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Ποινική ευθύνη για την κατάρριψη επιβατηγού αεροσκάφους 
που έχει καταληφθεί από τροµοκράτες 

(“ περίπτωση renegade”) * 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΒΑΘΙΩΤΗ 
Λέκτορος Ποινικού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής ∆.Π.Θ. 

 
 
* Το κείµενο που ακολουθεί επιλέχθηκε για βράβευση σε ∆ιαγωνισµό Μελετών σχετιζόµενων µε το 
Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο γενικότερα, τον οποίο προκήρυξε η Ένωση ∆ικαστικών Λειτουργών 
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης για τον εορτασµό των δέκα ετών από τη σύσταση και λειτουργία της. Το Βραβείο 
απονεµήθηκε σε ειδική προς τούτο τελετή που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα (αίθουσα Λ.Α.Ε.∆.), την 28η 
Απριλίου 2009.  
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Ι. Το πρόβληµα 

ΙΙ. Necessitas habet legem: Το άρ. 14 παρ. 3 του γερµανικού Νόµου για την αεροπορική ασφάλεια 

 III.  Προσπάθεια επίλυσης µε βάση τα ελληνικά δεδοµένα 

 Α. Τριτάµυνα; 

 Β. Σύγκρουση καθηκόντων 

   1. Σύγκρουση ανάµεσα σε δύο καθήκοντα ενεργείας  

     α) Αντίρροπα καθήκοντα διαφορετικής βαρύτητας 

     β) Αντίρροπα καθήκοντα ίσης βαρύτητας 
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 IV.  Επιµύθιο 
  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Ι. Το πρόβληµα 
 
 Εάν ζωγραφίσει κανείς στον πίνακα δύο όρθια παραλληλόγραµµα και δίπλα 
σε αυτά ένα αεροπλάνο, κανένας δεν θα δυσκολευτεί να αντιληφθεί ότι µε τον 
τρόπο αυτόν απεικονίζεται ένα συµβάν το οποίο επέδρασε καταλυτικά στην πορεία 
που ακολούθησε η ανθρωπότητα από το 2001, θέτοντας µε απαράµιλλη ενάργεια 
επί τάπητος το περίφηµο δίληµµα “ ελευθερία ή ασφάλεια;” 1. Οι συρρικνώσεις που 

                                                 
1 Θα µπορούσε, βεβαίως, κανείς να αντιτείνει ότι στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται για δίληµµα υπό την έννοια του “τι από 
τα δύο”  πρέπει να προκριθεί, αφού ένα κράτος είναι υποχρεωµένο να προστατεύει εξίσου και την ελευθερία και την ασφάλεια 
(έτσι π.χ. ο Hillgruber, 2007:211, υπό IV· πρβλ. Κουράκη, 2007:25, µε περαιτέρω παραποµπές στην υποσ. 20), αλλά για ένα 
δίληµµα ποσοτικής φύσεως, υπό την έννοια του “ πόση ελευθερία ή πόση ασφάλεια”  πρέπει να προστατευθεί ή, αντιστοίχως, να 
θυσιασθεί in concreto. Πρβλ., όµως, Μανωλεδάκη, 2004:23 κ.ε., ο οποίος κάνει λόγο για ένα δίληµµα µε “τραγικές 
διαστάσεις”, το οποίο «συγκαλύπτεται µε το υποκριτικό “και ελευθερία και ασφάλεια” ή “ελευθερία µε ασφάλεια” (“ ασφάλεια 
µε ελευθερία”)» και «ως πολιτική διακήρυξη είναι ευπρόσδεκτη, ως βιωµένη όµως πραγµατικότητα δεν επαληθεύεται»· contra 
Λίβο, 2005:190, ο οποίος ενίσταται, λέγοντας ότι δεν είναι σωστό να σκεφτόµαστε αντιθετικά την ελευθερία και την 
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υπέστη –και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι σήµερα− η πρώτη, θυσιαζόµενη στον 
βωµό της δεύτερης, αποτελούν έκτοτε µόνιµο σηµείο τριβής µεταξύ των εκάστοτε 
κυβερνώντων και κυβερνωµένων, µεταξύ “συντηρητικών” και “προοδευτικών”, 
προπάντων µεταξύ νοµικών –και ιδίως συνταγµατολόγων και ποινικολόγων– που 
µε τα ένθεν κι ένθεν προβαλλόµενα επιχειρήµατά τους καταδεικνύουν πόσο 
δύσκολο είναι να απαντηθεί το διπολικό αυτό ερώτηµα “µε µία λέξη”. Εάν, όµως, 
ζωγραφισµένα τα τρία σύµβολα στον πίνακα αποτελούν µια αναπαράσταση που 
επαναφέρει αυτόµατα στο προσκήνιο της µνήµης ό,τι συνέβη την 11η Σεπτεµβρίου 
2001, η προσθήκη ενός τέταρτου συµβόλου στον πίνακα θα µπορούσε να µας 
προβληµατίσει εξίσου ζωηρά σε σχέση µε ό,τι δεν συνέβη εκείνη την ηµέρα και 
που αν είχε συµβεί, θα µας έφερνε ενδεχοµένως σήµερα ενώπιον µιας αρκετά 
διαφορετικής πραγµατικότητας. Το τέταρτο σύµβολο θα ήταν ένα δεύτερο 
αεροπλάνο, το οποίο θα µας επέτρεπε να διαγράψουµε µ’ ένα µεγάλο Χ το πρώτο 
αεροπλάνο. Με την προσθήκη αυτού του τέταρτου συµβόλου απεικονίζεται η 
διατύπωση ενός νέου ερωτήµατος που µπορεί να προκαλέσει εξίσου ισχυρούς 
πονοκεφάλους µε το διπολικό ερώτηµα “ελευθερία ή ασφάλεια;”.  

