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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η επιδίωξη για άμεση αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος για αυτόν που επιχειρεί, οδηγεί στην ολοένα αυξανόμενη 

ανάπτυξη και χρήση Αυτόνομων Οπλικών Συστημάτων (ΑΟΣ) στα θέατρα 

επιχειρήσεων, μιας και αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος και την πρώτη επιλογή 

για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται «βαρετές, βρώμικες κι 

επικίνδυνες». Στις περισσότερες πολεμικές εστίες του πλανήτη η χρήση drones είναι 

εκτεταμένη, με πολλαπλές αποστολές τους και αν και θεωρείται ότι προσδίδουν 

πλεονεκτήματα στην εμπόλεμη πλευρά η οποία τα χρησιμοποιεί, δεν είναι πλήρως 

ξεκάθαρο αν η χρήση τους είναι πάντα σύμφωνη με τους νόμους και τις επιταγές του 

διεθνούς δικαίου και το jus in bello του πολέμου. Τα χαρακτηριστικά του μη 

επανδρωμένου αεροσκάφους ως οπλικού συστήματος φαίνεται να το καταστούν πιο 

ευνοϊκό για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε 

σχέση με άλλα σε χρήση ανταγωνιστικά εναέρια οπλικά συστήματα, ενώ από την 

άλλη η επιλογή της τακτικής  χρησιμοποίησής του κατά στοχευμένων στόχων και τα 

κριτήρια των «επιθέσεων  χαρακτήρα» πιθανόν να ευθύνονται για τυχόν παραβιάσεις 

του διεθνούς δικαίου.  

 Σήμερα οι επιθέσεις μέσω drone δεν αποτελούν απλά ζήτημα παραβίασης του 

νόμου, αλλά ίσως ένα κενό του νόμου, μιας και δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο 

που να μπορεί να τις ενσωματώσει. Σε κάθε περίπτωση μια νέα πρακτική κι ένας 

νέος τύπος επιθέσεων έχει κάνει την εμφάνισή του στη σκακιέρα των ένοπλων 

συγκρούσεων που όχι μόνο ήρθε για να μείνει αλλά αναπτύσσεται και διαδίδεται όλο 

και περισσότερο. 
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ABSTRACT 
 

The pursuit of the immediate effectiveness of the weapon systems at the 

lowest possible cost for whom that leads an operation, leads to the ever-growing 

development and use of Autonomous Weapon Systems (AWS) in theaters, as they 

are a multiplier of force and the first choice for operations which are characterized as 

"boring, dirty and dangerous". In most warfare on the planet, the use of drones is 

extensive, with multiple missions and although considered to confer advantages on 

the warring side which uses them, it is not entirely clear if their use is always in 

accordance with the laws and the requirements of the international justice and jus in 

the bello of war. The characteristics of the unmanned aircraft as a weaponry system 

appear to make it more conducive to complying with the provisions of International 

Humanitarian Law than others in use competing aerial weapon systems, while on the 

other hand the choice of its regular use against targeted targets and the criteria of " 

signature strikes " may be responsible for any violation of international law. 

Today drone attacks are not a violation of the law, but perhaps a vacuum of 

the law, since there is no clear legal framework that can integrate them. In any case, 

a new practice and a new type of attack have made their appearance in the armed 

conflict checkers that have not only come to stay but are growing and spreading 

more and more. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Αν ανατρέξει κανείς στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού και στις αρχές του 

εικοστού πρώτου αιώνα, διαπιστώνει μια σημαντική μείωση των πολεμικών 

συγκρούσεων, με την έννοια της άμεσης διακρατικής κατάστασης σύγκρουσης1.  

Στην μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 (11/9) εποχή, έχει αλλάξει κατά πολύ ο τρόπος 

διεξαγωγής εχθροπραξιών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σημαντικό 

μερίδιο αυτής της αλλαγής οφείλεται στην αύξηση των μη κρατικών φορέων, όπως η 

Αλ Κάιντα και οι σύμμαχοί της, οι οποίοι απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, δεν 

έχουν διεθνή νομική υπόσταση και δρουν στις παρυφές ή σε αμφισβητούμενες 

παραμεθόριες περιοχές των κυρίαρχων κρατών. Καθώς τα κράτη επιδιώκουν να 

ανταποκριθούν στην αντιληπτή απειλή της τρομοκρατίας, ο αγώνας κατά των μη 

κρατικών αυτών φορέων, οδηγεί σταθερά στην πιθανότητα σημαντικής 

μεταμόρφωσης του δικαϊκού συστήματος που ρυθμίζει τη χρήση βίας, της 

συλλογικότητας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εγείρει ερωτήματα σχετικά με 

τη σημασία των γεωγραφικών ορίων, την οριοθέτηση της νόμιμης χρήσης βίας, το 

απαράβατο του δικαιώματος του κράτους σχετικά με την εδαφική του ακεραιότητα2.  

 Αν λοιπόν σήμερα, η λέξη πόλεμος χρησιμοποιείται για να οριστεί εύκολα η 

ζώνη μάχης, όπου η θανατηφόρα βία είναι δικαιολογημένη (για να διακρίνεται από 

μια ζώνη ειρήνης, όπου η παραπάνω βία δεν είναι δικαιολογημένη), ο αγώνας κατά 

της τρομοκρατίας έχει δημιουργήσει «ενδιάμεσους χώρους» ηθικής αβεβαιότητας, 

όπου η βία χρησιμοποιείται σε σταθερή και περιορισμένη κλίμακα, αλλά δεν έχει 

κηρυχθεί πόλεμος. Αυτά είναι μέρη όπου έχουν εγκατασταθεί  τρομοκρατικές ομάδες 

και η χώρα υποδοχής δεν έχει τη βούληση και / ή την ικανότητα να αντιμετωπίσει την 

απειλή που αυτές θέτουν, όπως συμβαίνει στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ του 

Πακιστάν και του Αφγανιστάν ή στη νότια περιοχή της Υεμένης3. 

Η βούληση για άμεση αποτελεσματικότητα με τη χρήση απλών μεθόδων έχει 

επικρατήσει στην αμερικανική κουλτούρα και όχι μόνο. Στην τεχνολογική πρόοδο 

κυρίως πρωτοστατούν οι στρατιωτικές τεχνολογίες. Η πρωτόγνωρη γοητεία για 

τεχνολογική καινοτομία, οι εντυπωσιακές εξελίξεις που είναι πέρα από κάθε φαντασία 
                                            
1 Coady, C. A. J., «Morality and Political Violence», (2008) ,Cambridge: Cambridge University Press 
2 Daniel Brunstetter and Megan Braun, «From Jus ad Bellum to Jus ad Vim: Recalibrating Our 
Understanding of the Moral Use of Force», Ethics & International Affairs (2013) Νο 27, pp 87-106, σελ. 
88-89, https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2013/from-jus-ad-bellum-to-jus-ad-vim-
recalibrating-our-understanding-of-the-moral-use-of-force/ (προσπελάστηκε την 16/6/16) 
3 Daniel Brunstetter and Megan Braun, σελ. 89 
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και προκαλούν ενθουσιασμό λαμβάνουν χώρα στο πεδίο αυτό. Η  υιοθέτηση 

πρακτικών πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής των εχθροπραξιών, 

οδήγησε στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση Αυτόνομων Οπλικών Συστημάτων 

(ΑΟΣ) στα θέατρα επιχειρήσεων. Σήμερα τα πιο διαδεδομένα ΑΟΣ που 

χρησιμοποιούνται είναι τα εναέρια οχήματα που δεν φέρουν ανθρώπινο χειριστή και 

τα οποία έχουν διάφορες ονομασίες: Drones, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 

(UAV), μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης, τηλεκατευθυνόμενα όπλα. Στις 

περισσότερες πολεμικές εστίες του πλανήτη η χρήση drones είναι εκτεταμένη και οι 

αποστολές τους πολλαπλές, ενώ αποτελούν την αιχμή του δόρατος των 

αμερικανικών στρατιωτικών  δυνάμεων, στις επιχειρήσεις τους σε Αφγανιστάν, 

Πακιστάν, Υεμένη. Τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη εκτελούν στοχευμένες επιθέσεις .  

 Από τα πιο προβληματικά θέματα που απασχολεί τις διεθνείς σχέσεις σήμερα 

είναι η ηθική της χρήσης της τεχνολογίας σε εχθροπραξίες. Η βία που 

χρησιμοποιείται από το κράτος υπόκειται σε διαφορετικό νομικό καθεστώς και ηθική 

κρίση από ότι αυτή που ασκείται από ένα άτομο σε ένα άλλο. Εκεί που παλαιότερα τα 

πυρηνικά όπλα έκαναν παράλογη τη στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ των μεγάλων 

δυνάμεων, και η ηθική τα καθιστούσε ασυγχώρητα, τα τηλεκατευθυνόμενα 

αεροσκάφη φαίνεται πλέον να επιτρέπουν στις μεγάλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν 

ένα οπλοστάσιο με drones για να αντιμετωπίσουν πιθανούς αντιπάλους, να 

μεταφέρουν το πεδίο μάχης χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, προξενώντας 

θανατηφόρα πλήγματα σε άτομα που προσδιορίζονται μόνο από συγκεκριμένα 

πρότυπα συμπεριφοράς4. 

 Όπως ήταν αναμενόμενο η μετεξέλιξη στη φύση και τη διεξαγωγή των 

εχθροπραξιών δημιουργεί την πίεση για την αναδιατύπωση ενός πιο σύγχρονου  

ρυθμιστικού πλαισίου. Το 2014 περισσότερα από 118 κράτη συμμετείχαν στην 

Συνδιάσκεψη για τα Συμβατικά Όπλα, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αποφασίζοντας τη 

συνέχιση των συνομιλιών το 2015, στη Γενεύη5. Οι εκπρόσωποι των κρατών στην 

πλειοψηφία τους ενστερνίστηκαν τις ανησυχίες για τους κινδύνους που 

δημιουργούνται από τον καλπασμό της εξάπλωσης των drones. Χαρακτηριστική ήταν 
                                            
4 James DeShaw Rae,  «Drones and a Culture of Death», Peace Review, (2015) 27:4, 477-483, 
σελ.477, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10402659.2015.1094340?journalCode=cper20 
(προσπελάστηκε την 17/6/16) 
5 Meeting of the High Contracting Parties to the 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, 2014, https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-
content/uploads/assets/media/43E05EAF19CF0575C1257DB2004AE4F6/file/AdvancedVersion_CCW
MeetingofHCPsReport_2014.pdf (προσπελάστηκε την 15/5/17) 
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η θέση του Κρίστοφ Χέινς, ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το ζήτημα: «Οι μηχανές δεν 

διαθέτουν ηθική και αντίληψη της θνησιμότητας. Κατ’ επέκταση δεν πρέπει να έχουν 

εξουσία ζωής ή θανάτου πάνω στους ανθρώπους6».   

Σήμερα οι συνέπειες χρήσης αυτού του νέου μέσου πολέμου είναι ακόμη 

άγνωστες, αλλά η τρέχουσα πρακτική απειλεί σοβαρά τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα, καθώς και τις έννοιες της κρατικής κυριαρχίας και της αυτονομίας7. Τα 

υπόψη μέσα θεωρείται ότι προσδίδουν πλεονεκτήματα στην εμπόλεμη πλευρά η 

οποία τα χρησιμοποιεί, δεν είναι όμως πλήρως ξεκάθαρο αν η χρήση τους είναι 

πάντα σύμφωνη με τους νόμους και τις επιταγές του διεθνούς δικαίου και το jus in 

bello του πολέμου. Σε κάθε περίπτωση όμως πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι μια νέα 

πρακτική κι ένας νέος τύπος επιθέσεων έχει κάνει την εμφάνισή του στη σκακιέρα 

των ένοπλων συγκρούσεων και το μόνο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο ήρθε για να μείνει 

αλλά και ότι αναπτύσσεται και διαδίδεται όλο και περισσότερο.  

 Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της τα αυτόνομα οπλικά συστήματα 

που αποτελούν επιθετικά οπλικά συστήματα με την δυνατότητα της αναζήτησης, 

επιλογής και εξουδετέρωσης ενός στόχου με την παρέμβαση ανθρώπινου 

παράγοντα και αποκοπεί στο να προσδιορίσει τη σχέση τους με το Δίκαιο του 

Πολέμου. Δε θα ασχοληθεί με την τεχνολογική εξέλιξη περί αυτόνομων 

φονικών/θανατηφόρων ρομποτικών συστημάτων (χωρίς τη μεσολάβηση του 

ανθρώπινου παράγοντα) τα οποία αφενός δεν υπάρχουν, αφετέρου ήδη 

απασχολούν τη διεθνή κοινότητα.  

Στο 1ο κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί των ΑΟΣ και γίνεται προσπάθεια να 

καταγραφεί η διεθνής πρακτική κατά τη χρήση τους αλλά και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που παρουσιάζει αυτή. Στο 2ο Κεφάλαιο αναπτύσσεται το Δίκαιο των 

Ενόπλων Συγκρούσεων, τόσο από την πλευρά του δικαίου για πόλεμο, «jus ad 

bellum», που έχει να κάνει με την οριοθέτηση των συνθηκών και κανόνων κάτω από 

τους οποίους ένα κράτος νομιμοποιείται να καταφύγει σε πόλεμο ή γενικότερα να 

χρησιμοποιήσει ένοπλη βία, όσο και από την πλευρά του δικαίου κατά τον πόλεμο, 

«jus in bello», που αφορά στους κανόνες που εφαρμόζονται από την έναρξη των 

                                            
6 Οικονόμου Τάσος, «Ο πόλεμος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», Η Καθημερινή, 14 Νοε 2014, 
http://www.kathimerini.gr/793070/article/epikairothta/kosmos/o-polemos-twn-mh-epandrwmenwn-
aeroskafwn (προσπελάστηκε την 18/6/16)  
7 DeShaw Rae, σελ.477 



 

 11

εχθροπραξιών και μέχρι την οριστική αποκατάσταση της ειρήνης8. Ακολούθως το 3ο 

Κεφάλαιο διαπραγματεύεται το κατά πόσο η χρήση των ένοπλων μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών συνάδει με την εφαρμογή και ικανοποίηση των παραδοσιακών εννοιών 

και των κατηγοριών του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου, ενώ το 4ο Κεφάλαιο καταπιάνεται με τις συνέπειες που επιφέρει η χρήση των 

υπόψη συστημάτων τόσο στις πληγείσες περιοχές όσο και στους ίδιους τους 

επιτιθέμενους αλλά και τις ευθύνες που προκύπτουν για τα κράτη που τα 

χρησιμοποιούν. Τέλος το 5ο Κεφάλαιο προσπαθεί να διαπραγματευτεί το αν είναι 

αναγκαίο, με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την μεταβολή του 

παραδοσιακού θεάτρου επιχειρήσεων, των εμπλεκομένων δυνάμεων και τη χρήση 

των drones, να υπάρξει μια αναθεώρηση σχετικά με το ισχύον νομικό σύστημα που 

διέπει τις διεθνείς και μη ένοπλες συγκρούσεις.   

                                            
8 International Committee of the Red Cross, “ International Humanitarian Law : Answers to your 
Questions”, 22 Jan 2015, https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0 
(προσπελάστηκε την 19/4/17) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :  Αυτόνομα Οπλικά Συστήματα – 
Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες 

1.1 Ορισμοί 
 
 Τα Αυτόνομα Οπλικά Συστήματα (ΑΟΣ) έγιναν γνωστά και δημοφιλή ως 

έννοια τα τελευταία χρόνια, αν και η ύπαρξή τους χρονολογείται  από το 1849, όταν 

για πρώτη φορά Αυστριακοί εξαπέλυσαν περίπου 200 μη επανδρωμένα αερόστατα, 

φορτωμένα με εκρηκτικά, τα οποία πυροδοτήθηκαν μέσω ραδιοσημάτων, εναντίον 

της πόλης της Βενετίας ώστε να την καταλάβουν9. Στη συνέχεια άλλοι τύποι ΑΟΣ 

αναπτύχθηκαν με αποτέλεσμα αυτά να χρησιμοποιηθούν, με διάφορες μορφές, τόσο 

κατά τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους όσο και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου, μέχρι να φθάσουμε στο σήμερα, όπου με την ευρέως γνωστή ονομασία 

drones, χρησιμοποιούνται συχνά για την αντιμετώπιση τρομοκρατών της Αλ Κάϊντα 

και του ISIS10,11.  

Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δίνει τρεις ορισμούς12 για τα οπλικά 

συστήματα αυτού του είδους, ανάλογα με το βαθμό αυτονομίας τους: Αυτόνομα 

οπλικά συστήματα (ΑΟΣ),  Αυτόνομα οπλικά συστήματα υπό ανθρώπινη επιτήρηση 

και Ημί-αυτόνομα οπλικά συστήματα. Η συζήτηση για ανεπτυγμένα αυτόνομα 

ρομπότ μάχης έχει ήδη ξεκινήσει στα διεθνή φόρα. Αν και όλοι αμφισβητούν την 

ύπαρξή τους, κατά τη συνάντηση των υψηλών συμβαλλομένων μερών της CCW, το 

2013, αναφορικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ενθαρρύνθηκε «η συζήτηση 

θεμάτων που αφορούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα των θανατηφόρων 

αυτόνομων όπλων13» Η έγκρισή του υπογράμμισε την ανάγκη αξιολόγησης τον 

αντίκτυπο των πλήρως αυτόνομων φονικών συστημάτων όπλων (LAWS / SALA14), 

                                            
9 Remote Piloted Aerial Vehicles : An Anthology 
http://www.ctie.monash.edu/hargrave/rpav_home.html#Beginnings (προσπελάστηκε την 28/3/17) 
10 Warnepieces, The Predator’s Ancestors, http://warnepieces.blogspot.gr/2012/07/the-predators-
ancestors-uavs-in-great.html (προσπελάστηκε την 28/3/17) 
11 Aertecsolutions, http://www.aertecsolutions.com/download/infographics/infografia-UAS-EN-v02.pdf 
(προσπελάστηκε την 28/3/17) 
12 US Department of Defense, Autonomy in Weapon Systems, Directive 3000.9 (21 Nov 2012) , 
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300009p.pdf (προσπελάστηκε την 28/3/17) 
13 UNODA, 2013 Meeting of the States Parties to CCW (Geneva, 14-15 November 2013) 
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/700BD7373A1FE2BCC12573CF005AFC00?O
penDocument (προσπελάστηκε την 15/5/17) 
14 Systemes d’ Armes Letaux Autonomes (SALA)  στην γαλλική μετάφραση.  
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τα οποία θα εξαιρούν εντελώς τον άνθρωπο από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων15. 

Σύμφωνα με έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό, ο όρος LARs16 αναφέρεται σε 

ρομποτικό οπλικό σύστημα το οποίο, μόλις ενεργοποιηθεί, μπορεί να επιλέξει και να 

δεσμεύσει στόχους χωρίς περαιτέρω παρέμβαση ενός ανθρώπινου χειριστή. Το 

σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ρομπότ έχει ένα αυτόνομη "επιλογή" όσον αφορά την 

επιλογή ενός στόχου και τη χρήση θανατηφόρων δυνάμεων.  

Ο διαχωρισμός πάντως σε αυτόνομα και αυτόματα οπλικά συστήματα δεν 

είναι πάντα ευδιάκριτος, καθώς η κύρια διαφορά τους έγκειται στο βαθμό ελευθερίας 

που έχουν στην επιλογή και εμπλοκή με τον στόχο. Σε έκθεσή του προς το 

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο ειδικός εισηγητής του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, 

αναφερόμενος στα ΑΟΣ, τα περιγράφει ως ρομποτικά οπλικά συστήματα, τα οποία 

όταν ενεργοποιηθούν μπορούν να επιλέξουν και να εμπλέξουν στόχους χωρίς την 

περαιτέρω παρέμβαση του χειριστή, διατηρώντας την αυτονομία της επιλογής του 

στόχου και της χρήσης της φονικής ενέργειας17. 

 Ο ορισμός που η επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποδίδει στα 

Αυτόνομα Οπλικά Συστήματα δίνει έμφαση στο βαθμό εμπλοκής του ανθρώπινου 

παράγοντα στην επιτήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται από το σύστημα σε ότι 

έχει να κάνει τόσο με την επιλογή του στόχου όσο και την επίθεση σε αυτόν18. Το 

2014 στο αποτέλεσμα της διάσκεψης υπό την αιγίδα του CCW19 έγινε αντιληπτό ότι 

οποιαδήποτε προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου «Αυτονομία» θα ήταν 

                                            
15 UNODA, 2015 Meeting of Experts on LAWS, 11-15 Apr 2016 
https://www.un.org/disarmament/geneva/ccw/2015-meeting-of-experts-on-laws/ (προσπελάστηκε την 
15/5/17) 
16 Οδηγία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, "Αυτονομία στα συστήματα όπλων", Αριθμός 3000.09 
του 21 Νοέμβριος 2012, Γλωσσάριο Μέρος ΙΙ, https://cryptome.org/dodi/dodd-3000-09.pdf . Βλέπε 
επίσης Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου "Η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου σε μη 
επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών ". 202-203, διαθέσιμη από 
https://www.gov.uk/government/publications/jdn-2-11-the-uk-approach-to-unmanned-aircraft-
συστήματα? (προσπελάστηκε την 15/5/17) 
17 C. Heyns, «Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions», UN 
General Assembly, A/HRC/23/47 (9 Apr 2013) para. 38.  
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-
47_en.pdf  (προσπελάστηκε την 28/3/17) 
18 B. Docherty, “Losing Humanity: The Case against Killer Robots”, Human Right Watch (November 
2012), p. 2, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf 
(προσπελάστηκε την 31/3/17) 
19 Convention on Certain Conventional Weapons 
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παραπλανητική και τις περισσότερες φορές θα κατέληγε σε τεχνικής φύσεως 

εξήγηση20. 

Από τα παραπάνω καταδεικνύεται άμεσα ότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός 

ορισμός για το τι ορίζεται ως Αυτόνομο Οπλικό Σύστημα. Γενικά όμως ορίζονται ως 

εναέρια οχήματα που δεν φέρουν ανθρώπινο χειριστή φέροντας διάφορες ονομασίες: 

Drones, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), μη επανδρωμένα εναέρια 

οχήματα μάχης, τηλεκατευθυνόμενα όπλα. Τα μη επανδρωμένα αεροχήματα UAV 

είναι επίσης γνωστά ως οχήματα απομακρυσμένου πιλότου  (RPV)21 ή μη 

επανδρωμένα αεροπορικά συστήματα (UAS)22.  

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας υιοθετείται ο ορισμός του Υπουργείου 

Άμυνας των ΗΠΑ, που ορίζει ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ως: 

«Τροφοδοτούμενο, εναέριο όχημα που δεν φέρει ανθρώπινο χειριστή, χρησιμοποιεί 

αεροδυναμικές δυνάμεις για να ανυψώνεται, μπορεί να πετάξει αυτόνομα ή να 

κατευθύνεται εξ αποστάσεως, μπορεί να είναι αναλώσιμο ή ανακτήσιμο, και μπορεί 

να μεταφέρει ένα θανατηφόρο ή μη-φονικό ωφέλιμο φορτίο23». Στην κατηγορία αυτή 

δεν συμπεριλαμβάνονται τα βαλλιστικά ή ημιβληματικά οχήματα, οι πύραυλοι cruise, 

και τα βλήματα πυροβολικού καθώς δεν θεωρούνται μη επανδρωμένα εναέρια 

οχήματα24. Στην πραγματικότητα τα drones δεν είναι πραγματικά μη επανδρωμένα 

αλλά μάλλον τηλεκατευθυνόμενα25. 

Περισσότερες από 80 χώρες διαθέτουν μη επανδρωμένα εναερία οχήματα σε 

στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσίες, ενώ πάνω από 30 κράτη τα έχουν εντάξει στις 

αμυντικές τους δομές. Όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, η βιομηχανία των UAV 

αποτελεί τον πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο στον χώρο της άμυνας. Στο 

αμερικανικό οπλοστάσιο τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μη επανδρωμένα 

                                            
20 “Report of the 2014 Informal meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons, 16 May 2014”, A. 
Krishnan, “Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons” ,2009, pp 33-61, 
https://www.un.org/disarmament/geneva/ccw/2014-meeting-of-experts-on-laws/ (προσπελάστηκε την 
31/3/17) 
21 Remotely Piloted Vehicle.  
22 Unmanned Aerial Systems.   
23 Joint Chiefs of Staff, Joint Pub. 1–02, Department of Defence Dictionary of Military and  Associated 
Terms, (2009). σελ. 571  
24 Οπ.π. 
25 Blank, Laurie R., «After 'Top Gun': How Drone Strikes Impact the Law of War», University of 
Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 33, 2012; Emory Public Law Research Paper No. 11-
177, (14 Μαρ. 2012). σελ. 677, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1948783 
(προσπελάστηκε την 1/4/17) 
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αεροσκάφη είναι το MQ-1B Predator26 και το MQ-9 Reaper27,28, τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για επίμονη συλλογή και μετάδοση πληροφοριών, επιτήρηση, 

αναγνώριση, υποστήριξη, καταστροφή στόχων και αποδυνάμωση δυνατοτήτων. Το 

πρώτο έκανε το ντεμπούτο του το 1994 ως αεροσκάφος συνεχούς συλλογής 

πληροφοριών, επιτήρησης κι αναγνώρισης και στη συνέχεια ανέπτυξε τη δυνατότητα 

να πραγματοποιεί φονικά χτυπήματα, καθώς μπορούσε πλέον να φέρει πυραύλους 

Hellfire, ενώ το δεύτερο είναι ίδιου τύπου μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε 

μεγαλύτερη έκδοση και με μεγαλύτερες δυνατότητες παραμονής στον αέρα29. Η 

απόφαση να τοποθετηθεί οπλισμός στα UAVs λήφθηκε στα τέλη του 200030. Οι 

εξελίξεις στην τεχνολογία των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και η χρήση τους 

στα πεδία των επιχειρήσεων αναγνωρίσθηκε σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο τόσο 

στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, ώστε το 2005 η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, 

διετύπωσε τις θέσεις της περί της στρατηγικής προοπτικής χρήσης των οχημάτων 

αυτών, όπου προσδιορίζονται ο ρόλος, οι δυνατότητες και οι προοπτικές αυτών των 

οχημάτων για τις επόμενες δεκαετίες31.  

Οι Σοβιετικοί είχαν αρχίσει να σχεδιάζουν μη επανδρωμένα αεροπορικά 

συστήματα  UAS από το 1959, αλλά ως συμπλήρωμα  του πυροβολικού τους. Οι 

ΗΠΑ δεν είναι η μόνη χώρα που χρησιμοποιεί την πρακτική των ΑΟΣ, και ειδικά των 

drones, για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον προσώπων κι εγκαταστάσεων. 

Στην ίδια επιλογή προσέφυγαν και άλλες χώρες, εκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα 

που αυτά έχουν. Ανάμεσα σε αυτές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, το Ισραήλ, το 

Πακιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, η Νιγηρία, η Σομαλία, η Ν. Αφρική, αλλά και οργανώσεις 

όπως η Χαμάς, η Χεζμπολά, το ISIS32 αλλά και οι Λίβυοι33. Αν και τα μη 

                                            
26 Το Predator φέρει γενικά τα εξής χαρακτηριστικά πτήσης: Ταχύτητα  217 χλμ την ώρα, ύψος πτήσης 
στα 16.000 πόδια και φέρει οπλισμό 2 βλήματα Helfire. 
27 General Atomics Aeronautical, Predator XP, http://www.ga-asi.com/predator-xp &  United States Air 
Force, MQ-1B Predator Fact Sheet http://www.af.mil/About-Us/Fact-
Sheets/Display/Article/104469/mq-1b-predator/ (προσπελάστηκε την 1/4/17) 
28 Το MQ-9 Reaper φέρει γενικά τα εξής χαρακτηριστικά πτήσης: Ταχύτητα 370 χλμ την ώρα, ύψος 
πτήσης στα 20.000 πόδια και μεταφέρει ποικιλία βομβών.  
29 General Atomics Aeronautical, Predator B http://www.ga-asi.com/predator-b  & United States Air 
Force, MQ-9 Reaper Fact Sheet,, http://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-
9-reaper/ (προσπελάστηκε την 1/4/17) 
30 Mary Ellen O’ Connell, «Seductive Drones: Learning from a Decade of Lethal Operations», Journal 
of Law, Information & Science, Notre Dame Legal Studies Paper No 11-35 (2001), σελ. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1912635 (προσπελάστηκε την 2/4/17) 
31 The US Air Force Remotely Piloted Aircraft and Unmanned Aerial Vehicle Strategic Vision 
(http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/usaf ).(προσπελάστηκε την 1/4/17) 
32 Dillow Clay, “All of these Countries Now Have Armed Drones”, Fortune Magazine, 2 Dec 12, 
http://fortune.com/2016/02/12/these-countries-have-armed-drones/ (προσπελάστηκε την 2/4/17) 
33 Blank, Laurie R., σελ. 678 
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επανδρωμένα αεροσκάφη των περισσοτέρων από τις παραπάνω χώρες και 

οργανώσεις δεν πλησιάζουν σε τίποτα την προηγμένη τεχνολογία των αντίστοιχων 

των ΗΠΑ, δεν παύουν να αποτελούν ένα πλεονέκτημα στα χέρια των κατόχων τους.  

Κανένα από τα παραπάνω κράτη, πλην των ΗΠΑ, και σε μικρότερο βαθμό το 

Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, δεν φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει 

τηλεκατευθυνόμενα οχήματα για να σκοτώσει έξω από το έδαφός του, ούτε ίσως 

ακόμη και εντός της επικράτειας του. Η χρήση ένοπλων drones λαμβάνει χώρα σε 

συγκρούσεις όπου ήδη λαμβάνουν χώρα συμβατικοί εναέριοι βομβαρδισμοί με τη 

χρήση επανδρωμένων αεροσκαφών. Έτσι οι χώρες αυτές δεν μπορούν να 

κατηγορηθούν ότι μπορεί να οδηγηθούν στην επιλογή χτυπημάτων μέσω drones για 

την εκτέλεση χτυπημάτων χαμηλού κινδύνου ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν θα 

είχαν αναπτύξει θανάσιμη βία, όπως έχουν πολλές φορές κατηγορηθεί οι ΗΠΑ34, οι 

οποίες διεξάγουν επιθέσεις με drone στο Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία και την Υεμένη και 

επιχειρήσεις επιτήρησης πάνω και γύρω από την Κίνα, το Ιράν και τη Ρωσία.  

1.2  Διεθνής Πρακτική 
 
 Η συνεχής μείωση των κονδυλίων για στρατιωτικές δαπάνες, αλλά και το 

κόστος του πολέμου σε ανθρώπινες ζωές, ώθησε τις ΗΠΑ στο να εγκαινιάσουν 

αρχές του 2000 σχέδιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο αγώνας των 

ΗΠΑ και των λοιπών συμμάχων τους ενάντια στην τρομοκρατία την τελευταία 15ετία 

χαρακτηρίζεται από την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την εκτέλεση των 

«δύσκολων» και «βρώμικων» αποστολών, καθώς αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα 

εκτέλεσης αποστολών επί συγκεκριμένων στόχων, με μικρές παράπλευρες απώλειες 

και χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο οι χειριστές τους.   

Λόγω των δυνατοτήτων τους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν 

πολλαπλασιαστή ισχύος35 και την πρώτη επιλογή για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων 

που χαρακτηρίζονται «βαρετές, βρώμικες κι επικίνδυνες»36. Ο αναλυτής Peter 

Singer, του Brookings Institute, σημειώνει ότι οι ικανότητες τους αυτές, δίνουν τη 

δυνατότητα σε αυτόν που τα κατέχει να απομακρύνει τους πολιτικούς φραγμούς από 

                                            
34 Dillow Clay 
35 Becker J. & Shane S. Secret, «Kill List Proves Test of Obama’s Principles and Will», Ny Times, 29 
May 2012, http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html 
(προσπελάστηκε την 11/4/17) 
36 US Department of Defense, Unmanned Systems Integrated Road Map, 2013, 
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DOD-USRM-2013.pdf (προσπελάστηκε την 
4/4/17) 
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τη διεξαγωγή του πολέμου37. Και συνεχίζει ότι ο πόλεμος πλέον και το ρίσκο που 

αυτός ενέχει δεν είναι έννοιες ταυτόσημες, αφού τα ΑΟΣ παρέχουν τη δυνατότητα 

στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ενεργεί χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των 

στρατιωτών του, επομένως ο τελευταίος δεν είναι αναγκαίο να ζητήσει την αποδοχή 

του λαού για να πολεμικές επιχειρήσεις38. 

 Είναι γεγονός ότι η διεξαγωγή επιθέσεων με drones δίνουν τη δυνατότητα για 

«χειρουργικά» χτυπήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από χαμηλό οικονομικό και 

πολιτικό κόστος σε σχέση με την παραδοσιακή επίγεια ή εναέρια επανδρωμένη 

επέμβαση39. Την πρακτική αυτή χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, στα πλαίσια του πολέμου 

κατά της τρομοκρατίας, με  χτυπήματα στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν αλλά και στην 

Υεμένη και στη Σομαλία40, για την αντιμετώπιση της Αλ Κάιντα και των συμμάχων της 

και τελευταία στη Συρία και το Ιράκ για την αντιμετώπιση του ISIS41. Με τη 

στρατηγική αυτή (χρήση των ΑΟΣ) οι ΗΠΑ κατάφεραν να εξουδετερώσουν ηγετικά 

στελέχη των τρομοκρατών, αλλά και να πλήξουν ζωτικές δομές και εγκαταστάσεις 

απαραίτητες για τη λειτουργία των παραπάνω οργανώσεων, δίχως ν’ αναγκαστούν 

να διακινδυνεύσουν τη ζωή στρατιωτών τους 42. 

 

1.3 Υπέρμαχοι κι Επικριτές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  

1.3.1 Γενικά  
 

Η αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα κυρίως σε διαδικασίες που η 

ανθρώπινη παρουσία θεωρούνταν υποχρεωτική έχει δημιουργήσει υποστηρικτές και 

                                            
37 Singer P, «Do Drones Undermine Democracy?», NY Times, 21 Jan 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/01/22/opinion/sunday/do-drones-undermine-democracy.html 
(προσπελάστηκε την 11/4/17) 
38 Ο.π. 
39 Klaidman Danniel, «Kill or Capture: The War on Terror and the Soul of the Obama Presidency», 
Boston, Houghton Mifflin Harcourt, (2012), p. 117 
40 Purkiss Jessica & Serle Jack, “Obama’s Covert Drone War in Numbers: Ten Times More Strikes 
Than Bush”, The Bureau of Investigative Journalism, 17 Ιαν 17, at 
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-01-17/obamas-covert-drone-war-in-numbers-ten-
times-more-strikes-than-bush (προσπελάστηκε την 11/4/17)  
41 Asher-Schapiro Avi, «How Many Civilian Casualties of US Drone Strikes? The deadly Results of 
President Obama’s endless drone war», The Washington Spectator, 17 Οκτ 16, at 
https://washingtonspectator.org/drones-syria-obama/ (προσπελάστηκε την 11/4/17) 
42 Reinares Fernando, «The Madrid Bombers and Global Jihadism», Survival  vol. 52, (2010),  σελ. 
83-104, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396331003764629 (προσπελάστηκε την 
11/4/17) & Hoffman Bruce, «Radicalization and Subversion: Al Qaeda and the 7 July 2005 Bombings 
and the 2006 Airline Bombing Plot», Studies in Conflict and Terrorism Vol 32, Issue12, (2009), σελ. 
1100-1116, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100903319896 (προσπελάστηκε την 
11/4/17) 
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αντιπάλους. Η ιστορία της εξέλιξης του πολέμου προϋποθέτει ότι σε κάθε 

σύγκρουση, τα εμπλεκόμενα μέρη αναζητούν τρόπους ενεργείας και μέσα, τα οποία 

θα τους προσφέρουν το στρατηγικό και τακτικό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου 

τους. Υπό το πρίσμα αυτό τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαθέτουν μια σειρά από 

πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν στον κάτοχό τους το προβάδισμα 

σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται 

στις ένοπλες συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα ανά τον κόσμο, κυρίως στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Τα ένοπλα drones εκπροσωπούν την τελευταία σε μια μακρά σειρά από 

τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την εκτόξευση δύναμης από απόσταση. Υπό 

το πρίσμα αυτό, δεν υπάρχει κάτι απαίσιο για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτά 

καθαυτά, αφού στην εποχή τους και η βαλλίστρα και το κανόνι43 είχαν επίσης 

καταδικαστεί ως διαβολικές και επαίσχυντες εφευρέσεις44.  

Η φύση και η χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών ποικίλλει ευρέως. 

Τα περισσότερα είναι άοπλα και χρησιμοποιούνται για λειτουργίες συλλογής 

πληροφοριών, αναγνώρισης και παρακολούθησης (ISR-από τα αρχικά των αγγλικών 

λέξεων intelligence, surveillance, and reconnaissance), συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης των στόχων, και της υποστήριξης των στρατευμάτων στο έδαφος. Τα 

drones που χρησιμοποιούνται για ISR εγείρουν ελάχιστα νομικά ζητήματα όπως το 

πού μπορούν να πετάξουν (όπως τα δικαιώματα των υπερπτήσεων στον εναέριο 

χώρο μιας άλλης χώρας), ένας περιορισμός που ισχύει εξίσου και για τα 

επανδρωμένα αεροσκάφη45.  

Όσον αφορά τη διεξαγωγή επιθέσεων, τα drones εμπλουτίζουν τον 

επιτιθέμενο με πολύ αυξημένες δυνατότητες και τη δυνατότητα να επεκτείνει 

δραματικά τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του. Τα ISR drones ενισχύουν την 

ικανότητα ελέγχου της φύσης του στόχου πριν να τον πλήξουν με άλλα μέσα (όπως 

επανδρωμένα αεροσκάφη ή επίγεια μέσα), μειώνοντας έτσι την πιθανότητα 

λανθασμένων επιθέσεων. Επειδή τα drones παρέχουν υψηλής ποιότητας 

πληροφορίες σχετικά με την περιοχή του στόχου σε πραγματικό χρόνο (ή σχεδόν 

                                            
43 Για την εξέλιξη του πολέμου ενδιαφέρον το βιβλίο του Michael Howard «Ο Ρόλος του Πολέμου στη 
νεότερη Ευρωπαική Ιστορία», Ποιότητα, (2009)  
44 Rosa Brooks, «What’s NotWrong With Drones?» Foreign Policy, 05 Σεπ 2015 , 
http://foreignpolicy.com/2012/09/05/whats-not-wrong-with-drones/ (προσπελάστηκε την 11/4/17) 
45 Michael N. Schmitt, «Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law», Yearbook of International Humanitarian Law – 2010 , The Hague: T.M.C. Asser Press, (2011), 
σελ.4, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1801179 (προσπελάστηκε την 12/4/17) 
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πραγματικό χρόνο), για μεγάλα χρονικά διαστήματα και χωρίς κίνδυνο για τους 

χειριστές, επιτρέπουν επίσης πιο εκλεπτυσμένες εκτιμήσεις των πιθανών 

παράπλευρων απωλειών σε αμάχους και πολιτικά αντικείμενα46. Η ικανότητα των 

ενόπλων UAVs να παρατηρήσουν την περιοχή-στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα 

πριν από την επίθεση, σημαίνει ότι οι χειριστές είναι σε καλύτερη θέση να ελέγξουν 

τη φύση του προτεινόμενου στόχου και να επιτεθούν μόνο όταν η ευκαιρία να 

ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες απώλειες είναι στο αποκορύφωμά της. 

Περαιτέρω, το γεγονός ότι τα ένοπλα drones διαθέτουν πολύ ακριβή όπλα ενισχύει 

την πιθανότητα μιας επιτυχημένης επίθεσης, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη 

εξαπόλυσης και δεύτερης επίθεσης στο στόχο, η οποία θα μπορούσε να 

διακινδυνεύσει περαιτέρω παράπλευρες απώλειες47.   

