα 

πιεξνχλ θαηάιιειεο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο θαη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθφ 

ζχζηεκα απηφκαηεο εμνπδεηέξσζεο αλ δελ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε θαηά 

πξνζσπηθνχ. Ζ ρξήζε παγίδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε 

θαζεκεξηλά αγαζά, παξαδφζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ 

πιεζπζκφ ή έρνπλ ηε κνξθή θαζεκεξηλψλ πιηθψλ πξνηφλησλ (φπσο γηα 

παξάδεηγκα παηδηθά παηρλίδηα, καγεηξηθά ζθεχε θαη αληηθείκελα ζξεζθεπηηθνχ 

ραξαθηήξα) απαγνξέπεηαη ξεηά. 
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ΑΡΘΡΟ 8. Σν φγδνν άξζξν πεξηιακβάλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο γχξσ απφ ηε 

κεηαθνξά ησλ λαξθψλ, πην ζπγθεθξηκέλα γηα νπνηαδήπνηε λάξθε ζεσξείηαη 

απαγνξεπκέλε απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν. 

ΑΡΘΡΟ 9. Σν άξζξν 9 δηαηππψλεη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα λαξθνπέδηα. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηα λαξθνπέδηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο 

θαλνληζκνχο, λα δηαηεξνχληαη θαη λα ηίζεληαη ζε θνηλή ρξήζε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, έηζη ψζηε ηα θξάηε λα 

κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. 

ΑΡΘΡΑ 10 – 11. Δδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ λαξθψλ θαη ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία θαη παξνρή ζηήξημεο κε ηερλνινγηθφ ή πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα. 

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ πξέπεη λα γίλεηαη εθθαζάξηζε, 

αθαίξεζε ή θαηαζηξνθή ησλ λαξθψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ή ελαιιαθηηθά 

πξνζεθηηθή ζπληήξεζε ησλ λαξθνπεδίσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

πξσηνθφιινπ. Σα θξάηε ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάδνπλ 

ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη πιεξνθνξίεο, ή λα δεηνχλ ηερληθή ή άιιεο θχζεσο 

βνήζεηα φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Κάζε θξάηνο ππνρξεψλεηαη ζηελ παξνρή 

βνήζεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ απνλαξθνζέηεζεο ή απιά θαη κφλν 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δξνκνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ, εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα 

ην πξαγκαηνπνηήζεη. Σα θξάηε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο θαη ζηα 

Ζλσκέλα Έζλε, ηηο νπνίεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εμεηάζεη θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζχκθσλα κε ηνπο πφξνπο 

πνπ δηαζέηεη. Σα θξάηε πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία είηε 

κεηαμχ ηνπο είηε κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 12. Σν άξζξν 12 πεξηέρεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ λαξθψλ θαη ησλ λαξθνπεδίσλ. Οη δηαηάμεηο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ πξνζηαζία ησλ εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ, ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΟΖΔ, ησλ απνζηνιψλ ηεο ΓΔΔ, θαη άιινπο 

αλζξσπηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απνζηνιέο. Σνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα 

δηαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ κεξψλ ζε θάζε πεξίπησζε, κε κέξηκλα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπο. Σα παξαπάλσ κέξε αλακέλεηαη 

λα ηεξήζνπλ ηηο αξρέο ηνπ απνξξήηνπ ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ιάβνπλ, θαη λα ζέβνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο πνπ ηα 

θηινμελεί πξνζσξηλά. 

ΑΡΘΡΟ 13. Δδψ πεξηέρνληαη νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηηο δηαβνπιεχζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Σα κέξε νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη 

λα ζπλελλννχληαη ην έλα κε ην άιιν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην άξζξν απαηηεί λα 

ζπλέξρεηαη δηάζθεςε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζε εηήζηα βάζε, θαη 

θαζνξίδεη ηηο εξγαζίεο πξηλ θαη κεηά ηελ ηέιεζε ησλ ζπλαληήζεσλ, θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε απηέο. 

ΑΡΘΡΟ 14. Σν άξζξν δηαηππψλεη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην 

πξσηφθνιιν. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο νθείιεη λα κεξηκλεί λνκνζεηηθά ή κε 

άιινπο ηξφπνπο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ παξαβηάζεσλ ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηα εδάθε ηνπ, θαη ηελ επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ ζε αλάινγε 
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πεξίπησζε. Απαηηείηαη επίζεο απφ ηα κέξε ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ηνπο δπλάκεσλ θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο φπνπ είλαη απαξαίηεηε.  

 Σν ηερληθφ παξάξηεκα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηερληθέο εξγαζίεο γχξσ απφ ηε ρξήζε, ζπληήξεζε θαη αθαίξεζε ησλ πεδίσλ 

λαξθψλ. Κάλεη ιφγν γηα ηελ πιήξε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, γηα ηηο 

πξνδηαγξαθέο αληρλεπζηκφηεηαο ησλ λαξθψλ, ηηο πξνδηαγξαθέο 

απηνθαηαζηξνθήο θαη απηνεμνπδεηέξσζεο ηνπο θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε 

θνηλήο δηεζλήο ζήκαλζεο γηα ηα πεδία ησλ λαξθψλ. Όια ηα παξαπάλσ άξζξα 

ηνπ πξσηνθφιινπ ππνρξεψλνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζην παξάξηεκα. 

 χκθσλα κε ηνλ Yves Sandoz δηαθξίλεηαη εκθαλψο ε πζηέξεζε ηνπ 

Πξσηνθφιινπ II ζην γεγνλφο νηη απηφ δελ πξνρσξεί ζηελ νξηζηηθή 

απαγφξεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ. Ζ απνπζία 

νινθιεξσηηθήο απαγφξεπζεο έρεη σο ζπλέπεηα νηη ε εξκελεία θαη ε 

εμαθξίβσζε ησλ ελεξγεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί νηη ππάγεηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

ζπλέρηζε λα αλαδεηά πιεξέζηεξεο ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα.25 

 

Ππυηόκολλο III 

 Σν ηξίην πξσηφθνιιν ηεο Ο αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ εκπξεζηηθψλ πνιεκνθνδίσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχληνκν 

πξσηφθνιιν πνπ απαξηζκεί κφιηο δχν άξζξα. «Δκπξεζηηθά πνιεκνθφδηα» 

ραξαθηεξίδνληαη φια ηα φπια θαη ηα ππξνκαρηθά πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε 

λα ππξπνινχλ θαη λα πξνθαινχλ εγθαχκαηα ζε αλζξψπνπο. ε απηά ηα 

πνιεκηθά πιηθά πεξηιακβάλνληαη θαη νη λάξθεο. 

 Σν δεχηεξν άξζξν ηνπ πξσηνθφιινπ ζέηεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ησλ εκπξεζηηθψλ πνιεκνθνδίσλ. Απαγνξεχεη ηελ θαηεχζπλζε 

επηζέζεσλ κε εκπξεζηηθά κέζα πξνο ηνπο ακάρνπο θαη ηηο ππνδνκέο ζε θάζε 

πεξίπησζε. Παξάιιεια απαγνξεχεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ εκπξεζηηθψλ 

επηζέζεσλ πξνο θπζηθά κέζα φπσο δάζε ή άιια θπηηθά θαιχκκαηα, εθηφο θαη 

αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηέηνηα θπζηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ σο 

κέζν απφθξπςεο θαη θάιπςεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν εκπφιεκσλ 

ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ. 

 

Γιεθνήρ Δκζηπαηεία για ηην Απαγόπεςζη ηυν Ναπκών Ξηπάρ (1992) 

 Ζ Γηεζλήο Δθζηξαηεία γηα ηελ Απαγφξεπζε ησλ Ναξθψλ Ξεξάο 

(International Campaign to Ban Landmines, ICBL) είλαη δηεζλήο ζπλαζπηζκφο 

κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ εξγάδνληαη γηα ην δήηεκα ηεο νξηζηηθήο 

εμάιεηςεο ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ δηαζπνξάο, 

φζν θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φισλ εθείλσλ πνπ 

έρνπλ επεξεαζηεί απν ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ησλ λαξθψλ. 