Το νέο ερώτηµα είναι το ακόλουθο: Ποιες ποινικές ευθύνες γεννώνται σε 
περίπτωση που δοθεί διαταγή σε Έλληνα πιλότο µαχητικού αεροσκάφους να 
απογειωθεί, για να καταρρίψει ένα επιβατηγό αεροσκάφος που à la nine eleven 
έχει “λοξοδροµήσει” (στην στρατιωτική ορολογία το αεροσκάφος αυτό 
χαρακτηρίζεται ως “renegade”2) και κατευθύνεται δίκην “έµψυχου πυραύλου”3 
πάνω σε π.χ. κατοικηµένο ουρανοξύστη των Αθηνών; Το ερώτηµα αυτό αφορά το 
άδικο και καταλογιστό των συρρεουσών ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως, κατά 
πρώτον λόγο για εκείνον που θα έδινε την διαταγή καταρρίψεως του αεροσκάφους 
και κατά δεύτερον λόγο για εκείνον που θα την εκτελούσε. Προ της 11ης 
Σεπτεµβρίου, το πιθανότερο θα ήταν να αποδοθεί ένα τέτοιο ερώτηµα σε εγκέφαλο 
µε πολύ προχωρηµένη επιστηµονική φαντασία, µετά όµως από αυτήν την 
ηµεροµηνία-ορόσηµο πρόκειται για ένα ερώτηµα σχεδόν τετριµµένο4, που 
επαναδιατυπώνεται µάλιστα συχνά σε διάφορες παραλλαγές. Συναφώς αναφέρεται 
το εξής παράδειγµα5: Τροµοκράτες αναλαµβάνουν ξαφνικά την διακυβέρνηση 
αεροσκάφους µε 100 επιβάτες και ενηµερώνουν τον πύργο ελέγχου ότι πρόκειται 
να το ρίξουν σε γήπεδο µέσα στο οποίο βρίσκονται χιλιάδες θεατές. Άραγε, ο 
διατάσσων την κατάρριψη (και ο διατασσόµενος) πράττουν άδικα ή/και 
καταλογιστά, σε περίπτωση που εκτελεσθεί επιτυχώς η διαταγή; 

Λέγεται ότι την 11η Σεπτεµβρίου, πριν από την πτώση του τέταρτου 
αεροπλάνου στην Πενσυλβάνια, είχαν απογειωθεί µαχητικά και ανέµεναν το 
“πράσινο φως” του Προέδρου των Η.Π.Α. για την κατάρριψη του, σε περίπτωση 
που κρινόταν ότι δεν θα µπορούσε να αποσοβηθεί µε άλλον τρόπο η νέα 
καταστροφή. Πέντε µέρες µετά την εκδήλωση των επιθέσεων, ο Αντιπρόεδρος 
Cheney δήλωσε σε συνέντευξη τύπου για την παρ’ ολίγον κατάρριψη του τέταρτου 

                                                                                                                                          
ασφάλεια, στο µέτρο που «η προστατευτική υποχρέωση του κράτους [...] δεν αποβλέπει στην κατοχύρωση ενός υποτιθέµενου 
αυθύπαρκτου κοινωνικού αγαθού που λέγεται “ασφάλεια”, αλλά συνίσταται αντίθετα στην υποχρέωση ελάττωσης της 
ανασφάλειας κατά την απόλαυση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων ελευθεριών».        
2 O όρος “renegade” χρησιµοποιείται, όταν αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, λόγω της πτητικής συµπεριφοράς του, 
εγείρει υπόνοιες (ή είναι βέβαιον) ότι χρησιµοποιείται ως όπλο για την εκδήλωση επίθεσης· βλ. π.χ. Fischer-Lescano, 2004:69 
κ.ε., υποσ. 8· πρβλ. Lorse, 2004:246. 
3 Συνήθης στα γερµανικής προελεύσεως κείµενα ο χαρακτηρισµός “ ιπτάµενη βόµβα”  [fliegende Bombe]· ο Mitsch, 2005:277, 
δ. στ., κάνει λόγο για “ιπτάµενο φέρετρο” [fliegender Sarg]. 
4 Τούτο ισχύει ιδίως για την γερµανική ποινική επιστήµη. Αντιθέτως στην Ελλάδα η σχετική προβληµατική παρέµενε µέχρι 
σήµερα ανεπεξέργαστη. 
5 Sinn, 2004:585, υπό Ι. 
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αεροσκάφους: “we would have been justified in doing that”6. Είχε πράγµατι δίκιο; 
Είναι υποστηρίξιµη η θέση ότι το κράτος επιτρέπεται να αφαιρεί την ζωή ολίγων (ας 
πούµε: δεκάδων ή εκατοντάδων) αθώων που κατά πάσαν πιθανότητα οδεύουν προς 
τον θάνατο, προκειµένου να σώσει την ζωή πάµπολλων (ας πούµε: χιλιάδων) άλλων 
πολιτών του, οι οποίοι µπορούν να σωθούν, µόνο αν θυσιασθούν οι πρώτοι;7 
Τροποποιώντας έναν δηµοφιλή τίτλο, διατυπωµένο στην αγγλοσαξονική 
βιβλιογραφία: Should the numbers and the quality count?8  