1.3.2 Τακτικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα 
 

Σήμερα, με τα άλματα που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της 

τεχνολογίας, είναι σχετικά εύκολο για κάποιον, που κατέχει την τεχνογνωσία, να 

κατασκευάσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καθώς η κατασκευή του οικονομικά 

δεν είναι απαγορευτική μιας και δεν υπερβαίνει το κόστος κατασκευής ενός 

επανδρωμένου αεροσκάφους48.  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των drones, τόσο σε στρατηγικό αλλά κυρίως 

σε πολιτικό επίπεδο, είναι η μείωση του ρίσκου ανθρώπινων απωλειών κατά τη 

διάρκεια μιας επιχείρησης. Η χρήση προσωπικού σε δύσκολες αποστολές, οι οποίες 

διεξάγονται σε μεγάλο βάθος ή στα νώτα του εχθρού, ενέχει πάντα τον κίνδυνο της 

αποκοπής των τμημάτων και των ανθρώπινων απωλειών, αλλά και κινδύνους για 

επιτυχία της εκτέλεσης της αποστολής. Η δυσμενής εξέλιξη μιας επιχείρησης έχει 

σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο τελικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα όσο και στο 

πολιτικό κόστος που καλείται να διαχειριστεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Στο σημείο αυτό 

τα μη επανδρωμένα συστήματα έχουν το σαφές προβάδισμα στην εκτέλεση μιας 

αποστολής, καθώς μια πιθανή αποτυχία τους απλά επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό σε περίπτωση που το σύστημα καταστραφεί ή χαθεί και δεν 

προσθέτει επιπλέον ανθρώπινες απώλειες ή αιχμαλώτους, η τύχη των οποίων δεν 

                                            
46 Οπ.π 
47 Οπ.π. 
48 Sullivan M. Jeffrey, «Revolution or evolution? The rise of the UAVs», Conference Paper, Ιουλ. 2005 
https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Sullivan/publications?sorting=newest&page=2 
(προσπελάστηκε την 4/4/17) 
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μπορεί εκ των προτέρων να προβλεφθεί. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σημειώνει 

ότι αυτού του είδους τα συστήματα προτιμώνται για αποστολές που χαρακτηρίζονται 

ως «βαρετές, βρώμικες κι επικίνδυνες»49 ώστε να εξοικονομείται ανθρώπινο 

δυναμικό τόσο από χρονοβόρες εργασίες, όπως η επιτήρηση στόχων, όσο και από 

αποστολές υψηλής επικινδυνότητας, είτε γιατί αυτές διεξάγονται σε επικίνδυνο 

περιβάλλον, το οποίο μπορεί να έχει υποστεί χημική, βιολογική ή πυρηνική μόλυνση, 

είτε γιατί αυτές είναι επιχειρησιακώς δύσκολο να διεξαχθούν από προσωπικό που 

βρίσκεται στο Θέατρο Επιχειρήσεων. Έτσι όχι μόνο μειώνεται το απαιτούμενο 

προσωπικό αλλά εξοικονομούνται ανθρώπινες ζωές και απώλειες. Τα drones 

επομένως προσφέρουν το αποφασιστικό τακτικό πλεονέκτημα σε έναν ασύμμετρο 

πόλεμο και επιτρέπουν την αποφυγή της διατήρησης στρατιωτικών τμημάτων στο 

πεδίο της μάχης, ουσιαστικά αίροντας την απειλή του θανάτου για την πλευρά που τα 

χρησιμοποιεί, ειδικά εάν δεν έχει αρκετή υπομονή για την παρατεταμένη κατοχή μιας 

ξένης χώρας. 

Κάθε ένα από αυτά τα συστήματα υπηρετείται από μια ομάδα έως τριών50 

χειριστών τα οποία απασχολούνται μόνο με το χειρισμό και την ανάλυση των 

πληροφοριών που αυτά παρέχουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η επί τόπου παρουσία 

τους στο Θέατρο Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα όμως ειδικοί επισημαίνουν ότι η 

λειτουργία των drones περιλαμβάνει περισσότερους ανθρώπους από ότι τα F-16 ή 

άλλα μαχητικά αεροσκάφη που πιλοτάρονται αυτοπροσώπως51. Σε σύγκριση με έναν 

πιλότο επανδρωμένου αεροσκάφους, η διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει 

περισσότερα άτομα, τα οποία εκτιμούν πολύ μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών και που 

λειτουργούν υπό λιγότερους χρονικούς περιορισμούς και χωρίς το άγχος που 

προκαλείται από επικείμενο προσωπικό κίνδυνο για τον εαυτό τους. Έχει 

υποστηριχθεί, ως εκ τούτου, ότι αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι 

βαθύτερη, λιγότερο επιρρεπής σε λάθη, και πολύ πιο πιθανό να συμμορφώνεται με 

τις νομικές υποχρεώσεις52.  

                                            
49 US Department of Defense, Unmanned Systems Integrated Road Map, 2013, 
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DOD-USRM-2013.pdf (προσπελάστηκε την 
4/4/17) 
50 Περιλαμβάνει έναν πιλότο, ένα χειριστή αισθητήρα, και ένα συντονιστή της αποστολής συλλογής 
πληροφοριών. 
51 Blank, σελ. 677 
52 Craig Martin, «A means-methods paradox and the legality of drone strikes in armed conflict», The 
International Journal of Human Rights, (2015) 19:2, 142-175, σελ. 158, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535945 (προσπελάστηκε την 4/4/17) 
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 Τα drones εκτελούν όχι μόνο επίμονη-διαρκή επιτήρηση για τον εντοπισμό και 

την παρακολούθηση των στόχων, αποστολές που μπορεί να υπερβαίνουν την 

περιορισμένη αντοχή και δεξιότητες των ανθρώπινων πιλότων, αλλά αποτελούν 

επίσης θανατηφόρες πλατφόρμες όπλων με συνεχή παρουσία, επιτρέποντας 

επιθέσεις σε περισσότερους στόχους και σε περισσότερες περιπτώσεις από ό, τι 

ποτέ πριν53. Έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά μετά από 10 με 12 ώρες, καθόσον η σωματική, νοητική και 

ψυχολογική κόπωση μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους54, όμως μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως το MQ-1 Predator και το Reaper MQ-9 μπορούν να 

αναπτυχθούν πάνω από ένα στόχο για συγκριτικά μεγάλο χρονικό διάστημα – ίσο με 

22 ώρες κάθε φορά, σε σύγκριση με τα 90 λεπτά που αναλογούν σε ένα F- 16, για 

την παρατήρηση και την απόκτηση πληροφοριών, παρέχοντας έτσι στους χειριστές 

ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων, πριν την 

ανάληψη θανατηφόρας δράσης. Αυτό το χαρακτηριστικό της «εμμονής» ενισχύεται 

από τα χαρακτηριστικά του stealth55, και τα καθιστά δύσκολο να ανιχνευθούν 

δεδομένης της απουσίας εξελιγμένων συστημάτων αεράμυνας56. Η συμβατική 

αεροπορία δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει αναγνωρίσεις, προσαρμογή πυρών 

και αξιολόγηση περιοχών και στόχων καθώς απαιτείται από τους πιλότους να 

παραμείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα πάνω από περιοχές με ισχυρή 

αντιαεροπορική άμυνα και έτσι η επιλογή τους φαντάζει μονόδρομος για τα κράτη τα 

οποία τα έχουν στην κατοχή τους. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών, που οφείλεται στη 

μηχανική τους φύση, είναι η ταχύτητα αντίδρασης και εκτέλεσης των εντολών. Ο  

όγκος πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθεί, είναι τεράστιος και η περιπλοκότητα 

που αυτές περιέχουν όλο και αυξάνεται, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο 

δύσκολο στο μέσο μαχητή να χειριστεί την όλη κατάσταση. Με δεδομένη την 

ταχύτητα με την οποία εργάζονται τα ψηφιακά συστήματα, η οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι αναμφίβολα μεγαλύτερη από αυτή του ανθρώπου57, είναι 

                                            
53 Blank, σελ. 688-689 
54 O’Connell Mary Ellen, «Seductive Drones Learning from a Decade of Lethal Operations», Journal of 
Law, Information and Science, 2011  
 http://www.jlisjournal.org/abstracts/oconnell.21.2.html (προσπελάστηκε την 4/4/17) 
55 Προκύπτουν από το μέγεθος και τον χαμηλό ήχο του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μπορεί 
να βρίσκεται σε υψόμετρο μέχρι και 50.000 πόδια,   
56 Craig Martin , σελ 157  
57 G. Marchant, et al, «International Governance of Autonomous Military Robots», US Air Force, 
Report on Technology Horizons, 2011, p.59 
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αναπόφευκτο ένα τέτοιο σύστημα να μπορεί να αντιδρά ταχύτερα από αυτόν 

μπροστά σε έναν ενδεχόμενο κίνδυνο αλλά και να αντιδρά χωρίς να έχει δεύτερες 

σκέψεις, αισθήματα ή εμπάθειες αναφορικά με τη διαταγή την οποία οφείλει να 

εκτελέσει. 

 Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την εκτέλεση επιχειρήσεων στο 

εσωτερικό του αντιπάλου αν και παραβιάζει την έννοια της κρατικής κυριαρχίας, 

καθόσον δρουν στο εσωτερικό της χώρας χωρίς τη συγκατάθεσή της, θεωρείται ότι 

το πραγματοποιεί σε μικρότερο βαθμό, αν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει  μια 

κλίμακα στην παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας, σε σχέση με τη χρήση στρατιωτών 

επί του εδάφους ή τη διεξαγωγή μιας ευρείας κλίμακας αεροπορικής επίθεσης58. Από 

την άλλη τα στοχευμένα χτυπήματα που πραγματοποιούνται μέσω drone και εφόσον 

έχει προηγηθεί παρατεταμένη παρατήρηση του στόχου, ώστε να επιλεγεί το 

κατάλληλο χρονικό σημείο για την εκτόξευση του πλήγματος, υποστηρίζεται από 

μερίδα επιστημόνων ότι δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή ζημία στην πληγείσα 

περιοχή, μειώνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων υλικών ζημιών αλλά και 

παράπλευρων απωλειών59. 

  Τέλος υποστηρίζεται, από τους υπερασπιστές των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών, η άποψη ότι τα όπλα που χρησιμοποιούνται από αυτά είναι εξαιρετικά 

ακριβή καθιστώντας έτσι τα drone ένα οπλικό σύστημα υψηλής ακρίβειας60. Τα 

χαρακτηριστικά των drones, τους παρέχουν μια μοναδική ικανότητα να συνδέονται με 

τις αρχές της αναλογικότητας και της διάκρισης κατά την επίθεση. Τα ίδια 

χαρακτηριστικά όμως που είναι πιο πιθανό να καθιστούν τα drones συμβατά με το 

Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο - η ικανότητά τους να παραμένουν απαρατήρητα και με 

μικρό κίνδυνο και χαμηλό κόστος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους πάνω από 

πιθανούς στόχους, τροφοδοτώντας μεγάλες ποσότητες πληροφοριών πίσω σε μια 

ομάδα επιχειρήσεων που μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

σε ένα περιβάλλον σχετικά χωρίς άγχος – μπορούν παραδόξως να διευκολύνουν και 

να κάνουν πιο πιθανά τα λάθη στόχευσης που προκαλούνται από εσφαλμένη 

εκτίμηση και εσφαλμένη ερμηνεία των δεδομένων του στόχου61. 

                                                                                                                                        
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/C38BFF43D49420F2C1257CC200421DD3/$fil/
InternationalgovernanceofAutonomousMilitaryRobots_ScienceandTechnologyLawReview.pdf 
(προσπελάστηκε την 5/4/17) 
58 Michael N. Schmitt, σελ.5,  
59 Blank, σελ 686-687,  
60 Schmitt, σελ. 322 
61 Craig Martin, σελ. 158 
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1.3.3 Τακτικά και στρατηγικά μειονεκτήματα  
 
Στον αντίπαλη πλευρά, οι επικριτές διατυπώνουν τις ανησυχίες τους 

αναφορικά με τις αδυναμίες ή τα μειονεκτήματα που απορρέουν από αυτά τα ίδια 

χαρακτηριστικά, τα οποία τείνουν να παραμερίζονται από τους υπερασπιστές των 

drones. Εκείνο που έχει κυρίως συγκεντρώσει την οργή των ανά τον κόσμο 

πολέμιων, έχει να κάνει με τους χειριστές, τις διαδικασίες, τη χρήση και τη λήψη 

απόφασης, παρά με την ίδια τη φύση του συστήματος drone. Το κυριότερο από αυτά 

είναι ο μη αποδεκτός αριθμός παράπλευρων και μη ανθρώπινων απωλειών. Αν και 

πρόκειται για εξελιγμένα συστήματα, τα οποία εκτοξεύουν την επίθεσή τους κατά του 

επιλεγέντα στόχου, μετά από επίμονη παρατήρηση και αναγνώρισή του, ο αριθμός 

των αθώων που πλήττονται δεν φαίνεται να είναι μικρός. Σε έκθεση του, το Joint and 

Coalition Operational Analysis (JCOA), που ανήκει στο US Joint Forces Command 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «τα χτυπήματα των Drone στο Αφγανιστάν φάνηκαν 

να έχουν κοντά στον ίδιο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων ανά περιστατικό όπως 

και τα αντίστοιχα με επανδρωμένα αεροσκάφη, και ήταν μια τάξη μεγέθους πιο 

πιθανό να οδηγήσουν σε απώλειες αμάχων ανά εμπλοκή»62.  

 Η παρατεταμένη χρήση των ενόπλων drones δημιουργεί προβλήματα, καθώς 

οι χειριστές τους, οι οποίοι βρίσκονται μακριά από το πεδίο της μάχης, 

απευαισθητοποιούνται τόσο από τα αποτελέσματά της όσο και από τον κίνδυνο του 

να πλησιάζουν αυτοπροσώπως το στόχο, με αποτέλεσμα ίσως να σκοτώνουν σα να 

παίζουν ένα βιντεοπαιχνίδι και όχι σα να βρίσκονται σε έναν πόλεμο με πραγματικές 

συνέπειες ζωής και θανάτου63, οδηγούμενοι έτσι ίσως σε αυξημένο αριθμό μη 

αναγκαίων θανάτων. Ταυτόχρονα η απόσταση του χειριστή και η αποστασιοποίηση 

του από τη ζώνη των συγκρούσεων και των στόχων, σε συνδυασμό με την πλήρη 

απουσία αμοιβαίου κινδύνου, μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα λαθών κατά τη 

στόχευση, χωρίς περαιτέρω στιγμιαία ο χειριστής να συνειδητοποιεί τις ηθικές 

συνέπειες της φύσης των ενεργειών του64. Με την πάροδο του χρόνου όμως έχει 

προκύψει ότι πολλοί στρατιωτικοί χειριστές drone υποφέρουν από ψυχολογική 

                                            
62 Lawrence Lewis, «Drone Strikes: Civilian Casualty Considerations», Joint Coalition Operational 
Analysis, 18 Ιουν 2013, http://cna.org/research/2013/drone-strikes-civilian-casualtyconsiderations. 
63 David E. Anderson, «Drones and the Ethics of War», Religion & Ethics Newsweekly (14 Μαϊ 2010), 
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2010/05/14/drones-and-the-ethics-of-war/6290/  
(προσπελάστηκε την 4/4/17) 
64 Craig Martin, σελ. 159 
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κατάρρευση, PSTD και ένα συνεχόμενο αίσθημα ενοχής για επιθέσεις που εκτέλεσαν 

και κατά πάσα πιθανότητα προκάλεσαν απώλειες αμάχων. 

. Από την άλλη τόσο οι χειριστές όσο και οι φορείς λήψης αποφάσεων, 

βρισκόμενοι μακριά από το πεδίο της μάχης, περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στα 

βίντεο και στις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των αισθητήρων που παρέχονται 

από το ίδιο το drone. Έτσι υποστηρίζεται ότι συχνά παρουσιάζουν σημάδια του 

φαινόμενου «soda-straw effect», εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν την τάση να 

ζουμάρουν για να εστιάσουν σε ολοένα πιο στενή περιοχή γύρω από τον στόχο, με 

αποτέλεσμα την απώλεια των πληροφοριών του ευρύτερου περιβάλλοντος του 

στόχου, ιδίως κατά το τελικό στάδιο πριν από την πυροδότηση65. Από την άλλη ο 

όγκος και ο ρυθμός των πληροφοριών που συγκεντρώνουν μπορεί να είναι 

συντριπτικός, με την πλημμύρα των πληροφοριών να εγείρει ανησυχίες σχετικά με 

την ικανότητα των αναλυτών να ξεχωρίσουν εκείνες που είναι απαραίτητες για την 

επιχειρησιακή λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες στον παράγοντα χρόνο 

καταστάσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι μερικές φορές πληροφορίες ζωτικού 

ενδιαφέροντος να μη λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για  

αποτελεσματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις66. 

Στο ίδιο πνεύμα, επειδή τα drones κάνουν πιο εύκολη τη θανάτωση χωρίς 

κίνδυνο για τις εμπλεκόμενες δυνάμεις, οι φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης 

απόφασης είναι δυνατό να μπουν στον πειρασμό να ερμηνεύουν τους νομικούς 

περιορισμούς σχετικά με το ποιός μπορεί να σκοτωθεί, και υπό ποιές συνθήκες, 

πάρα πολύ διασταλτικά67 οδηγούμενοι σε λανθασμένες και μη αναγκαίες αποφάσεις 

ανάληψης χτυπημάτων εναντίον του εχθρού. Υποστηρίζεται ότι η στοχοθετημένη 

θανάτωση μέσω drones προκαλεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει και 

υπονομεύει τη σταθερότητα των κοινωνιών όπου λαμβάνουν χώρα οι επιθέσεις68. Ο 

Andrew M. Exum αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις με drones έχουν  δημιουργήσει 

νοοτροπία πολιορκίας μεταξύ του πληθυσμού των Παστούν στο βορειοδυτικό 

Πακιστάν69, ενώ από την άλλη η αντίδραση των ριζοσπαστικών τρομοκρατικών 

                                            
65 Οπ.π.  
66 Blank, σελ. 713 
67 Blank, σελ. 701 
68 Stephanie Carvin, «Getting drones wrong», The International Journal of Human Rights», 19:2, 
(2015), 127-141, σελ. 135, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642987.2014.991212?journalCode=fjhr20 
(προσπελάστηκε την 4/4/17) 
69 Andrew M. Exum, Nathaniel C. Fick, Ahmed A. Humayun, and David Kilcullen, «Triage: The 
Next Twelve Months in Afghanistan and Pakistan», Washington, DC: Center for a New American 
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ομάδων είναι δύσκολο να προληφθεί και η εξόντωση εξειδικευμένων τρομοκρατών 

που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, αυξάνει τις  πιθανότητες οι αντικαταστάτες 

τους να αναδειχθούν ικανότεροι ή χειρότεροι των προκατόχων τους70.  

 Με βάση το γεγονός επίσης ότι είναι ευκολότερο να αποσταλούν μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος κυρίαρχων συνόρων, διότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος ένας πιλότος να καταρριφθεί και να συλληφθεί, καθιστώντας πιο πιθανή την 

κλιμάκωση και διάχυση της σύγκρουσης, ομοίως, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι είναι ευκολότερο να ενταχθούν στην κατηγορία του «εχθρού» 

περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα λόγω της μεγαλύτερης ευκολίας στην 

προσέγγισή τους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη71. Σε έκθεση του ο ΟΗΕ για τα 

drones αναφέρει: «Αν και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι παράνομα όπλα, 

μπορούν να κάνουν ευκολότερο για τα κράτη να αναπτύξουν θανατηφόρα και 

στοχευμένη ισχύ στις επικράτειες των άλλων κρατών. Ως εκ τούτου, υπάρχει 

κίνδυνος να υπονομευθεί η προστασία της ζωής τόσο άμεσα όσο και 

μακροπρόθεσμα. Για να διασφαλιστεί το δικαίωμα στη ζωή, είναι επιτακτική η ανάγκη 

ότι οι περιορισμοί που τίθενται από το διεθνές δίκαιο σχετικά με τη χρήση βίας δεν 

έχουν αποδυναμωθεί από την ευρεία αιτιολόγηση των επιθέσεων μέσω drone72». 

 Τέλος εγείρονται θέματα σχετικά με ζητήματα της κρατικής κυριαρχίας. 

Αμερικανοί  αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι χρησιμοποιούν δύναμη 

μόνο εντός των συνόρων ενός κυρίαρχου κράτους, όταν αυτό το κράτος συναινεί στη 

χρήση βίας ή είναι «απρόθυμο και ανίκανο» να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ίδιας της απειλής, δεν είναι γνωστό όμως πώς οι Ηνωμένες 

Πολιτείες αξιολογούν τα ζητήματα της συναίνεσης σε καταστάσεις στις οποίες η 

συναίνεση είναι διφορούμενη (όπως στην περίπτωση του Πακιστάν, στην οποία η 

εκτελεστική εξουσία φέρεται να έδωσε σιωπηρή συγκατάθεση για επιθέσεις drone, 

αλλά το αρνήθηκε δημοσίως, μιας και η νομοθετική και δικαστική εξουσία του 

κράτους αρνήθηκαν τη συγκατάθεση αυτή). Από την άλλη δεν είναι γνωστό ποια είναι 

                                                                                                                                        
Security, (2009), σελ. 18, http://www.cnas.org/files/documents/publications/ExumFickHumayun_ 
TriageAfPak_June09.pdf, (προσπελάστηκε την 17/4/17) 
70 Brian Michael Jenkins, «Should Our Arsenal Against Terrorism Include Assassination?», 
RAND Paper P-7303 (Ιανουάριος 1987), σελ. 8, http://www.rand.org/pubs/papers/P7303.html, 
(προσπελάστηκε την 17/4/17) 
71 Blank, σελ. 710 
72 Christopher Heyns, «Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 
Executions», Human Rights Council, New York: United Nations, (2013). http://justsecurity.org/wp-
content/uploads/2013/10/UN-Special-Rapporteur-Extrajudicial-Christof-Heyns-Report-Drones.pdf; 
(προσπελάστηκε την 17/4/17) 
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ακριβώς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί αν ένα κράτος είναι 

«απρόθυμο ή ανίκανο» να λάβει τα κατάλληλα μέτρα73. 

Ας μη τρέφουμε αυταπάτες. Ο ρεαλισμός επικρατεί στις διεθνείς σχέσεις. Η 

ρήση του Θουκυδίδη, όπως διατυπώνεται μέσω του διαλόγου των Αθηναίων και 

Μηλίων «Ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμη του και ο αδύναμος 

υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του» παραμένει διαχρονικά επίκαιρη 74. 

                                            
73 Brooks, σελ. 90 
74 Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδ. Ποιότητα (2003), για μια συνολική 
αντιμετώπιση του θέματος    
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Κεφάλαιο 2ο: Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων: Jus ad 
Bellum και Jus in Bello   
 
 Το δίκαιο του πολέμου ή το Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων (ΔΕΣ) αποτελείται 

από ένα σύνολο συμβατικών κι εθιμικών κανόνων. Περιέχονται σε Διεθνείς 

Συμβάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη συμπεριφορά των κρατών από τον καιρό της 

ειρήνης μέχρι την εμπλοκή τους σε ένοπλη σύγκρουση, αλλά και τη συμπεριφορά 

από και προς τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή, είτε ως ενεργά μέλη (μαχητές) είτε 

ως παθητικά (άμαχοι, τραυματίες, αιχμάλωτοι κλπ). Κανόνες που πηγάζουν από τη 

νομολογία διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, ή ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης 

του ΟΗΕ. Οι τελευταίες αν και δεν αποτελούν πηγή του διεθνούς δικαίου, αποτελούν 

τη βάση της εξέλιξής του καθόσον επισημαίνουν τη νομική συνείδηση των κρατών 

μελών του Οργανισμού75.  

 Το Jus in Bello, που αφορά τις ρυθμίσεις του δικαιώματος να σκοτώσεις αφού 

η βία έχει εκδηλωθεί, δηλαδή στους κανόνες που εφαρμόζονται από την έναρξη των 

εχθροπραξιών και μέχρι την οριστική αποκατάσταση της ειρήνης76, εξελίχθηκε στον 

20ο αιώνα σε αυτό που αποκαλείται ανθρωπιστικό δίκαιο. Το Jus ad Bellum, 

αναφέρεται στο δικαίωμα κήρυξης και διεξαγωγής του πολέμου, δηλαδή της 

προσφυγής στη χρήση στρατιωτικής βίας σε συνθήκες εκτός της αυτοάμυνας, στην 

οριοθέτηση των συνθηκών και κανόνων κάτω από τους οποίους ένα κράτος 

νομιμοποιείται να καταφύγει σε πόλεμο ή γενικότερα να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία 

και επανήλθε στο προσκήνιο των συζητήσεων για την ηθική και τις διεθνείς σχέσεις 

γενικότερα. Το Jus in Bello δεν αναφέρεται στους λόγους ή τη νομιμότητα της ίδιας 

της προσφυγής στη βία. Η διάκριση επιβάλλεται, καθώς το δίκαιο που διέπει τις 

ένοπλες συρράξεις καθιερώνει την ισότητα των εμπολέμων μερών ενώπιον αυτού, οι 

διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη νομιμότητα ή μη της χρήσης βίας και τα 

                                            
75 UNRIC, «Τι είναι η Γενική συνέλευση του ΟΗΕ», 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26990%3A2013-02-08-15-
21-41&catid=12%3Aabout-un&Itemid=10 (προσπελάστηκε την 19/4/17) 
76 International Committee of the Red Cross, «International Humanitarian Law : Answers to your 
Questions», 22 Jan 2015, https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0 
(προσπελάστηκε την 19/4/17) 
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επιχειρήματα του δικαίου της απαγόρευσης χρήσης βίας δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για  ερμηνεία του δικαίου των ενόπλων συρράξεων (ΔΕΣ)77.    

 Το jus ad bellum συγκροτείται κυρίως από το πλέγμα των διατάξεων του 

Συμφώνου Κέλογκ-Μπριάν (ή Συμφώνου των Παρισίων) του 192878, τον Καταστατικό 

Χάρτη του ΟΗΕ79 και τις αποφάσεις/διακηρύξεις της Συνέλευσης του ΟΗΕ80. Το 

άρθρο 2 (4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι: «όλα τα μέλη [των 

Ηνωμένων Εθνών] θα απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση 

βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε 

κράτους, ή κατά οποιοδήποτε τρόπο που δεν συνάδει (ασυμβίβαστο) με τους 

σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών»81, ενώ το άρθρο 51 αναφέρει ότι «τίποτα σε αυτό 

τον Χάρτη δεν καταλύει το αναφαίρετο δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής 

αυτοάμυνας σε περίπτωση που προκύψει ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους των 

Ηνωμένων Εθνών»82.  

 Το δικαίωμα για καταφυγή σε πόλεμο, διέπεται από τέσσερις θεμελιώδεις 

αρχές όπως περιγράφηκε από τον Άγιο Θωμά τον Ακινάτη [Thomas Aquinas (1225-

1274)] ο οποίος μετεξέλιξε τις διδαχές του Αγ. Αυγουστίνου (354-430) 83: 

 α) Ο πόλεμος θα πρέπει να διακηρύσσεται καταρχήν από κυρίαρχη αρχή 

και κατά δεύτερον η διακήρυξη θα πρέπει να γίνεται δημόσια, χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν τον πόλεμο από τον κοινό φόνο. 

 β) Για τη διακήρυξη του πολέμου θα πρέπει να υπάρχει ορθός σκοπός ή 

αγαστή πρόθεση (just cause/right intention), η οποία κυρίως θα πρέπει να αποβλέπει 

στην αποκατάσταση της ειρήνης και όχι στην επίτευξη ιδιοτελών σκοπών. 

 γ) Είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ότι οι σκοποί για τους 

οποίους πραγματοποιείται ο πόλεμος είναι ικανοί να ευοδωθούν. Η αρχή αυτή δίνει 
                                            
77  Κων/νος Αντωνόπουλος, «Δίκαιο της χρήσης βίας», στο Κων/νος Αντωνόπουλος και Κων/νος 
Μαγκλιβέρας (επιμ), «Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας», Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδοση, 2014, σελ. 
734 
78 Encyclopedia Britannica, “Kellogg-Briand Pact”, https://www.britannica.com/event/Kellogg-Briand-
Pact (προσπελάστηκε την 19/4/17)    
79 UNRIC, «Καταστατικός Χάρτης ΗΕ», 
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14 (προσπελάστηκε την 
19/4/17)  
80 United Nations Document Repository, General Assembly Decisions, 
http://www.un.org/esa/documents/gamaindec.htm (προσπελάστηκε την 19/4/17) 
81 UN, Χάρτης ΗΕ, Άρθρο 2, http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/index.html 
(προσπελάστηκε την 19/4/17) 
82 UN, Χάρτης ΗΕ, Άρθρο 51, http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/index.html 
(προσπελάστηκε την 19/4/17) 
83 Maiese, Michelle, «"Jus ad Bellum." Beyond Intractability», Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. 
Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: June 2003 
http://www.beyondintractability.org/essay/jus-ad-bellum. (προσπελάστηκε την 19/4/17) 
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έμφαση στο γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετείται άσκοπη κι 

υπερβολική βία εάν δεν είναι πιθανό να ικανοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο 

διακηρύχθηκε ο πόλεμος. 

 δ) Είναι αναγκαίο να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή η βία που 

θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου θα πρέπει να είναι ανάλογη με το 

αναμενόμενο πολεμικό αποτέλεσμα, ώστε να μην χρησιμοποιείται υπερβολική βία για 

την επίτευξη μιας μικρής νίκης. 

 ε) Τέλος ο πόλεμος θα πρέπει να είναι το τελευταίο καταφύγιο, εφόσον 

έχουν εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες ειρηνικές προσπάθειες επίλυσης των διαφορών.  

Η απαγόρευση της απειλής ή χρήσης ένοπλης βίας που εισάγεται στο Άρθρο 

2 (4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), αποτελεί κανόνα που αντανακλά το 

εθιμικό διεθνές δίκαιο η οποία έχει χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου (jus cogens)84. Η 

αναστολή δε, jus cogens χαρακτήρα κανόνα δεν επιτρέπεται με ξεχωριστή συμφωνία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών85. Οποιαδήποτε στρατιωτική δράση από ένα 

κράτος στο έδαφος άλλου, η οποία δεν δικαιολογείται διαφορετικά στο διεθνές δίκαιο 

αποτελεί παραβίαση της παραπάνω απαγόρευσης. Η πρακτική των κρατών αλλά και 

μερίδα θεωρητικών υποστηρίζουν ότι είναι δυνατό να αναληφθούν ενέργειες υπό 

όρους και περιορισμούς στο έδαφος ενός ξένου κράτους με τη συναίνεση του 

τελευταίου, διαφορετικά μπορεί να θεωρηθεί επίθεση ενάντια σε ξένο κράτος, για 

παράδειγμα όταν ένα κράτος που εμπλέκεται σε μια εσωτερική σύγκρουση με 

αντάρτες μπορεί να ζητήσει εξωτερική βοήθεια για την αποκατάσταση της τάξης. Το 

νομικό πρόβλημα προκύπτει όταν τέτοιου είδους λειτουργίες διεξάγονται χωρίς τη 

συναίνεση του κράτους στην εδαφική περιοχή του οποίου συντελούνται86. 

Ο Χάρτης των ΗΕ προβλέπει δύο εξαιρέσεις στον κανόνα απαγόρευσης 

χρήσης βίας, σύμφωνα με τις οποίες είναι νόμιμη η προσφυγή σε ένοπλη βία από τα 

κράτη σε άσκηση του δικαιώματος ατομικής η συλλογικής άμυνας87 ή μετά από 

                                            
84 Κανόνες τέτοιου είδους ανήκουν στη κατηγορία αναγκαστικού δικαίου (jus cogens), στην κατηγορία 
κανόνων ή αρχών δικαίου δηλαδή τόσο θεμελιωδών που δεσμεύουν όλα τα κράτη και δεν επιτρέπουν 
εξαιρέσεις (Oxford Dictionary of Law, 5th ed, 2003) σε τέτοιο σημείο μάλιστα που αν μια Συνθήκη 
έρχεται σε σύγκρουση με τον κανόνα ή την αρχή, η ίδια η Συνθήκη να θεωρείται άκυρη (Vienna 
Convention of the Law of Treaties, 1969, art. 53, 64 , διαθέσιμο στο 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, (προσπελάστηκε την 
19/4/17)) 
85 Άρθρο 53, Σύμβαση της Βιέννης περί δικαίου Διεθνών Συνθηκών (1969)  
86 Landler M U.S., «Pakistan and Afghanistan to hold regular talks», New York Times., (27 February 
2009) http://www.nytimes.com/2009/02/27/washington/27diplo.html?_r=0 ( προσπελάστηκε την 
9/6/16) 
87 Άρθρο 51, Χάρτης ΗΕ   
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εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν το τελευταίο επιβάλλει στρατιωτικές 

κυρώσεις για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας88. 

Συνεπώς η άσκηση του δικαιώματος άμυνας αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα μη 

χρήσης βίας μεταξύ κρατών, που προβλέπεται στο Άρθρο 2 (4) του Χάρτη των ΗΕ 

και το εθιμικό δίκαιο, όπως επιβεβαιώθηκε στην Υπόθεση Νικαράγουα εναντίον 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (1986)89. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ) 

στην προηγούμενη υπόθεση διευκρίνισε ότι το συμβατικό και εθιμικό διεθνές δίκαιο 

περί άμυνας ισχύουν εκ παραλλήλου, δηλαδή το εθιμικό δίκαιο συμπληρώνει το 

άρθρο 51 εκεί όπου αυτό δεν είναι σαφές ή σιωπά90.  

Το θεμελιακό λοιπόν το δικαίωμα των κρατών να προσφεύγουν στη χρήση 

βίας σε περίπτωση αυτοάμυνας, ασκείται στην περίπτωση που ένα κράτος είναι θύμα 

ένοπλης επίθεσης από άλλο κράτος, χρήσης βίας τέτοιας έντασης και συνεπειών που 

να διακυβεύεται η διεθνής του θέση ως εδαφικής, πολιτικής και οικονομικής 

οντότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δικαιολογήσει τις επιχειρήσεις μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών τους που συμβαίνουν έξω από το πλαίσιο μιας 

ένοπλης σύγκρουσης με άλλο κράτος, βάσει του δικαιώματος αυτού. Ωστόσο, το 

δικαίωμα των κρατών να δράσουν αμυντικά δεν είναι απεριόριστο. Όταν τρομοκράτες 

ή αντάρτες αναζητούν καταφύγιο σε άλλο κράτος, το δικαίωμα του κράτους θύμα να 

διεξάγει επιχειρήσεις μέσω drone ή άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους θα 

πρέπει να μετριάζεται από το αναμφισβήτητο δικαίωμα του φιλοξενούντος κράτους 

να ελέγχει την πρόσβαση και τις δραστηριότητες στο έδαφός του91. 

 Η υιοθέτηση του Ψηφίσματος 3314 (ΧΧΙΧ) το 1974 από τη Γενική Συνέλευση 

των ΗΕ, περί ορισμού της επιθέσεως δεν κατέληξε σε σαφή διατύπωση καθώς ο 

κατάλογος των πράξεων που συνιστούν επίθεση είναι ενδεικτικός και μπορεί να 

μεταβάλλεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στον αντίποδα, το ΔΔΧ στην υπόθεση 

των ενόπλων δραστηριοτήτων στο έδαφος του Κογκό [Armed Activities on the 

Territory of Congo (Congo v Uganda)] το 200592, διευκρίνισε ότι «άμυνα νοείται μόνο 

                                            
88  Κεφάλαιο VII, Χάρτης ΗΕ, Άρθρα 39,42 
89 «Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua», (Nicaragua v US) [ 1986] ICJ, 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (προσπελάστηκε την 
17/5/17) 
90 Εμμανουήλ Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 
91 Michael N. Schmitt, σελ.5 
92 «Armed Activities on the Territory of the Congo»,  (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 
ICJ, 2005, http://www.icj-cij.org/en/case/116 (προσπελάστηκε την 17/5/17) 
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όταν  υπάρχει πράγματι ένοπλη επίθεση και όχι όταν ένα κράτος την επικαλείται για 

την προστασία από διακινδύνευση συμφερόντων ασφαλείας93».    

 Το jus in bello (δίκαιο κατά τον πόλεμο), γνωστό ως Διεθνές Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο (ΔΑΔ) ή το δίκαιο του πολέμου, εφαρμόζεται σε καταστάσεις ένοπλης 

σύγκρουσης, διέποντας τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών και την προστασία των 

ατόμων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων94. Από τη θέσπισή του το ΔΑΔ στηρίζεται 

σε τέσσερις βασικές αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν το πνεύμα και το σκοπό του 

νόμου και θέτουν περιορισμούς και κανόνες σε τομείς όπως η στόχευση, η κράτηση 

και μεταχείριση των ατόμων: 

 α) Η αρχή της διάκρισης, προστάζει ότι όλα τα μέρη σε μια σύγκρουση 

διακρίνονται μεταξύ εκείνων που αγωνίζονται και αυτών που δεν το κάνουν, και θέτει 

ως αντικείμενο άμεσων επιθέσεων μόνο τους πρώτους95.  

 β) Η αρχή της αναλογικότητας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες 

κατά τη διάρκεια του πολέμου και θέτει σε εφαρμογή τη θεμελιώδη παραδοχή του ότι 

τα μέσα και οι μέθοδοι της επίθεσης του εχθρού δεν είναι απεριόριστες96.  

 γ) Η αρχή της στρατιωτικής αναγκαιότητας αναγνωρίζει ότι ένας στρατός 

έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέτρα δεν απαγορεύονται από τους 

νόμους του πολέμου, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της πλήρους 

υποταγής του εχθρού όσο το δυνατόν συντομότερα97.  

 δ) Τέλος, η τέταρτη αρχή η αρχή του ανθρωπισμού, που συχνά 

αναφέρεται και ως η αρχή του άσκοπου πόνου, έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει 

τον άσκοπο πόνο κατά τις ένοπλες συγκρούσεις98. Με βάση αυτή μόλις επιτευχθεί 

                                            
93 Εμμανουήλ Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 
94 War and International Humanitarian Law, INT‘L COMM. RED CROSS, http://www.icrc.org/eng/war-
and-law ( προσπελάστηκε την 18/4/17) (εξηγεί ότι οι διεθνείς κανόνες έχουν τεθεί για να περιορίσουν 
τα αποτελέσματα των ενόπλων συγκρούσεων για ανθρωπιστικούς σκοπούς). Το Δίκαιο των Ενόπλων 
Συγκρούσεων θεσπίστηκε κυρίως στις τέσσερις Συνθήκες της Γενεύης στις 14 Αύγ 1949 και στα 
Πρόσθετα Πρωτόκολλά τους: Πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικό με την Προστασία των Θυμάτων των 
Διεθνών Ενόπλων Συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι),  8 Ιουνίου 1977, 1125 U.N.T.S. 3, Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο σχετικά με την Προστασία Θυμάτων Μη Διεθνών Ένοπλων Συγκρούσεων (Πρωτόκολλο 
ΙΙ),  8 Ιουνίου 1977, 1125 U.N.T.S. 609, Σύμβαση της Γενεύης για τη Βελτίωση της Τύχης των 
Τραυματιών και των Ασθενών στις Ένοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται σε εκστρατεία, 12 Αυγ1949, 6 
U.S.T. 3114, 75 U.N.T.S. 31, Σύμβαση της Γενεύης για τη Βελτίωση της τύχης των Τραυματιών, 
Ασθενών και Ναυαγών των Ενόπλων Δυνάμεων που Βρίσκονται στη Θάλασσα, 12 Αυγ 1949, 6 
U.S.T. 3217, 75 U.N.T.S. 85, Σύμβαση της Γενεύης για τη Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου, 12 
Αυγ 1949, 6 U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135, Σύμβαση της Γενεύης για την Προστασία των Πολιτών σε 
Καιρό Πολέμου, 12 Αυγ 1949, 6 U.S.T. 3516, 75 U.N.T.S. 287. 
95 Πρωτόκολλο Ι,  Άρθρο 48 
96 Πρωτόκολλο Ι, Άρθρο 35(1) 
97 Πρωτόκολλο Ι,  Άρθρο 
98 Προοίμιο, Συνθήκης της Χάγης 1899 
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ένας στρατιωτικός σκοπός η πρόκληση περαιτέρω ταλαιπωρίας είναι περιττή ενώ τα 

όπλα που από τη φύση τους προκαλούν περιττό πόνο είναι εκτός νόμου99. 

 Το μεγαλύτερο μέρος του καθεστώτος του ΔΑΔ ισχύει κυρίως για τις διεθνείς 

ένοπλες συγκρούσεις, που αφορούν συγκρούσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

κυρίαρχων κρατών. Αυτό το μέρος του ΔΑΔ περιλαμβάνει μια σειρά από συνθήκες, οι 

σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι συμβάσεις της Χάγης του 1899 και 1907100, οι 

τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949101, και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα Ι και ΙΙ 

του 1977102, μαζί με ένα εκτεταμένο σώμα αρχών του εθιμικού διεθνούς δικαίου. 

Μόνο ένα υποσύνολο αυτών των κανόνων και αρχών ισχύει για τη συμπεριφορά σε 

μη διεθνή ένοπλη σύρραξη, δηλαδή εχθροπραξίες ενός αρκετά έντονου χαρακτήρα 

μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων κρατών και καλά οργανωμένων ενόπλων ομάδων (ή 

εχθροπραξίες μεταξύ αυτών των ομάδων), μέσα σε κάποιο γεωγραφικά 

περιορισμένο θέατρο της σύγκρουσης (οι ακριβείς παράμετροι των οποίων είναι το 

αντικείμενο συζήτησης). Παρ 'όλα αυτά, οι συνήθεις αρχές του διεθνούς δικαίου 

σχετικά με το δίκαιο της στόχευσης, και με το δίκαιο των όπλων, τα οποία με τη σειρά 

τους αντανακλούν τις βασικές αρχές του ΔΑΔ, εφαρμόζονται στις διεθνείς και στις μη 

διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις. Συγκεκριμένα, οι αρχές της αναγκαιότητας, της 

διάκρισης, του ανθρωπισμού, της μεροληψίας, της αναλογικότητας και οι 

προφυλάξεις κατά την επίθεση, έχουν εφαρμογή και στα χτυπήματα μέσω drones είτε 

σε διεθνείς ή σε μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις103. 