 Σν 1991 νξηζκέλνη δηεζλείο κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί δηαηχπσζαλ 

ηελ επηζπκία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπδήηεζε θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο κε ζθνπφ λα απαηηήζνπλ ηελ απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ θαηά 

πξνζσπηθνχ. Οη νξγαληζκνί Handicap International, Human Rights Watch, 

                                                             
25 Yves Sandoz, Introductory Note for the CCW, ο.π. 
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Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights, θαη Vietnam Veterans, 

ζπλαληήζεθαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1992 γηα λα δψζνπλ επίζεκε κνξθή ζηε 

Γηεζλή Δθζηξαηεία.  

 Ζ ICBL είλαη έλα επέιηθην δίθηπν δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ κνηξάδνληαη 

θνηλνχο ζηφρνπο. Πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο ήηαλ ε επίηεπμε ηεο δηεζλνχο 

απαγφξεπζεο ηεο ρξήζεο, απνζήθεπζεο, παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ησλ 

λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ. Ζ Δθζηξαηεία επεθηάζεθε ην 1996 θαη ην 1997 γηα 

λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο κε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. 

 Ζ παγθφζκηα ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα ηεο ICBL θαη εηδηθφηεξα ηεο 

αθηηβίζηξηαο θαη ηδξπηηθνχ κέινπο ηεο Jody Williams νδήγεζε ηειηθά ζηελ 

επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ηνπο ζηφρνπ ην επηέκβξην ηνπ 1997, κε ηε 

δηπισκαηηθή δηάζθεςε πνπ απέθεξε ηε χκβαζε ηεο Οηάβα γηα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ. Ζ Williams θαη ε ICBL 

βξαβεχζεθαλ αξγφηεξα ην ίδην έηνο κε ην βξαβείν Νφκπει Δηξήλεο. 

 ήκεξα έξγν ηεο ICBL είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζην ζέκα ησλ 

λαξθψλ, γηα ην νπνίν ζπλεγνξεί ζεξκά ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν 

δίθηπν ηεο ICBL είλαη ελεξγφ ζήκεξα ζε πάλσ απν 100 ρψξεο παγθνζκίσο, 

κε ηνπο νξγαληζκνχο – κέιε ηεο λα θηάλνπλ πιένλ ηνπο 1000. 

 Ζ ICBL εθδίδεη επίζεο απφ ην 1998 ην Landmine Monitor 

(Παξαηεξεηήξην Ναξθψλ Ξεξάο), πνπ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ηεο εξγαιείν 

γηα ηελ δηαξθή έξεπλα, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχλ 

νη λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ θαη άιια εθξεθηηθά ππνιείκκαηα πνιέκνπ. Σν 

Landmine Monitor εθδίδεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζε εηήζηα βάζε 

θαη πεξηιακβάλεη αλαθνξέο θαη εθηηκήζεηο ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά, εθζέηνληαο ηηο πιεξνθνξίεο 

κε αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην ηξφπν. 

 

ύμβαζη ηηρ Οηάβα (1997) 

 Ζ χκβαζε γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο, απνζήθεπζεο, 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπο (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and 

Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction), αιιηψο γλσζηή σο 

χκβαζε ηεο Οηάβα, είλαη δηεζλήο πνιπκεξήο ζπλζήθε γηα ηελ νξηζηηθή 

απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ. 

 Μεηά ηελ απνηπρία ηεο χκβαζεο πεξί Οξηζκέλσλ πκβαηηθψλ Όπισλ 

λα δψζεη κφληκε απαγνξεπηηθή απάληεζε ζην παγθφζκην αλζξσπηζηηθφ 

πξφβιεκα ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζπλέρηζε λα 

απαζρνιείηαη απφ ην δήηεκα θαη λα αλαδεηά ιχζε.  

 Ζ χκβαζε ηεο Οηάβα ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο απνθαινχκελεο 

«δηαδηθαζίαο ηεο Οηάβα» , ε νπνία δξνκνινγήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Καλαδά κε ηε ζπλεξγαζία ελφο κηθξνχ ζρεηηθά αξηζκνχ θξαηψλ, ηεο ICBL, ηεο 

ΓΔΔ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Απφ ηηο 3 έσο ηηο 5 Οθησβξίνπ ηνπ 1996 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οηάβα ηνπ Καλαδά Γηεζλήο Γηάζθεςε κε ζέκα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ («Towards a Global Ban on Anti-

Personnel Mines»). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαιεθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο 
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δηάζθεςεο ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηνπ Καλαδά Lloyd Axworthy θάιεζε ηα 

ελδηαθεξφκελα θξάηε λα επηζηξέςνπλ ζηελ Οηάβα ην Γεθέκβξην ηνπ 1997 γηα 

λα ππνγξάςνπλ δηεζλή ζπλζήθε πνπ ζα απαγφξεπε πιήξσο ηηο λάξθεο θαηά 

πξνζσπηθνχ. 

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1996 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ πηνζέηεζε ην 

ςήθηζκα ππ’αξηζκφλ 51/45S, κε ην νπνίν θαινχζε φια ηα θξάηε λα έξζνπλ ζε 

ζπκθσλία γηα ηελ πιήξε απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Απζηξίαο θνηλνπνίεζε ζρέδην ζχκβαζεο ζε φια ηα θξάηε 

θαζψο θαη ζε πνιινχο δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαη ηα θξάηε πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζπλάληεζε ζηε Βηέλλε (12 – 14 Φεβξνπαξίνπ 1997) γηα ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ πάλσ ζην ζρέδην. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1997 ε θπβέξλεζε ηνπ Βειγίνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηηο Βξπμέιιεο Γηεζλή Γηάζθεςε γηα ηελ πιήξε απαγφξεπζε 

ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ («The Brussels International Conference for a 

Total Global Ban on Anti-Personnel Mines») σο ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ πνπ είρε 

μεθηλήζεη ε πξψηε δηάζθεςε ζηελ Οηάβα. Ζ δηάζθεςε ησλ Βξπμειιψλ 

πξνθάιεζε ζεκαληηθή δηεζλή θηλεηηθφηεηα θαη ζπγθέληξσζε αληηπξνζψπνπο 

απφ 154 θξάηε. ηελ θαηαιεθηηθή ηεο ζπλεδξίαζε ζηηο 27 Ηνπλίνπ, 97 

θπβεξλήζεηο ππέγξαςαλ ηε Γηαθήξπμε ησλ Βξπμειιψλ, ε νπνία θαινχζε ζε 

Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε ζην Όζιν, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζθνπφ 

ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζπλζήθεο γηα ηελ πιήξε απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ κε 

βάζε ην Απζηξηαθφ ζρέδην ζχκβαζεο. Ζ Γηάζθεςε ηνπ Όζιν έιαβε ρψξα απφ 

ηελ 1ε έσο ηηο 18 επηεκβξίνπ ηνπ 1997 θαη θαηέιεμε ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

χκβαζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ, ε νπνία ηέζεθε πξνο ππνγξαθή 

ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1997 ζηελ Οηάβα. 

 

 
Τπνγξαθή ηεο χκβαζεο ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1997 

 

 ην πξννίκηφ ηεο ε χκβαζε ζέηεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ καθξνρξφλησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ ηαιαηπσξηψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ, πνπ θάζε 

κέξα ζέηνπλ ζε θίλδπλν αζψεο αλζξψπηλεο δσέο θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ κεγάινπ αξηζκνχ ρσξψλ 

παγθνζκίσο. Ζ αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ήδε ππάξρνλησλ λαξθψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν ζεσξείηαη βαζηθφο ζθνπφο, φπσο θαη ε ζηήξημε θαη 

απνθαηάζηαζε φισλ φζσλ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ησλ λαξθψλ κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ χκβαζε ηνλίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 
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πξνεγνχκελσλ ζπλζεθψλ θαη ελεξγεηψλ πάλσ ζην δήηεκα ησλ λαξθψλ 

(φπσο ε Ο θαη νη δξάζεηο ηεο ICBL), ππνγξακκίδεη φπσο θαη νη 

πξνγελέζηεξεο ηηο πσο ε επηινγή φπισλ θαη κεζφδσλ πνιέκνπ δελ είλαη νχηε 

απεξηφξηζην νχηε αλαθαίξεην δηθαίσκα, θαη δειψλεη ηε βνχιεζε λα ζπλερίζεη 

ην έξγν ηεο αλάπηπμεο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαλφλσλ ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θιεηδί γηα ηελ επηθνξά ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο ησλ θαλφλσλ πεξί απαγφξεπζεο. 