Φιλοδοξία της παρούσας µελέτης είναι να σκιαγραφήσει µια πρώτη 
απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα µέσα από τις αναπτύξεις που θα 
ακολουθήσουν. Το υπό πραγµάτευσιν εξαιρετικά δυσχερές ζήτηµα (“hard case”9) 
είναι, άλλωστε, µείζονος ενδιαφέροντος και για την χώρα µας, δεδοµένου ότι το 
δίληµµα της κατάρριψης ή µη του αεροσκάφους βασάνισε και τον Έλληνα 
πρωθυπουργό, όταν στις 14.8.2005 αεροπλάνο της εταιρείας HELIOS άρχισε να 
κατευθύνεται σε κατοικηµένη περιοχή, αλλά εν τέλει συνετρίβη σε ακατοίκητη 
περιοχή του Γραµµατικού· µέχρι να διαπιστωθεί από τους πιλότους των µαχητικών 
αεροσκαφών που πέταξαν δίπλα του ότι επρόκειτο για περίπτωση ακυβερνησίας 
οφειλοµένης σε βλάβη εντός του αεροσκάφους, είχε δηµιουργηθεί η υπόνοια ότι 
επαναλαµβανόταν το φαινόµενο της 11ης Σεπτεµβρίου (για την περίπτωση αυτή 
βλ. κατωτέρω, υπό ΙΙΙ Γ). 
 
ΙΙ. Necessitas habet legem: Το άρ. 14 παρ. 3 του γερµανικού Νόµου για την 
αεροπορική ασφάλεια 

 
Η ενασχόληση µε το πιο πάνω ερώτηµα έλαβε µεγάλες διαστάσεις στην 

Γερµανία, όταν ο εκεί νοµοθέτης –εµφανιζόµενος τρόπον τινά ως θιασώτης µιας 
αρχής του τύπου “necessitas habet legem”10– επιχείρησε να ρυθµίσει την σχετική 
προβληµατική, θεσπίζοντας µια διάταξη η οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων 
στους κόλπους της επιστήµης –όχι µόνο του Ποινικού, αλλά και του 
Συνταγµατικού ∆ικαίου– και εν τέλει κηρύχθηκε αντισυνταγµατική από το 
Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο. Πέρα από το έναυσµα που έδωσε η 
ζοφερή αµερικανική εµπειρία της 11ης Σεµπτεµβρίου, η θέσπιση αυτής της 
διατάξεως εκρίθη αναγκαία, λόγω της παρ’ ολίγον οδυνηρής γερµανικής εµπειρίας 
την 5η Ιανουαρίου 2003. Την ηµέρα εκείνη ένας γερµανός πολίτης, νοητικά 
διαταραγµένος, πέταξε µε το αγωνιστικό αεροπλάνο του πάνω από την 
Φρανκφούρτη και, κάνοντας κύκλους στο ύψος της περιοχής όπου βρίσκονται 
συγκεντρωµένα κτήρια τραπεζών, απείλησε ότι θα ρίξει το αεροπλάνο του πάνω 
στον ουρανοξύστη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εάν δεν του 
εξασφαλιζόταν τηλεφωνική συνοµιλία µε τις Η.Π.Α. Αφού κινητοποιήθηκαν 
ελικόπτερα της αστυνοµίας και εκκενώθηκαν κτήρια, µισή ώρα µετά την 
γνωστοποίηση της απειλής, έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για έναν πιλότο που είχε 
χάσει τα λογικά του. Μετά την ικανοποίηση του αιτήµατός του, ο δράστης 
προσγειώθηκε στο αεροδρόµιο και παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση.  