 Κεντρικής σημασίας σε θέματα σχετικά με τη στόχευση, είναι η αρχή της 

διάκρισης. Κωδικοποιημένη σε δύο πρόσθετα πρωτόκολλα, προβλέπει ότι οι ένοπλες 

δυνάμεις θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και αμάχων, καθώς και μεταξύ 

                                            
99 Πρωτόκολλο Ι, ¨Άρθρο 35(2), σημείωση 27 
100 The Hague Convention (II): Laws and Customs of War on Land, 32 Stat. 1803, 29 July 1899, 
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/150?OpenDocument (προσπελάστηκε την 18/6/16),  The 
Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex:Regulation 
Concerning the Laws and Customs of War on Land, 187 CTS 227, 18 October 1907, https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/195 (προσπελάστηκε την 16/6/17) 
101  Σύμβαση της Γενεύης για τη Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου, 12 Αυγ 1949, 6 U.S.T. 3316, 
75 U.N.T.S. 135, Σύμβαση της Γενεύης για την Προστασία των Πολιτών σε Καιρό Πολέμου, 12 Αυγ 
1949, 6 U.S.T. 3516, 75 U.N.T.S. 287. 
102 Πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικό με την Προστασία των Θυμάτων των Διεθνών Ενόπλων 
Συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι),  8 Ιουνίου 1977, 1125 U.N.T.S.  
103 Schmitt et al, «Manual on the Law of Non-International Armed Conflict», σελ. 8–10, Mary Ellen 
O’Connell, «Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 2004–2009», 
Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper No. 09-43 (unpublished) σελ. 21, 
https://www.researchgate.net/publication/228214155_Unlawful_Killing_with_Combat_Drones_A_Case
_Study_of_Pakistan_2004-2009, Dinstein, «Non-International Armed Conflicts in International Law», 
Cambridge University Press, 2014, σελ. 257–8, http://www.corteidh.or.cr/tablas/31037.pdf, Blank, σελ.  
681 και 690–1. 
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στρατιωτικών στόχων και πολιτικών αντικειμένων (στόχων)104. Ειδικότερα, η αρχή 

της διάκρισης απαιτεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν τοποθετούν αμάχους ή πολιτικά 

αντικείμενα ως άμεσα αντικείμενα της στόχευσης ή επίθεσης. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι η θανάτωση αμάχων κατά τη διάρκεια ενός χτυπήματος αυτή καθαυτή 

παραβιάζει την αρχή της διάκρισης. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν είναι γνωστό κατά τη 

στιγμή της απόφασης στόχευσης ότι η θανάτωση των αμάχων θα είναι μια πιθανή ή 

ακόμα και μια σίγουρη συνέπεια του χτυπήματος, εφ 'όσον όμως η θανάτωση  είναι 

συναφής με το χτύπημα κατά το οποίο ο πρωταρχικός στόχος είναι ένας νόμιμα 

στρατιωτικός στόχος, τότε δεν παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης. Μια τέτοια 

θανάτωση θα ήταν «παράπλευρες απώλειες», η οποία είναι το επίκεντρο της αρχής 

της αναλογικότητας.105 

 Σε ότι αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το ΔΑΔ απαγορεύει 

κατηγορηματικά οποιαδήποτε σκόπιμη στόχευση αμάχων, αλλά οι ένοπλες 

συγκρούσεις περιλαμβάνουν μια άπειρη σειρά από περιστάσεις, κατά τις οποίες 

πολίτες μπορεί να πεθάνουν ή να υποστούν οδυνηρούς τραυματισμούς, ως 

αποτέλεσμα επιθέσεων που απευθύνονταν σε στρατιωτικούς στόχους και μαχητές. 

Το ΔΑΔ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τέτοιες τυχαίες απώλειες αμάχων καθώς η 

αναλογικότητα θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά τη θεμελιώδη παραδοχή του ΔΑΔ 

ότι τα μέσα και οι μέθοδοι της επίθεσης του εχθρού δεν είναι απεριόριστες106. Η 

απαίτηση του jus ad bellum σχετικά με την αναλογικότητα περιορίζει επίσης τις 

αμυντικές επιλογές που είναι διαθέσιμες στο κράτος θύμα. Η ίδια αρχή επίσης απαιτεί 

ότι ένα κράτος οφείλει να ενεργεί αμυντικά χωρίς να χρησιμοποιεί περισσότερη 

δύναμη από ό, τι εύλογα απαιτείται για να ξεπεραστεί μια απειλή. Στο πλαίσιο των 

διασυνοριακών πράξεων, η απαίτηση αυτή περιορίζει την κλίμακα και τη φύση της 

δύναμης που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, αν στοχευμένες επιθέσεις drone 

εναντίον στρατοπέδων τρομοκρατών αρκούν για να αποσβεστούν περαιτέρω 

επιθέσεις, θα ήταν παράνομο να εξαπολυθούν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις στο 

έδαφος φιλοξενούντος κράτους. Ο περιορισμός είναι ταυτόχρονα και γεωγραφικός. 

Θα ήταν, για παράδειγμα, παράνομο να αναπτυχθούν δυνάμεις σε περιοχές που δεν 

υπάρχουν τρομοκράτες ή αντάρτες. Τέλος, οι διασυνοριακές πράξεις θα πρέπει να 
                                            
104 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι, Άρθρο 44,48,51, Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχή της διάκρισης 
αναφέρεται επίσης και στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ : Άρθρο 13(1), επίσης International Committee of 
the Red Cross, «Customary International Humanitarian Law – Vol. 1: Rules» (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), σελ. 3–6, 25–9. 
105 Craig Martin, σελ. 148 
106 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι, Άρθρο 35(1) 
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περιορίζονται χρονικά, με την έννοια ότι η ανάκληση ή διακοπή των επιχειρήσεων 

επιβάλλεται όταν έχει εκλείψει η απειλή107. 

                                            
107 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law”’, σελ.6 
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Κεφάλαιο 3ο: Χρήση των drones και Διεθνές Δίκαιο 
 
 Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα, από τις χώρες που έχουν τη 

δυνατότητα ανάπτυξης και χρήσης, η επιλογή χρησιμοποίησης ΑΟΣ για την 

πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων και ανθρωπίνων στόχων κατά 

τη διάρκεια διεθνών και μη διεθνών ενόπλων συγκρούσεων αλλά κυρίως κατά τη 

διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. Καθώς ο αγώνας για την καταπολέμηση 

της διεθνούς τρομοκρατίας συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο άμεσο τέλος, οι 

δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν στραφεί περισσότερο στη χρήση μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών ή ιπτάμενων συστημάτων για την εκτόξευση επιθέσεων με στόχο 

αντάρτες Ταλιμπάν και τρομοκράτες της Αλ Κάιντα, κυρίως στις περιοχές του 

Πακιστάν όπου βρίσκονται οι φυλές του Βόρειου και Νότιου Ουαζιριστάν.  

Η απόφαση να τοποθετηθεί οπλισμός στα UAVs λήφθηκε στα τέλη του 

2000108. Η CIA με προεδρικό διάταγμα109 καθορίστηκε υπεύθυνη να αναλάβει 

πλήγματα εναντίον της Αλ Κάϊντα στο πλαίσιο της αυτοάμυνας, συνέπεια του 

πολέμου κατά της Τρομοκρατίας. Στις 3 Νοεμβρίου 2002, το 2002, η CIA 

πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφους Predator, εναντίον ενός 

οχήματος στην Υεμένη όπου επέβαινε μέλος της Αλ Κάιντα, ο Ali Qaed Senyan αλ-

Harithi και ο οποίος φερόταν  να εμπλέκεται στο βομβαρδισμό του USS Cole. Το 

UAV το χειριζόταν πράκτορες της CIA στο Τζιμπουτί. Εκείνη την περίοδο τα 

αμερικανικά drone τα χειριζόταν η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, αλλά 

ανησυχούσε για τα νομικά ζητήματα που προέβαλε η επιχείρηση στην Υεμένη, οπότε 

η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τη CIA. Και οι έξι επιβάτες στο όχημα 

σκοτώθηκαν110. Η CIA, σύμφωνα με πληροφορίες, εξαπέλυσε την επίθεση με τη 

συναίνεση και τη συνεργασία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Υεμένης. Από τότε, μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο σε συμβατικές 

στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτές στο Ιράκ, όσο και σε αντιτρομοκρατικές 

                                            
108 Mary Ellen O’ Connell, «Seductive Drones: Learning from a Decade of Lethal Operations». p.4 
109 James Risen and David Johnston, “Threats and Responses: Hunt for Al-Qaeda; Bush has widened 
authority of the CIA to Kill terrorists”, New York Times (2002), 
http://www.nytimes.com/2002/12/15/world/threats-responses-hunt-for-al-qaeda-bush-has-widened-
authority-cia-kill.html  
110 Τον Ιανουάριο του 2003, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έλαβε 
έκθεση σχετικά με την επίθεση της Υεμένης από τον ειδικό εισηγητή της για εξωδικαστικές, συνοπτικές 
ή αυθαίρετη δολοφονία, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίθεση αυτή αποτελούσε μια σαφή 
περίπτωση εξωδικαστικής δολοφονίας στο UN Doc. E/CN.4/003/3, paras. 37 – 39 
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επιχειρήσεις για την καταστολή  εξεγέρσεων, όπως στη Σομαλία111. Μεταξύ του 2002 

και του 2007, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατείχαν μικρό μερίδιο εμπλοκής στον 

«πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και δεν υπερέβαιναν τις περισσότερες από 

τέσσερις θανατηφόρες επιθέσεις ετησίως έξω από το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Μεταξύ 

του 2004 και του 2007, πραγματοποιήθηκαν μόλις εννέα τέτοιες επιθέσεις, ενώ 

σύμφωνα με το New America Foundation, πραγματοποιήθηκαν 36 επιθέσεις στο 

Πακιστάν το 2008, 54 το 2009 και 122 το 2010, ενώ από το 2011 άρχισαν αυτές να 

βαίνουν μειούμενες112.  Η αυξημένη αυτή χρήση των ένοπλων μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών έχει επιφέρει την ανάπτυξη ενός διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή και 

ικανοποίηση των παραδοσιακών εννοιών και των κατηγοριών του Διεθνούς Δικαίου 

και ιδιαίτερα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου κατά τη χρήση των drones. 

3.1 Πεδίο Εμπλοκής  
 

Οι σημερινές συγκρούσεις, περιλαμβάνουν κυρίως συγκρούσεις κρατών 
εναντίον μη κρατικών φορέων. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων του σύγχρονου 

πεδίου μάχης ή της ζώνης μάχης γίνεται πολύ πιο περίπλοκος, εάν προσπαθήσουμε 

να προσεγγίσουμε τις συγκρούσεις αυτές, όντας έξω από το εμπόλεμο και το 

ουδέτερο πλαίσιο που καθορίζει μια παραδοσιακή μάχη. Η χρήση των ένοπλων 

UAVs  εναντίον τρομοκρατών στην Υεμένη και τη Σομαλία έχει οδηγήσει τη συζήτηση 

για το αν οι περιοχές αυτές εμπίπτουν εντός των ορίων της ένοπλης σύγκρουσης με 

την Αλ Κάιντα και των συνδεδεμένων τρομοκρατικών ομάδων, αν τυχόν οι 

εχθροπραξίες στις περιοχές αυτές αποτελούν ξεχωριστές ένοπλες συγκρούσεις, 

ποιές ομάδες αποτελούν μέρος του εχθρού σε αυτές ή αν η σύγκρουση εναντίον των 

τρομοκρατών μπορεί πράγματι να είναι παγκόσμια, αναπαράγοντας τη συζήτηση 

σχετικά με τις συγκρούσεις κατά των διεθνών μη κρατικών φορέων113. 

Υποστηρίζεται ότι η χρήση των ένοπλων UAVs επεκτείνει το πεδίο της μάχης 

οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα επιθέσεις UAV εναντίον τρομοκρατών114. Πράγματι, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτενώς 

                                            
111 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law”’, σελ.2 
112 New America Foundation, ‘Drone Wars Pakistan: Analysis’. http://securitydata.newamerica. 
net/drones/pakistan/analysis  (11/6/16)  
113 Blank, Laurie R., , σελ. 711 
114 Οπ.π, σελ. 708 
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πέρα από τις υφιστάμενες περιφερειακές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν και στο 

Πακιστάν.  

Το φυσικό δικαίωμα των κρατών να κάνουν χρήση βίας σε περίπτωση 

αυτοάμυνας κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δικαιολογήσει τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών τους που συμβαίνουν έξω από το πλαίσιο μιας διακρατικής ένοπλης 

σύγκρουσης βάσει του δικαιώματος αυτού. Ωστόσο, το δικαίωμα των κρατών να 

δράσουν αμυντικά δεν είναι απεριόριστο, όπως άλλωστε προκύπτει από την  

υπόθεση Caroline όπου παρέχει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα κράτη 

μπορούν να προσφεύγουν σε βία στα πλαίσια της αυτοάμυνας: το κράτος πρέπει να 

δείξει ότι «η αναγκαιότητα της αυτοάμυνας είναι άμεση, συντριπτική, και δεν αφήνει 

καμία επιλογή των μέσων, και κανένα περιθώριο για συζήτηση115».   

 Η πρακτική των κρατών δείχνει ότι κράτη, όπως το Ισραήλ (1968 

βομβαρδισμός του Α/Δ Βυρηττού), οι ΗΠΑ (1975), έχουν κάνει χρήση βίας ως 

αντίδραση σε επιθέσεις που προέρχονται από τρομοκράτες που ζουν στα κράτη 

αυτά. Οι επιθέσεις αυτές αξιολογήθηκαν ως αντίδραση στην τρομοκρατία η οποία 

είναι επιτρεπτή τόσο με βάση το άρθρο 51 του Χάρτη των Η.Ε όσο και ως μέσο 

αποτροπής. Για τις επιθέσεις της 11/9, οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν το δικαίωμα άμυνας 

ισχυριζόμενες ότι η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν είχε ανάμειξη 

στην τρομοκρατική δράση της οργάνωσης της Αλ Κάιντα. Τα UAVs 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από τις ΗΠΑ για την εξόντωση των ηγετών της Al Quaida 

και των Ταλιμπάν, οι οποίοι και θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τα χτυπήματα της 11ης 

Σεπ 2001 και στη συνέχεια για την εξόντωση άλλων παρεμφερών στόχων.  
 
 

3.2 Αλλαγές στον κανόνα μη χρήσης βίας;  
 

 Ιδίως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα κατά των ΗΠΑ την 11 Σεπ 2001, 

παρατηρείται η τάση στην πρακτική των κρατών να διευρυνθεί η δυνατότητα νόμιμης 

προσφυγής σε ένοπλη βία, όχι μόνο μέσω της ερμηνείας των σχετικών κανόνων 

δικαίου αλλά και μέσω μιας προσπάθειας αναδιατύπωσης του συνόλου του δικαίου 

                                            
115 Chainoglou C, «Reconceptualising Self-Defence in International Law», King's Law Journal, Vol. 18, 
pp. 61-94, 2007, p.73, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1809139 
(προσπελάστηκε την 16/8/17) 
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για χρήση βίας μεταξύ κρατών, αμφισβητώντας τον ουσιωδώς διακρατικό χαρακτήρα 

και εντάσσοντας την ασφάλεια του κράτους στον πυρήνα του116. 

Η απαγόρευση της απειλής ή χρήσης ένοπλης βίας εισάγεται στο Άρθρο 2 (4) 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) το οποίο προβλέπει ότι «τα κράτη θα 

απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής 

ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας άλλου κράτους ή με οποιονδήποτε τρόπο 

ασυμβίβαστο με τους σκοπούς των ΗΕ». 

 Τα κράτη λοιπόν που υποστηρίζουν την εισαγωγή νέων εξαιρέσεων στον 

κανόνα μη χρήσης βίας επικαλούνται ακριβώς αυτό το τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 

2(4) «…με οποιοδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με τις αρχές και τους σκοπούς των 

ΗΕ». Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι η προαγωγή των σκοπών του ΟΗΕ, 

όπως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης ένοπλης βίας, δηλαδή με 

παραβίαση των αρχών του ίδιου του Χάρτη. Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 

2625 (XXV) προβλέπει ότι τα «κράτη έχουν την υποχρέωση να απέχουν από πράξεις 

ένοπλων αντιποίνων», ενώ η απαγόρευση του άρθρου 2 (4) καλύπτει και τα 

αντίποινα. Διαπιστώνεται από την πρακτική των κρατών, ότι τα τελευταία 

χαρακτηρίζουν την ένοπλη βία που φέρει γνωρίσματα αντιποίνων ως άσκηση του 

δικαιώματος άμυνας, σε συνδυασμό με την παράλληλη προσπάθεια ελαστικής 

ερμηνείας των προϋποθέσεων της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.      

Μέχρι τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το δικαίωμα της αυτοάμυνας 

είχε γίνει ευρέως αντιληπτό ότι ίσχυε μόνο για τις διακρατικές ένοπλες συρράξεις, ενώ 

επιθέσεις που διεξάγονταν από μη κρατικές οντότητες, όπως οι τρομοκράτες, 

αποτελούσαν θέματα εγκληματικού δικαίου. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11/9 

στις ΗΠΑ, υποστηρίζεται η άποψη ότι οι ένοπλες ομάδες αποτελούν αυτόνομη πηγή 

χρήσης βίας ανεξάρτητα από την εμπλοκή ενός κράτους στη δράση τους. Υπάρχουν 

δύο τάσεις στη θεωρία και πρακτική των κρατών σχετικά με την ένοπλη αμυντική 

δράση ενός κράτους εναντίον ενόπλων ομάδων ιδιωτών. Σύμφωνα με τη μία από 

αυτές, η χρήση βίας από ένοπλες ομάδες αποτελεί αυτόνομη πηγή χρήσης βίας η 

οποία παρέχει το δικαίωμα άμυνας στο κράτος-θύμα της δράσης τους ανεξαρτήτως 

της ανάμειξης άλλου κράτους. Η άποψη αυτή όμως παραβλέπει ότι η ανεπιφύλαχτη 

αναγνώριση της δράσης ενόπλων ομάδων ιδιωτών ως λόγου επίκλησης του 

                                            
116 Κων/νος Αντωνόπουλος, «Δίκαιο της χρήσης βίας», στο Κων/νος Αντωνόπουλος και Κων/νος 
Μαγκλιβέρας (επιμ), σελ. 695 
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δικαιώματος άμυνας χωρίς καμία ανάμειξη άλλου κράτους, έχει ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση σ’ αυτές τις ομάδες ενός βαθμού νομικής προσωπικότητας. Στη δεύτερη 

περίπτωση υποστηρίζεται η κλασσική άποψη ότι η άσκηση του δικαιώματος άμυνας 

αποτελεί διακρατικό φαινόμενο και υποστηρίζεται νομολογιακά, στην απόφαση του 

ΔΔ στην Υπόθεση «Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua” ( 

Nicaragua v US 1986)117 

 

3.3 Δικαίωμα σε προσφυγή σε ένοπλη βία 
 

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου η τρομοκρατία έχει 

προκαλέσει τη θρυαλλίδα διεθνών ενόπλων συρράξεων. Στις 12 Σεπ 2001 το 

Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) υιοθέτησε ομοφώνως ψήφισμα (1368/2001) στο οποίο 

αναγνώριζε το δικαίωμα ατομικής και συλλογικής άμυνας αντιστοίχως των ΗΠΑ και 

των άλλων κρατών που θα προσέτρεχαν σε συνδρομή τους. «Τέτοιες πράξεις, όπως 

κάθε πράξη διεθνούς τρομοκρατίας», αποτελούν «απειλή για τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια»118. Στο ίδιο ψήφισμα, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης «το φυσικό 

δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας, σύμφωνα με τον Χάρτη»119. Το 

ψήφισμα αυτό και εκείνα που ακολούθησαν120 θεωρήθηκαν από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες (και από τη διεθνή κοινότητα γενικά) ως επαρκή για να επιτραπεί η νόμιμη 

χρήση βίας στο Αφγανιστάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.  

Το ψήφισμα 1373/2001 του ΣΑ121 αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε πράξη 

διεθνούς τρομοκρατίας γεννά δικαίωμα αυτοάμυνας και καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ 

να «εργαστούν από κοινού για την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών 
                                            
117 «Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua” ( Nicaragua v US 1986), ICJ, 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (προσπελάστηκε την 
17/5/17) 
118 UN Security Council Res 1368, 2001 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement (προσπελάστηκε την 
17/6/16) 
119 Οπ.π 
120 UN Security Council Res 1373, 2001, 
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%2
0Resolution%201373%20(2001).pdf , (προσπελάστηκε την 17/6/16),UN Security Council Res 1377, 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/633/01/PDF/N0163301.pdf?OpenElement 
(προσπελάστηκε την 17/6/16) , UN Security Council Res 1378, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/638/57/PDF/N0163857.pdf?OpenElement(προσπελάστηκε την 
17/6/16) , UN Security Council Res 1383, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/681/09/PDF/N0168109.pdf?OpenElement, (προσπελάστηκε την 
17/6/16), UN Security Council Res 1386, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement  (προσπελάστηκε την 
17/6/16) 
121 UN Security Council Res 1373 
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ενεργειών» και «να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί η διάπραξη 

τρομοκρατικών πράξεων»122. Οι ΗΠΑ εξέλαβαν τις γενικές αυτές δηλώσεις ως 

επαρκή διεθνή νομική βάση για διακριτές, συνεχείς χρήσεις βίας εναντίον υπόπτων 

τρομοκρατών σε όλη την υδρόγειο123. Επικαλέστηκαν λοιπόν το δικαίωμα 

προληπτικής αμυντικής δράσης για την αντιμετώπιση απειλών προερχόμενων από 

τρομοκρατικές οργανώσεις ή κράτη παρίες που διέθεταν όπλα μαζικής καταστροφής. 

Ισχυριζόμενες ότι η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν είχε ανάμειξη 

στην τρομοκρατική δράση της οργάνωσης της Αλ  Κάιντα. 

Με βάση το συλλογισμό ότι όλες οι τρομοκρατικές ενέργειες απειλούν τη 

διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και δημιουργούν δικαίωμα στην αυτοάμυνα, και ότι το 

Συμβούλιο Ασφαλείας έχει επιφορτίσει τα κράτη με τη λήψη «αναγκαίων μέτρων» για 

να αποτραπούν μελλοντικές τρομοκρατικές ενέργειες, προκύπτει μια λογική βάση για 

το συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει τίποτα προδήλως, τουλάχιστον, παράνομο στις 

αμερικανικές επιθέσεις UAVs κατά τρομοκρατών (υποθέτοντας ότι οι επιθέσεις drone 

μπορεί εύλογα να θεωρηθούν ως «αναγκαίες»)124. 

 Η μετέπειτα χρήση βίας όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες για 

αντιτρομοκρατικούς σκοπούς εκτός του Αφγανιστάν περιπλέκουν το θέμα. Το 

δικαίωμα ενός κράτους να ανταποκριθεί σε μια ένοπλη επίθεση δεν είναι χρονικά 

απεριόριστο, δεν διαρκεί δηλαδή επ’ αόριστον125. Ως αρχή «Αμεσότητα» σημαίνει ότι 

η αντίδραση του κράτους πρέπει να είναι άμεση, η οποία αξιολογείται ανάλογα με τις 

περιστάσεις. Διαφορετικά  κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως αντίποινα που 

απαγορεύονται. Για αυτό πρακτικά  θεωρείται ότι η προϋπόθεση πληρούται με την 

άμεση επίκληση του δικαιώματος άμυνας και τη λήψη μέτρων για την απόκρουση της 

                                            
122 UN Security Council Res 1373 
123 Για παράδειγμα ο πόλεμος στο Ιράκ. Κατά τη περίοδο που ηγούνταν της επέμβασης στο Ιράκ ο 
Πρόεδρος George W. Bush δήλωσε πως το Ιράκ αποτελούσε μέρος του «Άξονα του κακού» που 
υποστήριζε την τρομοκρατία. George W. Bush, “Text of President Bush’s 2002 State of the Union 
Address,” Washington Post, January ,2002, http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html : “Κράτη σαν αυτά (Β. Κορέα, 
Ιράν, Ιράκ) και οι τρομοκράτες σύμμαχοί τους, αποτελούν έναν άξονα του κακού, ο οποίος εξοπλίζεται 
για να απειλήσει την ειρήνη στον κόσμο. Ψάχνοντας όπλα μαζικής καταστροφής αυτά τα καθεστώτα 
αποτελούν μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη απειλή. Μπορούν να παράσχουν αυτά τα όπλα σε 
τρομοκράτες, δίνοντάς τους τα μέσα να πράξουν αυτό που ποθούν. Μπορούν να επιτεθούν στους 
συμμάχους μας ή να προσπαθήσουν να εκβιάσουν τις ΗΠΑ»  
124 Brooks, Rosa, “Drones and the International Rule of Law” Journal of Ethics and International 
Affairs, Vol. 28, 2014, pp. 83-103,. σελ. 92,  at http://ssrn.com/abstract=2336128 
125 Tai-Heng Cheng and Eduardas Valaitis, “Shaping an Obama Doctrine of Preemptive Force,” 
Temple  Law Review 82 (2009), p. 749, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1349884  
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επίθεσης126.  Σήμερα περισσότερα από εβδομήντα χρόνια μετά τις επιθέσεις στο 

Περλ Χάρμπορ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον νομική βάση για τη χρήση 

βίας στα πλαίσια της αυτοάμυνας εναντίον της Ιαπωνίας και υπό αυτό το πρίσμα ο 

Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες 

εκτελέσεις, Christof Heyns, αναρωτιέται εάν «οι δολοφονίες που πραγματοποιούνται 

το 2012 μπορεί να δικαιολογηθούν ως απάντηση σε γεγονότα που έλαβαν χώρα το 

2001»127. Ομοίως, δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι επιθέσεις της 11/9 έδωσαν από μόνες 

τους την αφορμή για μια επ’ αόριστον συνέχιση του δικαιώματος των ΗΠΑ να κάνουν 

χρήση βίας σε αυτοάμυνα. Κάτι τέτοιο άλλωστε συνάδει με την παραδοσιακή 

αντίληψη του δικαιώματος της αυτοάμυνας στο διεθνές δίκαιο, η οποία περιορίζει τη 

μονομερή χρήση βίας σε καταστάσεις στις οποίες ένα κράτος ανταποκρίνεται σε μια 

πρόσφατη «ένοπλη επίθεση» ή σε μια «επικείμενη» απειλή μιας μελλοντικής 

επίθεσης. 

 Στην υπόθεση Νικαράγουα κατά ΗΠΑ το ΔΔ εισήγαγε τη διάκριση μεταξύ 

ένοπλης βίας που συνιστά «ένοπλη επίθεση» και λιγότερο σοβαρών περιπτώσεων 

ένοπλης βίας, κρίνοντας ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν το δικαίωμα της 

ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας ενάντια σε πράξεις που δεν συνιστούν «ένοπλη 

επίθεση»128. Η σκέψη αυτή επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και στην υπόθεση των 

Εξεδρών Πετρελαίου [«Oil Platforms», (Islamic Republic of Iran v US), 2003}, όπου 

το Δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι για να επιτεθεί ένα κράτος σε ένα άλλο κράτος, θα 

πρέπει να δείξει ότι υπήρξε μια ένοπλη επίθεση για την οποία το άλλο κράτος είναι 

υπεύθυνο129. Έτσι λοιπόν το κράτος θύμα μιας παράνομης χρήσης βίας, αξιολογεί τη 

συγκεκριμένη χρήση βίας εάν συνιστά ένοπλη επίθεση ή χρήση βίας μικρότερης 

έντασης και στη συνέχεια διαπιστώνεται εάν η αμυντική δράση θα αποτελεί άσκηση 

του δικαιώματος ατομικής ή συλλογικής άμυνας ή μόνο ατομικής άμυνας. Η αμυντική 

δράση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές  της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.    

                                            
126 Κων/νος Αντωνόπουλος, Δίκαιο της χρήσης βίας, στο Κων/νος Αντωνόπουλος και Κων/νος 
Μαγκλιβέρας (επιμ), σελ. 701  
127 International Human Rights and Conflict Resolution Clinic (Stanford Law School) and Global 
Justice Clinic(NYU School of Law), ‘Living under Drones: Death, Injury, and Trauma to Civilians From 
US Drone Practices in Pakistan’, Sep. 2012  p.107, http://chrgj.org/wp-
content/uploads/2012/10/Living-Under-Drones.pdf (προσπελάστηκε την 17/6/16) 
128 «Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua” ( Nicaragua v US 1986) σελ.  14, 
103, 110 in Chainoglou C. “Reconceptualising Self-Defence in International Law “, p.68 
129 «Oil Platforms» (Islamic Republic of Iran v US) [2003] ICJ 161,187-88 in Chainoglou C 
“Reconceptualising Self-Defence in International Law “, p.68 
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Αν και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει εγκρίνει την επέμβαση στο Αφγανιστάν, 

δεν έχει επιτρέψει ρητά τη χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, την 

Υεμένη ή τη Σομαλία. Η προληπτική άμυνα ή το προληπτικό χτύπημα αποτελεί 

μετάλλαξη της άμυνας σε επικείμενη επίθεση. Ως «επικείμενη απειλή» μπορεί να 

ορισθεί η νόμιμη χρήση βίας σε άσκηση του δικαιώματος άμυνας, όχι μόνο εάν έχει 

εκδηλωθεί μια ένοπλη επίθεση αλλά και όταν αυτή είναι επικείμενη, με την έννοια ότι 

έχει τεθεί σε κίνηση μια αλληλουχία γεγονότων η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στην 

εκδήλωση της ένοπλης επίθεσης. 

Η προληπτική άμυνα δεν απαιτεί το πραγματικό γεγονός μιας επικείμενης 

επίθεσης αλλά ενεργοποιεί το δικαίωμα άμυνας για την προστασία της ασφάλειας του 

κράτους έναντι μελλοντικών απειλών. Παραδοσιακά, έχει υπάρξει ουσιαστική 

συναίνεση μεταξύ των μελών και των εμπειρογνωμόνων του διεθνούς δικαίου ότι μια 

επικείμενη απειλή είναι αυτή που είναι συγκεκριμένη και άμεση, παρά θεωρητική ή εξ 

αποστάσεως. Στη Λευκή Βίβλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το 2011, οι 

τελευταίες αποδίδουν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στον καθορισμό του 

επικείμενου130. Σύμφωνα με αυτή, η δύναμη που θα χρησιμοποιηθεί για να 

αποτρέψει μια «επικείμενη» απειλή «δεν απαιτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν 

σαφείς αποδείξεις ότι μια συγκεκριμένη επίθεση σε πρόσωπα των ΗΠΑ και τα 

συμφέροντα τους θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον»131 και καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι κάθε άτομο που θεωρείται ως ένας λειτουργικός ηγέτης της Αλ-

Κάιντα ή των «συνδεδεμένων δυνάμεων» «εγγενώς» αποτελεί άμεσο κίνδυνο ανά 

πάσα στιγμή, και ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ μπορούν νομίμως να στοχεύουν τέτοια 

άτομα ανά πάσα στιγμή, ακόμη και ελλείψει ειδικών γνώσεων σχετικά με τις 

προγραμματισμένες μελλοντικές επιθέσεις132. 

 Προκειμένου λοιπόν να δοθεί απάντηση στο θέμα των αμερικανικών 

επιθέσεων με UAVs και κυρίως τις στοχευμένες δολοφονίες που πραγματοποιούνται 

μέσω αυτών, αυτές θα πρέπει να εκληφθούν ως μια σειρά από διακριτές χρήσεις 

δύναμης, κάθε μια από τις οποίες πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά κι ανεξάρτητα ως 

προς την τήρηση των αρχών αυτοάμυνας ή μήπως είναι, στην πραγματικότητα, μια 

                                            
130 “Department of Justice White Paper: Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a U.S. 
Citizen Who Is a Senior Operational Leader of Al-Qa’ida or An Associated Force,” Department of 
Justice, released February 4, 2013, p.7 
http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/020413_DOJ_White_Paper.pdf (14/6/16) 
131 Οπ.π 
132 Brooks, Rosa, σελ. 94 
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συνεχής χρήση βίας που αποτελείται από πολλές επιμέρους επιθέσεις, οι οποίες 

πρέπει να αξιολογούνται συλλογικά133;  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια «ένοπλη σύγκρουση» με μαχητές 

στο Πακιστάν, υπάρχουν υπόνοιες  για συνεργάτες της αλ-Κάιντα στην Υεμένη, για 

μέλη της οργάνωσης αλ-Σαμπάαμπ στη Σομαλία, και διάφορές άλλες άγνωστες 

ομάδες και άτομα. Η θέση των τελευταίων κυβερνήσεων των ΗΠΑ (Μπους, Ομπάμα 

και τελευταία και Τραμπ) είναι ότι μια ένοπλη  σύγκρουση μπορεί να υπάρχει μεταξύ 

ενός κράτους και ενός ή περισσοτέρων μη κρατικών φορέων, ακόμη και αν οι εν 

λόγω μη κρατικές οντότητες δεν αναγνωρίζονται δημοσίως, τα κριτήρια ένταξης τους 

δεν μπορεί να οριστούν με σαφήνεια, δεν έχουν καμία ιεραρχική δομή, και οι 

δραστηριότητές τους είναι γεωγραφικά διάσπαρτες134. 

Στις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις τα κράτη πολεμούν εναντίον μη κρατικών 

δρώντων με διασυνοριακή δράση. Οι εχθροπραξίες διαπερνούν τα σύνορα, 

συμπαρασύροντας την έννοια του μετώπου, του ουδέτερου, του μαχητή και του 

αμάχου. Ιδίως στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στις ΗΠΑ με την Αλ 

Κάιντα ή με συνδεδεμένα προς αυτήν τρομοκρατικά δίκτυα στο βαθμό που οι 

εχθροπραξίες δεν λαμβάνουν χώρα στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, και οριακά στα σύνορα 

με το Πακιστάν, δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τα γεωγραφικά όρια ή τα χρονικά 

όρια του πολέμου135.    

 Έτσι προκειμένου να είναι δικαιολογημένη η χρήση ΑΟΣ είναι σημαντικό να 

είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την ύπαρξη (ή ανυπαρξία) της ένοπλης 

σύγκρουσης. Σε μια ένοπλη σύγκρουση, είναι αποδεκτό να στοχεύονται μαχητές του 

εχθρού οι οποίοι ανήκουν απλά στο καθεστώς των στρατιωτών του εχθρού. Αν δεν 

υπάρχει ένοπλη σύγκρουση, μια στόχευση που βασίζεται σε αυτό το καθεστώς παύει 

να είναι αποδεκτή, και βρισκόμαστε έτσι πίσω στην απαίτηση ότι η βία μπορεί να 

                                            
133 Αυτό το αίνιγμα έχει οδηγήσει κάποιους σχολιαστές να προτείνουν ένα νέο  jus ad vim, μια ομάδα 
κανόνων που αφορούν τη χρήση βίας (δύναμης, ισχύος) σε πλαίσια που αποτελούν ένα είδος μικρής 
ένοπλης σύγκρουσης, Daniel Brunstetter and Megan Braun, “From Jus ad Bellum to Jus ad Vim: 
Recalibrating Our Understanding of the Moral Use of Force,” Ethics &International Affairs 27, no.1 
(2013): “Ενώ ο πόλεμος μπορούσε εύκολα να καθοριστεί ως μια ζώνη μάχης όπου η θανατηφόρος βία 
ήταν δικαιολογημένη (για να διαχωριστεί από μια ζώνη ειρήνης, όπου δεν είναι), ο αγώνας εναντίον 
της τρομοκρατίας έχει δημιουργήσει «ενδιάμεσα κενά» ηθικής αβεβαιότητας όπου η δύναμη 
χρησιμοποιείται σε μια συνεχή και περιορισμένη κλίμακα, χωρίς να έχει κηρυχτεί πόλεμος», 
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FEIA%2FEIA27_01%2FS0892679412000792a.pd
f&code=9f5fd9e4f1350d8a7005a5003ed21b36  
134 Brooks, Rosa, σελ. 95 
135 Μαρία-Ντανιέλλα  Μαρούδα, «Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων»,  στον τόμο 
Αντωνόπουλου Κ., Μαγκλιβέρα Κ.  σελ 747 
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χρησιμοποιηθεί μόνο για να αποκρούσει μια επικείμενη απειλή (το οποίο, φυσικά, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να συγχέουν με την κατάσταση). 

 Οι ΗΠΑ στην προσπάθεια δικαιολόγησης των επιθέσεων UAVs, φαίνεται να 

ταλαντεύονται ανάμεσα στο να θέσουν ένα πλαίσιο σχετικό με το νόμο των ενόπλων 

συγκρούσεων και ένα πλαίσιο αυτοάμυνας. Κατά καιρούς αμερικανοί αξιωματούχοι 

φαίνεται να έχουν προτείνει ότι το πλαίσιο αυτοάμυνας συμπληρώνει το πλαίσιο της 

ένοπλης σύγκρουσης136. Ακολούθως όμως η γλώσσα που χρησιμοποίησαν 

καταδεικνύει ότι υπήρξε μια μετατόπιση από το πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης στο 

πλαίσιο της αυτοάμυνας137. Δεν γνωρίζουμε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες 

αντιλαμβάνονται τους όρους «ένοπλη επίθεση» ή «επικείμενη» (αν και κάποια 

υπομνήματα που έχουν διαρρεύσει προσφέρουν κάποιους ανησυχητικούς 

υπαινιγμούς), ούτε ξέρουμε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν τα ζητήματα της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.  

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σε ότι αφορά ζητήματα κυριαρχίας έχουν 

επανειλημμένα δηλώσει ότι χρησιμοποιούν δύναμη μόνο εντός των συνόρων ενός 

κυρίαρχου κράτους, όταν αυτό το κράτος συναινεί στη χρήση βίας ή είναι «απρόθυμο 

και ανίκανο» να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ίδιας της 

απειλής. Δεν γνωρίζουμε, όμως, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν τα ζητήματα 

της συναίνεσης σε καταστάσεις στις οποίες η συναίνεση είναι διφορούμενη (όπως 

στην περίπτωση του Πακιστάν, στην οποία η εκτελεστική εξουσία φέρεται να έδωσε 

σιωπηρή συγκατάθεση για επιθέσεις drone, αλλά το αρνήθηκε δημοσίως, μιας και η 

νομοθετική και δικαστική εξουσία είχαν αρνηθεί τη συγκατάθεση). Επίσης, δεν 

                                            
136 Δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα Eric Holder : «Επειδή οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση, 
είμαστε εξουσιοδοτημένοι να αναλάβουμε δράση εναντίον του εχθρού σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 
Το Σύνταγμα δίνει στον Πρόεδρο την εξουσία να προστατεύσει το έθνος από οποιαδήποτε επικείμενη 
απειλή ή επίθεση. Και το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα της εθνικής αυτοάμυνας. 
Τίποτα από τα παραπάνω δεν αλλάζει από το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε εν μέσω ενός συμβατικού 
πολέμου» ,Eric Holder, “Attorney General Eric Holder Speaks at Northwestern University School of 
Law,” United States Department of Justice website, March 5, 2012, 
 https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-eric-holder-speaks-northwestern-university-
school-law (προσπελάστηκε την 17/5/17) 
137 Harold Hongju Koh, Legal Adviser, U.S. Department of State , “The Obama Administration and 
International Law,” (speech, Annual Meeting of the American Society of International Law, 
Washington, D.C., March 25,2010) U.S. Department of State website,  στον οποίο αναφέρει «ως θέμα 
διεθνούς δικαίου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με την Αλ-Κάιντα, όπως και με τους 
Ταλιμπάν και ανάλογες δυνάμεις, ως απάντηση στις επιθέσεις τις 11/9, και μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν βία κάτω από το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοάμυνας του διεθνούς δικαίου,», 
https://2009-2017.state.gov/s/l/releases/remarks/139119.htm (προσπελάστηκε την 4/4/17) 
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ξέρουμε τί ακριβώς κριτήρια χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να καθοριστεί 

αν ένα κράτος είναι «απρόθυμο ή ανίκανο» να λάβει τα κατάλληλα μέτρα138.  

 Η απαγόρευση της χρήσης βίας του Άρθρου 2 (4) του Χάρτη των ΗΕ κατά της 

εδαφικής ακεραιότητας δεν περιορίζεται μόνο στην βίαιη απόσπαση εδάφους από 

άλλο κράτος, αλλά αφορά γενικά στο απαραβίαστο των συνόρων ενός κράτους. 

Παραβίαση λοιπόν του δικαιώματος της κυριαρχίας των κρατών, υφίσταται όταν οι 

επιθέσεις μπορεί να συμβούν στο έδαφος ενός κράτους, το οποίο δεν αποτελεί μέρος 

εμπόλεμης ζώνης, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου.139  Από την άλλη 

σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών νόμων, ο εξοπλισμός των ανταρτών (στην 

κατηγορία των οποίων με τα σημερινά δεδομένα μπορούμε να εντάξουμε και τους 

τρομοκράτες) ενάντια σε ένα κράτος είναι μια πράξη πολέμου και είναι σαφώς 

αποτρόπαια πράξη κατά της ανθρωπότητας. Στην περίπτωση της υπόθεσης  

«Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua», το Διεθνές Δικαστήριο 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Η.Π.Α. παραβίασαν  το διεθνές δίκαιο με την 

παροχή υλικής υποστήριξης σε αντάρτες της Νικαράγουα140. Έτσι λοιπόν και τα 

κράτη τα οποία με τη συναίνεση ή τη σιωπή και απραξία τους παρέχουν ασφαλή 

καταφύγια σε μη κρατικούς δρώντες, που απειλούν τη συλλογική ασφάλεια μπορεί να 

θεωρηθούν ότι ενεργούν προς την ίδια κατεύθυνση141.  