 Με ηα 22 άξζξα ηεο χκβαζεο ζπκθσλήζεθαλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο. 

ΑΡΘΡΟ 1. Σν πξψην άξζξν ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ηα νπνία δεζκεχνληαη πνηέ λα κε 

ρξεζηκνπνηνχλ, λα παξάγνπλ, λα απνθηνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα 

απνζεθεχνπλ, λα κεηαθέξνπλ λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ, φπσο θαη λα κελ 

ζπλδξάκνπλ κε θαλέλαλ ηξφπν ζηελ παξαβίαζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε. Σα θξάηε ππνρξεψλνληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 2. Πεξηέρεη ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

χκβαζε, φπσο λάξθε θαηά πξνζσπηθνχ θαη λαξθνζεηεκέλε πεξηνρή. 

ΑΡΘΡΟ 3. Πεξηέρεη ηηο εμαηξέζεηο γηα ην άξζξν 1. Ζ θαηνρή θαη ε κεηαθνξά 

λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο 

πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ αλίρλεπζεο, 

εθθαζάξηζεο θαη θαηαζηξνθήο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ νη λάξθεο 

κεηαθέξνληαη γηα λα θαηαζηξαθνχλ.  

ΑΡΘΡΟ 4. Σα θξάηε ππνρξεψλνληαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν 

4 ρξφληα κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο, λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

θαηαζηξνθή φισλ ησλ ήδε απνζεθεπκέλσλ λαξθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ηνπο.  

ΑΡΘΡΟ 5. Σα θξάηε νθείινπλ λα έρνπλ θαηαζηξέςεη ην αξγφηεξν 10 ρξφληα 

κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο φιεο ηηο λάξθεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

λαξθνζεηεκέλεο πεξηνρέο. Σν θάζε θξάηνο πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλίρλεπζε φισλ ησλ λαξθνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ ζην 

έδαθφο ηνπ θαη λα ηηο πεξηθξάμεη θαη ζεκαηνδνηήζεη κε θαηάιιειν ηξφπν 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην 

θξάηνο δελ δχλαηαη λα θαηαζηξέςεη ηηο λάξθεο ηνπ ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, κε 

επεμήγεζε ησλ αηηηψλ πνπ ην έρνπλ νδεγήζεη ζε θαζπζηέξεζε. 

ΑΡΘΡΟ 6. Σν θάζε θξάηνο έρεη δηθαίσκα λα αλαδεηά θαη λα δέρεηαη βνήζεηα 

απφ άιια θξάηε, φπσο θαη απφ άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζην βαζκφ πνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ. Ζ βνήζεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιηθφ θαη ηερληθφ 

εμνπιηζκφ, επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο πιεξνθνξίεο, θαη γεληθφηεξε 

ζπλδξνκή γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη έξεπλα, ηελ αθαίξεζε, θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ λαξθψλ φπσο ππαγνξεχεη ε χκβαζε. Σα θξάηε έρνπλ 

επίζεο δηθαίσκα ζηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζπκάησλ 

πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκίεο ιφγσ λαξθψλ, γηα ηελ πεξίζαιςε, ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη πξφιεςε κειινληηθψλ ζπκάησλ. 
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ΑΡΘΡΟ 7. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα δηαθάλεηαο πνπ δεζκεχνπλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζχκβαζεο. Σα θξάηε ππνρξεψλνληαη λα ππνβάινπλ 

έθζεζε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ 

πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο γηα λα ηνπ γλσζηνπνηήζνπλ ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

παξζεί ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θαλνληζκψλ, ηηο ήδε 

γλσζηέο λαξθνζεηεκέλεο πεξηνρέο ζηα εδάθε ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν 

ησλ λαξθψλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

ζρέδηα έρνπλ δξνκνινγεζεί ή πξφθεηηαη λα δξνκνινγεζνχλ κε ζθνπφ ηελ 

αλίρλεπζε, αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ λαξθψλ ηνπο, φπσο θαη ηελ έγθαηξε 

ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζην δήηεκα. 

ΑΡΘΡΟ 8. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

ζπκβνπιεχνπλ ην έλα ην άιιν φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, θαη 

λα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε φπνηνπ ζρεηηθνχ 

ζέκαηνο ηνπο απαζρνιεί, κε ηε ζχγθιεζε πλάληεζεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ 

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ. ε πεξίπησζε πνπ 

πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή έξεπλα ζεσξεζεί απαξαίηεηε, ε πλάληεζε δχλαηαη 

λα ζπγθαιέζεη Γηεξεπλεηηθή Απνζηνιή κε ζθνπφ ηε ζπιινγή πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Ζ Γηεξεπλεηηθή Απνζηνιή, ε 

νπνία ζα απνηειείηαη απφ εηδηθνχο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γ.Γ. ηνπ ΟΖΔ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε, ζα έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φπνηα δεδνκέλα θαη 

εξγαιεία ηεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, κε ηε ζηήξημε 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 9. Σα κέξε ππνρξεψλνληαη λα πξνρσξνχλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ 

θαηάιιεισλ λνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ, πνηληθψλ θαη άιισλ κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε 

ηεο δηελέξγεηαο ηεο χκβαζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηελ απνηξνπή ηεο 

παξεκπφδηζεο ηεο ή ηεο παξαβίαζεο ησλ θαλνληζκψλ ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 10. Σα θξάηε δεζκεχνληαη λα δηεπζεηνχλ εηξεληθά θαη ζπλεξγαηηθά φζεο 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Ζ 

πλάληεζε ησλ Κξαηψλ έρεη ην δηθαίσκα λα επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

ΑΡΘΡΟ 11. Δκπεξηέρεη ηνπο θαλνληζκνχο πεξί ηεο πλάληεζεο Κξαηψλ Μειψλ, 

θαζψο θαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο. 

Αλαθέξεηαη νηη δηθαίσκα ζηελ παξνπζία ζηε πλάληεζε έρνπλ θαη θξάηε πνπ 

δελ είλαη κέξε ηεο χκβαζεο, φπσο θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί (Ζλσκέλα 

Έζλε, ΓΔΔ). 

ΑΡΘΡΟ 12. Τπαγνξεχεη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ ηέιεζε Αλαζεσξεηηθψλ 

Γηαζθέςεσλ, κε ηελ πξψηε λα πξαγκαηνπνηείηαη 5 ρξφληα κεηά ηελ πηνζέηεζε 

ηεο χκβαζεο, θαη ηηο επφκελεο φηαλ θαη εθφζνλ απηέο απαηηεζνχλ απν ηα 

θξάηε κέιε. ηφρνη ησλ Γηαζθέςεσλ ζα είλαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξφνδν 

ηεο χκβαζεο, λα εμεηάζνπλ φπνηα αηηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηα θξάηε 

ζην δηάζηεκα αλάκεζα ζηηο πλαληήζεηο ησλ Κξαηψλ, θαη λα εθδψζνπλ, αλ 

απηφ είαη απαξαίηεην, ςεθίζκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 13. Δδψ ππνζηεξίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ λα πξνηείλνπλ 

πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε χκβαζε, νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη πξνο 

ζπδήηεζε ζε ζρεηηθή Γηάζθεςε αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη απφ ηα 

ππφινηπα θξάηε. Σξνπνπνηήζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα πξνηείλνπλ θαη άιινη 
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δηεζλείο νξγαληζκνί ή ζεζκνί (φπσο γηα παξάδεηγκα ε ΓΔΔ), ή θαη άιινη 

ζρεηηθνί ηνπηθνί θαη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Σξνπνπνηήζεηο γηα ηε 

χκβαζε ζα πηνζεηνχληαη κεηά απν ζεηηθή ςήθν απν ηα δχν ηξίηα ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

ΑΡΘΡΟ 14. Σν άξζξν πξνβιέπεη ηα θφζηε δηεμαγσγήο ησλ πλαληήζεσλ ησλ 

Κξαηψλ, ησλ Γηαζθέςεσλ θαη ησλ Γηεξεπλεηηθψλ Απνζηνιψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ. 