                                                 
6 Επ’ αυτού βλ. R. Merkel, 2002:449. 
7 Πρβλ. Isensee, 2006:192· Hillgruber, 2007:215. Για την προβληµατική της θανάτωσης αθώων υπό το πρίσµα της ηθικής 
φιλοσοφίας βλ. Fritze, 2004, passim. 
8 Βλ. Taurek, 1977:293 κ.ε. Από την πρόσφατη βιβλιογραφία βλ. π.χ. Meyer, 2006:136 κ.ε. Από τις αναπτύξεις που θα 
ακολουθήσουν, το κρίσιµο στοιχείο στην υπό συζήτησιν προβληµατική θα φανεί ότι δεν είναι µόνο ο µεγάλος αριθµός των 
σωζοµένων, αλλά ο συνδυασµός του ποσοτικού παράγοντα µε το ποιοτικό δεδοµένο των ανθρώπινων ζωών που θεωρούνται 
“ξοφληµένες” · πρβλ. Küper, 1981:792, αρ. στ.  
9 Πρβλ. Birnbacher, 1995:213 κ.ε. 
10 Υπό ζωηράν συζήτησιν τίθεται συνήθως η ακριβώς αντίθετη αρχή “necessitas non habet legem”. Επ’ αυτού βλ. π.χ. Kant, 
1966:41· πρβλ. v. Pufendorf, 1994:68· επίσης Παπακυριακόπουλο, 1953:235, 242.  
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Ειδικότερα, στο άρθρο 14 του νόµου για την αεροπορική ασφάλεια 
[Luftsicherheitsgesetz], o οποίος ψηφίσθηκε στις 11.1.2005, προβλέφθηκαν τα 
ακόλουθα: 
  

«(1) Για την αποτροπή ενός ιδιαιτέρως σοβαρού δυστυχήµατος οι ένοπλες δυνάµεις της αεροπορίας 
επιτρέπεται να απωθούν αεροσκάφη, να τα εξαναγκάζουν σε προσγείωση, να απειλούν την χρήση 
ένοπλης βίας ή να ρίπτουν προειδοποιητικούς πυροβολισµούς. 
(2) Μεταξύ περισσότερων εφικτών µέτρων πρέπει να επιλέγεται εκείνο που αναµένεται να προσβάλει 
στον µικρότερο δυνατό βαθµό το άτοµο και την ολότητα. Το µέτρο επιτρέπεται να εκτελεσθεί για όσο 
χρόνο και σε όση έκταση απαιτείται µε βάση τον σκοπό που εξυπηρετεί. ∆εν επιτρέπεται να επιφέρει 
δυσµενείς συνέπειες που είναι δυσανάλογες προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 
(3) Η άµεση επέµβαση µε την χρήση ένοπλης βίας επιτρέπεται µόνο όταν, σύµφωνα µε τις 
περιστάσεις, πιθανολογείται ότι το αεροσκάφος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί εναντίον της ζωής 
ανθρώπων και εφόσον η επέµβαση αυτή αποτελεί το µοναδικό µέσο απόκρουσης του συγκεκριµένου 
παρόντος κινδύνου. 
(4) To υπό (3) µέτρο µπορεί να διαταχθεί µόνο από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης ή σε περίπτωση 
αναπλήρωσής του από το εξουσιοδοτούµενο προς τούτο µέλος της κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά, ο 
Υπουργός Εθνικής Αµύνης µπορεί να εξουσιοδοτεί εν γένει τον Αρχηγό της Αεροπορίας, ώστε αυτός 
να διατάσσει τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 µέτρα».  

 
Με τον τρόπο αυτόν, ο γερµανός νοµοθέτης έδινε σαφή απάντηση στο 

αρχικό ερώτηµα που διατυπώθηκε αµέσως παραπάνω: Καµία ποινική ευθύνη για 
τον διατάσσοντα την κατάρριψη του αεροσκάφους, αφού ρητώς προβλέφθηκε ότι 
τοιαύτη χρήση ένοπλης βίας, υπό τις περιγραφόµενες προϋποθέσεις, επιτρέπεται, 
µε άλλα λόγια: δεν είναι άδικη11.  

Εν τέλει, το Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Γερµανίας µε την 
από 15.2.2006 απόφασή του12 έκρινε αντισυνταγµατική την διάταξη της 
παραγράφου 3 του προπαρατεθέντος άρθρου, η οποία όχι αδίκως θεωρήθηκε από 
την γερµανική επιστήµη ότι αποτελεί µια “άνευ προηγουµένου κατάρριψη ενός 
ταµπού” [beispieloser Tabubruch]13: Ως “ταµπού” νοείται, εν προκειµένω, η 
προστασία ανθρώπινων ζωών που φέρονται απολύτως νοµοταγώς και ως 
“κατάρριψη του ταµπού” η θυσία αυτών των ζωών χάριν κάποιων άλλων. Το 
δικαστήριο έκρινε ειδικότερα ότι, µε την κατάρριψη του αεροσκάφους που έχει 
πάρει πλέον την µορφή όπλου στα χέρια των τροµοκρατών, το κράτος 
µεταχειρίζεται τους επιβάτες ως “ απλά αντικείµενα”  [bloße Objekte] της 
επιχείρησης διάσωσης που πραγµατοποιείται χάριν της προστασίας άλλων 
ανθρώπων

14. Συνακόλουθα, η επίµαχη ρύθµιση του άρθρου 14 αποτελεί 
περιφρόνηση των επιβατών ως “ υποκειµένων µε αξιοπρέπεια και αναπαλλοτρίωτα 
δικαιώµατα”, η δε περιφρόνηση αυτή δεν συνάδει ούτε µε την διάταξη του άρθρου 
1 παρ. 1 γερµΣ15 ούτε µε την εξ αυτής απορρέουσα απαγόρευση 
ανθρωποκτονίας

16. Ωστόσο, κατά της αποφάσεως του Οµοσπονδιακού 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου διατυπώθηκαν ισχυρές ενστάσεις.  