Το κύριο πρόβλημα λοιπόν με τη θέση των ΗΠΑ είναι ότι δεν απέδειξαν ότι η 

Αλ-Κάιντα, οι Ταλιμπάν και οι «συνδεδεμένες με αυτές δυνάμεις» αποτελούν ένα 

συγκεντρωτικό και οργανωμένο «σύνολο» σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου, ή 

ότι οι βίαιες πράξεις τους φθάνουν μέχρι την ελάχιστη ποσότητα και τη σοβαρότητα 

που αναγκαιεί ώστε να δηλώνονται ως μια ένοπλη σύγκρουση. Με άλλα λόγια, για να 

είναι νόμιμη μια επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, οι ΗΠΑ θα πρέπει να 

παρέχουν, κατά τρόπο διαφανή, σαφείς και αναμφισβήτητες αποδείξεις ότι το 

                                            
138 Brooks, Rosa, σελ. 90 
139 Deegan Michael, «Unmanned Aerial Vehicles: Legitimate Weapon Systems or Unlawful Angels of 
Death?», Hein Online, 26 Pace Int'l L. Rev. 249 2014, Vol 26::2, 2014, σελ 266, 
http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol26/iss2/7/  (προσπελάστηκε την 16/6/16)  
140 «Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua” (Nicaragua v US), Judgment 
141 Οπ.π Το Διεθνές Δικαστήριο στην Υπόθεση Νικαράγουα κατά ΗΠΑ έκρινε ότι η παροχή οπλισμού, 
εκπαίδευσης και επιμελητείας σε ένοπλες ομάδες, όπως επίσης η συγκρότηση και αποστολή τους στο 
έδαφος άλλου κράτους συνιστούν παραβίαση του κανόνα περί μη χρήσης βίας. Η παροχή μόνον 
χρηματικής ενίσχυσης συνιστά παραβίαση της αρχής της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις 
ενός κράτους ενώ η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η απλή πολιτική υποστήριξη τους δεν είναι 
παράνομη.  
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ύποπτο άτομο, εμπλέκεται άμεσα σε εχθροπραξίες, δεν μπορεί να συλληφθεί και 

αντιπροσωπεύει μια σοβαρή και άμεση απειλή. 

3.4 Αντικείμενα Στόχευσης  
 
Οι πόλεμοι αποτελούν ένοπλες συρράξεις, στην ωμότητα και καταστροφή των 

οποίων εμπλέκεται το σύνολο του πληθυσμού των αντιμαχόμενων μερών. Η 

κατηγορία των μαχητών μπορεί να αποτελέσει νόμιμο στόχο επίθεσης ενώ η 

αντίστοιχη των αμάχων υποφέρει τουλάχιστον εξίσου με τους ένστολους. Το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο αναγνωρίζει δύο κατηγορίες προσώπων τους μαχητές και τους 

αμάχους και άλλοι όροι, όπως παράνομοι, ή μη προνομιούχοι μαχητές, δεν είναι 

παραδεκτοί ως ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ μαχητών και αμάχων. Επομένως σε ότι 

αφορά τις κατηγορίες των ατόμων που εμπλέκονται σε μια διεθνή ένοπλη σύρραξη, 

το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει άλλη κατηγορία πλην της υπάρχουσας αμάχων και 

μαχητών142.  

3.4.1 Μαχητής 

Το Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων περιλαμβάνει κατηγορίες προσώπων που 

ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εχθροπραξίες 

αρκεί να συμμορφώνονται με τέσσερεις προϋποθέσεις143 (1) να βρίσκονται υπό 

υπεύθυνη Διοίκηση (2) να φέρουν διακριτό έμβλημα αναγνωρίσιμο από απόσταση, 

(3) να φέρουν τα όπλα τους φανερά και (4) να συμμορφώνονται κατά τις επιχειρήσεις 

προς τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου.  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα μέλη τακτικών ενόπλων δυνάμεων αρχής 

μη αναγνωρισμένης από έναν από τους εμπολέμους (π.χ Ταλιμπάν το 2001 στο 

Αφγανιστάν). Το άρθρο 43 ΠΙ΄77 κωδικοποίησε το καθεστώς του μαχητή, χωρίς 

διάκριση σε τακτικές δυνάμεις ή ατάκτους όλων των κατηγοριών, με αναφορά του 

μόνο σε «μέλη Ενόπλων Δυνάμεων που τίθενται υπό οργανωμένη διοίκηση, έχουν 

έμβλημα και φέρουν τα όπλα φανερά». Επιπλέον οι μαχητές υποχρεούνται να 

διακρίνονται από τους αμάχους, εκτός «εάν η φύση των εχθροπραξιών» είναι τέτοια 

ώστε να μην είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή (άρθρο 44 Π 

Ι΄77).  

                                            
142 Antonio Cassese, «Διεθνές Δίκαιο»  εκδ GUTENBERG , επιμέλεια Φωτεινή Παζαρτζή σε μτφ 
Ιωάννη Σαριδάκη, 2012 
143 Άρθρα 1-3 των Κανονισμών της Χάγης 1907, 4ΣΓ΄49 ΙΙΙ και  43 Π΄77 Ι 
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Αντιθέτως σε μη διεθνή ένοπλη σύρραξη, το ΔΑΔ δεν εξετάζει την πολεμική 

κατάσταση του ατόμου αλλά αφήνει την ταξινόμηση των προσώπων στο εσωτερικό 

δίκαιο του κράτους. Ως μέλη των τακτικών ενόπλων δυνάμεων ενός κράτους, το 

στρατιωτικό προσωπικό που χειρίζεται τα UAVs θεωρούνται μαχητές και ως εκ 

τούτου είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν θανατηφόρα ισχύ κατά τη διάρκεια 

της ένοπλης σύγκρουσης. H CIA είναι η κύρια, ίσως μοναδική, υπηρεσία σχεδιασμού 

και εκτέλεσης των αμερικανικών στοχευμένων επιθέσεων με τη χρήση ένοπλων μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών στο Πακιστάν και σε άλλες χώρες. Με προεδρικό 

διάταγμα144 καθορίστηκε υπεύθυνη να αναλάβει πλήγματα εναντίον της Αλ Κάϊντα 

στο πλαίσιο της αυτοάμυνας συνέπεια του πολέμου κατά της Τρομοκρατίας. Η 

απόφαση αυτή ανέτρεψε την απόφαση του προέδρου Φορντ 1976 και αφορούσε την 

απαγόρευση δολοφονιών από μέλη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών145. 

Στις 3 Νοεμβρίου 2002, οι Η.ΠΑ. χρησιμοποίησαν ένα drone έξω από μια περιοχή 

μάχης για να εκτοξεύσουν βλήματα Hellfire σε ένα επιβατικό όχημα ό ταξίδευε σε μια 

αραιοκατοικημένη περιοχή της Υεμένης. Το drone το χειριζόταν πράκτορες της CIA 

στο Τζιμπουτί. Εκείνη την περίοδο τα αμερικανικά drone τα χειριζόταν η αμερικανική 

Πολεμική Αεροπορία, αλλά ανησυχούσε για τα νομικά ζητήματα που προέβαλε η 

επιχείρηση στην Υεμένη, οπότε η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τη CIA. Και οι έξι 

επιβάτες στο όχημα σκοτώθηκαν. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ένας από 

τους έξι άνδρες ήταν ένας ύποπτος υπολοχαγός της Αλ Κάιντα. Ένας από τους 

λοιπούς επιβάτες ήταν ένας Αμερικανός πολίτης στα πρώτα 20 του χρόνια146. Λίγο 

αργότερα, τον Ιανουάριο του 2003, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 

                                            
144 James Risen and David Johnston, «Bush has widened authority of the CIA to Kill terrorists” 
145 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επίθεσης ένοπλου drone εναντίον του Anwar al-Aulaqi, ο 
οποίος ήταν αμερικανός υπήκοος, καθώς είχε γεννηθεί δραστηριοποηθεί στις ΗΠΑ. O al-Aulaqi ήταν 
ιεροκήρυκας και επιχειρησιακός ηγέτης της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP), ενώ είχε 
σχεδιάσει επανειλημμένες επιθέσεις από το κρησφύγετό του στην Υεμένη (Daniel Byman & Benjamin 
Wittes, “Tools and Tradeoffs: Confronting U.S. Citizen Terrorist Suspects Abroad”, June 17, 2013, 
Brookings,Istitution, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/toolsandtradeoffs.pdf 
προσπελάστηκε την 4/4/17). Πρόκειται εκτός των άλλων για τον πρώτο αμερικανό πολίτη που 
αποτέλεσε αντικείμενο στοχευμένης θανάτωσης καθώς το όνομά του προστέθηκε στη λίστα 
στόχευσης (killing list) των ΗΠΑ αφού ο ρόλος του φέρεται να εξελίχθηκε από θεωρητικό σε 
επιχειρησιακό. Στην η περίπτωση του Αl-Aulaqi, ένα πρόβλημα το οποίο έχει διαιρέσει τους 
ακαδημαϊκούς είναι αν η επίθεση θα χαρακτηριστεί στα πλαίσια της «επιβολής του νόμου» ή ως μέρος 
μιας ένοπλης σύγκρουσης ( Jake William Rylatt, An  Evaluation of the  U.S. Policy of "Targeted Killing" 
Under International  Law : The  Case of  Anwar  Al-Aulaqi (PART I), California Western International 
Journal, Vol. 44, No 2, Spring 2014 
http://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1405&context=cwilj προσπελάστηε 
την 4/4/17)  
146 Mary Ellen O’Connell, «Unlawful Killing with Combat Drones, A Case Study of Pakistan», 2004-
2009, p. 9  
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Ηνωμένων Εθνών έλαβε έκθεση σχετικά με την επίθεση της Υεμένης από τον ειδικό 

εισηγητή της για εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετη δολοφονία, ο οποίος 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίθεση αυτή αποτελούσε μια σαφή περίπτωση 

εξωδικαστικής δολοφονίας147.) 

Σύμφωνα με το ΔΑΔ οι πράκτορες και το πολιτικό προσωπικό των μυστικών 

υπηρεσιών ανήκουν στις εξαιρέσεις του καθεστώτος του μαχητή (κατάσκοποι). Κατά 

συνέπεια δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες στο πλαίσιο του 

δικαίου του πολέμου αλλά ούτε και την ασυλία που συνοδεύει αυτό το δικαίωμα- την 

ασυλία του μαχητή ή το καθεστώς του αιχμαλώτου πολέμου. Ένα πρόσωπο που 

εμπλέκεται σε εχθροπραξίες χωρίς μάχιμη κατάσταση δεν παραβιάζει το ΔΑΔ αυτό 

καθ’ αυτό, αλλά ούτε απολαμβάνει την προστασία από τη δίωξη που παρέχει το 

καθεστώς του μαχητή, υπό προϋποθέσεις148. Έτσι, οι πράκτορες της CIA ή το 

πολιτικό προσωπικό που εξαπολύουν επιθέσεις UAV μπορεί να υπόκεινται σε 

ποινική δίωξη σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο των χωρών, όπου συμβαίνουν οι 

επιθέσεις και δεν προστατεύονται από την αρχή του ΔΑΔ για την ασυλία του 

πολεμιστή149.  

 Υποστηρίζεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων από τη CIA συνιστά 

παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μιας και οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν 

ασκήσει ποινικές διώξεις και κρατούν κρατουμένους υπό την θεωρία ότι η πρόκληση 

θανάτου από άτομα που δεν βρίσκονται υπό το καθεστώς του μαχητή (δεν ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία δηλαδή όπως αυτή ορίζεται από τη Συνθήκη της Γενεύης) σε 

μια ένοπλη σύγκρουση αποτελεί έγκλημα πολέμου150.  

Η συμμετοχή πολιτών στις εχθροπραξίες δεν αποτελεί παραβίαση του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι πολίτες δεν απολαμβάνουν τις προστασίες και 

τα προνόμια των μαχητών υπό το πλαίσιο του ΔΑΔ, όμως μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο στόχευσης (για όσο χρονικό διάστημα παίρνουν άμεσα μέρος στις 

εχθροπραξίες), και θα μπορούσαν θεωρητικά να διωχθούν για ανθρωποκτονία για τις 

πράξεις τους151. Έτσι από πρακτική άποψη, επιτρέποντας σε πολίτες να 

                                            
147 UN Doc. E/CN.4/003/3, paras. 37 – 39  
148 Ως προϋποθέσεις αναφέρονται η στολή ή άλλο έμβλημα προκειμένου να του αποδοθεί το 
καθεστώς του μαχητή.   
149 Nathan Hodge, «Drone Pilots Could Be Tried for “War Crimes,”», Law Prof Says, Wired.com (Apr. 
28/,/ 2010, 4:15 PM), https://www.wired.com/2010/04/drone-pilots-could-be-tried-for-war-crimes-law-
prof-says/ (8/6/16) 
150 Scott Horton, ‘The Khadr Boomerang’, Harper’s Magazine, 25 May 2010, 
http://harpers.org/blog/2010/05/the-khadr-boomerang/ (5/6/16) 
151 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog 
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συμμετέχουν σε  εχθροπραξίες, αλλά και να διατηρούν ταυτόχρονα την ασυλία τους 

από την επίθεση είναι κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη λεπτή ισορροπία του ΔΑΔ μεταξύ 

της στρατιωτικής αναγκαιότητας και του ανθρωπισμού152. Παρά το γεγονός ότι οι 

παράμετροι και ο ορισμός της άμεσης συμμετοχής στις εχθροπραξίες αποτελεί 

αντικείμενο εκτενούς συζήτησης, η φύση των δραστηριοτήτων στις οποίες οι μυστικοί 

πράκτορες και το πολιτικό προσωπικό συμμετέχουν ως μέρος των επιθέσεων UAVs 

εμπίπτουν πλήρως στο πλαίσιο της άμεσης συμμετοχής στις εχθροπραξίες. Ως εκ 

τούτου, τα εν λόγω πρόσωπα χάνουν την ασυλία τους από την επίθεση και μπορούν 

να αποτελέσουν αντικείμενο στόχευσης κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης. Έτσι 

στο πλαίσιο του ποιός χειρίζεται τα drones, τις εκτοξεύσεις ή συμμετέχει σε επιθέσεις, 

η αυξανόμενη χρήση των ένοπλων drones θέτει ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με 

την κατάσταση και τις συνέπειες αυτής της κατάστασης, όσον αφορά την απώλεια 

της ασυλίας από την επίθεση και της ασυλίας από ποινική δίωξη153. 

3.4.2 Άμαχοι 

Στους σύγχρονους πολέμους οι άμαχοι είναι αυτοί που υποφέρουν τα μέγιστα 

από την ένοπλη βία. Σύμφωνα με το ΔΕΣ, άμαχοι είναι όσοι δε εμπίπτουν στον 

ορισμό του μαχητή. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που θεωρούνται 

άμαχοι ενώ η παρουσία μέσα στον άμαχο πληθυσμό, ορισμένων μαχητών δεν 

αποστερεί τον χαρακτηρισμό του άμαχου πληθυσμού ως τέτοιου (άρθρο 50 παρ. 2,3 

Π Ι΄77)154  

 Ωστόσο στις εχθροπραξίες συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Η παράνομη 

συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν στερεί τους αμάχους το δικαίωμα να τύχουν της 

προστασίας της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης. Η προστασία της Σύμβασης 

εκτείνεται κατά εφαρμογή του Άρθρου 5 επίσης στα πρόσωπα «για τα οποία υπάρχει 

βάσιμη υποψία ότι έχουν τελέσει ή ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες που βάλλουν 

κατά της ασφάλειας» του αντιπάλου κράτους. Όταν αποδεικνύεται αδύνατη η 

σύλληψη των καθ΄ υποψία τρομοκρατών, τα εμπόλεμα μέρη μπορούν να κάνουν 

χρήση θανατηφόρων βίαιων μέσων εναντίον τους, μόνον όταν είναι απολύτως 

σίγουρο ότι οι άμαχοι λαμβάνουν ενεργά μέρος στις εχθροπραξίες και όταν κάθε 

                                                                                                                                        
of Law”’, p.324  
152 Michael N. Schmitt, “Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law: Preserving 
the Delicate Balance”, Virginia Journal of International Law, Vol. 50, p.795, 803 (2010)  
153 Blank, Laurie R., 706-708 
154 Μαρία Ντάλια Μαρούδα, «Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων» 
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άλλη μέθοδος έχει αποδειχθεί ή μπορεί ευλόγως να αποδεχθεί άστοχη. Κατά 

συνέπεια οι εμπόλεμοι πρέπει να προσπαθούν πρώτα να συλλάβουν τους αμάχους 

που συμμετέχουν στις εχθροπραξίες, ενώ είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν 

θανατηφόρα βίαια μέσα μόνον εάν αποδειχθεί απολύτως αδύνατη η σύλληψή ή 

κράτηση τους155.    

Συνεπώς το διεθνές δίκαιο δεν απαγορεύει σε άτομα που δεν είναι μέλη των 

ενόπλων δυνάμεων να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες. Οι «μη προνομιούχοι 

εμπόλεμοι», δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα που συνδέονται με την  κατάσταση 

του πολεμιστή, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

αιχμάλωτου πολέμου και την εμπόλεμη ασυλία. Η ασυλία προστατεύει ένα πολεμιστή 

από την ποινική δίωξη για πράξεις κατά την εμπόλεμη σύγκρουση, οι οποίες είναι 

νόμιμες σύμφωνα με το ΔΑΔ και οι οποίες δεν θα ήταν κατά τη διάρκεια της 

ειρήνης156. Εκείνοι που δεν είναι, επομένως, νόμιμοι μαχητές μπορεί να διωχθούν για 

πράξεις που είναι παράνομες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους που έχει 

δικαιοδοσία στα άτομα και την παράβαση. Επιπλέον, δεδομένου ότι συμμετέχουν 

άμεσα στις εχθροπραξίες, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο στόχευσης157.  

Οι συμμετέχοντες στις ένοπλες συγκρούσεις, μέλη ενόπλων δυνάμεων –

άμαχοι, για τους οποίους τυπικά δεν υφίσταται το καθεστώς του μαχητή, έχουν χάσει 

την ασυλία που τους παρέχει το δίκαιο των ενόπλων συρράξεων (ΔΕΣ), και 

καλύπτονται μόνο από τις «θεμελιώδεις εγγυήσεις» του ΔΕΣ (κοινό άρθρο 3 ΣΓ΄49 

και 4-6 ΠΠ ΙΙ΄77).   

3.4.3 Στόχοι 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 52 Π Ι΄, στρατιωτικοί είναι οι στόχοι οι 

οποίοι από τη φύση, τοποθεσία, σκοπό ή χρήση συμβάλλουν αποτελεσματικά στη 

στρατιωτική δράση και των οποίων η ολική ή μερική καταστροφή, κατάληψη ή 

εξουδετέρωση προσφέρει οριστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα». Στο ζήτημα των 

στόχων διπλής χρήσης, που χρησιμοποιούνται και από τους αμάχους και από τις 

ένοπλες δυνάμεις και προσφέρουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα (π.χ γέφυρες, τρένα 

κλπ) είναι ζήτημα του διοικητή που θα πρέπει να λάβει υπόψη του την αρχή της 

                                            
155 Antonio Cassese, σελ 497-498  
156 Πρόσθετο Πρωτόκολλο I, Άρθρο 43.2 
157 Πρόσθετο Πρωτόκολλο I, Άρθρο 51.3 
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αναλογικότητας και τις προφυλάξεις κατά την επίθεση προκειμένου να περιορίσει τις 

απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. 

 Κατά το άρθρα 22 και 23 της 1ης ΣΓ΄49, και επιπλέον άρθρα 51 (4), 5β, 57 

ΠΙ΄77) κατά το σχεδιασμό ή τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων ο διοικητής θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις σε αμάχους και την περιουσία τους, ενώ 

εάν οι απώλειες περιορίζονται με τη χρήση συγκεκριμένου τύπου όπλων, τότε είτε θα 

προάγεται η χρήση του είτε θα ακυρώνεται η επίθεση.  

Κατά τον A. Cassese158, απαγορεύεται η επίθεση σε βάρος αμάχου για τον 

οποίο υπάρχει υποψία συμμετοχής σε τρομοκρατική ενέργεια ενώ κατευθύνεται με 

ταξί σε κάποιο σημείο, ή βρίσκεται στο σπίτι του (ανεξαρτήτως εάν ξεκουράζεται σε 

αυτό ή περνάει τον χρόνο του με την οικογένεια του ή αντιθέτως προετοιμάζει 

τρομοκρατικές ενέργειες). Στις περιπτώσεις αυτές το εμπόλεμο μέρος πρέπει να 

συλλάβει τον ύποπτο για τρομοκρατία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βίαια 

μέσα εάν ο τρομοκράτης αρνηθεί να παραδοθεί και αντιδράσει με τη χρήση ένοπλης 

βίας. Άλλες πρακτικές είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και συνιστούν 

παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.     
  

3.5 Φύση και χρήση UAVs 
Ορισμένοι τύποι όπλων θεωρούνται εγγενώς παράνομοι, ενώ άλλοι μπορεί να 

θεωρηθούν παράνομοι σε ειδικές περιστάσεις. Όσα όπλα δεν είναι εγγενώς 

παράνομα καθ 'οιονδήποτε τρόπο, μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο 

παράνομο159.  

Το  ΔΑΔ περιορίζει τις «μεθόδους του πολέμου», αναφερόμενο εν μέρει στο 

πώς χρησιμοποιούνται τα όπλα (στόχευση)160. Κατά την εξέταση της νομιμότητας 

των χτυπημάτων μέσω UAVs σε ένοπλες συγκρούσεις, θα πρέπει να 

συνεκτιμήσουμε τόσο τη φύση του όπλου όσο και τον τρόπο χρήσης του. Ένα νόμιμο 

όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράνομα σε πολλές περιπτώσεις, όπως η 

περίπτωση της εσκεμμένης επίθεσης εναντίον αμάχων ή σε αδιάκριτες επιθέσεις. Μια 

πιθανή παρανομία στα χτυπήματα των UAVs μπορεί να προκύπτει κυρίως από τα 

                                            
158 Antonio Cassese,σελ 498. 
159 Συνθήκη της Χάγης (IV) 1907, άρθρο 22 
160 Steven Haines, «The Developing Law of Weapons: Humanity, Distinction, and Precautions in 
Attack», in The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, 277, 281, επίσης Willam H. 
Boothby, “The Law of Targeting”, Oxford: Oxford University Press, (2012), 57–8, Stefan Oeter, 
«Methods and Means of Combat», in The Handbook of International Humanitarian Law, ed. Dieter 
Fleck, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, (2013), 401–88. 



 

 52

μέσα του πολέμου, δηλαδή από την ίδια τη φύση του όπλου και τον βαθμό στον 

οποίο αυτή, υπακούει στις μεθόδους του πολέμου που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διεξαγωγή του161. Η΄ πώς αυτά χρησιμοποιούνται και κατά πόσον η χρήση αυτή είναι 

σύμφωνη με, και ίσως ακόμη και ενισχύει, την εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς 

δικαίου. Οι δυνατότητες των UAVs παροτρύνουν την εξέταση όχι μόνο για το αν η 

χρήση τους είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου 

(ΔΑΔ), αλλά και το αν προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες για την τήρηση του νόμου.  

Τα μέρη σε μια τη σύρραξη δε μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο 

και οποιοδήποτε μέθοδο πολέμου162 και το δικαίωμα των εμπολέμων μερών να 

επιλέγουν μεθόδους και μέσα πολέμου δεν είναι απεριόριστο. Απαγορεύεται η χρήση 

όπλων, βλημάτων, υλικού και μεθόδων πολέμου τέτοιας φύσεως που να προκαλούν 

περιττά (υπερβολικά) τραύματα και μη αναγκαίο πόνο και τα εμπόλεμα, στη 

σύρραξη, μέρη καλούνται να χρησιμοποιούν όπλα που μπορούν να διακρίνουν 

ανάμεσα σε μαχητές και αμάχους (π.χ νάρκες, βόμβες διασποράς κλπ). 

Απαγορεύεται δε η χρήση όπλων και μεθόδων πολέμου που προκαλούν υπερβολικά 

τραύματα και μη απαραίτητο πόνο.    

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει δύο κατηγορίες όπλων σε ένοπλες συγκρούσεις: 

τα όπλα που δεν κάνουν διάκριση και τα όπλα που προκαλούν άσκοπο πόνο. Η 

πρώτη απαγόρευση εμφανίζεται στο άρθρο 51 (4) του Πρόσθετου Ι Πρωτοκόλλου, το 

οποίο καθορίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις ως (1) επιθέσεις που δεν απευθύνεται σε ένα 

συγκεκριμένο στρατιωτικό στόχο (2) επιθέσεις που χρησιμοποιούν μια μέθοδο ή ένα 

τρόπο μάχης που δεν μπορεί να απευθύνεται σε ένα στρατιωτικό στόχο, ή (3) 

επιθέσεις που χρησιμοποιούν μια μέθοδο ή μέσο μάχης τα αποτελέσματα των 

επιπτώσεων της οποίας δεν μπορούν να περιοριστούν, όπως απαιτείται από το 

παρόν πρωτόκολλο163. Ως μέσα μάχης αναφέρονται γενικά τα όπλα ή οπλικά 

συστήματα. Η απαγόρευση όπλων που δεν κάνουν διάκριση επικεντρώνεται σε αυτά 

τα όπλα που είναι, λόγω σχεδιασμού ή άλλου μειονεκτήματος μη δυνάμενα να 

απευθύνονται σε ένα στρατιωτικό στόχο, ακόμα και αν υπάρξουν παράπλευρες 

απώλειες164. Απαγορεύονται τα όπλα που προκαλούν περιττό πόνο ή περιττό 

τραυματισμό. Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη που δεν δικαιολογείται από τη 
                                            
161 Craig Martin, σελ. 143 
162 Άρθρο 22 του κανονισμού της Χάγης του 1907 και στο άρθρο 35 (1) Π Ι΄77, στο Μαρία-Ντανιέλα 
Μαρούδα  «Διεθνές Ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων», στο Κων/νος Αντωνόπουλος και 
Κων/νος Μαγκλιβέρας (επιμ),σελ 769  
163 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι, Άρθρο 51(4)(α)-(γ) υποσημείωση 27 και άρθρο 35((1)-(3) 
164 Blank, Laurie R., σελ. 684 



 

 53

στρατιωτική χρησιμότητα, είτε λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε χρησιμότητας ή 

επειδή το αποτέλεσμα που θα επέλθει δεν αντισταθμίζεται από την ταλαιπωρία που 

προκαλείται165. Η απαγόρευση συγκεκριμένων όπλων με συγκεκριμένες διατάξεις ή 

περιορισμούς (περιγράφοντας τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των όπλων αυτών) 

εξασφαλίζει υψηλό βαθμό βεβαιότητας ως προς το είδος των όπλων που 

απαγορεύονται. Οι  απαγορεύσεις και περιορισμοί παράσχουν κανονιστική 

καθοδήγηση η οποία είναι αποτελεσματική ακόμη κι όταν δεν υπάρχει 

θεσμοθετημένη αρχή επιβολής166.  

Τα ένοπλα UAVs εκτοξεύουν πυραύλους Hellfire και άλλα παρόμοια 

πυρομαχικά, τα οποία επίσης μεταφέρονται από ή είναι παρόμοια με τα όπλα που 

μεταφέρονται από επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη. Η χρήση των πυραύλων 

αυτών δεν απαγορεύονται από τις διεθνείς συμφωνίες και δεν εκδηλώνουν κανένα 

χαρακτηριστικό που να προκαλεί περιττό τραυματισμό, όπως αυτός νοείται στο 

διεθνές δίκαιο. Στην πραγματικότητα, τα κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας που 

φέρουν τα UAVs και οι  εκτεταμένες δυνατότητες εποπτείας τους, τα καθιστά όπλα με 

ιδιαίτερη διάκριση. Η δυνατότητα να παρακολουθούν ένα στόχο για ώρες, ακόμη και 

ημέρες, πριν από την έναρξη μιας επίθεσης, διευκολύνει την ακριβή στόχευση και 

ενισχύει την προστασία των αμάχων, δίνοντας στους χειριστές των UAVs τη 

δυνατότητα να επιλέξουν το χρόνο και τον τόπο της επίθεσης συμβάλλοντας στην 

ελαχιστοποίηση των απωλειών αμάχων ή των ζημιών. Ως εκ τούτου, τα ένοπλα 

UAVs στοχεύουν σε στρατιωτικούς στόχους και οι επιπτώσεις μπορούν να 

περιοριστούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε αυτούς, ικανοποιώντας έτσι τις 

προδιαγραφές του άρθρου 51 (4) του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι 167. Σε τελική 

ανάλυση οι από αέρος βομβαρδισμοί δεν έχουν απαγορευθεί καθόσον αποτελούν 

την αποτελεσματικότερη μέθοδος μάχης.  

Συμπερασματικά, δεν υφίσταται ρητή διάταξη δικαίου που να κατατάσσει τα 

ένοπλα UAVs στην κατηγορία των παράνομων όπλων, πόσο μάλλον όταν αυτά 

διαθέτουν μια σειρά από χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

τους πυραύλους cruise και τα επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, 

                                            
165 Οπ.π 
166 Antonio Cassese σελ 484 
167 Blank, Laurie R., , σελ. 686-687 
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αναφορικά με την άποψη ότι επιτρέπουν τόσο τη βέλτιστη συμμόρφωση με το 

διεθνές δίκαιο όσο και διευκολύνουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου168. 

 Από την άλλη δεν απαγορεύει την ανάπτυξη νέων όπλων και μεθόδων 

πολέμου. Το Άρθρο 36 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠ Ι΄77)  στις 

συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, προβλέπει «Κατά τη μελέτη, 

ανάπτυξη, κτήση ή υιοθέτησης  νέου όπλου, μέσων ή μεθόδων πολέμου, ένα Υψηλό 

Συμβαλλόμενο Μέρος έχει υποχρέωση να καθορίσει (προσδιορίσει) εάν κατά πόσο η 

χρήση του θα απαγορευόταν, κάτω από ορισμένες ή όλες τις περιστάσεις από το 

παρόν Πρωτόκολλο ή από οποιονδήποτε άλλο κανόνα του Διεθνούς Δικαίου που 

ισχύει για το Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος169». Η ανάπτυξη λοιπόν ή η χρήση 

φονικών συστημάτων όπλων, μολονότι δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνεται η νομιμότητα, εναπόκειται στα συμβαλλόμενα κράτη να υιοθετήσουν 

μέτρα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή. 

 

3.6   Αναλογικότητα  
 
Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος άμυνας διατυπώθηκαν με αφορμή 

το επεισόδιο Caroline. Το περιστατικό Caroline του 1837 παρέχει τα κριτήρια, 

σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μπορούν να προσφεύγουν σε βία στα πλαίσια της 

αυτοάμυνας: τα κράτη πρέπει να αποδείξουν ότι «η ανάγκη της αυτοάμυνας είναι 

άμεση, εντυπωσιακή, και δεν αφήνει καμιά επιλογή μέσων και στιγμή για 

συζήτηση170» και η χρήση βίας είναι δικαιολογημένη μόνο όταν είναι «αναγκαία και 

αναλογική με την υπάρχουσα απειλή». Η αρχή της αναλογικότητας στην περίπτωση 

Caroline δηλώθηκε για να απαιτηθεί «τίποτα παράλογο ή υπερβολικό, δεδομένου ότι 

η πράξη, που δικαιολογείται από την ανάγκη της αυτοάμυνας, θα πρέπει να 

περιορίζεται από αυτή την ανάγκη και να περιορίζεται σαφώς μέσα σε αυτή171». 

 Παρά το γεγονός ότι τα κριτήρια  Caroline θεωρούνται παγκοσμίως ως ένα 

καθοριστικό γεγονός στην ιστορία του jus ad bellum, αυτά παραμένουν ασαφή μέχρι 

                                            
168 Craig Martin, σελ. 157 
169 Π. Νάσκου – Περράκη, «Κώδικας Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, Νομολογία –
Λημματικός Κατάλογος», εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θες/κη 2013, Σελ 200  
170 “The Caroline Case”, (1837) p.29, British and Foreign State Papers 1137-1138 in Christodoulidou 
Th. & Chainolou C. “  The Principle of Proportionality in Self-Defence and Humanitarian Intervention”, 
Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften Institut für Friedenssicherungsrecht 
und Humanitäres Völkerrecht, Journal of International Law of Peace and Armed Conflict, Vol. 20, Feb 
2007, p.79-90, p.79 
171 Οπ.π 
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σήμερα και προσθέτουν ελάχιστα στο να προσδιορίσουν το περιεχόμενο της 

αναλογικότητας και ένα σύγχρονο ορισμό της «επικείμενης απειλής» ή των 

«αναλογικών απαντήσεων σε μια επικείμενη απειλή» 172.. Το διεθνές περιβάλλον 

είναι διαποτισμένο από τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, η σοβαρότητα των 

οποίων ενισχύεται από τις προόδους στην τεχνολογία και τις μετατοπίσεις στη φύση 

του πολέμου. Τα κριτήρια Caroline παρέχουν μια ασταθή  «πλατφόρμα» πάνω στην 

οποία ένα κράτος μπορεί να διατυπώσει το τί θα πρέπει να είναι αναγκαία και 

ανάλογη απάντηση σε μια απειλή η οποία  ότι δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Την ίδια 

στιγμή, οι διεθνείς νομικοί μελετητές έχουν αποτύχει να παρουσιάσουν ένα 

ικανοποιητικό βαθμό αναλογικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

κρατών173.  

Προκειμένου να είναι δικαιολογημένη η καταφυγή σε βία από την πλευρά μιας 

κυρίαρχης αρχής εναντίον άλλου κράτους ή μη κρατικών δρώντων είναι απαραίτητο 

να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, η μη χρήση δηλαδή περισσότερης δύναμης 

απ’ ότι εύλογα απαιτείται. Η  ένταση και το είδος, ο στόχος και ο τόπος της αμυντικής 

δράσης πρέπει να είναι σε στενή σχέση αναλογίας με την ένοπλη επίθεση. Η χρήση 

βίας εναντίον προσώπων ή αντικειμένων που δεν έχουν καμία ή μικρή σχέση με την 

πηγή της ένοπλης επίθεσης καθιστούν την αμυντική δράση δυσανάλογη και 

αποδοκιμαστέα. Η δε παράλειψη της τήρησής της είναι δυνατό να προσδώσει σε μία 

φερόμενη αμυντική δράση τον χαρακτήρα των ενόπλων αντιποίνων174.  

Κατά το ΔΕΣ η αρχή αυτή απαγορεύει την επίθεση που μπορεί να προκαλέσει 

απώλειες ανάμεσα σε πολίτες, δυσανάλογα υπέρμετρες σε σχέση με το άμεσο 

στρατιωτικό πλεονέκτημα (άρθρο 51 Π Ι΄77). Σε συνδυασμό με το Άρθρο 57.2 του 

ΠΠ Ι΄, όταν βάλλονται στρατιωτικοί στόχοι τα εμπόλεμα μέρη πρέπει να 

διασφαλίζουν, ότι τυχόν παράπλευρη προσβολή αμάχων δεν είναι δυσανάλογη του 

επιδιωκόμενου στρατιωτικού πλεονεκτήματος.  

 Η αρχή περιορίζει τις αμυντικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε ένα κράτος 

θύμα ενώ στο πλαίσιο των διασυνοριακών πράξεων, η απαίτηση αυτή περιορίζει την 

κλίμακα και τη φύση της δύναμης που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, αν αρκούν 

στοχευμένες επιθέσεις UAVς εναντίον στρατοπέδων τρομοκρατών για να 

προληφθούν περαιτέρω επιθέσεις, τότε σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας θα 
                                            
172 Christodoulidou Th. & Chainoglou K. “The Principle of Proportionality in Self-Defence and 
Humanitarian Intervention”, Σελ. 79 
173 Οπ.π 
174 «Oil Platforms», (Islamic Republic of Iran v US), Judgment, 2004  
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ήταν παράνομο να εξαπολυθούν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του 

φιλοξενούντος κράτους. Από την άλλη ο υπόψη περιορισμός είναι ταυτόχρονα και 

γεωγραφικός καθώς θα ήταν, για παράδειγμα, παράνομο να αναπτυχθούν δυνάμεις 

σε περιοχές που δεν υπάρχουν τρομοκράτες ή αντάρτες. Τέλος, οι διασυνοριακές 

πράξεις θα πρέπει να περιορίζονται χρονικά, με την έννοια ότι η ανάκληση ή διακοπή 

των επιχειρήσεων επιβάλλεται όταν έχει εκλείψει η απειλή175.  

Σε αυτή η κατεύθυνση «Αντίμετρα ανάλογα του δικαιώματος άμυνας» μπορεί 

να θεωρηθεί ότι κινείται και η θέση του ΔΔ όταν στην υπόθεση Νικαράγουα διέκρινε 

μεταξύ ένοπλής επίθεσης και χρήση αντιμέτρων σε χρήση βίας μικρότερης έντασης 

εμπνεόμενο από το γενικό ενδιαφέρον για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια 

περιορίζοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας αμυντικής δράσης, αναγνωρίζοντας το 

δικαίωμα του κράτους θύμα να αμυνθεί. Η πρακτική των κρατών δείχνει ότι τα 

«αναλογικά αντίμετρα» μπορούν να λάβουν χώρα στο έδαφος άλλου κράτους αν μια 

επιχείρηση της ένοπλης ομάδας είναι σε εξέλιξη από εκεί και η συγκεκριμένη ένοπλη 

ομάδα διατηρεί μόνιμες επιχειρησιακές βάσεις στο έδαφος άλλου κράτους. Το θύμα 

πρέπει να περιορίσει τη δράση του μόνον εναντίον της ένοπλης ομάδας και να 

αποφύγει τη χρήση βίας κατά του πληθυσμού και της υποδομής του κράτους 

φιλοξενίας.   

 Το ΔΑΔ, ωστόσο, προβλέπει και δέχεται ότι τα εμπόλεμα μέρη μπορούν να 

σκοτώσουν εν γνώσει τους πολίτες χωρίς να παραβιάζουν το νόμο. Έτσι, μια πλευρά 

που επιτίθεται σε έναν στρατιωτικό στόχο μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι 

κάποιος αριθμός αμάχων, όπως για παράδειγμα πολιτικό προσωπικό που εργάζεται 

σε ένα στρατιωτικό κτίριο, θα πεθάνει όταν το κτίριο χτυπηθεί. Η γνώση αυτή δεν 

σημαίνει ότι η επιτιθέμενη πλευρά έχει διαπράξει έγκλημα, μιας και το ΔΑΔ επιτρέπει 

τέτοιες τυχαίες απώλειες αμάχων στο βαθμό που αυτές δεν είναι υπερβολικές σε 

σχέση με το στρατιωτικό πλεονέκτημα που θα αποκτηθεί από την επίθεση.  

 Όμως η  αρχή της αναλογικότητας πώς μπορεί να έχει εφαρμογή στην 

περίπτωση της προληπτικής αυτοάμυνας μιας και η επίθεση ή η μελλοντική επίθεση 

δεν έχει λάβει ακόμη χώρα; Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται επομένως είναι πώς 

μπορεί η αναλογικότητα να κριθεί σε σχέση με την αναμενόμενη επίθεση. Ένα 

κράτος που αμύνεται ενάντια σε μη κρατικούς δρώντες δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει εκτεταμένη βία αλλά μόνο την απαραίτητη ώστε να εξαλείψει, ίσως 

                                            
175 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law”’, σελ.6 
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μέσα από χειρουργικά χτυπήματα, συγκεκριμένους στόχους όπως  εργαστήρια, 

αποθήκες, στρατόπεδα εκπαίδευσης ή εργοστάσια176. Το «τελευταίο παράθυρο 

ευκαιρίας» ακόμη και στο αρχικό σημείο του χρονοδιαγράμματος όπου οι μη κρατικοί 

δρώντες σχεδιάζουν τις επιθέσεις τους ή απλά εκπαιδεύουν τα μέλη τους, δίνει τη 

δυνατότητα στα λοιπά κράτη για να εξαλείψουν χειρουργικά την απειλή, με άλλα 

λόγια να στοχεύσουν τα μέσα εκείνα που είναι η πηγή της απειλής και να 

χρησιμοποιούσουν περιορισμένη βία για μια μικρή περίοδο και να επηρεάσουν έτσι  

περισσότερο τους υπολογισμούς κόστους-οφέλους του κράτους που συμπεριφέρεται 

επιθετικά177. 