ΑΡΘΡΑ 15 – 22. Πξνβιέπνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ππνγξαθή, ηελ 

επηθχξσζε θαη ηελ πξνζρψξεζε ζηε χκβαζε απφ νπνηνδήπνηε 

ελδηαθεξφκελν κέξνο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε εκεξνκελία ζέζεσο ζε ηζρχ ηεο 

χκβαζεο, ε δηάξθεηά ηεο (ε νπνία είλαη απεξηφξηζηε), θαη ην δηθαίσκα 

απφζπξζεο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο απφ ηε χκβαζε, θαη νη δξάζεηο πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε απφζπξζεο. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ νξίδεηαη σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο χκβαζεο, θαη νξίδεηαη 

ε ζχληαμή ηεο ζε έμη επίζεκεο γιψζζεο, κε φια ηα θείκελα λα ζεσξνχληαη 

εμίζνπ απζεληηθά. 

 Δπί ηνπ παξφληνο, ε χκβαζε ηεο Οηάβα έρεη 162 ζπκβαιιφκελα κέξε. 

  

 

ΤΝΘΗΚΔ ΜΔ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 

 

 

Ππυηόκολλο Η.Π.Α. – Βιεηνάμ (1973) 

 Σν Πξσηφθνιιν ηεο πκθσλίαο γηα ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο ζην Βηεηλάκ ζρεηηθά κε ηελ αθαίξεζε, νξηζηηθή 

απελεξγνπνίεζε, ή θαηαζηξνθή ησλ λαξθψλ ζηα ρσξηθά χδαηα, ιηκάληα, θαη 

ηηο πισηέο νδνχο ηεο Λαηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Βηεηλάκ (Protocol to the 

Agreement on ending the war and restoring peace in Viet-Nam concerning the 

removal, permanent deactivation, or destruction of mines in the territorial 

waters, ports, harbours, and waterways of the Democratic Republic of Viet-

Nam) είλαη δηεζλήο ζπλζήθε πνπ ζπληάρζεθε ην 1973. Πξφθεηηαη γηα δηκεξή 

δηεζλή ζπλζήθε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Ακεξηθήο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Βηεηλάκ, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε 8 άξζξα. Ζ ζπλζήθε ππνγξάθεθε ζην Παξίζη ζηηο 27 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1973. 

 Ζ ζπλζήθε είρε σο ζθνπφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ λαξθψλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινχο ρξήζεο ησλ ζαιάζζησλ νδψλ ηνπ Βηεηλάκ κεηά 

ηηο ερζξνπξαμίεο ΖΠΑ – Βηεηλάκ ζε βηεηλακέδηθν έδαθνο, πνπ έιαβαλ ηέινο 

ην 1973.  

 Με ηα άξζξα ηνπ Πξσηνθφιινπ ζπκθσλήζεθαλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο. 

ΑΡΘΡΟ 1. Οη ΖΠΑ ππνρξεψλνληαη ζηελ εθθαζάξηζε φισλ ησλ λαξθψλ πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζην ζχλνιν ησλ πδάησλ ηνπ Βηεηλάκ, κε δηαδηθαζίεο 

αθαίξεζεο, απελεξγνπνίεζεο ή θαηαζηξνθήο ησλ λαξθψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2. Με γλψκνλα ηε κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ησλ ζθαθψλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα γίλνπλ εξγαζίεο 

απνλαξθνζέηεζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ππαγνξεχζεη ε θπβέξλεζε ηνπ 
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Βηεηλάκ, κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ή αθαίξεζε ησλ λαξθψλ. Όπνπ νη 

παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη αδχλαηεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απελεξγνπνίεζε 

ησλ λαξθψλ ή θαη μεθάζαξε ζήκαλζε ηεο ζέζεο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 3. Οη εξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο ζα μεθηλήζνπλ ακέζσο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ ζα 

ζπκθσλήζνπλ ζηε ζπληνκφηεξν δπλαηή εκεξνκελία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 4. Οη εξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε πιήξε 

ζπλελλφεζε ησλ δχν θξαηψλ σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαη κεηά απφ ζπκθσλία θνηλνχ πιάλνπ δξάζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ  α) νη ΖΠΑ ζα παξέρεη ην πιάλν ησλ εξγαζηψλ απνλαξθνζέηεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξηψλ ησλ λαξθνπεδίσλ θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο πάλσ ζην είδνο ησλ λαξθψλ, ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ην ζπλνιηθφ 

ηνπο αξηζκφ  β) ην Βηεηλάκ ζα παξαρσξήζεη φζνπο ράξηεο θαη πδξνγξαθηθά 

γξαθήκαηα είλαη απαξαίηεηα θαη ζα ππνδείμεη ηα λαξθνπέδηα θαη ηηο πεξηνρέο 

πςεινχ θηλδχλνπ πνπ ηνπ είλαη γλσζηέο θαη γ) αθνχ ηα δχν θξάηε 

ζπκθσλήζνπλ γηα ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε πεξηνρή ζα 

παξέρνπλ έγθαηξε ελεκέξσζε ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο 

πξηλ ηελ εθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

ΑΡΘΡΟ 5. Οη ΖΠΑ είλαη πιήξσο ππεχζπλεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ λαξθψλ 

ζηηο εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Βηεηλάκ, ε νπνία φκσο κε 

ηε ζεηξά ηεο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο εληφο ησλ νξίσλ 

ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, κε επίβιεςε θαη ιήςε ηερληθψλ ζπκβνπιψλ απφ ηηο 

ΖΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 6. Μεξηκλψληαο γηα ηελ αζθαιή θίλεζε αλζξψπσλ θαη ζθαθψλ 

δηακέζνπ ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ θαη ηεο ζάιαζζαο, νη ΖΠΑ ζα ηεινχλ 

έγθαηξα ελεκέξσζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε πεξηνρή, θαζψο 

θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ λαξθψλ πνπ κέλεη αθφκα λα θαηαζηξαθνχλ, θαη ζα 

εθδφζνπλ θνηλφ ελεκεξσηηθφ αλαθνηλσζέλ κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ απνλαξθνζέηεζεο 

νη ΖΠΑ ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ θπξηαξρία ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Βηεηλάκ. 

Απαγνξεχεηαη λα αζθήζνπλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηε πκθσλία γηα ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξσηφθνιιν. Σν πξνζσπηθφ ησλ ΖΠΑ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο δελ 

εκπίπηεη ζηε δηθαζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Βηεηλάκ γηα ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Παξνι’απηά ην Βηεηλάκ ππνρξεψλεηαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΖΠΑ ζηα βηεηλακέδηθα εδάθε 

θαη λα παξέρεη θάζε είδνπο βνήζεηαο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ δχν 

θξαηψλ. 

Αξζξν 8. Σν Πξσηφθνιιν ζα ηεζεί ζε ηζρχ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ δχν θξαηψλ, θαη ζα εθαξκνζηεί απζηεξά απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή ηζρχνο ηνπ. 
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Ανηαλλαγή Τπομνημάηυν ΗΠΑ – Αιγύπηος (1974) 

 Ζ αληαιιαγή ππνκλεκάησλ πνπ ζπληζηά δηαθαλνληζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ λαξθψλ θαη ησλ κε εθξαγέλησλ ππξνκαρηθψλ ζην Καλάιη ηνπ 

νπέδ (Exchange of notes constituting an arrangement relating to clearance of 

mines and unexploded ordnance in the Suez Canal) είλαη δηκεξήο δηεζλήο 

ζπκθσλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηξηψλ ππνκλεκάησλ, ζηηο 13 θαη 25 

Απξηιίνπ ηνπ 1974. Σα ππνκλήκαηα αληαιιάρζεθαλ κεηαμχ ηνπ πξέζβε ησλ 

ΖΠΑ ζηελ Αίγππην θαη ηνπ Αηγχπηηνπ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ. 