Κατ’ αρχάς, αποφαινόµενο το δικαστήριο υπέρ της αντισυνταγµατικότητας 
της σχετικής ρύθµισης έδωσε την εντύπωση ότι λειτούργησε ως “µονόφθαλµο”17: 
                                                 
11 Για το ότι η λύση αυτή δεν συνάδει µε την ρύθµιση περί καταστάσεως ανάγκης που αποκλείει το άδικο (εκεί η 
δικαιολόγηση προϋποθέτει να είναι το σωζόµενο αγαθό ουσιωδώς υπέρτερο του προσβαλλοµένου – εδώ όµως αντιµέτωπη 
τίθεται η ζωή του ενός µε την ζωή του άλλου, ένα έννοµο αγαθό που, ως γνωστόν, δεν υπόκειται σε ποιοτικές και ποσοτικές 
διαβαθµίσεις) βλ. Dreier, 2007:265, υπό 4. 
12 BVerfGE 115, 118 κ.ε. = JZ 2006, σ. 408 κ.ε. µε Παρατ. Starck = NJW 2006, σ. 751, επί της οποίας Schenke, 2006:736 κ.ε. 
Βλ. και Hirsch, 2007:1188 κ.ε.· Pestalozza, 2007:492 κ.ε. 
13 Merkel, DIE ZEIT, 08.07.2004, σ. 33· ο ίδιος, 2007:373 κ.ε.· Pawlik, 2004:1046, αρ. στ. Πρβλ. Hecker, 2006:192, ο οποίος 
κάνει λόγο για ένα “άνευ προηγουµένου ατόπηµα του οµοσπονδιακού νοµοθέτη”.  
14 BVerfG JZ 2006, σ. 413, δ. στ., υπό aaa. 
15 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι: «Η αξία του ανθρώπου είναι απαραβίαστη. Ο σεβασµός και η προστασία της αποτελούν 
υποχρέωση κάθε φορέα κρατικής εξουσίας»· βλ. σχετικώς Ζώρα, 1978:1 κ.ε. 
16 BverfG, ό.π., σ. 415. 
17 “Auf einem Auge blind”, κατά την έκφραση που χρησιµοποίησε ο Hillgruber, 2007:211, υπό IV, δ. στ.  
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έλυσε µονόπλευρα την σύγκρουση που δηµιουργείται µεταξύ αφ’ ενός της ζωής και 
της αξιοπρέπειας των ευρισκοµένων στον αέρα και αφ’ ετέρου της ζωής και της 
αξιοπρέπειας των ευρισκοµένων στο έδαφος, και δη υπέρ των πρώτων, 
περιφρονώντας τους δεύτερους. Προκρίνοντας δε το δικαστήριο αυτήν την λύση, 
είναι σαν να ευλογεί εκ του αποτελέσµατος την θανάτωση όχι µόνο των µεν, αλλά 
και των δε. Γλαφυρά αναφέρεται ότι µε την σχετική κρίση του, το δικαστήριο 
θυµίζει «γιατρό που µπροστά στο δυσάρεστο θέαµα του ασθενούς τον οποίο πρέπει 
να αναλάβει, αισθάνεται δυσφορία και, αντί να ενεργήσει επεµβατικά, στρέφει την 
κεφαλή του αλλού και απολαµβάνει την οµορφιά αρχαιοελληνικών αγαλµάτων»18.  

Αλλά και ως προς την αιτίαση ότι µε την κατάρριψη του αεροσκάφους η 
κρατική εξουσία περιφρονεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των αθώων επιβατών, 
αντιπαρατηρείται ότι πρωταρχικός στόχος της κατάρριψης είναι η σωτηρία 
ανθρώπινων ζωών και όχι ο θάνατος των επιβατών, τον οποίον η κρατική εξουσία 
απλώς συναποδέχεται. Κατά τούτο, η κατάρριψη του αεροσκάφους δεν εκφράζει 
την περιφρόνηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά συνιστά εκπλήρωση του 
προστατευτικού καθήκοντος του κράτους σε µια εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση.     
 