 

3.6.1 Αναλογικότητα και drones 
  

Δύο όμηροι, ο Αμερικανός Warren Weinstein και ο Ιταλός Giovanni Lo Porto, 

σκοτώθηκαν στο Πακιστάν, μετά από πιθανή επίθεση drone με τον Πρόεδρο Obama 

να  αναφέρει ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το γεγονός. Η απώλεια των δύο 

ανδρών θέτει σε ερωτήματα την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών 

επιχειρήσεων και αν και ο Λευκός Οίκος έδωσε λίγες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, 

είναι σχεδόν σίγουρο ότι η επιχείρηση αποτελούσε επίθεση μέσω drone. Οι 

αξιωματούχοι εδώ και χρόνια υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις drone είναι ακριβείς, 

όμως όσο και αν εξελιγμένες και αν είναι οι μηχανές, εξακολουθούν να τις χειρίζονται 

άνθρωποι. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι στην περιοχή που χτυπήθηκε υπήρχαν 

μόνο παραστρατιωτικοί και αυτοί που επέλεξαν το στόχο κατά πάσα πιθανότητα δεν 

γνώριζαν ότι οι όμηροι βρισκόταν εκεί.178 Ο εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, 

Josh Earnest, ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι οικογένειες των δύο ομήρων θα 

αποζημιωθούν από την αμερικανική κυβέρνηση, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω 

λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την αποζημίωση179. 

 Οι παράπλευρες απώλειες, όρος που συναντάται τακτικά σε εκθέσεις 

ειδήσεων σχετικά με τις επιθέσεις UAVs και τις στοχευμένες θανατώσεις, αναφέρεται 

σε πολίτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων σε στρατιωτικούς 

                                            
176 Chainoglou C, σελ. 89 
177 Chainoglou C, σελ. 90 
178 Tara McKevley, “Ho Do Drone Strikes Go Wrong?”, BBC, 24 Apr 2015, 
http://www.bbc.com/news/32441853  
179 Jeremie Diamond, “US Drone Strike Accidentally Killed 2 Hostages”, CNN, 23 Apr 2015, 
http://edition.cnn.com/2015/04/23/politics/white-house-hostages-killed/index.html  
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στόχους, οι οποίες είναι οι τυχαίες απώλειες από μια επίθεση. Δεδομένης της 

εστίασης σχετικά με τη νομιμότητα των ενόπλων UAVs στα πλαίσια του νόμου των 

ένοπλων συγκρούσεων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε μια θεμελιώδη διάκριση 

μεταξύ ΔΑΔ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του εγχώριου ποινικού δικαίου. Και 

τα δύο νομικά καθεστώτα απαγορεύουν τη σκόπιμη δολοφονία αθώων αμάχων180. 

 Η νομική ανάλυση των χτυπημάτων δεν τελειώνει με τον εντοπισμό ενός 

νόμιμου στόχου αλλά η επιτιθέμενη πλευρά θα πρέπει στη συνέχεια να αξιολογήσει 

κατά πόσον η επίθεση που πρόκειται να εξαπολυθεί ικανοποιεί την αρχή της 

αναλογικότητας. Η αρχή αυτή  επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις τυχαίες απώλειες 

κατά τη διάρκεια του πολέμου και θέτει σε εφαρμογή τη θεμελιώδη παραδοχή του 

ΔΑΔ ότι τα μέσα και οι μέθοδοι της επίθεσης του εχθρού δεν είναι απεριόριστες181. Το 

ΔΑΔ απαγορεύει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σκόπιμη στόχευση αμάχων, αλλά οι 

ένοπλες συγκρούσεις περιλαμβάνουν μια άπειρη σειρά από περιστάσεις και 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις, κατά τις οποίες πολίτες μπορεί να πεθάνουν ή να 

υποστούν οδυνηρούς τραυματισμούς, ως αποτέλεσμα επιθέσεων που απευθύνονταν 

σε στρατιωτικούς στόχους και μαχητές.182 

 Τα ενοπλα UAVs εξαπολύουν με εξαιρετική ακρίβεια, σχεδόν χειρουργική, 

τους πυραύλους τους στο στόχο μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες παράπλευρων 

απωλειών τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικό. Οι στοχεύσεις άλλωστε 

πραγματοποιούνται μετά από ένα μακρύ χρονικό διάστημα παρατήρησης του 

στόχου, καθώς ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι η ικανότητά του να παραμείνει 

απαρατήρητο για παρατεταμένες περιόδους παρατήρησης πάνω από ένα πιθανό 

στόχο, παραδίδοντας λεπτομερείς μακροσκοπικές και άλλες αισθητηριακές 

πληροφορίες, πίσω σε μια ομάδα επιχειρήσεων, που είναι σε θέση να συμμετάσχει 

σε μια στοχευμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κάτω από λίγο άγχος, σε ένα 

σχετικά χαλαρό ρυθμό, και με μηδενικό ρίσκο183. Τα παραπάνω λοιπόν σε ιδανικές 

συνθήκες συνηγορούν υπέρ της καλύτερης λήψης αποφάσεων και σε λιγότερα λάθη 

στόχευσης, δίνοντας τη δυνατότητα για την ικανοποίηση του περιορισμού της 

απεριόριστης χρήσης βίας για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου με αποτέλεσμα 

να μπορεί να ειπωθεί ότι τα ΑΟΣ, δίνοντας τη δυνατότητα για στοχευμένες επιθέσεις, 

                                            
180 Blank, Laurie R.,σελ. 695 
181 Πρωτόκολλο Ι, Άρθρο 35(1) 
182 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι, Άρθρο 35(1) 
183 Craig Martin, σελ. 144 
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με χειρουργικά, τις περισσότερες φορές αποτελέσματα, είναι ένα μέσο στα χέρια των 

κρατών για την επίτευξη της υπόψη  αρχής. 

Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της αναλογικότητας, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

φαίνεται να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις αυτές. Πυρήνας αυτής της συνολικής 

διαδικασίας επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών είναι το πρότυπο ανάλυσης 

ζωής της καθημερινότητας (pattern of  life analysis). Η επεξεργασία και τα στάδια 

αυτής (καταχώρηση, αξιολόγηση, ανάλυση, συσχέτιση και ερμηνεία) των 

πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των UAVs της συμπεριφοράς του στόχου,   την 

περιοχή δράσης του, παρέχουν παράλληλα πληροφορίες για τον άμαχο πληθυσμό 

της περιοχής και την πιθανότητα για απώλειες αμάχων σε πιθανές περιοχές 

επιθέσεων και σε συγκεκριμένες ώρες184. 

 Όταν είναι εφικτό και αναγκαίο, τα drones μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 

παρακολουθηθεί προσεκτικά ο εν δυνάμει στόχος για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

πριν από την εμπλοκή του με τα όπλα ακριβείας. Σε σύγκριση με επιθέσεις από 

επανδρωμένα αεροσκάφη ή συστήματα εδάφους, το αποτέλεσμα είναι συχνά ένας 

σημαντικά μειωμένος κίνδυνος του να παρερμηνευθεί ένας στόχος ή προκαλέσει 

παράπλευρες απώλειες σε αμάχους και μη στρατιωτικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, 

ένα drone που παρακολουθεί ένα στόχο, μπορεί να επιτεθεί μόνο όταν αυτός 

βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τους πολίτες. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 

για τη διεξαγωγή μιας «ανάλυσης προτύπου ζωής», η οποία χρησιμοποιείται πλέον 

ευρέως για τη στόχευση που διεξάγεται από προηγμένους στρατούς. Σε μια τέτοια 

ανάλυση, οι δραστηριότητες του άμαχου πληθυσμού παρακολουθούνται για να 

εκτιμηθεί πότε και πού μια επίθεση μπορεί να διεξαχθεί ώστε αποφευχθούν 

περισσότερο οι παράπλευρες απώλειες αμάχων, ενώ τα όπλα που χρησιμοποιούνται 

από μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι γενικά το ίδιο καλά ή καλύτερα από αυτά που 

έχουν τα επανδρωμένα αεροσκάφη. Τέλος επειδή το πλήρωμα δεν είναι σε κίνδυνο, 

οι επιχειρήσεις με drones αποφεύγουν το στρες της μάχης και τη συναφή τάση του να 

πυκνώνεται η ομίχλη του πολέμου185.  

Τα UAVs εμπλουτίζουν τον επιτιθέμενο με πολύ αυξημένες δυνατότητες και τη 

δυνατότητα να επεκτείνει δραματικά τις επιλογές στη διάθεσή του. Τα ISR drones για 

παράδειγμα ενισχύουν την ικανότητα ελέγχου της φύσης του στόχου πριν τον 
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Law”’, σελ.8 
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πλήξουν με άλλα μέσα (όπως επανδρωμένα αεροσκάφη ή επίγεια μέσα), μειώνοντας 

έτσι την πιθανότητα λανθασμένων επιθέσεων. Επειδή τα drones παρέχουν υψηλής 

ποιότητας πληροφορίες σχετικά με την περιοχή του στόχου σε πραγματικό χρόνο (ή 

σχεδόν πραγματικό χρόνο), για μεγάλα χρονικά διαστήματα και χωρίς κίνδυνο για 

τους χειριστές, επιτρέπουν επίσης πιο εκλεπτυσμένες εκτιμήσεις των πιθανών 

παράπλευρων απωλειών σε αμάχους και πολιτικά αντικείμενα. Η ικανότητα αυτή των 

ενόπλων drones να παρατηρήσουν την περιοχή-στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα 

πριν από την επίθεση, σημαίνει ότι οι χειριστές είναι σε καλύτερη θέση να ελέγξουν 

τη φύση ενός προτεινόμενου στόχου και να επιτεθούν μόνο όταν η ευκαιρία να 

ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες απώλειες είναι στο αποκορύφωμά της, ενώ το 

γεγονός ότι τα ένοπλα drones διαθέτουν πολύ ακριβή όπλα ενισχύει την πιθανότητα 

μιας επιτυχημένης επίθεσης, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη εξαπόλυσης και 

δεύτερης επίθεσης στο στόχο, η οποία μπορούσε να διακινδυνεύσει περαιτέρω 

παράπλευρες απώλειες186. 

Ως εκ τούτου, το πλεονέκτημα που προσφέρεται με την επιτήρηση της προ-

επίθεσης, την επιτόπια αναγνώριση και την αξιολόγηση του στόχου και των πολιτών 

στην περιοχή, παρέχει μεγάλες ευκαιρίες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 

αναλογικότητας του ΔΑΔ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καλύτερη πληροφόρηση 

σχετικά με το πού και πότε είναι παρόντες πολίτες μπορεί να βοηθήσει στην 

ελαχιστοποίηση των απωλειών αμάχων από τις επιθέσεις σε στρατιωτικούς 

στόχους187. 

 Όμως τα όρια της ανάλυσης των δεδομένων καθώς τα βίντεο και οι 

τροφοδότες των αισθητήρων εξελίσσονται και γίνονται ολοένα και πιο εκλεπτυσμένα, 

με αποτέλεσμα οι χειριστές να έχουν την τάση να υποφέρουν από μια 

«υπερφόρτωση δεδομένων», στην οποία υπάρχει απλά μια συνεχής ροή τόσων 

πολλών δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στόχευσης, με πολύ λίγο χρόνο 

και πολύ λίγους ανθρώπους για να τα αναλύσουν, που κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία 

σχετικά με μη στρατιωτική παρουσία, για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να χαθούν. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η αναλογικότητα στηρίζεται στην αποφασιστικότητα ενός 

λογικού διοικητή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του κατά τη στιγμή 

της επίθεσης, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί μήπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

σε κάποιο σημείο δεν προσθέτουν πλέον κάτι σε αυτή τη διαδικασία, αλλά 
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πραγματικά εμποδίζουν τη διαδικασία αυτή απλά και μόνο εξαιτίας της πλημμύρας 

των πληροφοριών που προσφέρουν188.  

 Έτσι συχνά εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι χειριστές των 

UAVs εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, στο να λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα, 

για να εξασφαλίσουν ότι τα μέσα και οι μέθοδοι επίθεσης επιλέχθηκαν με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των συμπτωματικών (κατά λάθος) βλαβών σε αμάχους, και να 

αξιολογήσουν κατά πόσον η επίθεση μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ζημιά σε 

σχέση με τη σημασία του στρατιωτικού στόχου, κατά παράβαση της αρχής της 

αναλογικότητας, αλλά και σχετικά με το αν η πραγματική βλάβη που προκλήθηκε σε 

πολίτες ήταν, σε τελική ανάλυση, υπερβολική σε σχέση με τη σημασία του 

στρατιωτικού στόχου στην οποία απευθυνόταν εξ αρχής189.  

 Οι πρώτες δύο επιθέσεις μέσω drone της κυβέρνησης Ομπάμα 

πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 23ης Ιανουαρίου - την τρίτη μέρα της θητείας του 

Προέδρου. Μέσα σε λίγες ώρες, ήταν σαφές ότι οι βομβαρδισμοί στο Πακιστάν, είχαν 

σκοτώσει περίπου είκοσι άτομα. Στην πρώτη επίθεση, τέσσερις Άραβες, όλοι 

πιθανόν συνδεδεμένοι με την Αλ Κάιντα, πέθαναν. Αλλά στη δεύτερη επίθεση το 

drone στόχευσε λάθος σπίτι, χτυπώντας την κατοικία ενός φιλοκυβερνητικού ηγέτη 

φυλής, έξι μίλια έξω από την πόλη της Wana, στο νότιο Waziristan. Η έκρηξη 

σκότωσε ολόκληρη την οικογένεια του ηγέτη, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, 

ένα από αυτά πέντε ετών190. 

 Το Joint and Coalition Operational Analysis (JCOA), που ανήκει στο US Joint 

Forces Command σε έκθεση του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «τα χτυπήματα των 

Drone στο Αφγανιστάν φάνηκαν να έχουν κοντά στον ίδιο αριθμό θυμάτων μεταξύ 

των αμάχων ανά περιστατικό όπως και τα αντίστοιχα με επανδρωμένα αεροσκάφη, 

και ήταν μια τάξη μεγέθους πιο πιθανό να οδηγήσουν σε απώλειες αμάχων ανά 

εμπλοκή»191. Αυτό το εύρημα από το στρατό των ΗΠΑ, ότι τα χτυπήματα μέσω drone 

είναι πολύ πιο πιθανό να προκαλέσουν θύματα μεταξύ των αμάχων ανά εμπλοκή 

από ότι οι επανδρωμένες αεροπορικές επιδρομές, από τη μια εγείρει σοβαρά 

                                            
188 Blank, Laurie R., σελ. 713 
189 Craig Martin  σελ. 154 
190 Eric Umansky, «Dull Drone: Why Unmanned U.S. Aerial Vehicles Are A Hazard to Afghan 
Civilians», 13 Μαρ. 2002, available at http://www.slate.com/id/2063105 
191 Lawrence Lewis, ‘Drone Strikes: Civilian Casualty Considerations’, Joint Coalition Operational 
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ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με το ΔΑΔ και από την άλλη φαίνεται 

αντιφατικό, δεδομένου των χαρακτηριστικών των ένοπλων drone192.  

3.7 Αναγκαιότητα 

3.7.1 Γενικά 
  

H αναγκαιότητα αναφέρεται σε γεγονός το οποίο καθιστά την ένοπλη αμυντική 

δράση επιτακτική. Στην Υπόθεση Νικαράγουα κατά ΗΠΑ (ουσία) το Δικαστήριο 

έκρινε ότι (παράνομη) ένοπλη επίθεση είναι μόνο εκείνη η χρήση βίας η οποία 

χαρακτηρίζεται από μέγεθος και συνέπειες που υπερβαίνουν το μέγεθος ενός απλού 

μεθοριακού επεισοδίου.   
 Η αναγκαιότητα αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία για δράση πριν μια απειλή να 

λάβει σάρκα και οστά, χωρίς απαραίτητα η απειλή αυτή να είναι άμεση, δηλαδή σε 

κοντινό χρόνο. Το ICJ έχει δεχθεί ότι η αναγκαιότητα θεωρεί ότι η ενέργεια που 

εξετάζεται αποτελεί « το μόνο τρόπο για το κράτος να διασφαλίσει ένα κρίσιμο 

συμφέρον του ενάντια σε ένα σοβαρό κι άμεσο κίνδυνο193». Η αναγκαιότητα 

προϋποθέτει το να είναι σίγουρη η επίθεση και να έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανές 

επιλογές πριν την καταφυγή στη χρήση βίας στα πλαίσια της αυτοβοήθειας. Όπως ο 

Ροκφέλερ σωστά υπογραμμίζει: « Κάποιος μπορεί να σκεφτεί περιπτώσεις όπου η 

αυτοβοήθεια είναι απαραίτητη, αλλά η απειλή δεν είναι προσωρινά άμεση. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απειλή μπορεί να είναι άμεση αλλά 

συνεχίζουν να υπάρχουν λογικοί εναλλακτικοί τρόποι δράσης, οι οποίοι κάνουν τη 

χρήση αυτοβοήθειας «ανάρμοστη», παρά την εγγύτητα της απειλής.». Έτσι η 

προσωρινή αμεσότητα δεν είναι επαρκής για να βεβαιώσει την αναγκαιότητα194. 

 Τα μη επανδρωμένα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην ξηρά, θάλασσα και 

αέρα είναι όλο και περισσότερο εξοπλισμένα με όπλα ικανά να προκαλέσουν 

τεράστιες υλικές ζημιές και να σκοτώσουν με τέτοια αυξανόμενη ακρίβεια. Τα drones 

προσφέρουν ένα αποφασιστικό τακτικό πλεονέκτημα σε έναν ασύμμετρο πόλεμο και 

επιτρέπουν να διατηρεί η πλευρά που τα χρησιμοποιεί ανθρώπινο δυναμικό στο 

πεδίο της μάχης («boots on the ground»), ουσιαστικά αίροντας την απειλή του 

                                            
192 Craig Martin , σελ. 148 
193 “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, 
Construction of Wall Advisory Opinion (n 30) para 140, ICJ, 2003, http://www.icj-cij.org/en/case/131  
επίσης UN, International Law Commission, “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” 
2001, Article 25 http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf  
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θανάτου για την πλευρά που τα χρησιμοποιεί, ειδικά εάν δεν υπάρχει αρκετή 

υπομονή για παρατεταμένη παρουσία στο έδαφος ξένης χώρας. Με τη χρήση τους 

είναι φανερό ότι οι πλευρές που τα χρησιμοποιούν κάνουν χρήση της αρχής της 

αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία ένας στρατός έχει το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέτρα δεν απαγορεύονται από τους νόμους του 

πολέμου, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της πλήρους υποταγής του 

εχθρού όσο το δυνατόν συντομότερα195.  
 

3.7.2 Drones και αναγκαιότητα 
  

Η αρχή της αναγκαιότητας ακολουθεί την απαίτηση του «δίκαιου πολέμου», 

όπου η ισχύς θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, όταν έχουν 

εξαντληθεί όλα τα μη ένοπλα μέτρα και όταν τα μέτρα σύντομης βίας έχουν 

αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Οι δυνατότητες των UAVs να υπερίπτανται μιας 

περιοχής για μεγάλα χρονικά διαστήματα τροφοδοτώντας τους χειριστές με 

πληροφορίες και εικόνες από την περιοχή του στόχου, δίνει τη δυνατότητα για την 

επιλογή μη ένοπλων μέτρων πριν από την επιλογή χρήσης βίας, ενώ εξαπόλυση 

χειρουργικών χτυπημάτων παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης σύντομης βίας, 

αποκλείοντας εκ προοιμίου τη χρήση εκτεταμένης βίας για την επίτευξη του 

επιθυμητού στόχου, επικεντρώνοντας την ισχύ σε ένα συγκεκριμένο υλικό ή 

ανθρώπινο στόχο196. 

 Τα drones όμως μπορούν κι εκτελούν όχι μόνο επίμονη (διαρκή) επιτήρηση 

για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των στόχων, αποστολές που μπορεί να 

υπερβαίνουν την περιορισμένη αντοχή και δεξιοτήτων του ανθρώπινων πιλότων, 

αλλά αποτελούν επίσης θανατηφόρες πλατφόρμες όπλων με συνεχή παρουσία, 

επιτρέποντας επιθέσεις σε περισσότερους στόχους και σε περισσότερες περιπτώσεις 

από ό, τι ποτέ πριν197. Με τον τρόπο αυτό προσδίδουν στην πλευρά που τα 

χρησιμοποιεί το αναγκαίο οπλοστάσιο για την εξόντωση του εχθρού σε όσο το 

δυνατό συντομότερο χρόνο. Το θέμα είναι κατά πόσο η χρήση αυτή είναι σύμφωνη 

με τις αρχές και τους νόμους του πολέμου, ώστε να ικανοποιείται η αρχή της 

αναγκαιότητας. 

                                            
195 Πρωτόκολλο Ι,  Άρθρο 
196 Craig Martin , σελ. 144  
197 Blank, Laurie R., σελ. 688-689 
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 Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη χρήση των drone  στα πλαίσια του δόγματος Bush περί 

προληπτικής αυτοάμυνας. Αν και το υπόψη δόγμα σήμερα μπορεί να έχει σε μεγάλο 

βαθμό αποκηρυχθεί, επειδή θεωρήθηκε ότι επιτρέπει τη χρήση βίας με επικίνδυνες 

τρόπους, η ευρεία ερμηνεία της προληπτικής αυτοάμυνας θα αποτελούσε τη βάση 

των ΗΠΑ για την πολιτική στοχευμένων θανατώσεων μέσω drones. Παρά τις 

σημαντικές διαφορές μεταξύ Μπους και Ομπάμα σε σχέση με τη χρήση βίας, το 

πρόγραμμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ εντάσσεται στο πεδίο 

εφαρμογής ενός  αναδυόμενου κανόνα, όπου μπορεί να περιγραφεί ως ο κανόνας 

της προληπτικής αυτοάμυνας που προέκυψε στη μετά 9/11 εποχή: «οι υπολογισμοί 

κόστους-οφέλους των κρατών σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές για το σκοπό αυτό 

σίγουρα κλίνει προς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως το όπλο επιλογής, 

δεδομένου ότι προσφέρουν ένα τρίπτυχο ικανοτήτων: ακρίβεια, αναγνώριση και την 

επιτήρηση»198. 

 Η σημασία της διάκρισης μεταξύ των ένοπλων συγκρούσεων και 

αιτιολογήσεων περί αυτοάμυνας μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή με αναφορά 

στα διαφορετικά παραδείγματα στα οποία απευθύνονται. Η αιτιολόγηση της ένοπλης 

σύγκρουσης βασίζεται σε αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια λογική της 

συλλογικής συμμετοχής: τα άτομα μπορούν να στοχεύονται στη βάση της ιδιότητάς 

τους ως μέλη μιας ομάδας με την οποία οι ΗΠΑ εμπλέκεται σε εχθροπραξίες. Η 

αιτιολόγηση της αυτοάμυνας βασίζεται στη λογική της προσωπικής απειλής: τα άτομα 

μπορούν να θανατώνονται μόνο μετά από μια απόφαση, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ότι η επίθεση είναι αναγκαία για να αποφευχθεί μια επικείμενη απειλή για 

τη ζωή, η οποία δεν μπορεί να αποτραπεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η δεύτερη 

δικαιολόγηση φαίνεται συνεπώς να απαιτεί να πληρούνται σημαντικά υψηλότερα 

στάνταρντ για να μπορεί να εγκριθεί η στοχευμένη θανάτωση - αν και η χρήση από 

την κυβέρνηση Ομπάμα κριτηρίων συμπεριφοράς για τον προσδιορισμό των μελών 

της Αλ-Κάιντα και των συναφών δυνάμεων, σημαίνει ότι η διάκριση δεν είναι στην 

πράξη μια σκληρή και γρήγορη διαδικασία199. 

                                            
198 Kerstin Fisk and Jennifer M. Ramos, «Actions Speak Louder Than Words: Preventive Self-Defense 
as a Cascading Norm», International Studies Perspectives 15, no. 2 (2014): 163–85. 
https://www.researchgate.net/publication/262026807_Actions_Speak_Louder_Than_Words_Preventiv
e_Self-Defense_as_a_Cascading_Norm (προσπελάστηκε την 5/4/17) 
199 Anthony Dworkin, “Drones and Targeted Killing: Defining a European Position,” European Council 
on Foreign Relations, July 2013, σελ. 5, 
http://www.ecfr.eu/publications/summary/drones_and_targeted_killing_defining_a_european_position2
11 (προσπελάστηκε την 5/4/17) 
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 Ο John Brennan, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και κύριος 

σύμβουλος του Προέδρου Ομπάμα σε θέματα τρομοκρατίας, τον Απρίλιο του 2012 

στο Wilson Center έθεσε το πλαίσιο χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αποστασιοποιούμενος από την άποψη που 

θέλει [ότι] οι ΗΠΑ «δεν οφείλουν να προσπαθούν να συλλάβουν τους τρομοκράτες, 

διότι μπορεί οι τελευταίοι να στοχοποιούνται ως πολεμιστές του εχθρού σε έναν 

πόλεμο», υποστήριξε «χωρίς επιφυλάξεις η προτίμησή μας (ΗΠΑ) είναι να αναληφθεί 

θανατηφόρος ισχύς μόνο όταν πιστεύουμε ότι η σύλληψη του ατόμου δεν είναι 

εφικτή. Προτιμούμε να συλλάβουμε ύποπτους τρομοκράτες όποτε και όπου αυτό 

είναι εφικτό»200. Ωστόσο, ο Brennan παραδέχθηκε ότι οι ευκαιρίες για σύλληψη είναι 

σπάνιες και ότι μερικές φορές, οι επιθέσεις με UAVs αποτελούν μια στρατιωτική 

αναγκαιότητα στον πόλεμο εναντίον της Αλ-Κάιντα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

υποστήριξε, οι ΗΠΑ είναι προσκολλημένες στις αρχές του jus in bello, οι οποίες 

έχουν ενσωματωθεί στο ΔΑΔ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

αμάχων, κάνοντας ρητή αναφορά στις jus in bello αρχές της αναγκαιότητας, της 

διάκρισης και της αναλογικότητας. 

 To Διεθνές Δίκαιο δεν επιτρέπει «την εκ προθέσεως, εκ προμελέτης και 

εσκεμμένη χρήση θανατηφόρου βίας, από τα κράτη. . . , κατά ενός συγκεκριμένου 

ατόμου που δεν είναι [υπό]. . . τη φυσική του επιμέλεια (κηδεμονία)»201. Μια τέτοια 

στοχευμένη δολοφονία από κρατικούς φορείς διέπεται από τη νομική «ευθύνη των 

κρατών για τη συμπεριφορά των πρακτόρων τους»202 μιας και κατά το Διεθνές 

Δίκαιο, τα κράτη είναι νομικά υπεύθυνα για τη συμπεριφορά των πρακτόρων τους203. 

Από τη δεκαετία του 1960, αποτελούσε αμερικανική πολιτική η μη δολοφονία ξένων 

ηγετών204, ενώ από το 1976, οι ΗΠΑ έχουν επίσημα απαγορεύσει τις δολοφονίες ως 

πολιτική πρακτική με εκτελεστικά διατάγματα των Προέδρων Τζέραλντ Φορντ, Τζίμι 

                                            
200 John O. Brennan, ‘The Ethics and Efficacy of the President’s Counterterrorism Strategy’, Wilson 
Center, 30 April 2012. http://www.wilsoncenter.org/event/the efficacy-and-ethics-uscounterterrorism-
strategy (11/6/16). 
201 Philip Alston, «Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 
Executions», New York: United Nations General Assembly (2010), σελ.3, και 4–5; Nils Melzer, 
«Targeted Killing in International Law», Oxford Monographs in International Law ,Oxford: Oxford 
University Press, (2008), σελ. 5. 
202 Nils Melzer, οπ.π. 
203 Spanish Zone of Morocco Claims (Great Britain v Spain), 1925, 2; Reports of International Arbitral 
Awards (RIAA), p. 615; Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.), 1924; Permanent Court 
of International Justice (ser. B), no. 3 (August 30); Neer Claim (USA v Mexico), 1926, 4; RIAA p. 60; 
Janes Claim, (Laura M. B. Janes et al. (U.S.A.) v. United Mexican States)o), 1926, 4; RIAA 82; 
Rainbow Warrior Case (New Zealand v France), 1990, France-New Zealand Arbitration Tribunal 
204 Bergen and Tiedemann, «The Drone War”. 
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Κάρτερ και Ρόναλντ Ρέιγκαν να απαγορεύουν στους αμερικανούς πράκτορες να 

διεξάγουν δολοφονίες205.  

 Όμως ο αποκαλούμενος «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» μετά τις επιθέσεις 

τις 11/9 έχει επιτρέψει τη διασταλτική ερμηνεία αυτής της απαγόρευση του 

παρελθόντος και οι ΗΠΑ ισχυριζόμενες ότι βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου με την 

τρομοκρατία υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση της δολοφονίας δεν ισχύει πια206.  

Μερικά από τα πιο δύσκολα πολιτικά, νομικά και ηθικά ζητήματα στην 

αντιτρομοκρατία αφορούν τη χρήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μη επανδρωμένων 

εναέριων οχημάτων, κοινώς γνωστών ως drones, για να σκοτωθούν ύποπτοι 

τρομοκράτες σε μακρινούς τόπους. Αυτά τα ζητήματα προέκυψαν σε ιδιαίτερα 

εμφανή και οξεία μορφή όσον αφορά τον Anwar al-Awlaki, ο οποίος έγινε ο πρώτος 

Αμερικανός πολίτης τουλάχιστον μετά τον εμφύλιο πόλεμο που σκοτώθηκε σκοπίμως 

στο εξωτερικό από τη δική του κυβέρνηση χωρίς η υπόθεσή του να εξεταστεί ποτέ 

από κάποιο δικαστήριο. Την εποχή που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2011, ο Awlaki 

ήταν ίσως ο πιο εξέχων τρομοκράτης τζιχάντ στον κόσμο, εκτός από τον Οσάμα 

Μπιν Λάντεν207.Έτσι με την τεχνολογία των ένοπλων UAVs να αποτελεί μια επιλογή 

για την καταπολέμηση των τρομοκρατών από την Ουάσιγκτον, η απαγόρευση 

ερμηνεύεται πιο ελεύθερα και επιτρέπει τις λεγόμενες χειρουργικές αεροπορικές 

επιδρομές για τη θανάτωση υπόπτων τρομοκρατών208 με τα ΑΟΣ να 

χρησιμοποιούνται για την εξόντωση του εχθρού, στα πλαίσια των επιθέσεων 

«χαρακτήρα» και «προσωπικότητας». 

 Η πρακτική της στοχοθετημένης θανάτωσης μέσω επιθέσεων UAVs είναι σε 

θέση να εξαλείψει τρομοκράτες με εξαιρετικά πολύτιμες δεξιότητες, οι οποίοι πιθανώς 

δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν, να διαταράξει τις τρομοκρατικές οργανώσεις, 

οδηγώντας τες στο χάος αποτρέποντάς τες από το σχεδιασμό μελλοντικών 

επιθέσεων - και να παρέχει μια επιλογή για τα κράτη να μην αποστέλλουν 

                                            
205 Melzer, Targeted Killing in International Law, σελ. 45; David E. Sanger, Confront and Conceal: 
Obama’s Secret Wars and Surprising Use of American Power (New York: Crown Publishers, 2012),p 
253. 
206 Armin Krishnan, Gezielte T¨otung: Die Individualisierung des Krieges, (Berlin: Matthes & Seitz, 
2012). 
207 Paul R. Pillar, Scott Shane’s “ Objective Troy”, 8 Sep, 2015,  
https://www.nytimes.com/2015/09/13/books/review/scott-shanes-objective-troy.html  
208 Matthias Maass (2015) “From U-2s to Drones: U.S. Aerial Espionage and Targeted Killing during 
the Cold War and the War on Terror”, Comparative Strategy, 34:2, 218-238, σελ. 226, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01495933.2015.1017385?journalCode=ucst20 
(προσπελάστηκε την 16/6/16) 
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στρατεύματα στο πεδίο της μάχης, ειδικά όταν δεν είναι δυνατόν να φέρει τους ηγέτες 

των τρομοκρατικών ομάδων σε δίκη209.  

 Η περίπτωση του λάθους στη φάση της επεξεργασίας πάντα υπάρχει (επιλογή 

προσώπων ως στόχων μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης της συμπεριφοράς 

τους και μόνο, όταν αυτά στην πραγματικότητα δεν πληρούν τα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό τους ως μέλη μιας οργανωμένης ένοπλης ομάδας που πραγματοποιεί 

μια συνεχή λειτουργία μάχης, ή ένα πολίτη που λαμβάνει άμεσα μέρος στις 

εχθροπραξίες), ενώ λάθη μπορεί να συμβούν και σε περιστατικά λανθασμένης 

ταυτότητας, κατά τα οποία σκοτώνεται ένα πρόσωπο διαφορετικό από τον 

καθορισμένο στόχο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η θανάτωση το 2010, ενός ατόμου 

που ονομαζόταν Zabet Amanulluh, μαζί με εννέα άλλους πολίτες της εταιρείας του, 

που σκοτώθηκαν λόγω εσφαλμένων πληροφοριών που ανέφεραν ότι ήταν ένας 

Ταλιμπάν υποδιοικητής που ονομάζεται Μοχάμεντ Αμίν και ο οποίος χρησιμοποιούσε 

το όνομα Amanullah ως ψευδώνυμο210. Σε αυτές τις περιπτώσεις όχι μόνο δεν 

ικανοποιείται η αρχή της αναγκαιότητας αλλά η χρήση των drones μπορεί να 

οδηγήσει σε απώλειες αθώων. 

 Από την άλλη μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η χρήση των ΑΟΣ στα πλαίσια 

του πολέμου κατά της τρομοκρατίας κινείται στον ίδιο γνώμονα, της μη 

συμμόρφωσης με την αρχή της αναγκαιότητας, καθόσον αυτά αποσκοπούν στη 

θανάτωση και όχι στη σύλληψη των τρομοκρατών. Οι ΗΠΑ έχουν συχνά κατηγορηθεί 

ότι στα πλαίσια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας σκοτώνουν κατά βούληση και ότι 

οι επιθέσεις που εξαπολύουν μέσω UAVs δεν τηρούν την αρχή της έσχατης ανάγκης 

του jus ad bellum211 μιας και πριν από την προσφυγή σε ένα θανατηφόρο χτύπημα 

δεν διερευνούν κάθε λογική εναλλακτική λύση. Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγούν 

δύο αρχές κλειδιά για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα 

                                            
209 Stephanie Carvin (2015) «Getting drones wrong», The International Journal of Human Rights, 19:2, 
127-141, σελ. 135, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642987.2014.991212?journalCode=fjhr20 
(προσπελάστηκε την 16/6/16) 
210 Kate Clark, “The Takhar Attack: Targeted Killings and the Parallel Worlds of US Intelligence and 
Afghanistan”, Afghan Analysts Network, May 2011, http://aan-
afghanistan.com/uploads/20110511KClark_Takhar-attack_final.pdf; Centers for Civilians in Conflict, 
The Civilian Impact of Drones, σελ. 38, http://www.law.columbia.edu/human-rights-
institute/counterterrorism/drone-strikes/civilian-impact-drone-strikes-unexamined-costs-unanswered-
questions 
211 Daniel R. Brunstetter & Arturo Jimenez-Bacardi (2015) «Clashing over drones: the legal and 
normative gap between the United States and the human rights community», The International Journal 
of Human Rights, 19:2, 176-198, σελ. 185 
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στη ζωή και το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη212 δίνοντας έτσι πρόσφορο 

έδαφος στους επικριτές των drones να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με 

την ορθότητα της αυξανόμενης χρήσης τους. 
 

3.8 Ανθρωπισμός 
 
 Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει δύο κατηγορίες όπλων σε ένοπλες συγκρούσεις: 

τα όπλα που δεν κάνουν διάκριση και τα όπλα που προκαλούν άσκοπο πόνο.  Το 

δεύτερο σκέλος αποτελεί την αρχή του ανθρωπισμού, που συχνά αναφέρεται και ως 

η αρχή του άσκοπου πόνου, και η οποία έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τον 

άσκοπο πόνο κατά τις ένοπλες συγκρούσεις213. Με βάση αυτή την αρχή μόλις 

επιτευχθεί ένας στρατιωτικός σκοπός η πρόκληση περαιτέρω ταλαιπωρίας είναι 

περιττή ενώ τα όπλα που από τη φύση τους προκαλούν περιττό πόνο είναι εκτός 

νόμου214. Στόχος εδώ  είναι να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη που δεν δικαιολογείται από 

τη στρατιωτική χρησιμότητα, είτε λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε χρησιμότητας ή 

επειδή το αποτέλεσμα που θα επέλθει δεν αντισταθμίζεται από την ταλαιπωρία που 

προκαλείται. 

  Κατά τις επιχειρήσεις μέσω drone ισχύει το ίδιο δίκαιο με αυτές που 

διεξάγονται χρησιμοποιώντας άλλα όπλα και οπλικά συστήματα. Η χρήση των 

drones συμφωνεί με ότι έχει να κάνει με τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Τα ένοπλα drones εκτοξεύουν πυραύλους Hellfire και άλλα παρόμοια 

πυρομαχικά, τα οποία επίσης μεταφέρονται από ή είναι παρόμοια με τα όπλα που 

μεταφέρονται από επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη. Αυτοί οι πύραυλοι δεν 

απαγορεύονται από τις διεθνείς συμφωνίες και δεν εκδηλώνουν κανένα 

χαρακτηριστικό που να προκαλεί περιττό τραυματισμό, όπως αυτός νοείται στο 

διεθνές δίκαιο. Στην πραγματικότητα, τα κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας που 

φέρουν τα drones και οι  εκτεταμένες δυνατότητες εποπτείας τους, τα κάνει όπλα τα 

οποία μπορούν να κάνουν ιδιαίτερη διάκριση. Ως εκ τούτου, τα ένοπλα dronesς 

μπορούν εύκολα να στοχεύουν μόνο σε στρατιωτικούς στόχους και να έχουν 

επιπτώσεις που μπορούν να περιοριστούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε 

στρατιωτικά αντικείμενα215. 

                                            
212 Οπ.π 
213 Προοίμιο, Συνθήκης της Χάγης 1899 
214 Πρωτόκολλο Ι, ¨Αρθρο 35(2), σημείωση 27 
215 Blank, Laurie R. σελ. 686-687 
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 Υποστηρίζεται επίσης από τους υπερασπιστές των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών η άποψη ότι τα όπλα που χρησιμοποιούνται από αυτά είναι ταυτόχρονα 

εξαιρετικά ακριβή,  και χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρές περιοχές ωστικού 

κύματος, καθιστώντας έτσι τα drone ένα οπλικό σύστημα υψηλής ακρίβειας. Το 

Predator φέρει λέιζερ-κατευθυνόμενα βλήματα Hellfire, ενώ το Reaper μπορεί να 

φέρει, πέραν των πυραύλων Hellfire, GPS-κατευθυνόμενες βόμβες. Οι 

κατευθυνόμενοι με λέιζερ πύραυλοι μπορεί να καθοδηγούνται από το σύστημα λέιζερ 

του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή από ένα λέιζερ που κατευθύνεται στο στόχο 

από τις δυνάμεις που βρίσκονται στο έδαφος. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να 

ειπωθεί ότι συνδυάζονται με τρόπους που καθιστούν το οπλικό σύστημα του 

ένοπλου UAVs με τέτοιο τρόπο που είναι πιθανόν να ενισχύουν τη συμμόρφωση με 

το ΔΑΔ και το ΔΔΑΔ, και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι άλλα οπλικά 

συστήματα που χρησιμοποιούνται για στοχευμένη θανάτωση ή κατά τις αεροπορικές 

επιδρομές216. Το γεγονός ότι τα ένοπλα drones διαθέτουν πολύ ακριβή όπλα ενισχύει 

την πιθανότητα μιας επιτυχημένης επίθεσης, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη 

εξαπόλυση και δεύτερης επίθεσης στο στόχο, η οποία μπορούσε να διακινδυνεύσει 

περαιτέρω παράπλευρες απώλειες217 αλλά κι άσκοπο πόνο και ζημίες. 

 Αν και είναι δύσκολο να αποκτηθούν αξιόπιστα στοιχεία, πολίτες έχουν κατά 

καιρούς λανθασμένα χαρακτηριστεί ως εν δυνάμει στόχοι ως αντάρτες ή οι 

τρομοκράτες. Είναι εξίσου αναμφισβήτητο ότι πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί τυχαία 

κατά τη διάρκεια επιθέσεων UAVs. Όσο τραγικές και αν είναι τέτοιες απώλειες, δεν 

είναι απαραίτητο να καταστήσουν τέτοιες επιθέσεις παράνομες. Μέσα στη σύγχυση 

της μάχης, τα λάθη είναι αναπόφευκτα, αλλά είναι παράνομα μόνο όταν ο 

επιτιθέμενος έχει ενεργήσει αδικαιολόγητα. Έτσι στις 6 Ιουλίου 2012, 18 άνδρες 

εργάτες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενός αγοριού, σκοτώθηκαν σε μια 

σειρά επιθέσεων drone από τις ΗΠΑ στο απομακρυσμένο χωριό Zowi Sidgi. Ο 

πυραύλους για πρώτη φορά χτύπησε μια σκηνή στην οποία μερικοί άνδρες είχαν 

συγκεντρώθηκαν για ένα βραδινό γεύμα μετά από μια σκληρή μέρα εργασίας, και 

έπειτα χτύπησαν αυτούς που ήρθαν για να βοηθήσουν τους τραυματίες από την 

πρώτη επίθεση. Οι μάρτυρες περιγράφουν μια μακάβρια σκηνή με τα τμήματα των 

                                            
216 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law”p., 322 
217 Οπ.πσελ.4 
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διαμελισμένων σωμάτων, το αίμα, τον πανικό και τον τρόμο, καθώς τα αμερικανικά 

αεροσκάφη συνέχιζαν να αιωρούνται218. 
Άλλωστε όπως ορθώς επισήμανε ο Ειδικός Εισηγητής Alston, «ένας 

πύραυλος που τροφοδοτείται από ένα drone δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλο 

ευρέως χρησιμοποιούμενο όπλο, συμπεριλαμβανομένου ενός όπλου που 

τροφοδοτείται από έναν στρατιώτη ή ένα ελικόπτερο ή πολεμικό πλοίο που εκτοξεύει 

πυραύλους». Το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι το ίδιο για κάθε όπλο: αν συγκεκριμένη 

χρήση του να είναι σύμφωνη με το ΔΑΔ»219. Ισχυρισμοί για το αντίθετο είναι το 

προϊόν της κακής κατανόησης των drones και των μέσων χειρισμούς τους, μια 

αποτυχία να κατανοηθεί η εφαρμογή του νόμου σε αυτές τις πράξεις ή απλός 

συναισθηματισμός220. 