 ην πξψην ππφκλεκα ν Ακεξηθάλνο πξέζβεο αλαθέξεηαη ζηηο 

πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, κε ζέκα ηελ πξνζθνξά 

βνήζεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ λαξθψλ θαη 

άιισλ κε εθξαγέλησλ ππξνκαρηθψλ απν ην Καλάιη ηνπ νπέδ. Ο πξέζβεο 

ησλ ΖΠΑ Herman Fr. Eilts πξνηείλεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο γηα ηε ζχληαμε 

ηεο ζπκθσλίαο, ζε ελαξκφληζε κε ηνπο λφκνπο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, κε 

ηειηθφ ζθνπφ ηελ νκαιή δηελέξγεζε ησλ εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο.  

 Πξνηείλεη ηε ζχληαμε κηαο εηδηθήο Γχλακεο ησλ ΖΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ, θαη ηηο 

έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ εθφζνλ απηφ ζπκθσλεζεί. Ζ 

Γχλακε απηή ζα δηελεξγήζεη εξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο ζην θαλάιη ηνπ 

νπέδ, θαη ζα πξνζθέξεη ηερληθή θαηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα ζε 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ ηεο Αηγχπηνπ, κε ζθνπηκφηεηα λα δηεπθνιχλεη ηηο 

κειινληηθέο εξγαζίεο ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ λαξθψλ ζε 

ζέζεηο παξαθείκελεο ζην Καλάιη ηνπ νπέδ, ζηηο νπνίεο ε Γχλακε δε ζα έρεη 

αλάκημε. Ζ Γχλακε ζα ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο ζπκθσλίαο κέρξη ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ θπβέξλεζε ηεο Αηγχπηνπ ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο Γχλακεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Αεξνζθάθε θαη ζαιάζζηα ζθάθε πνπ ππάγνληαη ζηε Γχλακε ζα έρνπλ 

ην ειεχζεξν λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη απφ ηα εδάθε θαη ηα ρσξηθά 

χδαηα ηεο Αηγχπηνπ. Σα κέιε ηεο Γχλακεο ζα κπνξνχλ επίζεο λα θηλνχληαη 

ειεχζεξα ζηα εδάθε ηεο Αηγχπηνπ, κε εμαίξεζε ηνπνζεζίεο πνπ έρνπλ 

ζεκαηνδνηεζεί πξνεγνπκέλσο σο απαγνξεπκέλεο. Σα κέιε έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηνπο λφκνπο, ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ θαη λα ελεξγνχλ κε ηξφπνπο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο. Σα κέιε δελ εκπίπηνπλ ζηε δηθαζηηθή, πνηληθή θαη 

πνιηηηθή δηθαηνδνζία ηεο Αηγχπηνπ εθηφο θαη αλ νη ΖΠΑ επηιέμνπλ λα θάλνπλ 

γξαπηψο άξζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. 

 Ζ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ Καλαιηνχ 

σο αζθαιέο γηα θάζε εξγαζία παξφκνηνπ ραξαθηήξα ή αιιε κειινληηθή 

δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ακεηάθιεηα ηελ αθαίξεζε 

ηειηθά ηνπ ζπλφινπ ηνπ επηβιαβνχο πιηθνχ. 

 ην απαληεηηθφ ηνπ ππφκλεκα ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Ismail Fahmy 

επηθξφηεζε ηελ πξσηνβνπιία ησλ ΖΠΑ γηα παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο, 

εμέθξαζε ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα ηελ δηάηαμε πνπ πξνέβιεπε ην ζεβαζκφ γηα 
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ηνπο λφκνπο θαη ηα έζηκα ηεο Αηγχπηνπ απφ ηα κέιε ηεο Γχλακεο, θαη 

ππνζηήξημε νηη ζε πεξίπησζε ηνπ αληίζεηνπ νη ΖΠΑ πξέπεη λα είλαη ζε 

εηνηκφηεηα γηα ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

 Ο ππνπξγφο πξνρψξεζε ζε δηαζαθήληζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, θαη πξφηεηλε πξφζζεηα κέηξα γηα ηε ξχζκηζε ηεο εηζφδνπ 

θαη εμφδνπ ηεο Γχλακεο απφ ηε ρψξα θαζψο θαη  ηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο 

ζηε δηθαηνδνζία ηεο Αηγχπηνπ φζνλ αθνξά ζε κέιε ηεο Γχλακεο (κε αλαθνξά 

ζε παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ). 

 Μεηά ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ πξέζβε ησλ ΖΠΑ κε ην ηξίην 

ππφκλεκα, ε ζπκθσλία αλαγλσξίζηεθε θαη ήξζε ζε ηζρχ.  

 

ςμθυνία Δζθονίαρ – οςηδίαρ (1996) 

 Ζ ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε θαη ηελ αλαδήηεζε λαξθψλ ζε 

Δζζνληθά χδαηα πνπ ζα εθαξκνζηεί απν ην νπεδηθφ Ναπηηθφ ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Δζζνληθφ Ναπηηθφ (Agreement concerning the disposal of and search for 

mines in Estonian waters carried out by the Swedish Navy in cooperation with 

the Estonian Navy) είλαη δηεζλήο δηκεξήο ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε ζην Σαιίλ 

ζηηο 3 Ματνπ ηνπ 1996. Ζ ζπκθσλία ζπληάρζεθε ζε 9 ηκήκαηα θαη 

αζρνιήζεθε κε ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ αλαδήηεζεο λαξθψλ ζηα 

Δζζνληθά ρσξηθά χδαηα. 

 ηα ηκήκαηα ηεο ε ζπκθσλία πξνβιέπεη ηηο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ εξγαζηψλ. Θέηεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην ηνπο, ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα πξνβιεπφκελα θφζηε θαη ηνπο ππεχζπλνπο 

γηα απηά,ηελ ηαηξηθή κέξηκλα γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο 

εξγαζίεο, θαη ηελ ππφδεημε ηεο δηθαηνδνζίαο γηα ηε κεηαρείξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

Μνημόνιο Δζθονίαρ – οςηδίαρ – Ολλανδίαρ – Ηνυμένος Βαζιλείος 

(1998) 

 Σν κλεκφλην ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εμάιεηςε 

λαξθψλ θαη κε εθξαγέλησλ ππξνκαρηθψλ ζηα Δζζνληθά χδαηα (Memorandum 

of understanding concerning the search for and disposal of mines and 

unexploded ammunition in Estonian waters) είλαη δηεζλήο πνιπκεξήο ζπλζήθε 

αλάκεζα ζηε Γεκνθξαηία ηεο Δζζνλίαο, ηελ Κπβέξλεζε ηνπ νπεδηθνχ 

Βαζηιείνπ, ηνλ ππνπξγφ άκπλαο ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Κάησ Υσξψλ θαη ηεο 

Κπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Βνξείνπ 

Ηξιαλδίαο. Ζ ζπκθσλία ζπληάρζεθε ζε 12 ηκήκαηα θαη ππνγξάθεθε απφ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 1998 ζην Σαιίλ. 

 Ζ ζπκθσλία είρε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή επηρείξεζεο ζηα Δζζνληθά χδαηα 

γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εμάιεηςε λαξθψλ θαη άιισλ ππξνκαρηθψλ, απφ ηηο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο νπεδίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

θάησ απφ ηελ εζληθή δηθαηνδνζία ηεο Δζζνλίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Δζζνληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ην δηνξηζκφ ηεο 

νπεδίαο σο εγεηηθή ζηξαηησηηθή αξρή, δηεπθξηλίδνληαο νηη νη ζηξαηησηηθέο 

κνλάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζα παξέκελαλ αλα πάζα 

ζηηγκή ππφ εζληθή δηνίθεζε. 
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 Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πεξηνρέο 

δξάζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ηηο επζχλεο ηνπ θάζε κέξνπο. Σέινο πξνέβιεπε ηελ 

ηαηξηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηε πεηζαξρηθή θαη πνηληθή δηθαηνδνζία 

πάλσ ζε απηνχο. 