III. Προσπάθεια επίλυσης µε βάση τα ελληνικά δεδοµένα 

 
Σε ό,τι αφορά την εν Ελλάδι αντιµετώπιση του προβλήµατος που µας 

απασχολεί στο πλαίσιο του παρόντος δεν έχει υπάρξει µέχρι τώρα κάποια ειδική 
νοµοθετική πρόβλεψη, ούτε στο corpus του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, ούτε 
σε άλλον ποινικό νόµο. Ας σηµειωθεί δε ότι στο άρ. 1 παρ. 1 Ν. 2292/1995 
(“Οργάνωση και λειτουργεία Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος 
των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις”) αναφέρεται απλώς ότι: «Η Εθνική 
Άµυνα περιλαµβάνει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από το Κράτος, µε σκοπό την προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των 
πολιτών εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, καθώς και την 
υποστήριξη των εθνικών συµφερόντων»19. Άραγε µπορεί η κατάρριψη του 
αεροσκάφους-renegade να θεωρηθεί ως ένα επιτρεπόµενο µέτρο εθνικής αµύνης 
χάριν της “προστασίας της ασφάλειας των πολιτών”; 

Ελλείψει ρητής νοµοθετικής ρυθµίσεως, καλούµεθα να αναζητήσουµε την 
λύση στο σχετικό µείζον πρόβληµα, αξιοποιώντας τους νοµικούς θεσµούς που 
διέπουν το Γενικό Μέρος του Ουσιαστικού Ποινικού ∆ικαίου. ∆ύο τέτοιοι θεσµοί 
είναι η σύγκρουση καθηκόντων και η κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον 
καταλογισµό πέρα του τεθειµένου ∆ικαίου. Προτού, όµως, υπεισέλθουµε στο 
ζήτηµα της αξιοποίησης των εν λόγω θεσµών, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούµε 
στην άµυνα υπέρ τρίτου, άλλως: τριτάµυνα [Notwehrhilfe], δεδοµένου ότι η 
κατάληψη του αεροσκάφους από τροµοκράτες που το κατευθύνουν πάνω σε 
κατοικηµένο κτήριο αποτελεί παρούσα και άδικη επίθεση εναντίον των προσώπων 
που βρίσκονται µέσα στο κτήριο.  

Στο σηµείο αυτό ας συγκρατήσουµε ότι τα dramatis personae που 
εµπλέκονται στο υποθετικό περιστατικό της κατάρριψης του αεροπλάνου ανήκουν 
σε τέσσερεις διαφορετικές οµάδες20: 

                                                 
18 Isensee, ό.π., 2006:193. 
19 Η έµφαση του γράφοντος. 
20 Βλ. Isensee, 2007:214. 
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Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι τροµοκράτες που εκδηλώνουν την επίθεσή 
τους κατά του κατοικηµένου κτηρίου. Αυτοί έχουν “οργανώσει” το δίληµµα το 
οποίο καλούνται να αντιµετωπίσουν τα πρόσωπα της τέταρτης οµάδας. 

Στην δεύτερη οµάδα ανήκουν οι µελλοθάνατοι (morituri), ήτοι οι επιβάτες 
και το πλήρωµα του αεροσκάφους (χάριν συντοµίας, εφεξής θα γίνεται αναφορά εν 
γένει στους επιβάτες). Ο αριθµός και η ταυτότητα των προσώπων αυτών είναι 
απολύτως προσδιορίσιµα. 

Στην τρίτη οµάδα ανήκουν οι απειλούµενοι από την πρόσκρουση του 
αεροσκάφους πάνω στο κτήριο, οι οποίοι όµως µπορούν να σωθούν (servabiles). 
Σε αντίθεση µε τα πρόσωπα της δεύτερης οµάδας, τα εδώ υπαγόµενα πρόσωπα δεν 
µπορούµε να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια και πόσα ακριβώς θα είναι.  

Στην τέταρτη οµάδα ανήκουν οι εκπρόσωποι του κράτους, οι οποίοι έχουν 
υποχρέωση να προστατεύσουν τους πολίτες τους, άλλως: να µεριµνήσουν για την 
ασφάλειά τους. Εδώ ανήκουν τόσο εκείνοι που δίνουν την διαταγή για την 
κατάρριψη του αεροσκάφους όσο και εκείνοι που την εκτελούν (για την ποινική 
ευθύνη του προστασσόµενου στρατιωτικού βλ. παρακάτω υπό ΙΙΙ. ∆.). 
  
Α. Τριτάµυνα; 

 
Ως γνωστόν, άµυνα δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση που 

προσβάλλονται έννοµα αγαθά του επιτιθεµένου. Κατ’  εξαίρεσιν, επιτρέπεται άµυνα, 
όταν χάριν την απόκρουσης της επιθέσεως βλάπτονται ή καταστρέφονται ξένα 
πράγµατα που ο επιτιθέµενος µεταχειρίζεται ως όργανα της επιθέσεως ή τα έφερε 
µαζί του κατά την επίθεση21. Συνεπώς, όταν εκδηλώνεται επίθεση, ο αµυνόµενος 
δεν επιτρέπεται να προσβάλλει αγαθά αµέτοχων τρίτων