 Εάν η χρήση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, επειδή είναι ένα σχετικά 

ακριβές οπλικό σύστημα και η ικανότητα του να παρατηρεί δίνει συχνά ένα 

μεγαλύτερο παράθυρο ευκαιρίας εντός του οποίου θα χτυπήσει, θα ήταν πιθανόν να 

οδηγήσει σε λιγότερες παράπλευρες απώλειες από τη χρήση άλλων συστημάτων 

(όπως επανδρωμένα αεροσκάφη, πυροβολικό ή επίγεια προσβολή), και εφόσον η 

χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι στρατιωτικά εφικτή, τότε το drone 

πρέπει να χρησιμοποιείται. Αντίθετα, άλλα συστήματα θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στη θέση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όταν είναι εφικτό 

κάτι τέτοιο και η χρήση τους θα μειώσει παράπλευρες απώλειες, χωρίς να 

απολέσουν το στρατιωτικό πλεονέκτημα. Δεδομένου ότι η χρήση ενός μη 

επανδρωμένου αεροσκάφους δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τον χειριστή και 

υπό το φως των μοναδικών δυνατοτήτων της, αυτές τις συνθήκες θα είναι σπάνιες221. 

3.8 Διάκριση 
 
 
 Κεντρικής σημασίας σε θέματα σχετικά με τη στόχευση, είναι η αρχή της 

διάκρισης, η οποία κωδικοποιημένη σε δύο πρόσθετα πρωτόκολλα, προβλέπει ότι οι 

                                            
218 Amnesty International, Us Drones in Pakistan, 
https://www.amnesty.org/.../12000/asa330132013en.pdf  
219 Report of the Special Rappoteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Study on 
Targeted Killings, 28 May 2010, UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6, para 79, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf  
220 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law”’, σελ.13 
221 Οπ.π σελ.11 
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ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και αμάχων, καθώς και 

μεταξύ στρατιωτικών στόχων και πολιτικών αντικειμένων (στόχων)222.  

 Για να μπορεί ένας πολεμιστής να αποτελέσει αντικείμενο στόχευσης, αυτός 

θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το εθιμικό ανθρωπιστικό δίκαιο, το οποίο 

ασχολείται με την μεταχείριση ενός πολεμιστής σε ένοπλες συγκρούσεις. Το 

ανθρωπιστικό δίκαιο ορίζει ένα πολεμιστή ως συμμετέχοντα στις συγκρούσεις, ο 

οποίος, εάν συλληφθεί, στη συνέχεια ονομάζεται αιχμάλωτος πολέμου223. Οι μαχητές 

ορίζονται περαιτέρω ως κρατικοί φορείς- και πρέπει να διακρίνονται από τους μη 

κρατικούς δρώντες- οι οποίοι και αποτελούν κρατική συμπεριφορά, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των ενόπλων δυνάμεων και των εθελοντών και  

διακρίνονται από τους πολίτες, οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στις συγκρούσεις224. 

 Ο νόμος του πολέμου επιβάλλει αυστηρά όρια στη συμπεριφορά των κρατών 

σε μια ένοπλη σύγκρουση, κατά κύριο λόγο, για τον περιορισμό των αρνητικών 

επιπτώσεων του πολέμου και για να μειωθεί η ταλαιπωρία των ατόμων που 

πλήττονται από τον πόλεμο. Ως εκ τούτου, η διάκριση είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που αφορά τόσο το ποιος στοχεύεται, όσο και τα μέσα της 

στόχευσης225. Άλλωστε σύμφωνα με το ΔΔ, στην υπόθεση «Legality of the Threat or 

Use of Nuclear Weapons»: «οι μέθοδοι και τα μέσα του πολέμου, τα οποία θα 

αποκλείουν  οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, ή τα 

ποία θα οδηγούν σε άσκοπη ταλαιπωρία μαχητών, απαγορεύονται226». 

 Η αρχή της διάκρισης χορηγεί ασυλία στους πολίτες από το να 

στοχοθετούνται, αλλά, ταυτόχρονα, ποινικοποιεί την υιοθέτηση μιας πολιτικής 

μεταμφίεσης για εξαπάτηση. Η χρήση της μεταμφίεσης σε άμαχο εμπίπτει στον 

ορισμό της «απιστίας»227, ένα έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το συνήθες Διεθνές  

                                            
222 Πρόσθετο Πρωτόκολλο I, Aρθ. 48,  44,  51. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχή της διάκρισης 
αναφέρεται επίσης και στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ, Άρθ. 13(1); βλέπε επίσης International 
Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law – Vol. 1:Rules (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005), 3–6, 25–9. 
223 Int’l Committee of the Red Cross, Customary IHL Rule 3: Definition of Combatants (2017), 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule3 [hereinafter IHL Rule 3]. 
προσπελάστηκε την 23/6/16) 
224 Ahmad Qureshi, Waseem (2017) "The Legality and Conduct of Drone Attacks," Notre Dame 
Journal of International & Comparative, Law: Vol. 7 : Iss. 2 , Article 5, σελ. 99 Available at: 
http://scholarship.law.nd.edu/ndjicl/vol7/iss2/5 (προσπελάστηκε την 17/6/16) 
225 Οπ.π.  
226 «Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons», Advisory Opinion, 1996 I.C.J. p.226 (July 8). 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf  
227 Η «απιστία» περιγράφεται ως «πράξεις που προσκαλούν την εμπιστοσύνη ενός αντιπάλου για να 
τον οδηγήσουν να πιστέψει ότι δικαιούται ή υποχρεούται να παρέχει προστασία σύμφωνα με τους 
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Δίκαιο228.  Για να είμαστε σίγουροι, η προηγούμενη συμπεριφορά ενός ατόμου ή μια 

προηγούμενη εμπλοκή του με μια ένοπλη ομάδα δεν τον κάνει νόμιμο στόχο. Ενα 

άτομο το οποίο στο παρελθόν ήταν πολεμιστής, αλλά δεν σχετίζεται με το στρατό ή 

μια οργάνωση θα πρέπει να θεωρείται πλέον πολίτης229. Οι πολίτες, ωστόσο, μπορεί 

να βεβλαφθούν «παρεμπιπτόντως ή ακούσια» κατά τη στόχευση στρατιωτικών 

στόχων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Εδώ, «παρεμπιπτόντως ή 

ακούσια» σημαίνει ότι η χρήση βίας, καθώς και κάθε παράπλευρη απώλεια, δεν 

πρέπει να είναι δυσανάλογη, και, αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται αν υπάρχουν 

εναλλακτικά μέσα ή μέθοδοι230. 

 Οι πολίτες, όμως, σε γενικές γραμμές προστατεύονται βάσει του 

ανθρωπιστικού δικαίου εν γένει, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες περιπτώσεις 

όπου πολίτες είναι πολύ κοντά σε μαχητές, είτε ακούσια είτε ως επειδή οι μαχητές 

σκόπιμα κρύβονται ανάμεσά τους231. Πράγματι η νομιμότητα της στόχευσης αμάχων 

είναι συζητήσιμη μόνο σε περιπτώσεις όπου οι πολίτες επέλεξαν εθελοντικά να είναι 

ανθρώπινες ασπίδες ή εργάζονται σε βιομηχανίες πολέμου. 

 Ειδικότερα η αρχή της διάκρισης απαιτεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν 

τοποθετούν αμάχους ή πολιτικά αντικείμενα ως άμεσα αντικείμενα της στόχευσης ή 

επίθεσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η θανάτωση αμάχων κατά τη διάρκεια ενός 

χτυπήματος αυτή καθαυτή παραβιάζει την αρχή της διάκρισης, κάτι που ισχύει ακόμη 

και όταν είναι γνωστό κατά τη στιγμή της απόφασης στόχευσης ότι η θανάτωση των 

αμάχων θα είναι μια πιθανή ή ακόμα και μια σίγουρη συνέπεια του χτυπήματος. Εφ 

                                                                                                                                        
κανόνες του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται σε ένοπλες συγκρούσεις, με πρόθεση να προδώσουν 
αυτή την εμπιστοσύνη» και μπορεί να περιλαμβάνουν έναν εμπόλεμο που μεταμφιέζεται σε πολίτη ή 
οποιοδήποτε άλλο άμαχο πρόσωπο ώστε να ξεγελάσει τον αντίπαλο. Jean-Marie Henckaerts & Luise 
Doswald-Beck, “Customary International  Humanitarian Law: Rules 3–5 (2005) p. 223–24 (quoting 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 Aug. 1949, and Relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts, art. 37(1), June 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 3). 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf 
(προσπελάστηκε την 25/8/17)  
228 Jean-Marie Henckaerts & Luise Doswald-Beck. p. 214–15. Εξηγώντας ότι η πρακτική αυτή 
διαβρώνει τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου παραβιάζοντας την αρχή της 
διάκρισης και καταργώντας την εμπιστοσύνη που δημιουργείται κυρίως για την προστασία των 
αμάχων από τη βία. Η παρανομία δεν προκύπτει από τη στόχευση του αντιπάλου ή από έναν μαχητή 
που δεν συνέχεια στολή. Αντίθετα, η παρανομία βασίζεται στο πρόσχημα της χρήσης της πολιτικής 
προστασίας για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη και να στοχευθεί ο αντίπαλος. 
229 In’tl Committee of the Red Cross, Customary IHL Rule 1: The Principle of Distinction between 
Civilians and Combatants (2017), https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_ (προσπελάστηκε την 25/8/17) 
230 Οπ.π. Σελ. 100 
231 Int’l Committee of the Red Cross, Civilians Protected Under International Humanitarian Law (Oct. 
29, 2010), https://www.icrc.org/eng/war-and-law/protected-persons/civilians/overview-
civiliansprotected.htm (προσπελάστηκε την 25/8/17)  



 

 73

'όσον η θανάτωση  είναι συναφής με το χτύπημα κατά το οποίο ο πρωταρχικός 

στόχος είναι ένας νόμιμα στρατιωτικός στόχος, τότε δεν παραβιάζεται η αρχή της 

διάκρισης, αλλά μια τέτοια θανάτωση θα ήταν «παράπλευρες απώλειες», η οποία 

είναι το επίκεντρο της αρχής της αναλογικότητας232. 

 Ο εντοπισμός του ποιος ή τι μπορεί να στοχευθεί είναι ένα από τα πιο 

θεμελιώδη ζητήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Στις παραδοσιακές 

συγκρούσεις, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει μεταξύ στρατιωτών-οποίοι φορούν 

στολές-και πολιτών-οι οποίοι συνήθως δεν περιοδεύουν κοντά στο πεδίο της μάχης - 

στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ, ομοίως και ο εντοπισμός στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών αντικείμενων είναι συνήθως εφικτός. Οι σύγχρονες συγκρούσεις όμως 

εισαγάγουν μια ολόκληρη σειρά νέων προκλήσεων στον τομέα αυτό, απαιτώντας 

ολοένα και μεγαλύτερες προσπάθειες μέσω συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης, 

για να καθοριστεί ποιος είναι ποιος στη ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων. 

 Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να αποσαφηνίζεται ποιος είναι πραγματικά 

αντικείμενο στόχευσης, ως «πολεμιστής», και ποιός προστατεύεται ως «πολίτης», 

στα πλαίσια της αρχής της διάκρισης, καθώς αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο 

εξακολουθεί υπάρχει διαμάχη στα πλαίσια της μη διεθνούς ένοπλης σύρραξη. 

Ωστόσο, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η έννοια του «πολεμιστή» ως νομικό καθεστώς 

είναι μοναδικό στις διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις. Οι Συμβάσεις της Γενεύης 

σημειώνουν, και είναι γενικά αποδεκτό, ότι τόσο στις διεθνείς όσο και στις μη διεθνείς 

ένοπλες συγκρούσεις οι πολίτες μπορούν να στοχοποιούνται για το χρονικό 

διάστημα που θα λάβουν άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες233. Η διαφωνία προκύπτει 

ακριβώς στο πώς αντάρτες, μαχητές, τρομοκράτες και άλλες παρόμοιες ομάδες θα 

πρέπει να κατατάσσονται σε μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις (όπως για παράδειγμα 

στο Αφγανιστάν ή σε ότι αφορά τους μαχητές του ISIS), ώστε να δικαιολογείται η 

στόχευσή τους ή όχι. Αυτοί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αποτελούν αντικείμενο 

στόχευσης, για όσο χρονικό διάστημα παίρνουν άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες, αν 

και ακόμη και τότε εξακολουθεί να υπάρχει συζήτηση για τις ακριβείς παραμέτρους 

αυτής της έννοιας. 

 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έχει δημοσιεύσει οδηγίες, 

που επιχειρούν να αποκρυσταλλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από τις πράξεις 
                                            
232 Craig Martin, σελ. 148 
233 Geneva Conventions, Common Article 3; AP II, Art. 13(3). ICRC, Customary International 
Humanitarian Law – Vol. 1: Rules, 12–13, 19. https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-
international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf  
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που αναλαμβάνονται από το άτομο, προκειμένου αυτό να χαρακτηριστεί ως άμεσα 

λαμβάνον μέρος στις εχθροπραξίες, καθώς και να αποσαφηνιστεί το πεδίο 

εφαρμογής της χρονικής συνιστώσας (που περιορίζεται στη διάρκεια της κάθε 

πράξης, αλλά περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία για αυτές τις πράξεις), 

προκειμένου οι ενέργειες του ατόμου να θεωρηθούν ως άμεση συμμετοχή (λαμβάνει 

μέρος) στις εχθροπραξίες234. Υπάρχουν επιχειρήματα, όμως, που έχουν 

υποστηριχθεί πρόσφατα από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, ότι τα μέλη των 

οργανωμένων ένοπλων ομάδων σε μια μη διεθνή ένοπλη σύρραξη μπορεί να 

εκπληρώσουν μια «συνεχή λειτουργία μάχης», καθιστώντας τα άτομα αυτά ανάλογα 

με «μαχητές» σε μια διεθνή ένοπλη σύγκρουση, και ως εκ τούτου αντικείμενα 

στόχευσης, με βάση την ιδιότητά τους ως μέλη της οργανωμένης ένοπλης ομάδας και 

όχι με βάση τις πράξεις τους σε κάθε δεδομένη στιγμή235. Ορισμένοι εφαρμόζουν τον 

όρο «μαχητές» (fighters) για τα μέλη της ομάδας που εκπληρώνουν αυτή τη συνεχή 

λειτουργίας μάχης, για να διακρίνονται από τους ανάλογους «πολεμιστές» 

(combatant)236. 

3.8.1 Drones και διάκριση 

 Η αρχή της διάκρισης βρίσκεται στον πυρήνα του  ΔΑΔ καθώς στοχεύει στην 

προστασία των αμάχων και των ατόμων που βρίσκονται εκτός μάχης. Είναι γεγονός 

ότι διάφορα χαρακτηριστικά των drones αλλά και ο τρόπος που αυτά 

χρησιμοποιούνται δείχνουν μια σημαντική και αυξημένη ικανότητά να 

συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διάκριση, καθώς προσφέρουν 

εκτεταμένες δυνατότητες σχετικά με την αναγνώριση στόχων. Η ικανότητά τους να 

υπερίπτανται ενός στόχου, σχεδόν αόρατα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα δίνει τη 

δυνατότητα για συλλογή πληροφοριών και αναγνώριση των στόχων με μεγαλύτερη 

ευκρίνεια και ασφάλεια καθώς μια νόμιμη επίθεση πρέπει να κατευθύνεται σε ένα 

                                            
234 International Committee of the Red Cross, Direct Participation in Hostilities Under International 
Humanitarian Law (Geneva: ICRC, 2009), 41–68. 
235 International Committee of the Red Cross, Direct Participation in Hostilities Under International 
Humanitarian Law, 59, 72–3; Dinstein, Non-International Armed Conflicts in International Law, 61-3. 
236 Η ΔΕΕΣ επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ικανοποιητικό, από τη στιγμή που σε ορισμένες 
γλώσσες η λέξη «μαχητής-fighter» μεταφράζεται σε κάθε περίπτωση με τον ίδιο τρόπο όπως και η 
λέξη «πολεμιστής-combatant»: ICRC, Customary International Humanitarian Law – Vol. 1: Rules, Rule 
3, 13, & Schmitt et al., «The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict with 
Commentary» (Sanremo: International Institute of Humanitarian Law, 2006), 4 (classifying both 
members of armed forces and members of organised armed groups as fighters). 
http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2015/12/Manual-on-the-Law-of-NIAC.pdf (προσπελάστηκε την 
17/6/16) 
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θεμιτό στόχο: είτε πολεμιστής ή ένας πολίτης που συμμετέχει άμεσα στις 

εχθροπραξίες237. 

 Βέβαια  σε κάθε περίπτωση και τα ένοπλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 

όπως και κάθε άλλο όπλο ή οπλικό σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 

συμμετάσχουν σε σκόπιμες ή αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων ή άλλων 

προστατευόμενων ατόμων κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης κατά παράβαση 

της αρχής της διάκρισης238. Ωστόσο, αυτό ισχύει για κάθε όπλο και δεν υπάρχει 

τίποτα εγγενές στο ίδιο το drone ή τη μέθοδο χρήσης του που να κάνει τέτοιες 

επιθέσεις περισσότερο πιθανές.  Στην πραγματικότητα, το ΔΑΔ που ισχύει για τις 

επιθέσεις με drones είναι ακριβώς το ίδιο δίκαιο που ισχύει για όλες τις επιθέσεις. 

Γενικότερα, οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τη στόχευση ισχύουν εξίσου τόσο 

στις διεθνείς όσο και στις μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις.  

 Κατ 'αρχάς, είναι παράνομο να χρησιμοποιείται ένα μέσο πολέμου που να μην 

μπορεί να κάνει διακρίσεις, δηλαδή, ένα οπλικό σύστημα ή όπλο που δεν μπορεί να 

κατευθυνθεί σε ένα νόμιμο στόχο ή τα αποτελέσματα του οποίου δεν μπορούν να 

ελεγχθούν239. Από τη στιγμή που τα drones χρησιμοποιούν πυρομαχικά που 

καθοδηγούνται με ακρίβεια, όπως κατευθυνόμενα με λέιζερ βλήματα ή το JDAM, είναι 

αυταπόδεικτα επιλεκτικά μέσα του πολέμου. Αντιθέτως, είναι πολύ πιο ικανά στο να 

στοχεύουν σε στόχους από πολλά συστήματα άλλων όπλων που χρησιμοποιούνται 

συνήθως στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, η αδιάκριτη χρήση ενός επιλεκτικού όπλου 

είναι παράνομη και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς επιχειρήσεις UAVs που να 

παραβιάζουν αυτή την επιταγή καθώς με βάση το γεγονός ότι τα όπλα που 

χρησιμοποιούν είναι καθοδηγούμενα (δηλ θα πρέπει να απευθύνονται σε κάτι), η ίδια 

η φύση ενός οπλικού συστήματος drone είναι κατά της πιθανότητας τέτοιων 

επιθέσεων240. 

 Πρόσωπα που είναι μέλη μιας οργανωμένης ένοπλης ομάδας είναι νόμιμοι 

στόχοι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά ντύνονται το ίδιο με τους πολίτες, είτε λόγω 

έλλειψης στολών ή επίτηδες για να αναμιχθούν μέσα στον άμαχο πληθυσμού ώστε 

να προστατευθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ικανότητα επιτήρησης των drones 
                                            
237 Blank, Laurie R, σελ. 691-692 
238 Πρωτόκολλο Ι, Άρθρα. 51.4 and 51.5 
239 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συνθήκες της Γενεύης τις 12 Αυγ 1949, σχετικά με την Προστασία των 
Θυμάτων των Διεθνών Ένοπλων Συγκρούσεων, Άρθρο 51(4)(β), 8 Ιουν 1977,1125 UNTS 3. 
Υπάρχουν ορισμένα κράτη όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι όμως πολλοί από τους κανόνες που περιέχονται σε αυτό αντανακλούν 
συνήθεις κανόνες.  
240 Michael N. Schmitt, σελ.9 
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διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαφοροποίηση αυτών των προσώπων από 

αθώους πολίτες. Μια δεύτερη κατηγορία των νόμιμων στόχων, είναι οι άμαχοι που 

συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες. Όπως και στην περίπτωση των μελών των 

οργανωμένων ομάδων που παρουσιάζονται ως άμαχοι, η συλλογή  πληροφοριών 

και η εκτεταμένη επιτήρηση είναι το κλειδί για την ακριβή και διακριτή στόχευση των 

εν λόγω προσώπων, και, επομένως, το κλειδί για την προστασία των αθώων 

πολιτών από τις συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων. Όταν ούτε τα εχθρικά 

πρόσωπα ούτε τα μέλη των ένοπλων ομάδων φορούν στολές ή φέρουν τα όπλα τους 

ανοιχτά, οι δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης των 

drones προσφέρει μεγάλα οφέλη για την εφαρμογή της υποχρέωσης της 

διάκρισης241. Χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι διοικητές μπορούν 

να παρακολουθούν και να αναλύουν τις καθημερινές δραστηριότητες των υπόπτων 

μαχητών, βοηθώντας στο να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες δεν είναι λανθασμένα 

στοχοθετημένοι. Για τέτοιους προγραμματισμένους στόχους το πρότυπο της 

ανάλυσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, μια αξιολόγηση του ποιός ζει και 

εργάζεται σε μια συγκεκριμένη δομή ή ζώνη, είναι ακρογωνιαίος λίθος της 

διάκρισης242. 

3.8.2 Επιθέσεις Χαρακτήρα 

 Τα τελευταία χρόνια τα drones χρησιμοποιούνται για τις λεγόμενες «επιθέσεις 

χαρακτήρα» (signature strikes)243 οι οποίες είναι επιθέσεις εναντίον ανθρώπων των 

οποίων η ταυτότητα είναι άγνωστη και στοχεύονται  στη βάση μιας σειράς ενδείξεων 

ή κριτηρίων που περιλαμβάνουν μια «υπογραφή» (χαρακτήρα), η οποία θεωρείται 

επαρκής για να θεωρηθεί ότι τα άτομα είναι πολεμιστές (στο πλαίσιο της διεθνούς 

ένοπλης σύγκρουσης), μέλη ενόπλων ομάδων που πληρούν μια συνεχή λειτουργία 

μάχης (σε μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις, και υποθέτοντας ότι αυτό το πρότυπο 

είναι αποδεκτό), ή είναι πολίτες που συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες (σε 

οποιαδήποτε μορφή ένοπλης σύγκρουσης) 244. Αυτές οι επιθέσεις είναι συνήθως το 

αποτέλεσμα αποφάσεων που βασίζονται εξ ολοκλήρου σε παρατήρηση σε 

πραγματικό χρόνο των ατόμων που αποτελούν στόχο και όχι στις πληροφορίες που 

                                            
241 Blank, Laurie R., σελ. 693 
242 Οππ, σελ. 693-694 
243 Χτύπημα όπου ο στόχος (ή θύμα) επιλέγεται όχι γιατί έχει αναγνωριστεί αλλά γιατί ο τρόπος 
συμπεριφοράς του, (signature), θεωρείται ύποπτος. (http://www.huffingtonpost.com/arianna-
huffington/signature-strikes-and-the_b_3575351.html ) 
244 Craig Martin, σελ. 160 
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λαμβάνονται γι’ αυτά πριν από την επιχείρηση. Η πιθανότητα λάθους σε κάθε 

περίπτωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κριτήρια που εφαρμόζονται - δηλαδή, 

τη φύση της συμπεριφοράς, τη συμπεριφορά ή άλλες ενδείξεις που αποτελούν την 

«υπογραφή» - στη λήψη αποφάσεων στόχευσης, καθώς και την επάρκεια των 

αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα κριτήρια 

ήταν ικανοποιητικά κατά τις υπάρχουσες περιστάσεις245.  

 Οι επιθέσεις λοιπόν αυτού του είδους, οι οποίες πραγματοποιούνται στην 

πλειοψηφία τους μέσω drone, έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας σχετικά με το 

αν η χρήση των ένοπλων drone είναι σύμφωνη με την αρχή της διάκρισης ή όχι. Η 

θανάτωση ανθρώπων των οποίων η ταυτότητα είναι αβέβαιη μπορεί να αποτελεί 

παραβίαση ακόμα και κάτω από το ΔΑΔ και τα τελευταία χρόνια αρκετά αξιόπιστα 

πρακτορεία ειδήσεων δημοσίευσαν ιστορίες σχετικά με το περίπλοκο πρωτόκολλο 

της λίστας θανάτου (killing list) της κυβέρνησης Ομπάμα, και τον τρόπο που 

καθορίζεται ως μη-μαχητής, κάθε άνθρωπος σε ηλικία στράτευσης246. 

Σύμφωνα με το ΔΑΔ τα κριτήρια χαρακτήρα, οι συμπεριφορές δηλαδή, που 

μπορούν να θεωρηθούν νομικά επαρκής ώστε τα άτομα που τις υιοθετούν να 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα στόχευσης, περιλαμβάνουν ενδείξεις ότι τα 

άτομα, κατά τη στιγμή της επίθεσης μέσω drone (1) σχεδιάζουν κάποια επίθεση (2) 

μεταφέρουν όπλα (περίπτωση η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από τις περιπτώσεις 

καθαρά οπλοφορίας) (3) χειρίζονται εκρηκτικά ή (4) βρίσκονται παρόντες σε μια 

συνάντηση ή στρατόπεδο εκπαίδευσης μιας οργανωμένης ένοπλης ομάδας που είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη σύγκρουση. Υποθέτοντας την επάρκεια και την αξιοπιστία 

των στοιχείων που καθορίζουν τα παραπάνω, όλα αυτά τα κριτήρια υπογραφής είναι 

επαρκείς ενδείξεις ότι τα άτομα αυτά, τουλάχιστον, λαμβάνουν άμεσα μέρος στις 

εχθροπραξίες, και έτσι αποτελούν δυνάμενους στόχους247. 

  Νομικά ανεπαρκή κριτήρια χαρακτήρα, τα οποία όμως οι ΗΠΑ έχουν σε 

μερικές περιπτώσεις εφαρμόσει, περιλαμβάνουν ενδείξεις ότι τα άτομα αυτά: (1) είναι 

αρσενικά σε στρατιωτική ηλικία σε μια περιοχή γνωστών τρομοκρατικών ή 

επαναστατικών δραστηριοτήτων ή «ζωνών επίθεσης» (strike zone) (2) 

συναναστρέφονται με γνωστούς αγωνιστές ή μέλη οργανωμένων ένοπλων ομάδων 

που λαμβάνουν μέρος στην ένοπλη σύγκρουση (3) βρίσκονται μεταξύ μιας ένοπλης 
                                            
245 Οππ 
246 Scott Shane, ‘Secret “Kill List” Tests Obama’s Principles’, The New York Times, 29 May 
2012, http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html?_r=0  
247 Craig Martin, σελ. 160 
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ομάδας που ταξιδεύει σε εχθρικά ελεγχόμενο έδαφος (η «ένοπλη ομάδα» εδώ απλώς 

αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώπων με όπλα, σε αντιδιαστολή από μια 

«οργανωμένη ένοπλη ομάδα, μέρους της σύρραξης») και (4) βρίσκονται σε ένα 

«ύποπτο στρατόπεδο» σε εχθρικά ελεγχόμενη περιοχή248. 

  Τέλος, υπάρχουν και κριτήρια χαρακτήρα τα οποία μπορεί ή δεν μπορεί να 

είναι νομικά επαρκή, ανάλογα με το πώς ερμηνεύονται από τους φορείς λήψης 

αποφάσεων. Αυτά περιλαμβάνουν: (1) ομάδες ενόπλων που ταξιδεύουν προς μια 

εμπόλεμη ζώνη (στοιχείο που είναι επαρκές, αν υπάρχει κι άλλη ένδειξη για να 

επιβεβαιώσει ότι υπάρχει πραγματική πρόθεση να λάβουν άμεσα μέρος στις 

εχθροπραξίες) (2) τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα στρατόπεδα 

εκπαίδευσης μιας οργανωμένης ένοπλης ομάδας που αποτελεί μέλος της ένοπλης 

σύγκρουσης (στοιχείο που μπορεί να είναι επαρκές, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα εκπαιδεύονται για συγκεκριμένες ενέργειες ή επιθέσεις), (3) 

τα άτομα που εκπαιδεύονται για να ενταχθούν στους Ταλιμπάν ή την Αλ Κάιντα στο 

Αφγανιστάν (που μπορεί να είναι επαρκές, εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι τα 

άτομα εκπαιδεύονται πράγματι για μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή για να αναλάβουν 

μια συνεχή λειτουργία μάχης εντός της ένοπλης ομάδας) και (5) πρόσωπα που 

θεωρούνται ως «διαμεσολαβητές» (που θα μπορούσε να είναι επαρκές μόνο εφόσον 

συμπεριλαμβάνει ενέργειες που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της άμεσης 

λήψης μέρους στις εχθροπραξίες, αλλά θα ήταν ανεπαρκές εάν περιλαμβάνει 

δράσεις όπως η χρηματοδότηση, η στρατολόγηση, η προπαγάνδα, η διατροφή, και 

ούτω καθεξής, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν «διευκόλυνση», αλλά δεν 

έχουν τα χαρακτηριστικά του «λαμβάνω άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες»).249  

 Οι επιθέσεις λοιπόν που πραγματοποιούνται στη βάση των κριτηρίων αυτών 

μπορούν αν θεωρηθούν συμβατές ή όχι με το jus in bellum ανάλογα με την ερμηνεία 

που δίνεται στη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών. Σίγουρα η παρατεταμένη 

παρατήρηση των στόχων, μια δυνατότητα που αναμφισβήτητα προσφέρουν τα 

drone, δίνει την ευκαιρία για τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

πληροφοριών σχετικά με το στόχο και τη συνολική του συμπεριφορά ώστε αυτός να 

επιλεγεί ή όχι, όμως είναι και αξιοσημείωτες οι περιπτώσεις όπου με βάση το μοντέλο 

συμπεριφοράς και μόνο η τελική στόχευση έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο αθώων ή 

                                            
248 Οππ 
249 Craig Martin, σελ. 161 
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και αμάχων, όπως σε δύο από χαρακτηριστικά παραδείγματα στην περίπτωση του 

Αφγανιστάν, το χτύπημα Zhawar Kili250 και το περιστατικό Ουρουζγκάν251. 

3.8.3 Χτυπήματα προσωπικότητας 

 Στις αποστολές που αναλαμβάνουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, των 

ΗΠΑ κυρίως, είναι και οι λεγόμενες  «επιθέσεις προσωπικοτήτων» (personality 

strikes). Πρόκειται για προμελετημένες επιθέσεις εναντίον συγκεκριμένων ατόμων, τα 

οποία συνήθως έχουν ορισθεί ως στόχος σε μία από τις πολλές «λίστες θανάτου» 

(«killing lists») που διατηρούνται από διαφορετικούς οργανισμούς. Λίγα είναι γνωστά 

σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την τοποθέτηση των ατόμων σε μια 

τέτοια λίστα, αλλά προφανώς βασίζεται στη συσσώρευση κάποιου απαιτούμενου 

επιπέδου πληροφοριών. Όμως για να είναι νόμιμη,  σύμφωνα με το ΔΑΔ, η στόχευση 

ενός ατόμου οι πληροφορίες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το υπόψη άτομο είναι 

ένας πολεμιστής, ένας μαχητής που λαμβάνει μέρος σε μια συνεχή κατάσταση 

μάχης, ή ένας πολίτης που παίρνει συνήθως άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες252. 

Όταν κάποιος από τον κατάλογο ή κάποιος άλλος, με βάση τις πληροφορίες που 

συλλέγονται με διάφορους τρόπους, έχει επιλεγεί για στόχευση, τότε ο φορέας που 

σχεδιάζει την επίθεση τυπικά έχει ήδη λάβει τις πληροφορίες εκ των προτέρων 

σχετικά με την ταυτότητα, τη συμπεριφορά, και τη θέση του στόχου. Η ακρίβεια των 

εν λόγω πληροφοριών, είτε πρόκειται για πληροφορίες μέσω  σημάτων, είτε μέσω 

ανθρωπίνου δυναμικού ή άλλους συνδυασμούς πηγών, φυσικά, έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στη δυνατότητα λαθών κατά τη στόχευση. Επιπλέον, αν ο στόχος είναι 

ένας πολίτης που λαμβάνει άμεσα μέρος σε εχθροπραξίες, οι πληροφορίες θα 

                                            
250 Σε αυτό το περιστατικό, το οποίο αποτελεί και το πρώτο θανατηφόρο χτύπημα με τη χρήση drone, 
ένα  Predator drone χρησιμοποιήθηκε από τη CIA για την εκτόξευση ενός πυραύλου Hellfire με το 
οποίο στοχεύθηκαν ένα ψηλός άνδρας και δύο άλλοι άνδρες που δρούσαν με προστατευτικό τρόπο 
απέναντί του, κάτι που οδήγησε το χειριστή να θεωρήσει ότι μπορεί ο ψηλός άνδρας να είναι ο Osama 
Bin Laden – σε μια παλιά βάση Μουτζαχεντίν επονομαζόμενη Zhawar Kili. Ο στόχος φυσικά δεν ήταν 
ο Osama Bin Laden όμως και οι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν κατά το χτύπημα. (John Sifton, ‘A Brief 
History of Drones’, The Nation, 7 February 2012 https://www.thenation.com/article/brief-history-
drones/ προσπελάστηκε την 18/6/16 ) 
251 Σε αυτό το περιστατικό οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από ένα ελικόπτερο όμως ένα Predator drone 
και το πλήρωμά του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση και το πλήρωμα ήταν αυτό που είναι 
βέβαιο ότι είναι υπεύθυνο για σημαντικά λάθη στόχευσης που οδήγησαν στο χτύπημα. Στόχος ήταν 
μια ομάδα πάνω από 20 άτομα που συναντήθηκαν το ξημέρωμα και δημιούργησαν ένα κονβόι με 
οχήματα κατά μήκος της περιφέρειας. Οι χειριστές του drone παρερμήνευσαν τα δεδομένα που 
ελήφθησαν από το drone, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια ομάδα ανταρτών η 
οποία μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο στόχευσης. Τελικά ολόκληρο το γκρουπ αποτελούνταν 
από πολίτες, συμπεριλαμβανομένου γυναικών και παιδιών και 23 από αυτούς σκοτώθηκαν κατά την 
επιδρομή. (Craig Martin, σελ. 153) 
252 Craig Martin, σελ. 159 
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πρέπει να αναφέρουν με ακρίβεια ότι ο στόχος στην πραγματικότητα λαμβάνει άμεσα 

μέρος σε εχθροπραξίες κατά τη στιγμή της επίθεσης253. 

 Στο πλαίσιο των επιθέσεων προσωπικοτήτων υπάρχει διάκριση μεταξύ των 

σαφώς προμελετημένων επιθέσεων που αναλαμβάνονται μεθοδικά, σύμφωνα με 

προσεκτικό σχεδιασμό βασισμένο σε σημαντικές πληροφορίες, και τη «δυναμική 

στόχευση», πράξη κατά την οποία υπάρχει λίγος χρόνος μεταξύ της παραλαβής των 

πληροφοριών που διατίθενται για ένα καθορισμένο στόχο σε μια συγκεκριμένη 

τοποθεσία, της ανάλυσης των εν λόγω πληροφοριών, τη λήψη απόφασης και την 

εφαρμογή της επίθεσης254. Τα λάθη στόχευσης μπορεί να συμβούν σε κάθε 

περίπτωση, λόγω ατελειών στις αρχικές πληροφορίες, ή στα βίντεο ή σε 

πληροφοριακά σήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία τελικής στόχευσης, αλλά τα 

λάθη είναι σαφώς πιο πιθανό να συμβούν σε δυναμικά σενάρια στόχευσης. Λάθη 

μπορεί να συμβούν και κατά την επιλογή προσώπων ως στόχων όταν στην 

πραγματικότητα αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό τους ως μέλη 

μιας οργανωμένης ένοπλης ομάδας που πραγματοποιεί μια συνεχή λειτουργία 

μάχης, ή ένα πολίτη που λαμβάνει άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες. Άλλα λάθη 

επίσης μπορεί να συμβούν σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτότητας, κατά τα οποία 

σκοτώνεται ένα πρόσωπο διαφορετικό από τον καθορισμένο στόχο. Σε κάθε 

περίπτωση, λοιπόν, ανεξάρτητα από τον όγκο και το είδος των πληροφοριών για την 

κατάσταση και τη συμπεριφορά του στόχου θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή 

προσπάθεια κατά την εφαρμογή της επίθεσης ώστε την ελαχιστοποιείται ο 

παράπλευρος ή τυχαίος τραυματισμός αμάχων, σύμφωνα με τις αρχές της 

προφύλαξης κατά την επίθεση και της αναλογικότητας255. 

                                            
253 Οπ.π, σελ. 159 
254 Craig Martin, σελ. 159 
255 Οπ.π 
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Κεφάλαιο 4ο : Συνέπειες και Διεθνής Ευθύνη των Κρατών 
 
 Η χρήση των drones για την επίτευξη πολεμικών σκοπών και την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αναθέρμανε τις δημόσια συζήτηση σχετικά με την 

ηθική και τον πόλεμο. Η χρήση της τεχνολογίας στον πόλεμο έχει να κάνει τόσο με 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή της στη διεξαγωγή του πολέμου, 

όσο και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την ηθική και την 

εφαρμογή της256.   

 Έτσι πολλοί υποστηρίζουν ότι η χρήση των Αυτόνομων Οπλικών Συστημάτων 

για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων συμβάλει στην εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού 

και στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του, καθώς οι χειριστές τους βρίσκονται μακριά 

από τους στόχους σε ασφαλές περιβάλλον, αποφεύγοντας τις φίλιες απώλειες, αλλά 

και στην εξουδετέρωση στόχων με ακρίβεια και με τις λιγότερο δυνατές παράπλευρες 

απώλειες. Από την άλλη όμως, οι επικριτές των υπόψη συστημάτων σημειώνουν ότι 

ο στόχος στερείται της δυνατότητας της  αυτοάμυνας, ενώ η στόχευση ως 

αποτέλεσμα επεξεργασίας πληροφοριών και όχι αποτέλεσμα επιτόπιας 

αναγνώρισης, εμπεριέχει τον κίνδυνο λάθους συνέπεια λανθασμένης ανάλυσης ή 

πληροφόρησης.  
 

4.1 Drones και άμαχος πληθυσμός  
   
 Ενώ οι επιθέσεις UAVs έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ αμάχων, αμερικανοί 

αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει 

ενισχυθεί με τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επειδή αυτά 

συμμορφώνονται καλύτερα από άλλα οπλικά συστήματα με τα  κριτήρια της 

αναλογικότητας και της διάκρισης του jus in bello.  

 Επιπλέον, οι υποστηρικτές ισχυρίζονται επίσης ότι η εκστρατεία drone των 

ΗΠΑ έχει μια πολύ καλύτερη πορεία σε σύγκριση με τους στρατούς των άλλων 

εθνών, όπως του Πακιστάν, όσον αφορά το σεβασμό της ασυλίας των αμάχων κατά 

τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων257. Άλλωστε όπως εξήγησε ο Ομπάμα το 

                                            
256 Carafano James, «Future Technology and Ethics in War», Hein Online, Utah Law Review  1263 
Vol 5, 2013,  
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/utahlr2013&div=49&id=&page=(προσπε
λάστηκε την 4/4/17)        
257 Daniel R. Brunstetter & Arturo Jimenez-Bacardi  σελ. 177 
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2013: «Πριν από κάθε επίθεση, θα πρέπει να υπάρχει σχεδόν βεβαιότητα ότι δεν θα 

σκοτωθούν ή τραυματιστούν άμαχοι-το υψηλότερο επίπεδο μπορούμε να 

θέσουμε»258. Η εισαγωγή αυτής της «σχεδόν βεβαιότητας», όπου θανατηφόρες 

επιθέσεις πραγματοποιούνται μόνο όταν η πιθανότητα ότι οι άμαχοι δεν θα 

ζημιωθούν είναι πολύ, πολύ ψηλά, πηγαίνει πολύ πιο πέρα από ό, τι απαιτείται 

σύμφωνα με το ΔΑΔ259, χωρίς όμως να είναι σίγουρο ότι τελικά ισχύει και στην 

πραγματικότητα. 