 

ςμθυνία Σοςπκίαρ – Γευπγίαρ (2001) 

 Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Γεσξγίαο 

γηα ηελ ζέζπηζε δηκεξνχο θαζεζηψηνο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλψλ ηνπο 

ζπλφξσλ ειεχζεξσλ απφ λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

ρξήζεο ηνπο γηα ζθνπνχο ζπλνξηνθχιαμεο ζην κέιινλ (Agreement between 

the Republic of Turkey and Georgia on establishing a bilateral regime for 

keeping their common border free from anti-personnel mines and preventing 

their use for border guard purposes in the future) είλαη δηκεξήο δηεζλήο 

ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε ζηελ Άγθπξα ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001. 

 Με απηή ηε ζπκθσλία νη δχν ρψξεο ζέιεζαλ λα ελεξγήζνπλ ζεηηθά γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πεξηνρψλ ησλ ζπλφξσλ ηνπο, θαη ζην 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ αξρψλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ. 

 Ζ ζπκθσλία ζπληάρζεθε ζε 16 άξζξα, νη δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ 

πεξηειάκβαλαλ ηα εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 1. Γηακφξθσζε ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ πνπ ζα απαζρνινχζαλ ηε 

ζπλζήθε, φπσο λάξθε θαηά πξνζσπηθνχ, λαξθνπέδην θ.α. 

ΑΡΘΡΟ 2. Τπαγφξεπζε ην γεληθφ ζθνπφ ηεο ζπκθσλίαο, πνπ ήηαλ ε 

εθθαζάξηζε ησλ ζπλφξσλ απφ λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ θαη ε απνηξνπή ηεο 

ρξήζεο ηνπο ζην κέιινλ, κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 3. Καζφξηζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ ζα ήηαλ 10 ρικ 

ζε θάζε πιεπξά ησλ θνηλψλ ζπλφξσλ Σνπξθίαο – Γεσξγίαο, κε εμαίξεζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 4. Τπφδεημε ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ 

αθαίξεζεο λαξθψλ πνπ ζα ηεινχληαλ απφ ην θάζε θξάηνο, θαζψο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε θξάηνπο ζηελ πεξίπησζε επίζθεςεο παξαθνινχζεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 5. Τπαγφξεπζε νηη νη εξγαζίεο απνλαξθνζέηεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί κέζα ζε 6 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζέζεσο ηεο 

ζπκθσλίαο ζε ηζρχ. 

ΑΡΘΡΟ 6. Καζφξηζε ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο 

δηπισκαηηθήο νδνχ, αξρηθά γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζε ησλ δχν θξαηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ λαξθψλ θαη ην ζπλνιηθφ 

ηνπο αξηζκφ, θαη αξγφηεξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηεινχληαη θαη φπνηεο αιιαγέο 

πξνθχςνπλ κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

ΑΡΘΡΑ 7 – 11. Τπαγφξεπζαλ ηηο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα γηα ηελ θαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ. Απηέο πεξηειάκβαλαλ νδεγίεο 

γηα ηηο νκάδεο παξαθνινχζεζεο, δηεθδηθήζεηο, νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά 

ζέκαηα, θαζψο θαη θαλνληζκνχο γηα ηα πξνλφκηα θαη ηηο αζπιίεο ησλ νκάδσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα επηζθέςεσλ παξαθνινχζεζεο. 
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ΑΡΘΡΑ 12 - 13. Τπαγφξεπζαλ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ (θαη ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπο) θαη κε 

ζέκαηα επίιπζεο εηδηθψλ δηαθνξψλ. 

ΑΡΘΡΑ 14 – 16. Δκπεξηείραλ ηνπο εηδηθνχο δηαθαλνληζκνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο ζπκθσλίαο, φπσο ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, ηελ επηθχξσζή ηεο θαη ηελ 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηεο. 

 

Τπομνήμαηα Ηνυμένος Βαζιλείος – Απγενηινήρ (2001) 

 Ζ αληαιιαγή ππνκλεκάησλ πνπ ζπληζηά ζπκθσλία κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αξγεληηλήο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Βνξείνπ Ηξιαλδίαο ζρεηηθά 

κε κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ λαξθψλ μεξάο ζηηο Νήζνπο 

Φψθιαλη (Exchange of Notes constituting an Agreement between the 

Government of the Argentine Republic and the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning a feasibility study 

on the clearance of land mines in the Falkland Islands) είλαη δηκεξήο δηεζλήο 

ζπλζήθε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μπνπέλνο Άηξεο ζηηο 11 Οθησβξίνπ 

2001. 

 Με ην πξψην ππφκλεκα ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο Αξγεληηλήο 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ δχν θξαηψλ γηα δηεμαγσγή κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο ζηηο Νήζνπο Φψθιαλη, φπσο έρεη δηαηππσζεί ζε πξνεγνχκελε 

θνηλή ηνπο δήισζε, θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κε βάζε ηε χκβαζε ηεο 

Οηάβα, θαη πξνηείλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή δηελέξγεζε ηεο έξεπλαο. 

Πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ζε ηξεηο θάζεηο, κηα πξνθαηαξθηηθή 

κειέηε (πνπ ζα δηεπθξηλίζεη ηνπο ζηφρνπο, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο θαη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο), ηελ θπξίσο κειέηε (πνπ ζα εθηειέζεη νηη έρεη 

πξνβιεθζεί ζηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη ζα πεξηιακβάλεη εηο βάζνπο 

αλάιπζε ησλ λαξθνπεδίσλ, νξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ απνλαξθνζέηεζεο, 

αλάζεζε ηνπο ζε θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη αμηνιφγεζε ηνπ ξίζθνπ θαη ηνπ 

θφζηνπο) θαη ηέινο κηα ηειηθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ κειεηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ θαη ζα πξνηείλεη κειινληηθέο ελέξγεηεο ζηα 

θξάηε. 

 Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη θαλνληζκνχο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο, 

ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ηελ ππαγσγή ηεο ζην λνκηθφ πιαίζην ησλ 

δχν ρσξψλ θαη ηελ απαξαίηεηε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ζηα Ζλσκέλα Έζλε. 

 Με ην ππφκλεκά ηνπ ν πξέζβεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηελ 

Αξγεληηλή επηβεβαίσζε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο θαη ε ζπκθσλία ηέζεθε ζε 

ηζρχ ζηηο 11 Οθησβξίνπ ηνπ 2001. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ 

 

 Σν 1999, ιίγν θαηξφ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο ηεο Οηάβα, 

ε Μνδακβίθε θηινμέλεζε ηελ πξψηε πλάληεζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο 

χκβαζεο. 

 Σν 2014, 15 ρξφληα κεηά ηελ 1ε πλάληεζε, ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

ζπγθεληξψζεθε θαη πάιη ζην Μαπνχην ηεο Μνδακβίθεο γηα ηελ Αλαζεσξεηηθή 

Γηάζθεςε ηνπ Μαπνχην γηα έλαλ θφζκν ρσξίο λάξθεο (Maputo Review 

Conference on a Mine-Free World), ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά αλαζεσξεηηθή 

δηάζθεςε ηεο χκβαζεο ηεο Οηάβα, ε νπνία ζπγθαιέζηεθε κε ζθνπφ λα 

εθηηκήζεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο πξνζπάζεηεο 

εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαη λα πηνζεηήζεη λέν 

πιάλν δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2019, κε ηελ πκθσλία λέαο 

δηαθήξπμεο γηα ηελ ζέζπηζε λέσλ εθαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζα 

ζπκπεξηιάβνπλ λέεο θαηαζηάζεηο θαη πξνθιήζεηο. 

 Ζ Γηάζθεςε ηνπ Μαπνχην εμέηαζε ηελ πξφνδν ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

- Σελ νηθνπκεληθφηεηα ηεο χκβαζεο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλάληεζεο ην 1999 ε χκβαζε ηεο Οηάβα είρε 

ηεζεί ζε ηζρχ γηα 55 θξάηε παγθνζκίσο. Σν 2014 ε χκβαζε απαξηζκνχζε 

161 ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φιεο ηηο ρψξεο ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο θαη φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Ακεξηθάληθσλ Ζπείξσλ, κε εμαίξεζε ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Κνχβα. 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη νηη πιένλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ πνπ 

ήηαλ παξαγσγνί λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ είλαη πιένλ κέξε ηεο ζχκβαζεο. 