22.  
Θα πρέπει, ωστόσο, να εξετάζουµε µε προσοχή την κάθε προσβολή 

εννόµου αγαθού που προκαλεί µε την µία πράξη του ο δράστης. Έτσι, µπορεί η 
αυτή πράξη εν µέρει να δικαιολογείται λόγω άµυνας έναντι του επιτιθέµενου, στο 
µέτρο που αποτελεί αντιπροσβολή κάποιου δικού του αγαθού, εν µέρει όµως να 
µην δικαιολογείται µέσω του ίδιου λόγου άρσεως του αδίκου, στο µέτρο που από 
την υπερασπιστική πράξη πλήττονται και αγαθά αµέτοχων τρίτων. Επί 
παραδείγµατι, ο Α, ο οποίος βρίσκεται σε κέντρο διασκεδάσεως, προκειµένου να 
αποκρούσει τον επιτιθέµενο Β, αναποδογυρίζει ένα τραπέζι, σπάει τα σκεύη που 
βρίσκονται πάνω σ’ αυτό και µε το τραπέζι τραυµατίζει τον επιτιθέµενο23. Εδώ, 
ενώ ο τραυµατισµός καλύπτεται από την άµυνα, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε την 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αφού τα σκεύη που έσπασαν δεν ανήκουν στον 
επιτιθέµενο, αλλά σε αµέτοχο τρίτο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη του κέντρου· ως προς 
την φθορά ξένης ιδιοκτησίας είναι νοητή µόνο η κατάσταση ανάγκης που αποκλείει 
το άδικο.  

Βάσει, λοιπόν, των προλεχθέντων η κατάρριψη του αεροσκάφους δεν 
µπορεί να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο τριτάµυνας σε ό,τι αφορά τον θανάτωση των 
επιβατών, αφού οι επιβάτες ήσαν αµέτοχοι τρίτοι. Αντιθέτως, δικαιολογείται σε ό,τι 
αφορά την θανάτωση των τροµοκρατών

24. Μάλιστα, όπως επισηµαίνεται στην 

                                                 
21 Βλ. π.χ. Χωραφά, 1978:199. 
22 Αυτό γίνεται παγίως σήµερα δεκτό: βλ. π.χ. Kühl, 2005, 7/84, όπου περαιτέρω παραποµπές· πρβλ. Simester/Sullivan, 
Criminal Law – Theory and Doctrine, 2003:638: “Justification requires addressing the source of the danger, not deflecting it 
upon someone else”  (η έµφαση του γράφοντος). 
23 Μαγκάκης, 1984:196. 
24 Επ’ αυτού βλ. Archangelskij, 2005:86. Με την αντίστοιχη λογική, στην υπόθεση της χρήσης βασανιστηρίων εις βάρος του 
απαγωγέως (και εφόσον, βεβαίως, γίνει δεκτή η σχετικοποίηση της απόλυτης απαγόρευσης των βασανιστηρίων) η πράξη αυτή 
θα µπορούσε να δικαιολογηθεί λόγω άµυνας έναντι του απαγωγέως, όχι όµως και έναντι του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 
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γερµανική επιστήµη, η κατάρριψη του αεροσκάφους µε σκοπό την εξουδετέρωση 
των επιτιθέµενων τροµοκρατών είναι πράξη που διέπεται από την ίδια λογική µ’ 
εκείνη του πυροβολισµού που ρίχνει ένα αστυνοµικό όργανο κατά του απαγωγέως, 
προκειµένου να απελευθερώσει τους οµήρους του25. Αντιστοίχως παρ’ ηµίν στο άρ. 
3 παρ. 6 Ν. 3169/2003 προβλέπεται ότι: «Ο πυροβολισµός εξουδετέρωσης 
επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται: α. για την απόκρουση επίθεσης ενωµένης µε 
επικείµενο κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ανθρώπου, β. για τη 
διάσωση οµήρων, για τους οποίους απειλείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς 
σωµατικής βλάβης» (ως προς την σηµασία, όµως, που έχει η απαγόρευση 
πυροβολισµού εξουδετέρωσης σε δύο κρίσιµες για την παρούσα προβληµατική 
περιπτώσεις βλ. παρακάτω, υπό ΙΙΙ. Γ.)26.  

Παρά ταύτα, έχει υποστηριχθεί και η άκρως αµφισβητούµενη άποψη ότι 
επιτρέπεται η χρήση άµυνας κατά αµέτοχων τρίτων, όταν αυτοί χρησιµοποιούνται 
από τον επιτιθέµενο ως “ προστατευτική ασπίδα”  [Schutzschild]27. Το επιχείρηµα 
που προβάλλεται σχετικώς είναι ότι, όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, οι τρίτοι 
εµπλέκονται στο εγκληµατικό συµβάν ευρισκόµενοι “ στην πλευρά του αδίκου” , µε 
αποτέλεσµα ο αµυνόµενος να εµφανίζεται ως άξιος µεγαλύτερης προστασίας απ’ 
ό,τι οι τρίτοι. 

Η µεταφορά της ακραίας αυτής άποψης και στην περίπτωση της 
κατάρριψης του αεροσκάφους θα µπορούσε να συνδεθεί µε την ένσταση που 
προβλήθηκε από το Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Γερµανίας: το 
κράτος καταρρίπτοντας το αεροσκάφος, δεν αντιµετωπίζει πλέον τους επιβάτες ως 
ανθρώπους, αλλά ως αντικείµενα. Η σκέψη αυτή εκφράσθηκε, βεβαίως, ενάντια 
στην θέση ότι οι αθώοι πολίτες που βρίσκονται µέσα στο αεροσκάφος-όπλο των 
τροµοκρατών καθίστανται κι εκείνοι τµήµα αυτού του όπλου [Teil dieser Waffe]28. 
Ωστόσο, φρονώ ότι ο αντίλογος του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου ταιριάζει και για 
την θεωρία της “προστατευτικής ασπίδας”: Η ασπίδα τι άλλο είναι από ένα 
αντικείµενο; Και πάντως, οι τροµοκράτες δεν µπορεί να ειπωθεί απροβληµάτιστα 
ότι χρησιµοποιούν τους αθώους πολίτες του αεροσκάφους ακριβώς ως “ασπίδα” 
τους, αφού δεν ασκούν εναντίον τους vis abosluta29.  