 Όσον αφορά τους μη-μαχητές, ένας αυξημένος αριθμός επιθέσεων και ένα 

ευρύτερο φάσμα στόχων αυξάνουν την πιθανότητα περισσοτέρων θανάτων αμάχων 

είτε λόγω λάθους είτε εξαιτίας πολύ επιθετικής στόχευσης. Η εφαρμογή του ΔΑΔ 

τοποθετεί τον άμαχο πληθυσμό εκεί όπου οι τρομοκράτες βρίσκονται κάτω από τα 

νομικά καθεστώτα που διέπουν τον πόλεμο. Η προστασία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου σε ένα τέτοιο πλαίσιο επιτρέπει περισσότερες παράπλευρες απώλειες σε 

σύγκριση με μια ζώνη ειρήνης, όπου χρησιμοποιείται η επιβολή του νόμου, 

υποβάλλοντας έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα των αμάχων στους στρατηγικούς 

υπολογισμούς των ΗΠΑ. Αυτή η μετατόπιση έχει οδηγήσει σε αυτό που ορισμένοι 

μελετητές ονομάζουν «μεταβίβαση κινδύνου», και δεν είναι άλλο από την επιφόρτιση 

της τεχνολογίας ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τους αμερικανούς στρατιώτες και 

να μεταφέρεται αυτός στους αμάχους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Έτσι με την 

ιεράρχηση των ζωών των στρατιωτών τους, οι ΗΠΑ αύξησαν αποτελεσματικά την 

πιθανή βλάβη σε μη-μαχητές που θα μπορούσαν να βρίσκονται στην περιοχή των 

επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (αν και η αποστολή μιας ομάδας για να 

συλλάβει ένα ύποπτο άτομο μπορεί επίσης να ενέχει κινδύνους)260. 

 Από την άλλη λόγω των ικανοτήτων των drone και των πλεονεκτημάτων που 

αυτά αποδίδουν στη πλευρά που τα κατέχουν παρατηρείται συχνά οι χειριστές τους 

να επιδεικνύουν το χαρακτηριστικό της υπερ-αυτοπεποίθησης κατά την εκτέλεση των 

αποστολών τους. Όπως σημείωσε ένας ανώτερος αξιωματικός ο οποίος επέβλεψε 

την έρευνα για το περιστατικό Uruzgan, «η τεχνολογία μπορεί περιστασιακά να σας 

δώσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας ότι μπορείτε να δείτε τα πάντα, ότι να μπορείτε 

                                            
258 Obama, ‘Remarks by the President at National Defense University’, 23 Μαϊ 2013, 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-
university (11/6/16) 
259 Daniel R. Brunstetter & Arturo Jimenez-Bacardi, σελ. 187 
260 Οππ, σελ. 184 
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να ακούσετε τα πάντα, ότι ξέρετε τα πάντα261». Μια υπερβολική εμπιστοσύνη όμως 

στο αλάθητο των υποθέσεων της ομάδας χειριστών και των πληροφοριών που η 

ομάδα λαμβάνει από το drone και από άλλες πηγές, μπορεί να συμβάλει στη 

συστηματική παρερμηνεία. Και μια τέτοια υπερ-αυτοπεποίθηση απορρέει εν μέρει 

από την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία του ίδιου του οπλικού  συστήματος262. Αν 

μπορεί με ασφάλεια να υποτεθεί ότι δεν είναι όλες οι απώλειες αμάχων εντός του 

προβλεπομένου και αποδεκτού εύρους παράπλευρων απωλειών, αυτό φαίνεται να 

υποδεικνύει ότι οι επιθέσεις μέσω drone προκαλούν μεγαλύτερα ποσοστά ακούσιων 

και μη επιτρεπτών θανατώσεων ανά επίθεση από τις επανδρωμένες αεροπορικές 

επιδρομές. Με άλλα λόγια, αν και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως οπλικά 

συστήματα οφείλουν να είναι πιο ακριβή, οι εξελιγμένες πληροφορίες και πλέον η 

διαδικασία στόχευσης χωρίς άγχος, που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες τους, ίσως 

οδηγούν στην πραγματικότητα σε μεγαλύτερα ποσοστά εσφαλμένων στοχεύσεων 

από αυτά  που  δημιουργούν οι  επανδρωμένες αεροπορικές επιδρομές263. 

 Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν από τις ένοπλες επιθέσεις μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών παραμένει η αχίλλειος πτέρνα των ΗΠΑ. Οι αριθμοί 

παραμένουν δύσκολο να ελεγχθούν, αλλά εκτιμάται ότι είναι σε εκατοντάδες για το 

Πακιστάν και μόνο264. Αυτό οδήγησε σε μια έντονη διεθνή κριτική αλλά και εγχώριες 

αντιδράσεις για την κυβέρνηση Ομπάμα. Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι οι 

αριθμοί είναι φουσκωμένοι, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν τις δικές τους εκτιμήσεις, 

επικαλούμενοι το απόρρητο του προγράμματος. Αυτό κατέστησε αδύνατο για τις 

ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την κριτική των προγραμμάτων drone που προέρχονται από 

οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις πακιστανικές αρχές, και τους Ταλιμπάν265 

και οι απώλειες των αμάχων, οι λεγόμενες παράπλευρες απώλειες, ήταν ένας 

σημαντικός λόγος για την παγκόσμια κριτική των προγραμμάτων drone.  

Από την άλλη σε έκθεση του ΟΗΕ για τις απώλειες αμάχων στο Αφγανιστάν, 

καταγράφεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προκλήθηκε από «αντι-

                                            
261 David S. Cloud, ‘Anatomy of an Afghan War Tragedy’, Los Angeles Times, 10 April 2011, 
http://articles.latimes.com/2011/apr/10/world/la-fg-afghanistan-drone-20110410 (6/6/16) 
262 Craig Martin, σελ. 165 
263 Craig Οπ.π 
264 The Bureau of Investigative Journalism, “Drone Strikes in Pakistan,” available at 
http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/drones-pakistan/ (προσπελάστηκε την 
15/6/16),  “Drone Wars  Pakistan: Analysis,” New America Foundation, available at 
http://natsec.newamerica.net/drones/pakistan/analysis  (προσπελάστηκε την 15/6/16) 
265  Declan Walsh, “U.S. Disavows 2Drone Strikes over Pakistan,” The New York Times, available at 
http://www.nytimes.com/2013/03/05/world/asia/us-disavows-2-drone-strikes-over-pakistan.html?hp& 
r=1&pagewanted=all&(προσπελάστηκε την 17/6/16) 
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κυβερνητικά στοιχεία» (όπως οι Ταλιμπάν και οι μαχητές που χρηματοδοτούνται από 

το δίκτυο Haqqani). Περαιτέρω, από αυτές τις απώλειες αμάχων, η πλειοψηφία 

σκοτώθηκε από βόμβες που βρίσκονταν στο πλάι του δρόμου και άλλους 

αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς266. Όσον αφορά τους θανάτους που 

αποδίδονται στην Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης του Αφγανιστάν (ISAF), από τους 

182 αμάχους που φέρεται ότι σκοτώθηκαν από εναέριες επιθέσεις (2% των θυμάτων 

συνολικά) το 32% αποδίδεται σε επιθέσεις UAVs, ενώ οι υπόλοιποι θάνατοι 

οφείλονται σε επιθέσεις με αεροσκάφη περιστροφικών ή σταθερών πτερύγων ή σε 

εναέριες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με απροσδιόριστη μέθοδο267.  

4.2 Ψυχολογικές επιπτώσεις στην τοπική ζωή και κοινωνία 
 
 Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετά από επιθέσεις με drone αποδεικνύουν 

ότι αυτές έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην τοπική ζωή και τις πολιτικές πεποιθήσεις 

των προσβαλλόμενων κοινωνιών, τροφοδοτώντας αντι-δυτικά συναισθήματα. Έχει 

καταγραφεί, ότι εξαιτίας των επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο 

Πακιστάν αποθαρρύνεται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα (λόγω της 

υποτιθέμενης πρακτικής του «διπλού αγγίγματος»268), προκαλούνται οικονομικές 

δυσκολίες στις οικογένειες των θυμάτων που αποτελούν παράπλευρες απώλειες, 

καθώς και δεν αποζημιώνονται για την απώλεια του προσφιλούς τους προσώπου 

αλλά και χάνουν εργατικά χέρια απαραίτητα για την εξεύρεση των προς το ζην269, 

ασκείται ψυχολογική πίεση στις κοινότητες και αναστέλλονται κοινωνικές εκδηλώσεις 

και συναντήσεις αυτής υπό τον φόβο μιας επικείμενης επίθεσης από το πουθενά270. 

Στο Πακιστάν η εκτεταμένη χρήση των drones για συλλογή πληροφοριών, 

αναστατώνει τις κοινωνίες και δημιουργεί δυσπιστία ανάμεσά τους271, καθώς «έχει 

                                            
266 United Nations, ‘Afghanistan Annual Report 2013: Protection of Civilians in Armed Conflict’, 
February 2014. http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Feb_8_2014_PoC-
report_2013-Full-report-ENG.pdf(προσπελάστηκε την 24/9/16) 
267 Stephanie Carvin (2015), σελ. 134 
268 Δύο πύραυλοι εκτοξεύονται διαδοχικά στον ίδιο στόχο, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξουδετέρωσή 
του. 
269 Spencer Ackerman, “Victim of Obama’s first Drne Strike: I’m the living example of what drones 
are”, The Guardian, 23 Jan 2016, at https://www.theguardian.com/world/2016/jan/23/drone-strike-
victim-barack-obama (προσπελάστηκε την 24/9/16) 
270 Anthony Dworkin, “Drones and Targeted Killing: Defining a European Position,” European Council 
on Foreign Relations, July 2013, σελ.3, 
http://www.ecfr.eu/publications/summary/drones_and_targeted_killing_defining_a_european_position2
11 (προσπελάστηκε την 22/4/17) 
271 Michael L. Gross, «Fighting by Other Means in the Mideast: a Critical Analysis of Israel’s 
Assassination Policy», Political Studies, 51 (2003), σελ.350–68, 
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δημιουργήσει μια νοοτροπία πολιορκίας μεταξύ του πληθυσμού των Παστούν στο 

βορειοδυτικό Πακιστάν272». 

 Ο David Rohde, δημοσιογράφος των New York Times που βρέθηκε σε 

καθεστώς αιχμαλωσίας στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του 

Πακιστάν (FATA)273 από Ταλιμπάν για επτά μήνες, αναφέρεται στο γεγονός της 

υπονόμευσης της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Αφηγείται λοιπόν, πώς οι Ταλιμπάν 

πίστευαν ότι ένα δίκτυο από τοπικούς πληροφοριοδότες βοηθούσε τη CIA για τον 

προσδιορισμό του πότε και πού να χτυπήσει. Ως αποτέλεσμα, οι Ταλιμπάν 

συλλάμβαναν αθώους πολίτες και τους κατηγορούσαν ότι εργάζονται ως Αμερικανοί 

κατάσκοποι, συχνά βασανίζοντας και / ή θανατώνοντάς τους274. 

Εκτός από τα ηθικά και νομικά προβλήματα που συνδέονται με τις 

θανατηφόρες επιθέσεις των drone, υπάρχουν και ψυχοκοινωνικές πτυχές που 

προκαλούνται από την απειλή του θανάτου από ψηλά, όπως η διακοπή των 

κοινωνικών προτύπων και άλλες συνέπειες της εναέριας κατοχής. Λόγω της 

ικανότητάς τους να παρατηρούν και να υπερίπτανται σε σχεδόν μόνιμη βάση, τα 

drones έχουν κάνει το θάνατο στοιχείο της καθημερινής ζωής, καθόσον υπάρχει 

πανταχού παρούσα η απειλή του θανάτου από τους ουρανούς διαταράσσοντας 

σοβαρά τον κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινωνιών.  

Η έκθεση του Στάνφορντ/ NYU, “Living Under Drones”275, προσφέρει την πιο 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις των επιθέσεων 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Πακιστάν. Σε αυτή περιλαμβάνονται 

συνεντεύξεις μελών της κοινότητας καθώς ιατρών και ψυχιάτρων που έχουν 

περιθάλψει ασθενείς στη FATA του Πακιστάν. Η διάχυτη ανησυχία μελλοντικών 

                                                                                                                                        
http://poli.hevra.haifa.ac.il/~mgross/images/publications/Fighting%20by%20other%20means%20in%2
0the%20mideast.pdf (προσπελάστηκε την 22/4/17) 
272 Andrew M. Exum, Nathaniel C. Fick, Ahmed A. Humayun, and David Kilcullen, «Triage: The Next 
Twelve Months in Afghanistan and Pakistan», Washington, DC: Center for a New American Security, 
(2009), σελ.18 
https://www.files.ethz.ch/isn/101358/2009_06_ExumFickHumayun_TriageAfPak_June09.pdf  
http://www.cnas.org/files/documents/publications/ExumFickHumayun_TriageAfPak_June09.pdf, 
(προσπελάστηκε την 22/4/17). 
273 Περιοχή των Φυλών στο Πακιστάν , όπου η Πακιστανική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει 
εξουσία και έλεγχο. 
274 John R. Emery & Daniel R. Brunstetter, « Drones as Aerial Occupation», Peace Review, (2015) 
27:4, 424-431, σελ. 429, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10402659.2015.1094319?journalCode=cper20 
(προσπελάστηκε την 22/4/17) 
275 Stanford Law School & NYU School of Law, «Living Under Drones», Sept 2012, 
https://law.stanford.edu/wp 
content/uploads/sites/default/files/organization/149662/doc/slspublic/Stanford-NYU-LIVING-UNDER-
DRONES.pdf (προσπελάστηκε την 23/4/17) 
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τραυμάτων έχει να κάνει με το «προκαταβολικό άγχος». Η πραγματική ή υποτιθέμενη 

έλλειψη ελέγχου και αίσθηση ασφάλειας είναι το βασικό στοιχείο του προκαταβολικού 

άγχους. Ασθενείς με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), οι οποίοι σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχουν επίσης τραυματιστεί από επιθέσεις drone βιώνουν την 

αίσθηση της συνεχούς παρουσίας των drones, ή έχουν την αντίληψη ότι τα τελευταία 

είναι εκεί. Οι ασθενείς αυτοί σε μεγάλο βαθμό από πάσχουν από αϋπνία, 

συναισθηματικές βλάβες, και νυχτερινούς τρόμους276.  

 Έτσι ενώ μπορεί κανείς να μετρήσει τις απώλειες αμάχων και τον αριθμό των 

κτιρίων ή των όπλων που καταστράφηκαν, δεν μπορεί να υπολογίσει με κανένα 

τρόπο τον ψυχολογικό αντίκτυπο της ζωής υπό τα drones. Μία έκθεση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφει τις δυσκολίες της ζωής σε μια κατάσταση 

διαρκούς φόβου από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, τις επιπτώσεις στην 

οικογένεια και τις κοινωνικές δομές που προξενούνται από τη θανάτωση των μελών 

μιας αθώας κοινότητας και την απειλή αντιποίνων από τους τοπικούς μαχητές277. 

Αυτά τα αποτελέσματα επηρεάζουν σαφώς τον τρόπο με τον οποίο οι άμαχοι ζουν 

την καθημερινή τους ζωή, μειώνοντας την ποιότητα ζωής τους. 

 Για παράδειγμα πτυχή του δικαιώματος στην ειρήνη αποτελεί η ψυχολογική 

ευεξία των παιδιών. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να φανταστεί κανείς τον αντίκτυπο που 

έχει ο συνεχής φόβος του θανάτου στα παιδιά κατά τα αναπτυξιακά τους χρόνια, με 

τη μεγαλύτερη ανησυχία να αφορά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

Άνθρωποι που έχουν βιώσει καταστάσεις ανάλογες με αιχμαλωσία και συνεχή 

επιτήρηση έχουν δυσκολία να εμπιστευθούν τους άλλους ανθρώπους και εμφανίζουν  

προβλήματα θυμού και έντονη επιθυμία για εκδίκηση.278.  

 Έτσι λοιπόν μπορεί να ειπωθεί ότι η χρήση των drones καθιστά τους  

ανθρώπους εικονικούς αιχμαλώτους στους οποίους δεν έχει διαβαστεί κανένα 

δικαίωμα και δεν τους έχει προσφερθεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία και 

θεμελιώδες ελευθερίες, κυρίως το δικαίωμα στη ζωή, ενώ υπόκεινται στις αυθαίρετες 

αποφάσεις ενός αόρατου ξένου κυρίαρχου που συνεχώς παρακολουθεί279.  

 

                                            
276 John R. Emery & Daniel R. Brunstetter, σελ. 427 
277 International Human Rights and Conflict Resolution Clinic ‘Living Under Drones’, and the 
congressional testimonies from the various Pakistani families, http://chrgj.org/transcripts-of-
testimonies-from-may-8-congressional-hearing-on-u-s-drone-policynow-available/ (προσπελάστηκε 
την 22/4/17)  
278 John R. Emery & Daniel R. Brunstetter, σελ. 428 
279 James DeShaw Rae,  σελ.479 
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4.3  Απόσταση χειριστών από το ΘΕ 
 
 Εκτός των παραπάνω όμως μεγάλη συζήτηση έχει πραγματοποιηθεί και σε 

σχέση με την κατάσταση των χειριστών των ενόπλων ΑΟΣ, σε ότι έχει να κάνει με 

την επαφή τους με το πεδίο της μάχης, την «αχλή του πολέμου»,την απόστασή τους 

από το στόχο και τελικά την κατάσταση κάτω από την οποία χειρίζονται τα UAVs. 

Επικριτές αμφισβητούν την αυξανόμενη χρήση των ενόπλων drones, 

υποστηρίζοντας ότι οι απομακρυσμένοι χειριστές απευαισθητοποιούνται από τα 

αποτελέσματα της μάχης και του κινδύνου να πλησιάζουν αυτοπροσώπως το στόχο 

και σκοτώνουν σα να παίζουν ένα βιντεοπαιχνίδι και όχι σα να βρίσκονται σε έναν 

πόλεμο με πραγματικές συνέπειες ζωής και θανάτου280.  

 Δημιουργούνται έτσι ανησυχίες σχετικά με το ότι η απόσταση του χειριστή και 

η αποστασιοποίηση από τη ζώνη των συγκρούσεων και των στόχων, σε συνδυασμό 

με την πλήρη απουσία αμοιβαίου κινδύνου, μπορεί με κάποιο τρόπο να αυξήσει την 

πιθανότητα λαθών κατά τη στόχευση. Αυτό συχνά εκφράζεται και εξηγείται με 

διαφορετικούς τρόπους. Έτσι σύμφωνα με το λεγόμενο φαινόμενο «PlayStation», η 

ανησυχία είναι ότι η απόσταση και η αποκόλληση των χειριστών που προκαλούν το 

θάνατο μέσω βίντεο τροφοδοσίας το απόγευμα και το βράδυ βρίσκονται σπίτι για ένα 

μπάρμπεκιου με τις οικογένειές τους, μπορεί απλά να τους οδηγήσει στο να μην 

έχουν τη δυνατότητα μιας αρκετά σοβαρής εκτίμηση για τις ηθικές συνέπειες της 

φύσης των ενεργειών τους281. 

 Στο ίδιο πνεύμα, οι επικριτές εκφράζουν και ανησυχίες ότι, επειδή τα drones 

κάνουν πιο εύκολη τη θανάτωση χωρίς κίνδυνο για τις δυνάμεις, οι φορείς χάραξης 

πολιτικής και οι διοικητές ενός κράτους αλλά και οι χειριστές εν τέλει είναι δυνατό να 

μπουν στον πειρασμό να ερμηνεύουν τους νομικούς περιορισμούς σχετικά με το 

ποιος μπορεί να σκοτωθεί, και υπό ποιες συνθήκες , πάρα πολύ διασταλτικά282. Οι 

συνέπειες αυτής της απόσπασης δεν είναι μόνο ότι οι χειριστές δεν έχουν εξοικείωση 

με την κουλτούρα και το περιβάλλον του στόχου, με αποτέλεσμα να μπορεί να 

κάνουν πολύ απλά λάθη στην ερμηνεία της συμπεριφοράς, τα οποία να οφείλονται 

στην άγνοια των τοπικών συνθηκών, αλλά αντίθετα, μπορεί να συμβάλει σε πιο 

συστημικά προβλήματα παρερμηνείας. 
                                            
280 David E. Anderson, Drones and the Ethics of War, RELIGION & ETHICS NEWSWEEKLY (May 14, 
2010), http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2010/05/14/drones-and-the-ethics-of-war/6290/ 
(προσπελάστηκε την 24/9/16)  
281 Craig Martin  σελ. 159 
282 Blank, Laurie R., σελ. 701 
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  Ως αποτέλεσμα της απόστασης και αποστασιοποίησης, οι χειριστές του drone 

είναι βυθισμένοι εξ ολοκλήρου στη δική τους ιδιαίτερη θεσμική υπο-κουλτούρα πίσω 

στο σπίτι, καθώς ζουν και λειτουργούν στα πάτρια εδάφη μακριά από το μέτωπο τω 

εχθροπραξιών. Πέρα από την πιθανότητα ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την 

κατανόησή τους για τις ηθικές επιπτώσεις της εργασίας τους - το προαναφερθέν 

«PlayStation αποτέλεσμα» – ταυτόχρονα υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα όλο αυτό το 

περιβάλλον αποστασιοποίησης να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη 

ακατάλληλων και πρόωρων αξιώσεων ή υποθέσεων σχετικά με τους πιθανούς 

πληθυσμιακούς στόχους. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει τους χειριστές 

στο να παρερμηνεύσουν διφορούμενες πληροφορίες και να αγνοήσουν αποδεικτικά 

στοιχεία, κατά τρόπο ώστε τα παραπάνω να συνάδουν με την ενίσχυση των 

υποθέσεων που έχουν ήδη κάνει, με αποτέλεσμα τη στόχευση λάθος ανθρώπου, ο 

οποίος δεν είχε τελικώς τη χαρακτηριστική συμπεριφορά που αρχικά πίστευαν ότι 

έχει283.  

 Μια μελέτη του περιστατικού στόχευσης το 2010 στο Ουρουζγκάν υποδηλώνει 

ότι το τραγικό σφάλμα στόχευσης μπορεί να εξηγηθεί τουλάχιστον εν μέρει από 

ακριβώς αυτό το είδος του τρόπου διεξαγωγής των παρερμηνεύσεων. Τα ευρήματα 

της επίσημης έρευνας σημειώνουν ότι η ομάδα χειριστών του drone είχε λάβει 

αποδεικτικά στοιχεία που ήταν ασυμβίβαστα με την υπόθεση ότι η ομάδα ήταν μια 

δύναμη των Ταλιμπάν, αλλά ότι τα στοιχεία αυτά είχαν «αγνοηθεί ή υποβαθμιστεί» 

από τους χειριστές284. 

 Από την άλλη πολλοί θεωρούν τις ανησυχίες αυτές σίγουρα θεμιτές, αλλά και 

λίγο αβάσιμες. Πιλότοι που έχουν πετάξει και μαχητικά αεροσκάφη και drones 

εξηγούν ότι ενώ ο χειριστής του F-16 εμπλέκει το στόχο και στη συνέχεια επιστρέφει 

στη βάση του, στην περίπτωση των drones, αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το 

πεδίο της μάχης, το στόχο και τον απόηχο της επίθεσης, καθώς το ποσό του χρόνου 

που δαπανάται για την επόπτευση μιας περιοχής, το οποίο μερικές φορές φθάνει τις 

εκατοντάδες ώρες, είναι αφιερωμένο σε μια ενιαία αποστολή και δημιουργεί μια 

μεγαλύτερη αίσθηση της οικειότητας από ό, τι με άλλα αεροσκάφη, 

απομυθοποιώντας έτσι το μύθο της νοοτροπίας Playstation. Επιπλέον, το UAV 

παραμένει πάνω από τη θέση της επίθεσης και μετά την εκτόξευση μιας επίθεσης 
                                            
283 Craig Martin, σελ. 164 
284 David S. Cloud, ‘Anatomy of an Afghan War Tragedy’, Los Angeles Times, 10 April 2011, 
http://articles.latimes.com/2011/apr/10/world/la-fg-afghanistan-drone-20110410 (προσπελάστηκε την 
6/6/16) 
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προχωρά άμεσα σε μια εκτίμηση των ζημιών μάχης. Έτσι εκτιμάται ότι οι  πιλότοι των 

UAV και οι χειριστές των αισθητήρων έχουν σημαντικά μεγαλύτερη εμπλοκή με το 

πεδίο της μάχης και την καταστροφή του πολέμου από τους άλλους πιλότους285, ενώ  

η ανησυχία σχετικά με  την απόσταση και την απόσπαση κατευνάζεται και από την 

άποψη ότι αυτή αποτελεί στην πραγματικότητα περισσότερο ένα συν παρά μια 

αδυναμία, δεδομένου ότι δημιουργεί τις συνθήκες μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 

με λιγότερο άγχος και πίεση.  

 Δεν είναι όμως η ψυχική κατάσταση του εισβολέα που έχει σημασία, αλλά 

μάλλον η ικανότητα του να προσδιορίσει σωστά νόμιμους στόχους και να αποφύγει 

παράπλευρες ζημιές στο μέτρο του δυνατού. Με άλλα λόγια, η ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας είναι εκείνη που θα προστατεύσει καλύτερα τον άμαχο πληθυσμό. Δεν 

έχει σχέση εάν η ορθή εφαρμογή πηγάζει από ένα αίσθημα συμπόνιας, μια δέσμευση 

με το κράτος δικαίου, τον επαγγελματισμό ή μια υποτιθέμενη επιθυμία να κερδίσει 

αυτό που γίνεται αντιληπτό ως ένα παιχνίδι βίντεο. Αυτό που έχει σημασία για τον 

άμαχο είναι τα αποτελέσματα στο έδαφος286. 

 Παρ 'όλα αυτά, η ηθική άνεση που  μπορεί να προσφέρει η απόσταση, δεν 

είναι σίγουρο ότι μπορεί να επεκταθεί τόσο όσο μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ακριβώς 

επειδή ο στόχος προβάλλεται μέσα από μια οθόνη αντί μέσω κλισιοσκοπίου, δεν 

σημαίνει ότι η αφαίρεση μιας ζωής δεν έχει καμία επίδραση στο πρόσωπο που τραβά 

τη σκανδάλη. Ίσως να προκαλεί έκπληξη, αλλά όπως ακριβώς και οι πιλότοι των jet 

μπορεί να υποφέρουν από διαταραχή μετα-τραυματικού στρες (PTSD), έτσι 

υπάρχουν επίσης περιπτώσεις μεταξύ πιλότων drone, οι οποίοι υποφέρουν από το 

ίδιο στρες, χωρίς να έχουν ποτέ προσωπικά βρεθεί καν σε (ή πάνω από) το θέατρο 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων287. Άλλωστε το υλικό των drone μπορεί να είναι 

εξίσου γραφικό όπως και αυτό ενός ελεύθερου σκοπευτή, εγείροντας ερωτήματα 

σχετικά με το αν η γεωγραφική απόσταση παρέχει στην πραγματικότητα  και ηθική 

απόσταση, ή τουλάχιστον κάποια ηθική απόσταση μεγαλύτερη από αυτή που 

βιώνεται από έναν ελεύθερο σκοπευτή288. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια μελέτη σχετικά 

με το αν οι συχνότητες εμφάνισης των PTSD (μετατραυματικό στρες) μεταξύ των 

                                            
285 Blank, Laurie R., , σελ. 701-702 
 
286 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law”’, σελ.9 
287 David Whetham (2013) Killer Drones, The RUSI Journal, 158:3, 21-32, σελ 21 
http://dx.doi.org/10.1080/03071847.2013.8075820 (προσπελάστηκε την 7/6/16) 
288 Οπ.π. 
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φορέων drone μακροπρόθεσμα μπορεί  να αποδειχθούν σημαντικά διαφορετικές - 

ποσοτικά και ποιοτικά - με εκείνες μεταξύ των μαχητών που είναι φυσικά παρόντες 

στο πεδίο της μάχης. 

 

4.4 Καταλογισμός Ευθύνης και διαφάνεια 
  
 Οι Συμβάσεις της Γενεύης και το διεθνές εθιμικό δίκαιο απαιτούν από τα κράτη 

κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων να εφαρμόζουν συγκεκριμένες 

διαδικαστικές εγγυήσεις, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις αρχές της 

διάκρισης, της αναλογικότητας και προφυλάξεις στις επιθέσεις. Προκειμένου να 

ικανοποιούνται αυτές οι υποχρεώσεις λοιπόν τα κράτη οφείλουν να δημιουργούν 

ειδικούς μηχανισμούς για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την επιβολή, τα οποία 

είναι όλα πτυχές του καταλογισμού ευθύνης, και αυτά με τη σειρά τους απαιτούν ένα 

ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας κατά την υλοποίηση των πάσης φύσεως ενεργειών 

τους289. 

 Όμως η διαφάνεια και καταλογισμός ευθύνης αποτελούν ένα σημαντικό νομικό 

ζήτημα σε ότι αφορά τα χτυπήματα μέσω drone. Το πρόγραμμα στοχευμένης 

θανάτωσης των ΗΠΑ που στηρίζεται στα drones και διεξάγεται σε χώρες όπως η 

Υεμένη και το Πακιστάν συνεχίζει να είναι απόρρητο, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να 

αρνείται να αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξή του, ακόμη και αν κυβερνητικοί 

εκπρόσωποι, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου του Προέδρου Ομπάμα, κάνουν 

αναφορά σε αυτό290. Για το μεγαλύτερο μέρος, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν σχολιάζει 

ή δεν  αναγνωρίζει τις αναφερόμενες επιθέσεις drone που λαμβάνουν χώρα εκτός 

του «καυτού» πεδίου της μάχης, και δεν δημοσιοποιεί τους καταλόγους με τα 

ονόματα των στόχων εναντίων των οποίων απευθύνονται ή αυτών που σκοτώθηκαν. 

Ανώτεροι αξιωματούχοι της διοίκησης Ομπάμα έχουν προσφέρει κατά καιρούς 

κάποια πλάγια ενημέρωση του προγράμματος επιθέσεων μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών, αλλά αυτή χαρακτηρίζονταν από ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 

γενικότητας, με λίγα πραγματικά στοιχεία ή λεπτομέρειες σχετικά με τη νομική 

ανάλυση του θέματος. Ακόμη και η ομιλία του Πρόεδρου Ομπάμα για τα μη 

                                            
289 Craig Martin, σελ. 153 
290 ‘Obama’s Speech on Drone Policy’, The New York Times, 23 May 2013, 
http://www.nytimes.com/2013/05/24/us/politics/transcript-of-obamas-speech-on-drone- 
policy.html?pagewanted=all. 
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επανδρωμένα αεροσκάφη, που δόθηκε  στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, στις 23 

Μαΐου, το 2013291, δεν χρησίμευσε για να ρίξει περισσότερο φως στο θέμα.  

 Από την άλλη αν και οι επιχειρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του 

στρατού στο Αφγανιστάν δεν είναι επισήμως απόρρητες, δεν υπάρχει επαρκής 

διαφάνεια και λογοδοσία σε σχέση και με τα χτυπήματα μέσω drone στο Αφγανιστάν. 

Έτσι μέχρι σήμερα σχεδόν τα πάντα γύρω από τις αμερικανικές επιθέσεις drone 

καλύπτονται από ένα πέπλο μυστικότητας. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να 

περιγραφούν οι πρακτικές ή οι εσωτερικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν, αλλά και 

αδύνατο να γνωρίζουμε τί ακριβώς πιστεύουν οι αμερικανοί αξιωματούχοι σχετικά με 

το αν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί για την χρήση των drones καθώς και το αν και 

πώς αυτοί έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια292.  

 Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πολλοί να υποστηρίζουν ότι αυτή η έλλειψη 

διαφάνειας σε σχέση με τις επιδρομές με drones είναι ένα χαρακτηριστικό του 

προγράμματος που από μόνο του αποτελεί μια ξεχωριστή παραβίαση των νομικών 

υποχρεώσεων. Ειδικοί εισηγητές εκθέσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο 

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

υποστήριξαν αμφότεροι ότι οι υποχρεώσεις τόσο του ΔΑΔ όσο και του ΔΔΑΔ 

απαιτούν από τα κράτη να παρέχουν κάποιο βαθμό διαφάνειας, και να αναπτύξουν 

επίσημους μηχανισμούς λογοδοσίας, κατά την άσκηση των θανατηφόρων 

χτυπημάτων μέσω drone - και ότι η παράλειψη αυτή συνιστά μια ξεχωριστή 

παραβίαση του διεθνούς δικαίου293, ενώ επιπλέον, καθιστά αδύνατο να εκτιμηθεί 

σωστά o βαθμός στον οποίο οι επιδρομές διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.  

 Το παράδειγμα του χτυπήματος του 2010 στο Ουρουζγκάν, το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα μια έρευνα και τη δημοσιοποίηση της περίληψης των πορισμάτων της 

έρευνας και των επιβληθέντων κυρώσεων, είναι μια εξαίρεση που αναδεικνύει τον 

κανόνα, ενώ πολλές από τις περιπτώσεις που αναφέρονται από την UNAMA και 

άλλους που εργάζονται στον ίδιο τομέα, αποκαλύπτουν ένα μοτίβο συμπεριφοράς 

κατά το οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις αρνούνται αρχικά την ύπαρξη ή την έκταση 

ανάμιξης αμάχων μετά από χτυπήματα, και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

                                            
291 Obama, ‘Remarks by the President at National Defense University’, 23 Μαϊ 2013, 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-
university (προσπελάστηκε την 11/6/16) 
292 Brooks, Rosa,  σελ. 89 
293 Alston, ‘Report of the Special Rapporteur’, 26; Emmerson, ‘Interim-Report of the Special 
Rapporteur’, 12; Emmerson, ‘Report of the Special Rapporteur’, 9; Hayes, ‘Report of the Special 
Rapporteur’, 20–2.  
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επιδίδονται σε σκόπιμη προσπάθεια να αποκρύψουν ή να καταστείλει γεγονότα που 

σχετίζονται με τα συμβάντα294. Από την άλλη υπάρχει μικρή ένδειξη ότι συνήθως 

διεξάγονται έρευνες σε περιπτώσεις εικαζόμενης απώλειες αμάχων, από τις οποίες 

θα μπορούσαν να εξαχθούν διδάγματα, αλλά και σε περιπτώσεις παραβιάσεων του 

ΔΑΔ, η λήψη μέτρων για την επιβολή των νομικών υποχρεώσεων είναι ελάχιστη έως 

μηδαμινή. Ακόμα και όταν έχει αναληφθεί κάποια έρευνα, υπάρχει συνήθως πολύ 

λίγη μετέπειτα γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα ευρήματα295. 

 

4.3 Διεθνής Ευθύνη 
 
 Ο χαρακτηρισμός μιας ενέργειας του κράτους ως διεθνώς παράνομη διέπεται 

από το διεθνές δίκαιο και η  διεθνώς άδικη πράξη του κράτους μπορεί να συνιστάται 

τόσο σε πράξη όσο και παράλειψη296. Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου 

στοιχειοθετεί διεθνή ευθύνη ανεξάρτητα αν το κράτος επικαλείται το εσωτερικό του 

δίκαιο. Ο καταλογισμός της παράνομης πράξης στο κράτος αποτελεί προϋπόθεση 

στοιχειοθετήσεως της διεθνούς ευθύνης. Το ΔΔΧ έχει κρίνει ότι το κράτος ευθύνεται 

για τις πράξεις όλων των οργάνων του297. Όχι μόνο για τις ενέργειες οποιοδήποτε 

κρατικού οργάνου, αλλά δεσμεύεται διεθνώς ακόμη και από ενέργειες που 

προέρχονται από φαινομενικά αναρμόδιο όργανο ή από όργανο που καλόπιστα 

θεωρούσε πως είχε σχετική αρμοδιότητα. Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται και οι 

πράξεις φυσικών ή νομικών προσώπων που ενώ δεν έχουν επίσημη κρατική ιδιότητα 

θεωρούνται ως ενέργειες του κράτους. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που τα 

πρόσωπα έχουν εξουσιοδοτηθεί από το δίκαιο του κράτους να ασκήσουν στοιχεία 

κυβερνητικής λειτουργίας ή το κράτος κατευθύνει ή ελέγχει τις ενέργειες τους. 

Πρόκειται για πρόσωπα που ενεργούν de facto ως όργανα του κράτους διότι δρουν 

στην ουσία σύμφωνα με τις εντολές ή τις κατευθύνσεις του κράτους298. Αναγκαία 

προϋπόθεση συνιστά η απόδειξη της άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου εκ μέρους 

του κράτους, δηλαδή άσκηση γενικού ελέγχου από το κράτος στα εν λόγω πρόσωπα 

                                            
294 Craig Martin σελ. 155 
295 Οπ.π σελ. 156 
296 ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran) 
(1980), http://www.icj-cij.org/en/case/64 (προσπελάστηκε την 20/4/17) 
297 ICJ, “Difference Relating to Immunity from Legal process of a Special Rapporteur”, (1999), 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/100/100-19990429-ADV-01-00-EN.pdf (προσπελάστηκε την 
20/4/17) 
298 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran) και ICTY v 
Tadic (1995,1997), http://www.icty.org/case/tadic/4 (προσπελάστηκε την 15/6/17) 
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ή ομάδες και συγκεκριμένη εντολή ή οδηγία για την τέλεση των παρανόμων 

πράξεων299.   Για πράξεις ιδιωτών το κράτος καταρχάς δεν ευθύνεται. Ωστόσο μπορεί 

να φέρει ευθύνη αν τις αναγνωρίζει ή αν τις υιοθετηθεί ως δική του συμπεριφορά300.  

Ο άδικος χαρακτήρας μιας πράξεως που σε κάθε περίπτωση θα συνιστούσε 

παραβίαση του διεθνούς δικαίου αίρεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις όπως η 

νόμιμη άμυνα σύμφωνα με το Χάρτη των ΗΕ, τα αντίμετρα, η ανωτέρα βία κλπ. Σε 

καταστάσεις ενόπλων συρράξεων είναι απόλυτα λογικό οι ιεραρχικά ανώτεροι 

(αξιωματικοί και υπαξιωματικοί) να φέρουν μεγαλύτερο βάρος ευθύνης. Η ευθύνη 

ανωτέρου συνεπάγεται την ποινική ευθύνη εκείνων που έχουν διοικητική εξουσία επί 

τρίτου φυσικού προσώπου, στην περίπτωση εκείνη που ο τρίτος τελέσει έγκλημα και 

ο ανώτερος ενεργώντας με δόλο παραλείπει να παρεμποδίσει ή να τιμωρήσει το 

δράστη301. Έχει επεκταθεί η ατομική ποινική ευθύνη η οποία αντιδιαστέλλεται στην 

ευθύνη των κρατών. Τα άτομα είτε είναι κρατικοί αξιωματούχοι είτε μεμονωμένα 

πρόσωπα, είναι υπόλογα για τις περιπτώσεις των σοβαρών παραβιάσεων του 

διεθνούς δικαίου (εγκλήματα πολέμου, τρομοκρατία, εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας). Στο ζήτημα κατά πόσο απαιτείται η διαπίστωση υπαιτιότητας (στάση 

από πρόθεση ή σε απερισκεψία) των κρατικών αξιωματούχων για να στοιχειοθετηθεί 

ευθύνη των κρατών, τα διεθνή δικαστήρια δεν υπεισέρχονται σε υποκειμενική στάση 

των προσώπων.   

Κατά τον Cassese302 η διαδικασία απόδειξης ότι ένα κράτος ευθύνεται  για 

πράξεις που τελέστηκαν από άτομα τα οποία δεν λειτουργούν ως αξιωματούχοι του 

είναι πολύ δύσκολη. Είναι απαραίτητο να αποδειχθεί ότι όλες ανεξαιρέτως οι πράξεις 

που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων εντολών από 

πλευράς του κράτους αυτού. Στην υπόθεση του διπλωματικού και προξενικού 

προσωπικού των ΗΠΑ στην Τεχεράνη (1980) το ΔΔΧ απεφάνθη ότι “Το κράτος είναι 

υπόλογο μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί η δική του συμπεριφορά μέσω παράλειψης, 

ότι δηλαδή παρέλειψε να ενεργήσει σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες (υπόθεση US 

Diplomatic and Consular staff in Tehran)303.  

                                            
299 Κων/νος Αντωνόπουλος, «Δίκαιο της χρήσης βίας», στο Κων/νος Αντωνόπουλος και Κων/νος 
Μαγκλιβέρας (επιμ), «Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας», Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδοση, σελ. 465  
300 Άρθρο 11 περί ευθύνης κρατών και United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 
301 Άρθρα 86 και 87 του Πρωτοκόλλου Ι (1977)   
302 Antonio Cassese, «Διεθνές Δίκαιο»  εκδ GUTENBERG , επιμέλεια Φωτεινή Παζαρτζή σε μτφ 
Ιωάννη Σαριδάκη, 2012. 
303 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran) 
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Στα πλαίσια των παραπάνω η νομιμότητα της στοχευμένης θανάτωσης με 

ένοπλα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και το ποιός έχει την τελική ευθύνη γι’ 

αυτές είναι ένα πολυσυζητημένο και πολύπλοκο θέμα. Η συζήτηση είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκη, επειδή τείνει να περιλαμβάνει επιχειρήσεις διαφόρων ειδών, που 

διεξάγονται από διάφορους φορείς, σε μια σειρά από πολύ διαφορετικές συνθήκες. 