Έρνπλ άξα δεζκεπηεί λα κελ παξάγνπλ, απνζεθεχζνπλ ή κεηαθέξνπλ πνηέ 

μαλά θαη ζε θακία πεξίπησζε λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ.  

- Σελ θαηαζηξνθή ησλ ήδε απνζεθεπκέλσλ λαξθψλ. 

 Σα κέξε ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ 

πνπ θάπνηε πξαγκαηνπνηνχζαλ απνζήθεπζε λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ. Απφ 

ηα 89 απηά θξάηε, ηα 84 έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο θαηαζηξνθήο ησλ 

απνζεκάησλ ηνπο. Σα ππφινηπα 5 θξάηε (Λεπθνξσζία, Φηλιαλδία, Πνισλία, 

Οπθξαλία θαη Διιάδα) αλαθέξνπλ νηη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη γηα απηφ ην 

ζθνπφ. 

 Σν ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ αλαθέξεη νηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 

ζηηγκήο θαηαζηξνθή πάλσ απν 45,7 εθαηνκκπξίσλ λαξθψλ. 

- Σελ εθθαζάξηζε ησλ λαξθνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ. 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αλαθέξεη πσο γλσξίδνπλ νηη ζηα εδάθε ηνπο 

ππάξρνπλ λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηε χκβαζε ηα κέξε 

δεζκεχνληαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα εθθαζάξηζεο κέζα ζε 10 ρξφληα 
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απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο, ή λα δεηήζνπλ πξνζεζκία εθφζνλ απηφ δελ 

είλαη εθηθηφ. Απφ ηα 59 θξάηε πνπ έρνπλ αλαθέξεη λαξθνζεηεκέλεο πεξηνρέο 

πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, 28 απφ απηά έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο 

εξγαζίεο αλίρλεπζεο θαη απνλαξθνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

χκβαζεο, ελψ ηα ππφινηπα 31 δηεμάγνπλ επί ηνπ παξφληνο ελέξγεηεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

- Σελ παξνρή ζηήξημεο ζηα ζχκαηα. 

 Ζ χκβαζε ηεο Οηάβα απνηέιεζε ηελ πξψηε πνιπκεξή ζχκβαζε 

αθνπιηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ φπισλ πνπ ζπκπεξηέιαβε ζην θείκελν ηεο 

δηαηάμεηο κέξηκλαο γηα ηα ζχκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φπισλ. Έρεη 

παξαηεξεζεί νηη ιφγσ ηεο χκβαζεο έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

ηχρεο ησλ ζπκάησλ ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Σα θξάηε έρνπλ ζπκθσλήζεη νηη ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ πξέπεη ζην 

κέιινλ λα απνηειέζεη αθφκα ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ εζληθψλ ηνπο 

πνιηηηθψλ, απνθάζεσλ θαη ζρεδίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο πνπ αθνινχζεζαλ ηε Γηάζθεςε ηνπ 

Μαπνχην, «έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ηεο χκβαζεο είλαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν νπνηαδήπνηε ρξήζε λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ απφ 

νπνηνλδήπνηε θνξέα έρεη ζηηγκαηηζηεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν»26. 

 Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Landmine Monitor αλαθέξεη νηη ηνλ Ηνχλην θαη 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 νη ΖΠΑ εμέδσζαλ λέα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ 

απαγφξεπζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απφθηεζεο λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ, 

θαη γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπο (κε εμαίξεζε ηε ρεξζφλεζν ηεο 

Κνξέαο), κε ηειηθφ ζθνπφ ηε κειινληηθή πξνζρψξεζε ζηε χκβαζε ηεο 

Οηάβα. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2014 ε Κίλα θαη νη ΖΠΑ εμέδσζαλ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά 

κε ηα απνζέκαηα λαξθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο. Ζ Κίλα δήισζε 

νηη έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θάησ απφ 5 εθαηνκκχξηα λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ, 

ελψ νη ΖΠΑ πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα. 

 ε ζρέζε κε ηα 50 θξάηε πνπ παξήγαγαλ λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ 

πξηλ ηελ χπαξμε ηεο χκβαζεο γηα ηελ απαγφξεπζε, ζήκεξα κφιηο 11 θξάηε 

πξνζδηνξίδνληαη σο ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή λαξθψλ, κε ηηο ΖΠΑ λα 

αθαηξνχληαη απν ηε ιίζηα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ λέσλ πνιηηηθψλ ηνπο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2014. 

 Σν Landmine Monitor αλαθέξεη, γηα ην δηάζηεκα 2013 – 2014, ηε λέα 

ρξήζε λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο ηεο πξίαο 

θαη ηεο Μηαλκάξ (θξάηε πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ηεο χκβαζεο ηεο Οηάβα), 

θαζψο θαη ηε ρξήζε λαξθψλ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο απηφλνκεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Ναγθφξλν – Καξακπάρ. Αλαθέξεη επίζεο ηηο ππνςίεο γηα 

ρξήζε λαξθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακάρεο ησλ Οπθξαληθψλ δπλάκεσλ 

ελάληηα ζε Ρψζνπο απηνλνκηζηέο ζηηο αξρέο ηνπ 2014, ε νπνίεο φκσο δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα επηβεβαησζνχλ. 

                                                             
26

 Tuttle N., Reports Highlight Success of Mine Ban Treaty, June 27, 2014. τθν ιςτοςελίδα 
https://www.asil.org/blogs/reports-highlight-success-mine-ban-treaty-june-23-2014-0 
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 χκθσλα κε ην LM νη θαηαγεγξακκέλεο απψιεηεο πνπ νθείινληαη ζηηο 

λάξθεο θαη ζε άιια εθξεθηηθά θαηάινηπα πνιέκνπ αλέξρνληαη ην 2013 ζηηο 

3.308· πξφθεηηαη γηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 24% ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

απσιεηψλ ην 2012, πνπ αλήιζε ζε 4.325. 

 Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ αλέξρνληαλ ζε 25 ηε κέξα ην 

1999, έρεη πέζεη ζηα 9 πεξηζηαηηθά ηελ εκέξα ην 2013. 

 Οη απψιεηεο γηα ην 2013 θαηαγξάθεθαλ ζε 52 θξάηε, απφ ηα νπνία ηα 

34 είλαη θξάηε κέιε ηεο χκβαζεο ηεο Οηάβα. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκάησλ (79%) είλαη άκαρνη, θαη ηα παηδηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 46% ησλ 

απσιεηψλ αλάκεζα ζηνπο ακάρνπο. 

 

ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

 

 Ζ Διιάδα ππέγξαςε ηε χκβαζε ηεο Οηάβα ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1997 

θαη ηελ επηθχξσζε ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2003. Ζ χκβαζε ήξζε ζε ηζρχ ζηε 

ρψξα ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 2004.  

 Ζ Διιάδα είλαη επίζεο κέινο ηεο χκβαζεο πεξί πκβαηηθψλ Όπισλ 

θαη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Πξσηνθφιινπ II γηα ηηο λάξθεο μεξάο.  

 Σν 2006 ε Διιάδα παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζληθή 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Οηάβα, κε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πνηληθέο 

θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη γηα παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ Διιάδα είρε ππάξμεη ζην παξειζφλ παξαγσγφο λαξθψλ θαηά 

πξνζσπηθνχ, θαη είρε πξαγκαηνπνηήζεη επίζεο εηζαγσγή απνζεκάησλ απν ηε 

Γεξκαλία θαη ηηο ΖΠΑ. Μεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο ε Διιάδα δήισζε 

νηη είρε ζηελ θαηνρή ηεο 1.584.172 λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ. 