Το πρόγραμμα στοχευμένης θανάτωσης των ΗΠΑ που βασίζεται στα drones 

εκτείνεται από δραστηριότητες που διεξάγονται από το στρατό, στη δημόσια 

αναγνωρισμένη μη διεθνή ένοπλη σύρραξη στο Αφγανιστάν, και σε επιχειρήσεις της 

CIA στις περιοχές των φυλών του Πακιστάν, στην Υεμένη και στη Σομαλία, καμιά από 

τις οποίες δεν αποτελεί μια ένοπλη σύγκρουση, όπως αυτή ορίζεται παραδοσιακά, ή 

μια ένοπλη σύγκρουση στην οποία οι ΗΠΑ να αποτελούν εμπόλεμο μέρος. Έτσι 

εμπλέκονται ένας αριθμός διαφορετικών νομικών καθεστώτων, ενώ ο βαθμός στον 

οποίο κάθε ένα λειτουργεί και το κατά πόσον ή πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν 

είναι ταυτόχρονα περίπλοκο αλλά και  αντικείμενο διαφωνίας304. 

 Η στοχοθετημένη θανάτωση μέσω drones λοιπόν ίσως προκαλεί περισσότερα 

προβλήματα από όσα λύνει και υπονομεύει τη σταθερότητα των κοινοτήτων όπου 

λαμβάνουν χώρα οι επιθέσεις305. Κατά τον Joseph Pugliese, ο  πόλεμος κατά της 

τρομοκρατίας έχει οδηγήσει στην «αγορά της κρατικής ασφάλειας μέσω της άσκησης 

εργαλειοποιημένης  βίας» και η χρήση των drones για την εκτέλεση μιας πολιτικής 

στοχευμένων θανατώσεων, από κοινωνίες που αγνοούν τις γκρίζες ζώνες, και 

τοποθετούν όλη την πίστη τους στην τεχνολογία και σε ένα μελλοντικό κόσμο 

συνεχούς επιτήρησης, θέτουν τεράστιους κινδύνους για το θεμελιώδες δικαίωμα των 

ατόμων να ζουν ειρηνικά306. Είναι αναγκαίο λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

για τον περιορισμό των συνεπειών και για τη συμμόρφωση όσο το δυνατό 

περισσότερο με τις επιταγές της ηθικής και των νόμων των ενόπλων συγκρούσεων. 

 Η επίτευξη του πολεμικού σκοπού στηρίζεται στην τεχνολογία και τεχνολογικά 

επιτεύγματα όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δίνουν τεράστιο τακτικό και 

στρατηγικό πλεονέκτημα στους κατόχους τους. Η υπερβολική εξάρτηση όμως από 

αυτή την τεχνολογία, η οποία θεωρείται ότι είναι πολύ χειρουργική και ακριβής (πιο 

ακριβής από ό, τι στο παρελθόν), αναπαράγει μια «κουλτούρα του θανάτου» και 

                                            
304 Craig Martin, σελ. 143 
305 Stephanie Carvin, σελ. 135 
306 James DeShaw Rae, σελ.479 
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οδηγεί στην υπονόμευση του δικαιώματος των ανθρώπων σε μη εμπόλεμες ζώνες να 

ζουν ειρηνικά307.   

 Η χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών επομένως εγείρει σημαντικά 

ερωτήματα σχετικά με το τί θα σημαίνει στο μέλλον το δικαίωμα στη ζωή αλλά και η 

ίδια η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι όπως εξελίσσονται η τεχνολογία 

των drone αλλά και οι σχετικοί νομικοί και ηθικοί κανόνες. Σε έναν κόσμο όμως στον 

οποίο οι παραδοσιακές έννοιες της κρατικής κυριαρχίας είναι ρευστές, οι απειλές 

άμορφες και οι κανόνες της ένοπλης σύγκρουσης διφορούμενες, είναι δύσκολο 

κάποιος να αρνηθεί σε ένα κράτος το δικαίωμα της αυτοάμυνας κατά των 

τρομοκρατικών ομάδων308 όσο και αν ο τρόπος με τον οποίο ασκεί αυτό το δικαίωμα 

εγείρει ερωτήματα και αποτελεί αντικείμενο κριτικής κι αντιπαράθεσης.  

 

                                            
307 James DeShaw Rae, σελ.479 
308 John R. Emery & Daniel R. Brunstetter, σελ. 430 
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Κεφάλαιο 5ο : Σύγχρονες Προκλήσεις 

5.1 Ανάγκη για Νέο Πλαίσιο; 
 
 Σε θεωρητικό πλαίσιο υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το αν η χρήση μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών για την επίτευξη πολεμικών σκοπών είναι σύμφωνη με 

το δίκαιο πολέμου και τις αρχές του. Τα ίδια τα χαρακτηριστικά που κάνουν το drone 

ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη συμμόρφωση με το ΔΑΔ, θα μπορούσαν επίσης, κατά 

παράδοξο τρόπο, να συμβάλλουν, έμμεσα, όχι μόνο σε περισσότερα λάθη 

στόχευσης και αποτυχίες σε σχέση με τις προφυλάξεις κατά την επίθεση, όταν έχει 

εντοπισθεί ένας νόμιμος στόχος, οδηγώντας έτσι σε υψηλότερα και ίσως ανεπίτρεπτα 

ποσοστά «παράπλευρων απωλειών», αλλά επίσης, και σε περισσότερες επιθέσεις 

εναντίον αμάχων που λανθασμένα μπορεί να χαρακτηριστούν ως μαχητές ή ότι 

λαμβάνουν άμεσα μέρος στις εχθροπραξίες309.  

 Πλέον «τα drones δεν έχουν δημιουργήσει μια επανάσταση στις νομικές 

υποθέσεις»310 αλλά θέτουν τη συζήτηση σχετικά με το «πού τοποθετούνται» οι 

ένοπλες αποστολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Διεθνές Δίκαιο311. Ο 

Christof Heyns, ερευνητής του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες 

εκτελέσεις, έθεσε το ερώτημα εάν είναι χρονικά η κατάλληλη στιγμή αλλαγής του 

διεθνούς νομικού συστήματος που οικοδομήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο312. 

Οι αλλαγές τόσο στον τρόπο διεξαγωγής των εχθροπραξιών όσο και στους 

συμμετέχοντες σε αυτές ίσως επιτάσσουν την ανάπτυξη ενός εκσυγχρονισμένου 

Διεθνούς Δικαίου με την ανάδειξη νεότερων κανόνων.  

 Η ελπίδα ότι «αυστηρότεροι κανόνες θα προκύψουν τελικά για να ελέγχουν τη 

χρήση [των drones] και να ενισχύσουν γενικά τον έλεγχο του εθνικού εναέριου χώρου 

μέσω του Διεθνούς Δικαίου, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον διενέξεις και 

                                            
309 Craig Martin, σελ. 165 
310 O’Connell Mary Ellen, “The International Law of Drones.” , American Society of International Law, 
Vol. 14, Issue 37, 12 Nov 2010, https://www.asil.org/insights/volume/14/issue/37/international-law-
drones (προσπελάστηκε την 30/6/17) 
311 Philip Alston, «Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 
Executions», New York: United Nations General Assembly, (2010), σελ. 3–5, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf 
(προσπελάστηκε την 2/7/16) 
312 Eyder Peralta, “U.N. Investigator:U.S.Drone Program May Challenge International Law,” National 
Public Radio, available at http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2012/06/21/155509423/u-n-
investigator-u-s-drone-program-may-challenge-international-law (προσπελάστηκε την 4/4/17)  
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εντάσεις313» είναι μια πραγματικότητα ενώ στον αντίποδα κάποιοι λιγότερο 

αισιόδοξοι, επιφυλάσσονται κατά πόσον διαφαίνονται αλλαγές στο διεθνές νομικό 

σύστημα314. Ανεξάρτητα εάν για την αντιμετώπιση των επιθέσεων μέσω drone 

διαμορφωθεί αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο στην πάροδο του χρόνου, είναι 

γεγονός ότι στον εν εξελίξει πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, η πολιτική ηγεσία που 

λαμβάνει τις αποφάσεις και τα όργανα που τις εκτελούν, είναι εκείνοι που 

παραμένουν οι κρίσιμοι παράγοντες για τις τελικές αποφάσεις και τη διεξαγωγή των 

εν λόγω επιθέσεων315. Στο άναρχο διεθνές σύστημα άλλωστε ο τρόπος που ένα 

κράτος αποφασίζει το είδος της αποτροπής εξαρτάται από τις επιλογές, τις 

αποφάσεις, τη φύση της ίδια της κοινωνίας316.  

 Με βάση τις εξελίξεις τόσο στην κοινωνία όσο και στον τομέα της τεχνολογίας 

και των μέσων πολέμου, υποστηρίζεται ότι το διεθνές νομικό σύστημα είναι 

αναχρονιστικό από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, αναμφισβήτητα, 

εντελώς ανεπαρκές από τη σκοπιά του κράτους δικαίου. Έτσι σήμερα μπορεί κανείς 

να σημειώσει ότι οι επιθέσεις μέσω drone δεν αποτελούν ένα ζήτημα παραβίασης του 

νόμου, αλλά ένα κενό του νόμου, μιας και δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο 

που να μπορεί να τις ενσωματώσει317. Οι συνεχείς αυτές επιθέσεις, έχουν καταστήσει 

το διεθνές δίκαιο, σε ότι αφορά τη χρήση ένοπλης βίας, όχι απλώς ασαφές ή 

διφορούμενο, αλλά ουσιαστικά απροσδιόριστο, διαβρώνοντας ίσως την αξία του 

δικαίου ως δείκτη της κρατικής συμπεριφοράς και ενός μέσου που καθιστά τα κράτη 

υπόλογα. Είναι γεγονός ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το τί συνιστά μια 

ένοπλη σύγκρουση, σχετικά με το ποιός μετράει ως πολεμιστής, και σχετικά με το τί 

συνιστά μια άμεση απειλή, τότε ο νόμος δεν μπορεί να αποτελέσει πλέον ένα 

οδηγό318 για τη συμπεριφορά των κρατών στις σχέσεις τους τόσο με άλλα κράτη όσο 

και με μη κρατικούς δρώντες . 

                                            
313  Gbenga Oduntan, «Sovereignty and Jurisdiction in the Airspace and Outer Space, Legal Criteria 
for Spatial Delimitation», Routledge Research in International Law (London: Routledge,2012), σελ. 82 
314 Alison J.Williams, “A Crisis in Aerial Sovereignty? Considering the Implications of Recent Military 
Violations of National Airspace,” Area, vol. 42, no. 1 (2010): 52-53, 
https://www.researchgate.net/publication/229809086_A_crisis_in_aerial_sovereignty_Considering_the
_implications_of_recent_military_violations_of_national_airspace (προσπελάστηκε την 1/7/16) 
315 Matthias Maass «From U-2s to Drones: U.S. Aerial Espionage and Targeted Killing during the 
Cold War and the War on Terror», Comparative Strategy, (2015) 34:2,218-238, σελ. 
230http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01495933.2015.1017385 (προσπελάστηκε την 
14/4/17)  
316 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Εκδ.Ποιότητα, Αθήνα 2011   
317 Brooks, Rosa, σελ. 98 
318 Brooks, Rosa, σελ. 98 
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 Από την άλλη πλευρά, οι θέσεις που διατυπώνονται από την πλευρά των ΗΠΑ 

σχετικά με τις επιθέσεις drone και οι δικαιολογίες που εγείρονται από μέρους τους 

σίγουρα θέτουν σοβαρές προκλήσεις για το διεθνές κράτος δικαίου, αλλά δεν είναι κι 

εύκολο να καταδικαστούν. Αν και αυτές οι επιθέσεις (ή, ακριβέστερα, οι νομικές 

θεωρίες που τις διέπουν) αμφισβητούν το διεθνή κανόνα δικαίου, από την άλλη , 

αποτελούν μια προσπάθεια να ανταποκριθούν σε κενά και αποτυχίες του διεθνούς 

συστήματος319. Είναι εύκολο να επιμένει κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα 

πρέπει να κάνουν  χρήση βίας χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, για παράδειγμα, αλλά είναι και αναμφισβήτητο ότι το Συμβούλιο 

Ασφαλείας πολλές φορές βρίσκεται αγκυλωμένο σε αναχρονιστικούς κανόνες 

συμμετοχής, ψήφου και δυνατότητας θέσεως βέτο, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι 

αναμφισβήτητα ασυνεπείς με τα πρότυπα κανόνων του δικαίου. Ομοίως, είναι εύκολο 

να επισημάνει κανείς τον παραλογισμό του αμερικανικού ορισμού της «επικείμενης 

απειλής», αλλά και  οι ΗΠΑ δεν είναι εντελώς λάθος να υποστηρίζουν ότι οι 

παραδοσιακοί ορισμοί της επικείμενης απειλής είναι ανεπαρκείς στο πλαίσιο των 

απειλών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια320. Τέλος είναι 

εύκολο να αντικρούει κανείς τα αμερικανικά επιχειρήματα σχετικά με την κρατική 

κυριαρχία, αλλά και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απαραίτητα λάθος να 

υποστηρίζουν ότι όταν πολλές ζωές μπορεί να είναι σε κίνδυνο, και το κυρίαρχο 

κράτος ανήμπορο ή απρόθυμο να επέμβει, η κυριαρχία σίγουρα δεν μπορεί να είναι 

ένα απόλυτο εμπόδιο στην παρέμβαση321. 

 Τα παραπάνω δείχνουν, λοιπόν, για μια ακόμη φορά ότι ίσως είναι αναγκαία 

μια διαδικασία νομικής αλλαγής, ώστε να πάψουν να υφίστανται διφορούμενες 

απόψεις και διλήμματα322. Ίσως, για παράδειγμα, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να 

αναπτύξει μια θεωρία του jus ad vim (δίκαιο σχετικά με τη δίκαιη χρήση δύναμης, 

δίκαιος πόλεμος, vim=σθένος) που να καταλαμβάνει το χώρο ανάμεσα στον πόλεμο 

και την ειρήνη: ένας νόμος και η ηθική που αφορούν εν εξελίξει αλλά διακριτές 

χρήσεις μικρότερης κλίμακας βίας, όπως ο Daniel Brunstetter και Μέγκαν Braun 

έχουν υποστηρίξει323. Ίσως πλέον λοιπόν να χρειάζονται νέα διεθνή όργανα ικανά να 

                                            
319 Οπ, σελ. 99 
320 Οπ.π 
321 Οπ.π 
322 Οπ.π 
323 Daniel Brunstetter&Megan Braun, «From Jus ad Bellum to Jus ad Vim: Recalibrating Our 
Understanding of the Moral Use of Force», Ethics & International Affairs, 27, (2013) pp 87-106, σελ. 
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ασκήσουν διαιτησία σε τέτοιες χρήσεις της δύναμης, οι οποίες κάνουν την εμφάνισή 

τους όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στη διεθνή σκηνή, μέσω της ανάληψης 

δράσεων από μη κρατικούς δρώντες εναντίον κρατών, χωρίς να γνωρίζουν 

εδαφικούς και συνοριακούς περιορισμούς. 

5.2 Jus ad Vim 
 
 H θεωρία του jus ad vim (δίκαιο σχετικά με τη δίκαιη χρήση δύναμης, δίκαιος 

πόλεμος, vim=σθένος) έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική εξαιτίας της ασάφειας του 

πολέμου κατά της τρομοκρατίας, όπου μεγάλο μέρος της στρατιωτικής 

δραστηριότητας, όπως οι επιθέσεις drones και οι επιδρομές των ειδικών δυνάμεων, 

είναι σαφώς μικρότερης κλίμακας από το επίπεδο των εχθροπραξιών που 

συσχετίζονται παραδοσιακά με τον πόλεμο324.  

 Ο Walzer αποκαλεί το δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει αυτά τα μέτρα jus ad 

vim (δίκαιη χρήση βίας) και το εφαρμόζει για χρήσεις βίας από ένα κράτος κατά 

κρατικών αλλά και μη κρατικών φορέων, εκτός της επικράτειας ενός κράτους, οι 

οποίες χρήσεις υπολείπονται της δυναμικής και της διάρκειας που συνδέονται με τις 

παραδοσιακές πολεμικές επιχειρήσεις. Σε σύγκριση με τις πολεμικές ενέργειες, οι 

δράσεις υπό το jus ad vim παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο για τα στρατεύματά, 

έχουν μια καταστροφική έκβαση που είναι πιο προβλέψιμη και μικρότερης κλίμακας, 

περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο των αμάχων, και συνεπάγονται χαμηλότερη 

οικονομική και στρατιωτική επιβάρυνση. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν τις δράσεις 

jus ad vim πιο εύκολες στο να δικαιολογηθούν από τους πολιτικούς, σε σύγκριση με 

τις πράξεις του συμβατικού πολέμου, αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι 

ενέργειες αυτές είναι ηθικές και  νόμιμες ή ότι δεν έχουν δυνητικά φαύλες 

συνέπειες325. 

 Η ανάγκη για μια θεωρία του jus ad vim προκύπτει από την αντίληψη ότι στις 

σύγχρονες και μελλοντικές συγκρούσεις η ευρείας κλίμακας χρήση βίας μπορεί να 

αντικατασταθεί από μικρής κλίμακας βία ή βία που εφαρμόζεται «χειρουργικά», η 

οποία όχι μόνο έχει πιο περιορισμένα και προβλέψιμα αποτελέσματα, όπως οι 

μειωμένες παράπλευρες απώλειες, αλλά κοστίζει  λιγότερο και δεν θέτει τους 

                                                                                                                                        
87 https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2013/from-jus-ad-bellum-to-jus-ad-vim-recalibrating-
our-understanding-of-the-moral-use-of-force/ (προσπελάστηκε την 4/7/17) 
324 Οπ.π 
325 Οπ.π 
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στρατιώτες της χώρας που την εφαρμόζει σε κίνδυνο326. Η ηθική του jus ad vim 

εξυπηρετεί τη στροφή προς τα χαμηλότερα επίπεδα βίας, η οποία κατέστη δυνατή 

από τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως τα αεροσκάφη, και από το μεγάλο οικονομικό 

και στρατιωτικό κόστος του πολέμου, ενώ βοηθείται και η αντιμετώπιση των ηθικών, 

στρατηγικών και γραφειοκρατικών διλημμάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

πολιτικοί και οι θεωρητικοί του πολέμου.  

5.3  Drones και Jus ad Vim 
 
 Παραδοσιακά, οι θεωρητικοί έχουν εντοπίσει μια απότομη διχοτόμηση μεταξύ 

ειρήνης και πολέμου. Ωστόσο, οι σύγχρονες συγκρούσεις συμβαίνουν σε περιοχές 

όπου οι μηχανισμοί επιβολής του νόμου δεν είναι βιώσιμη επιλογή, ενώ το επίπεδο 

των εχθροπραξιών που αναπτύσσεται δεν είναι δικαιολογημένο. Τις περισσότερες 

φορές, η απειλή δεν προέρχεται από ένα κράτος αλλά από μη κρατικούς φορείς που 

λειτουργούν μέσα από ένα κράτος που δεν μπορεί ή δεν προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή. Όπως είναι γνωστό ο αγώνας κατά της 

τρομοκρατίας δημιούργησε ενδιάμεσους χώρους μεταξύ των χωρών, όπου 

χρησιμοποιείται η θανατηφόρα δύναμη σε συνεπή και περιορισμένη κλίμακα, χωρίς 

όμως να έχει κηρυχτεί πόλεμος327. Ως πράξεις περιορισμένης δύναμης, οι επιθέσεις 

drone είναι μια βασική τακτική στον αγώνα ενάντια σε μη κρατικούς φορείς που 

πλημμυρίζουν αυτές τις περιοχές, όπως η Αλ Κάιντα και οι σύμμαχοι της. Η 

συχνότητά τους, ο μονομερής χαρακτήρας της χρήσης τους (δηλ. χωρίς τη ρητή 

συγκατάθεση της τοπικής κυβέρνησης) και οι ανησυχίες του κοινού που 

επικεντρώνονται στο βαθμό στον οποίο είναι πραγματικά ανέφικτη μια σύλληψη ή 

άλλα μη βίαια μέτρα αντί μιας θανάτωσης, υποδηλώνουν ότι οι επιθέσεις drone δεν 

είναι απλά πράξεις επιβολής του νόμου328.  

 Υπό το πρίσμα των ελλείψεων τόσο των επιχειρημάτων του πολέμου όσο και 

της προληπτικής απάντησης, ίσως θα ήταν χρήσιμη μια θεωρία της δίκαιης χρήσης 

δύναμης (jus ad vim) για τη δικαιολόγηση των επιθέσεων drone. Αυτή η προσέγγιση 

παρέχει μια δικαιολογία για τη χρήση βίας η οποία θα ήταν απαράδεκτη σε ένα 

                                            
326 Οπ, σελ. 103  
327 Megan Braun & Daniel R. Brunstetter «Rethinking the Criterion for 
Assessing Cia-targeted Killings: Drones, Proportionality and Jus Ad Vim», Journal of Military Ethics, 
(2013) 12:4, 304-324, σελ. 316, http://dx.doi.org/10.1080/15027570.2013.869390 (προσπελάστηκε 
την 4/7/16) 
328 Οπ.π. 
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πλαίσιο επιβολής του νόμου, χωρίς όμως να επικαλείται τις επιτρεπόμενες αρχές του 

πραγματικού πολέμου. Ενώ στον πόλεμο, αρχές όπως η δίκαιη αιτία και η έσχατη 

λύση πρέπει να ικανοποιούνται μόνο στην αρχή μιας σύγκρουσης, το jus ad vim 

απαιτεί αυτές να επανεκτιμώνται συνεχώς πριν από κάθε χρήση βίας329, κάτι που 

υλοποιείται στην πράξη πριν από κάθε επίθεση με τη χρήση  drone. Επιπλέον, 

κινούμενοι πέρα από την επίμονη και ευρεία φύση μιας γενικής απειλής που 

αναλαμβάνει κανείς στον πόλεμο και εξετάζοντας μεμονωμένες πράξεις που 

απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη απειλή, μια θεωρία του jus ad vim καθιστά δυνατή 

την εκτίμηση του εάν η απάντηση βαθμονομείται ανάλογα με τη βαρύτητα της 

απειλής, μια προσέγγιση που αποδεικνύεται απαραίτητη όταν εξετάζεται η 

αναλογικότητα των επιθέσεων drone330.  

 Στην επιφάνεια, αυτό φαίνεται να παρέχει αιτιολόγηση για τη χρήση των 

drones της CIA και να υλοποιεί τους φόβους ότι η θεωρία του jus ad vim θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση της χρήσης βίας331. Ωστόσο το jus ad vim 

φαίνεται κατ 'ανάγκη λιγότερο καταστροφικό και πιο προσεκτικό όσον αφορά τα 

δικαιώματα των αμάχων απ’ ότι ο  πόλεμος, και ως εκ τούτου πιο εγγενώς 

περιορισμένο σε ότι αφορά τη βία που μπορεί να νομιμοποιηθεί332. 

 Από την άλλη εάν η τεχνολογία που επιτρέπει δράσεις jus ad vim δεν διοικείται 

κατάλληλα, εξουσιοδοτεί τα ισχυρά κράτη να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη με 

τρόπους τέτοιους ώστε να προωθήσουν την δική τους ασφάλεια και συμφέροντα, 

ενώ παράλληλα θέτουν τα αδύναμα κράτη στο έλεος τους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 

να σημειώσει κανείς ότι συμβαίνει ήδη σε χώρες όπως το Πακιστάν και η Υεμένη, 

όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της κάλυψης ότι δρουν στα πλαίσια της 

καταπολέμησης των τρομοκρατών, αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις, 

μερικές φορές χωρίς την πλήρη και ανοικτή συγκατάθεση των κυβερνήσεών τους. Το 

πρόβλημα που προκύπτει λοιπόν είναι ότι, ενώ ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας 

διακηρύσσεται ότι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τελικά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των αμάχων μπορεί να είναι εκείνα που θυσιάζονται καθώς η 

αυξημένη ικανότητα των κυβερνήσεων να ικανοποιήσουν το δικαίωμα των αρχών της 

                                            
329 Οπ, σελ. 317 
330 Οπ 
331 Coady, C. A. J. 
332 Megan Braun & Daniel R. Brunstetter, σελ. 318 
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αναλογικότητας και των διακρίσεων μπορεί να τις οδηγεί στο να το χρησιμοποιούν τη 

βία συχνότερα από ό, τι είναι αναγκαίο333. 

                                            
333 Daniel Brunstetter and Megan Braun, «From Jus ad Bellum to Jus ad Vim: Recalibrating Our 
Understanding of the Moral Use of Force.», σελ. 92 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στη σημερινή εποχή έχει διαπιστωθεί μια καίρια μεταστροφή στον τρόπο 

διεξαγωγής του πολέμου, καθώς υπάρχει μια δραστική μείωση στις περιπτώσεις της 

παραδοσιακής μορφής πολέμου, ως κατάστασης σύγκρουσης κράτους εναντίον 

κράτους, και ραγδαία αύξηση συγκρούσεων κρατών και μη κρατικών δρώντων. Στα 

πλαίσια αυτά η βούληση για άμεση αποτελεσματικότητα με τη χρήση απλών 

μεθόδων έχει επικρατήσει, κυρίως στην κουλτούρα των μεγάλων δυνάμεων με 

πρωτοστάτη τις ΗΠΑ. ‘Έτσι η τεχνολογία έχει τεθεί στις υπηρεσίες των κρατών και 

όσων κάνουν χρήση όπλων και πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι μια νέα πρακτική κι ένας 

νέος τύπος επιθέσεων έχει κάνει την εμφάνισή του στη σκακιέρα στων ένοπλων 

συγκρούσεων, και το μόνο σίγουρο είναι, ότι όχι μόνο ήρθε για να μείνει αλλά και ότι 

αναπτύσσεται και διαδίδεται όλο και περισσότερο.  

 Η χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επίτευξη πολεμικών 

σκοπών και την εξουδετέρωση ηγετών και μαχητών του εχθρού αναπτύσσεται όλο 

και πιο πολύ επιφέροντας επιπτώσεις τόσο στο στον χαρακτήρα και το περιεχόμενο 

του μετώπου όσο και στην ερμηνεία της έννοιας του μαχητή και κατά συνέπεια στην 

εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της διάκρισης, που 

αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για την προστασία των αμάχων από τις 

συνέπειες του πολέμου. 

Σήμερα για τους πολιτικούς ιθύνοντες, τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 

έχουν προφανή πλεονεκτήματα: είναι φθηνότερα στην παραγωγή από τα 

επανδρωμένα αεροσκάφη με συγκρίσιμα ωφέλιμα φορτία, η χρήση τους δεν 

δημιουργεί βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τη ζωή των στρατιωτών του επιτιθέμενου 

και, σε σχέση με άλλα οπλικά συστήματα, οι δυνατότητές τους για ενισχυμένη 

εποπτεία μειώνουν την πιθανότητα να σκοτωθεί οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον 

επιδιωκόμενο στόχο. Στον αντίποδα όμως η χρήση τους επιφέρει και αρκετές 

αρνητικές συνέπειες, τόσο στους χειριστές τους όσο κυρίως στους αμάχους που 

διαβιούν στις περιοχές που πραγματοποιούνται επιθέσεις μέσω drones, καθώς τόσο 

τα ψυχολογικά τραύματα από τη συνεχή παρουσία τους, όσο και οι επιπτώσεις 

γενικότερα στις κοινωνικές και λοιπές εκδηλώσεις είναι σημαντικά. 

Θα μπορούσε να σημειώσει κανείς ότι τα χαρακτηριστικά του drone, ως όπλο 

αέρος-εδάφους κατά προσωπικού, φαίνεται να το καταστούν πιο συμβατό με τις 
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σχετικές αρχές του ΔΑΔ από ό,τι τα περισσότερα άλλα ανταγωνιστικά εναέρια οπλικά 

συστήματα, όπως τα επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερών πτερύγων ή οι πύραυλοι 

κρουζ. Το drone  παραδίδει με εξαιρετική ακρίβεια, σχεδόν χειρουργική, τους 

πυραύλους του στο στόχο. Διαθέτει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στην ικανότητά να 

παραμείνει απαρατήρητο για παρατεταμένη περίοδο πτήσης και παρατήρησης πάνω 

από ένα πιθανό στόχο, μεταδίδοντας λεπτομερείς μακροσκοπικές και άλλες 

αισθητηριακές πληροφορίες, στα μετόπισθεν στην ομάδα επιχειρήσεων, που είναι σε 

θέση να συμμετάσχει σε μια στοχευμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με λιγότερη 

πίεση και μηδενικό ρίσκο. Έτσι λοιπόν τα παραπάνω θα πρέπει να συνηγορούν υπέρ 

της καλύτερης λήψης αποφάσεων και σε λιγότερα λάθη στόχευσης. Όμως σχετικές 

με τις πιθανές παραβιάσεις που απορρέουν από τη λαθεμένη στόχευση, είναι και οι 

ανησυχίες που εγείρονται για τις αποτυχημένες πληροφορίες και την πιθανή επιλογή 

ακατάλληλων κριτήριων στόχευσης κατά τα λεγόμενα signature strikes. Ακόμη πιο 

ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση όπου τα πληρώματα των drone δύνανται να κάνουν 

σφάλματα στόχευσης που οφείλονται σε συστημική εσφαλμένη εκτίμηση και σε 

εσφαλμένη ερμηνεία της πληροφορίας σχετικά με την συμπεριφορά και την εικόνα 

του στόχου, που έλαβε από το drone. 334.  

 Έτσι λοιπόν από τη μία πλευρά, τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου 

αεροσκάφους ως οπλικού συστήματος φαίνεται να το καταστούν πιο ευνοϊκό για τη 

συμμόρφωση με το ΔΑΔ από άλλα ανταγωνιστικά εναέρια οπλικά συστήματα, ενώ 

από την άλλη πτυχές της πολιτικής χρησιμοποίησής του, όπως τα κριτήρια για τις 

«επιθέσεις χαρακτήρα» πιθανότατα ευθύνονται για τυχόν παραβιάσεις του διεθνούς 

δικαίου. Τα ίδια χαρακτηριστικά που είναι πιο πιθανό να καθιστούν τα drones 

συμβατά με το ΔΑΔ - η ικανότητά τους να παραμένουν απαρατήρητα και με μικρό 

κίνδυνο και χαμηλό κόστος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους πάνω από 

πιθανούς στόχους, τροφοδοτώντας μεγάλες ποσότητες πληροφοριών πίσω σε μια 

ομάδα επιχειρήσεων που μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

σε ένα περιβάλλον σχετικά χωρίς άγχος - μπορεί παραδόξως να διευκολύνουν και να 

κάνουν πιο πιθανά τα λάθη στόχευσης που προκαλούνται από εσφαλμένη εκτίμηση 

και εσφαλμένη ερμηνεία των δεδομένων του στόχου335. Μία επιπλέον παρατήρηση 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των drones στο πλαίσιο του ΔΑΔ είναι ότι όλα τα 

χαρακτηριστικά του μπορούν να συνδυάζονται για να παρέχουν στο drone μια 
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μοναδική ικανότητα να συνδέεται σφιχτά με τις αρχές της αναλογικότητας και των 

προφυλάξεων κατά την επίθεση. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να 

λειτουργήσουν προκειμένου να αυξηθούν τα πρότυπα που θα πρέπει να πληρούν οι 

χώρες που τα χρησιμοποιούν, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση να 

κάνουν «ό, τι είναι εφικτό» για να μην προκαλείται βλάβη σε αμάχους και πολιτικά 

αντικείμενα. Όσο πιο ακριβή είναι τα οπλικά συστήματα που βρίσκονται στη διάθεση 

της χώρας για κάθε συγκεκριμένη επίθεση, τόσο λιγότερο δικαιολογημένη θα είναι 

κάθε βλάβη που προκαλείται στους πολίτες336. 

Με άλλα λόγια, τα προβλήματα φαίνεται να σχετίζονται με τις «μεθόδους του 

πολέμου», σύμφωνα με τις οποίες χρησιμοποιείται το drone, παρά με οτιδήποτε 

προφανώς εγγενές στο «μέσο πολέμου» που περιλαμβάνει το οπλικό σύστημα. Έτσι 

λοιπόν , όπως και με οποιοδήποτε άλλο όπλο, δεν είναι αμιγώς  το ίδιο το drone και 

τα χαρακτηριστικά του που το καθιστούν συμβατό ή μη με τους κανόνες του Δικαίου 

του Πολέμου αλλά ο τρόπος χρήσης του. Στο βαθμό που τα συστηματικά σφάλματα 

στόχευσης προκαλούνται από εσφαλμένη εκτίμηση και άλλα γνωστικά προβλήματα, 

αυτά μπορεί να προκληθούν ή να διευκολυνθούν από ένα συνδυασμό 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται τόσο με τη φύση των χειριστών και την πολιτικής 

κάτω από την οποία λειτουργούν, από τη μία πλευρά, όσο και με τα χαρακτηριστικά 

του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ως οπλικού συστήματος, που μπορεί 

συστηματικά να επηρεάσουν το πώς συμπεριφέρονται οι χειριστές του. Η 

παρερμηνεία είναι, σε τελική ανάλυση, ενέργεια και λειτουργία των χειριστών, η 

οποία μπορεί να ενεργοποιείται και να επιδεινώνεται από τις πολιτικές και τους 

κανόνες εμπλοκής υπό τους οποίους λειτουργούν. Αλλά η πρόταση που απαιτεί 

περαιτέρω μελέτη είναι το κατά πόσον τα χαρακτηριστικά του ίδιου του μη 

επανδρωμένου αεροσκάφους τροφοδοτούν και διευκολύνουν αυτή την παρερμηνεία. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά όμως μπορεί να είναι συνυφασμένα μεταξύ τους με τρόπους 

που μπορεί να είναι δύσκολο να διαχωριστούν και να αξιολογηθούν ξεχωριστά337 και 

έτσι μια οποιαδήποτε επιμέρους ανάλυσή τους να οδηγεί σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα.  

Με λίγα λόγια, το μόνο νομικό ζήτημα σχετικά με τις επιχειρήσεις μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών στο πλαίσιο τόσο του jus ad bellum όσο και του jus in 

bello είναι η επιλογή όπλου. Τα drone είναι ακριβώς ίδια με οποιαδήποτε άλλη 

                                            
336 Craig Martin, σελ. 158 
337 Craig Martin, σελ. 165 
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στρατιωτική τεχνολογική ανάπτυξη σε όλη την ιστορία: κάθε ένα από αυτά μπορεί 

δυνητικά να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

επιδίωξη μη νόμιμων στόχων.  Ωστόσο, όσον αφορά την ακρίβεια, πολλά από τα 

πλεονεκτήματα της τρέχουσας τεχνολογίας drone, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 

σωστά, είναι προφανή. Όπως ορθώς επισήμανε ο Ειδικός Εισηγητής Alston, «ένας 

πύραυλος που τροφοδοτείται από ένα drone δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλο 

ευρέως χρησιμοποιούμενο όπλο, συμπεριλαμβανομένου ενός όπλου που 

τροφοδοτείται από έναν στρατιώτη ή ένα ελικόπτερο ή πολεμικό πλοίο που εκτοξεύει 

πυραύλους. Το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι το ίδιο για κάθε όπλο: αν η συγκεκριμένη 

χρήση του είναι σύμφωνη με το ΔΑΔ»338. Ισχυρισμοί για το αντίθετο είναι το προϊόν 

της κακής κατανόησης των drones και των μέσων χειρισμού τους, μια αποτυχία να 

κατανοηθεί η εφαρμογή του νόμου σε αυτές τις πράξεις ή ένας απλός 

συναισθηματισμός339.  

 Τα drones εισάγουν πρόσθετες ενδιαφέρουσες σκέψεις σχετικά με την 

αναλογικότητα και τις προφυλάξεις. Οι πολλές δυνατότητες που μετατρέπουν τα 

drones σε ένα αποτελεσματικό όπλο σε σχέση με τη διάκριση, την αναλογικότητα και 

τις προφυλάξεις που μπορεί επίσης να έχουν συνέπειες σχετικά με την αξιολόγηση 

μιας νόμιμης επίθεσης. Στην ουσία, τα drones μπορεί να ανεβάζουν τον πήχη των 

προσδοκιών, δημιουργώντας ένα υψηλότερο στάνταρντ λόγω της ικανότητας να 

στοχεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Εάν οι ικανότητες των drone μπορούν να 

αλλάξουν ό, τι γνωρίζει, ή αναμένεται να γνωρίζει, ένας λογικός διοικητής, τότε 

μπορούμε να δούμε μια αλλαγή στο πραγματικό περιεχόμενο του πώς η διάκριση, η 

αναλογικότητα, και οι προφυλάξεις ερμηνεύονται τόσο κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεων αλλά και μετά το γεγονός (την επίθεση). Με την πρώτη ματιά, αυτή η 

στροφή μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις: καθώς τα συμβαλλόμενα μέρη 

εξακολουθούν να είναι πιο ακριβή και πιο απαιτητικά όσον αφορά την εφαρμογή του 

ΔΑΔ, ταυτόχρονα θα αυξηθεί και η ικανότητα να προστατευθούν οι άμαχοι. Ωστόσο, 

αυτά τα αυξημένα στάνταρτ μπορούν να εγείρουν σοβαρές ανησυχίες. Εάν η χρήση 

drones σημαίνει ότι μια εμπόλεμη πλευρά αντιμετωπίζει διαφορετικά νομικά πρότυπα 

και υποχρεώσεις από ό, τι θα αντιμετώπιζε σε περίπτωση απουσίας του drones, τότε 
                                            
338 Report of the Special Rappoteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Study on 
Targeted Killings, UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6, 28 Μαϊου 2010, παράγραφος 79, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf 
(προσπελάστηκε την 17/4/17) 
339 Michael N. Schmitt, ‘Drone Attacks Under Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the “Fog of 
Law”’, σελ.13 
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η πλευρά αυτή μπορεί να επιλέξει ένα λιγότερο ακριβές όπλο, προκειμένου να 

αποφευχθεί ένα τέτοιου είδους αυξημένο πρότυπα. Εδώ, οι άμαχοι είναι πιθανό να 

επωμιστούν το κύριο βάρος των αποφάσεων αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι, 

συνολικά, η χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών κατά τρόπο που να 

μεγιστοποιεί-αλλά όχι μεταβάλλει, την τήρηση των υποχρεώσεων της διάκρισης, της 

αναλογικότητας και των προφυλάξεων είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

πραγματωθούν οι κεντρικοί στόχοι του ΔΑΔ340. 

 Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) ελέγχονται σε διάφορους βαθμούς 

από ανθρώπους που αποφασίζουν τους στόχους και πώς να τους αντιμετωπίσουν― 

παρακολούθηση, έλεγχος, πλήγμα ή εξολόθρευση. Η περισσότερη νομική κριτική 

εναντίον των drones επικεντρώνεται σε δύο ζητήματα - τη χρήση τους στο έδαφος 

άλλων κρατών και οι παράπλευροι θάνατοι αμάχων που προκλήθηκαν από τις 

επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.  

 Έτσι λοιπόν προκύπτουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τη  

χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

βίας σε αυτοάμυνα εναντίον των μη κρατικών φορέων, τη χρήση βίας κατά μήκος 

κρατικών συνόρων, τη φύση και το περιεχόμενο της κρατικής συναίνεσης σε αυτές τις 

πράξεις, και η χρήση της στοχευμένης θανάτωσης ως ένα νόμιμο και αποτελεσματικό 

μέτρο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Τα ζητήματα αυτά δεν προέρχονται από το 

συγκεκριμένο όπλο ή όπλα του συστήματος, αλλά απορρέουν φυσικά από το jus ad 

bellum, το δίκαιο που διέπει την εφαρμογή βίας όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών341. Έτσι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η φύση των drones 

μπορεί να επιτρέψει ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για τη χρήση βίας, τα ζητήματα 

που τέθηκαν παραπάνω δεν αφορούν ειδικά και μόνο τα drone, αλλά αντίθετα, 

αφορούν την αντιμετώπιση των περίπλοκων σύγχρονων προκλήσεων που θέτει η 

διεθνής τρομοκρατία και η εξάπλωση των συγκρούσεων μεταξύ κρατών και μη 

κρατικών φορέων342. 

.  

 

                                            
340 Blank, σελ. 713 
341 Τα Ηνωμένα Έθνη απαγορεύουν τη χρήση βίας, άρθρο 2(4), με δύο εξαιρέσεις: το δικαίωμα της 
αυτοάμυνας, άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ, και την πολύπλευρη χρήση βίας που εξουσιοδοτείται από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας υπό το Άρθρο 43 του Χάρτη των ΗΕ, παρ. 4, διαθέσιμο στο 
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html (προσπελάστηκε την 19/4/17) 
342 Blank, σελ. 679 
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