 Ζ Διιάδα απέηπρε λα θαηαζηξέςεη ην απφζεκα ηνπ 1,58 εθαηνκκπξίνπ 

λαξθψλ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξψηεο 

πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο χκβαζεο ηεο Οηάβα· κέρξη 

ην Μάξηην ηνπ 2009 είρε νινθιεξψζεη ηελ θαηαζηξνθή 225.962 λαξθψλ. Δπί 

ηνπ παξφληνο ε Διιάδα δηαπηζηψλεηαη νηη παξαβηάδεη ηε χκβαζε. Ζ 

δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ησλ λαξθψλ γηα ηελ Διιάδα αλαθφπεθε ηελ 1ε 

Οθησβξίνπ 2014, κεηά απφ ζεηξά εθξήμεσλ πνπ θαηέζηξεςε ηηο Βνπιγάξηθεο 

εγθαηαζηάζεηο φπνπ ηεινχληαλ ε θαηαζηξνθή, ζθνηψλνληαο 15 εξγαδφκελνπο. 

Ζ Διιάδα είρε δηαηεξήζεη ζηελ θαηνρή ηεο 7.224 λάξθεο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο, ρσξίο φκσο λα θάλεη ρξήζε ηνπο. 

 ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ ππαξθηνχ θηλδχλνπ απφ λάξθεο, σζηφζν ηα πεδία ησλ 

λαξθψλ δηαζέηνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε (κε δηπιή πεξίθξαμε 

θαη πηλαθίδεο ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά), φπσο ην νξίδνπλ νη 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβάζεσλ δηεζλνχο δηθαίνπ. 
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Πεξίθξαμε λαξθνπεδίσλ ζηελ Διιάδα 

 

 χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο χκβαζεο ε Διιάδα πξέπεη λα 

παξέρεη ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη θάζε άιιε ζπλδξνκή ζηα ζχκαηα ησλ λαξθψλ.  

Με αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ην 2007 

ε Διιάδα δεζκεχηεθε γηα ηε λνζειεία ησλ ζπκάησλ ησλ λαξθψλ ζηα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηερλεηψλ κειψλ φπνπ απηφ 

ζεσξνχληαλ απαξαίηεην. Μεηά ην πέξαο ηεο αξρηθήο λνζειείαο ηα ζχκαηα ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ δηαδηθαζία αζχινπ φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην 

λφκν, γηα λα ζπλερίζνπλ λα επσθεινχληαη απφ ηα ίδηα δηθαηψκαηα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο λνζειείαο ηνπο. 

 Σν Landmine Monitor αλαθέξεη, γηα ην δηάζηεκα 1999 κε 2008, ην 

ζχλνιν 108 ζπκάησλ ιφγσ λαξθψλ μεξάο ζηε ρψξα (66 άηνκα έραζαλ ηε 

δσή ηνπο θαη 42 ηξαπκαηίζηεθαλ). Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ (105) ήηαλ 

αιινδαπνί, θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηζηαηηθψλ ζπλέβεζαλ θαηά 

κήθνο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ, θαη θπξίσο απφ άηνκα πνπ 

επηρεηξνχζαλ λα κπνπλ παξάλνκα ζηε ρψξα. 

 ηα ζχκαηα ησλ λαξθψλ πξνζθέξζεθαλ νη θαηάιιειεο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο, αιιά ε δπλαηφηεηα γηα πξνζθνξά απνθαηάζηαζεο (ζε θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν) είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ Διιάδα δηαζέηεη 

λνκνζεζία γηα ηελ αξσγή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία φκσο 

εθαξκφδεηαη ειιηπψο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

 Οη πφιεκνη πξέπεη λα ηειεηψλνπλ φηαλ ζηακαηά ε κάρε. Ωζηφζν, νη 

λάξθεο θαηά πξνζσπηθνχ ζθνηψλνπλ θαη αθξσηεξηάδνπλ αθφκα θαη κεγάιν 

δηάζηεκα κεηά ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Οη λάξθεο απνηεινχλ κηα θαθνήζε 

παξνπζία ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζέηνληαο ζπλερψο ζε θίλδπλν ηηο δσέο ησλ 

ακάρσλ θαη παξεκπνδίδνληαο ηελ αζθαιή αλάπηπμε. Θα ιέγακε νηη 

ιεηηνπξγνχλ σο ππελζχκηζε ηνπ πνιέκνπ ελ θαηξψ εηξήλεο, θαη είλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ νινθιεξσηηθή εμάιεηςή ηνπο, γηα λα κπνξέζεη λα 

επηθξαηήζεη ζην κέιινλ ην επηζπκεηφ θαζεζηψο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη 

αζθάιεηαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε έγηλε 

εθηελήο κειέηε πάλσ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ησλ λαξθψλ θαηά πξνζσπηθνχ, ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπο, φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηέο έρνπλ επηθέξεη κέρξη ηψξα.  

 Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νηη απφ ηα ρξφληα ησλ πξψησλ πκβάζεσλ 

ηεο Υάγεο, κέρξη ηε χκβαζε γηα Οξηζκέλα πκβαηηθά Όπια, γηα λα 

θηάζνπκε ηειηθά πην πξφζθαηα ζηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

απαγφξεπζε, έρνπλ γίλεη ακέηξεηεο πξνζπάζεηεο παγθνζκίσο γηα λα 

επηζεκάλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ φπισλ θαη αξγφηεξα ηνπ 

αθνπιηζκνχ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. Γηαθξίλεηαη μεθάζαξα ε ζηαδηαθή πξφνδνο 

ηφζν ηνπ δηθαίνπ ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ φζν θαη ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ φπισλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ακάρσλ, κε ηα αλζξσπηζηηθά 

δηθαηψκαηα λα έξρνληαη ζην πξνζθήλην θαη λα ζεσξνχληαη ζπλερψο φιν θαη 

πην ζεκαληηθά. Απηφ καο δίλνπλ ηελ ειπίδα νηη κπνξεί λα θηάζνπκε ηειηθά, 

θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, ζηνλ νινθιεξσηηθφ αθνπιηζκφ.  

 Σνλ ηειεπηαίν αηψλα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα θαη πξφνδνη πάλσ 

ζηα δεηήκαηα ηεο απαγφξεπζεο ησλ φπισλ, αιιά ζπλεηδεηνπνηνχκε νηη ην 

πξφβιεκα είλαη αθφκα ππαξθηφ, θαζψο ζπλερίδεη λα γίλεηαη ρξήζε φπισλ κε 

δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ζε πνιεκηθέο εθζηξαηείεο δηεζλψο, θνζηίδνληαο ηε 

δσή κεγάινπ αξηζκνχ ακάρσλ.  

 Γη’απηφλ αθξηβψο ην ιφγν είλαη απφιπηα ζεκαληηθή ε επαγξχπλεζε, ε 

ζπλερήο κειέηε θαη ε πξνζπάζεηα νηθνπκεληθήο πξνψζεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ 

δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ. Με γλψκνλα ηνλ άλζξσπν, θαη ρσξίο λα 

μερλάκε ηηο ρηιηάδεο ησλ δσψλ πνπ έρνπλ ήδε ραζεί ζην βσκφ ησλ πνιηηηθψλ 

ζθνπηκνηήησλ, νθείινπκε λα επηκέλνπκε θαη λα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο, 

ζηνρεχνληαο πάληα ζε θάηη νινέλα θαη θαιχηεξν.  

 Όπσο απνθάλζεθαλ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

απαγφξεπζε ζε δήισζε ηνπο κεηά ηε δηάζθεςε ηνπ Μαπνχην, «κέλνπλ αθφκα 

πνιιά λα γίλνπλ».27 Καη νθείινπκε φινη καο λα ζπλδξάκνπκε γηα ηε γξήγνξε 

                                                             
27

 Beerli C. Eradicating landmines: No time to lose (26-06-2014 Statement). Third Review Conference 
of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-
Personnel Mines and on Their Destruction, Maputo, 23-27 June 2014. τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2014/06-26-landmines-maputo.htm 
Μετάφραςθ τθσ γράφοντοσ. 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2014/06-26-landmines-maputo.htm
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θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχκε, 

γηα λα κπνξέζνπκε κηα κέξα λα μππλήζνπκε ζε έλαλ θφζκν ειεχζεξν απφ 

λάξθεο. 
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