      
Β. Σύγκρουση καθηκόντων 
 
 Στο αρχικό ερώτηµα της µελέτης υποκρύπτεται η ύπαρξη δύο αντίρροπων 
καθηκόντων για εκείνον που δίνει την διαταγή στον πιλότο του µαχητικού 
αεροσκάφους: Από την µια πλευρά τον βαραίνει το καθήκον του να σώσει όσους 
απειλούνται από την πρόσκρουση του αεροσκάφους στον ουρανοξύστη και από 
την άλλη πλευρά τον βαραίνει το καθήκον του να αφήσει αλώβητους όσους αθώους 
επιβάτες (τους έταξε η µοίρα να) βρίσκονται µέσα στο αεροπλάνο. Ποια θα είναι, 
λοιπόν, η τύχη εκείνου που υποχρεούται µεν εκ του νόµου να εκπληρώσει ένα 
καθήκον, ταυτοχρόνως όµως, χωρίς να φταίει, βρίσκεται “µπλεγµένος” σε µια 
τέτοια κατάσταση, ώστε να µην µπορεί να εκπληρώσει το καθήκον του αυτό, παρά 
µόνο παραβιάζοντας ένα άλλο καθήκον, για το οποίο κανονικά θα έπρεπε να 
κηρυχθεί αξιόποινος;30 Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, σ’ αυτές τις περιπτώσεις το 

                                                 
25 Pawlik, 2004:1045, υπό Ι, δ. στ.· Winkeler, 2007:137· Zoglauer, 2007:70-71. 
26 Βλ. Μπέκα, 2003:140 κ.ε. 
27 LK-Spendel, § 32, Rdn. 216. 
28 BVerfG JZ 2006, σ. 414, υπό 3. 
29 Jerouschek, 2003:187· contra Archangelskij, 2005:86/87. 
30 Κατσαντώνης, 1973:227. 
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∆ίκαιο βρίσκεται εγκλωβισµένο ανάµεσα στην Σκύλλα (να σκοτωθούν οι άνθρωποι 
που βρίσκονται στο έδαφος;) και στην Χάρυβδη (να σκοτωθούν οι άνθρωποι που 
βρίσκονται στον αέρα;)31.  
 Μολονότι η σύγκρουση καθηκόντων δεν προβλέπεται ρητά ως γενικός 
λόγος άρσεως του αδίκου, γίνεται δεκτό ότι αναπτύσσει την ευνοϊκή αυτή δράση 
ως λόγος αναγνωριζόµενος “ πέρα του τεθειµένου δικαίου” 32. Ας δούµε, όµως, 
ποιες είναι οι επιµέρους προϋποθέσεις και εκφάνσεις της συγκρούσεως 
καθηκόντων

33. 
 
1. Σύγκρουση ανάµεσα σε δύο καθήκοντα ενεργείας  
 

Κατά µίαν άποψη, ως αληθινή περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων 
αναγνωρίζεται µόνο η σύγκρουση που προκύπτει ανάµεσα σε δύο καθήκοντα 
ενεργείας (σύγκρουση καθηκόντων υπό στενή έννοια)34, ενώ εξαιρείται από το 
πεδίο της η σύγκρουση ανάµεσα σ’ ένα καθήκον ενεργείας και σ’ ένα καθήκον 
παραλείψεως (σύγκρουση καθηκόντων υπό ευρεία έννοια). Αυτή η τελευταία 
εντάσσεται, σύµφωνα µε την ίδια άποψη, στο ρυθµιστικό πεδίο της καταστάσεως 
ανάγκης που αποκλείει το άδικο35, οπότε η άρση του αδίκου θα καταφαθεί, εφόσον 
ο δράστης µε την πράξη του διατήρησε ακέραιο το ουσιωδώς υπέρτερο συµφέρον 
– εάν, αντιθέτως, τα αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα/αγαθά είναι ισάξια, τότε 
το προβάδισµα ανήκει στο καθήκον παραλείψεως

36.  
Για εκείνους που στο πεδίο της συγκρούσεως καθηκόντων εντάσσουν µόνο 

την σύγκρουση ανάµεσα σε δύο αντίρροπα καθήκοντα ενεργείας, η επίλυση της 
σύγκρουσης και κατ’ επέκτασιν η άρση του αδίκου επιχειρείται µε βάση κάποια 
κριτήρια που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει τα αντίρροπα καθήκοντα διαφορετικής βαρύτητας, ενώ η δεύτερη τα 
αντίρροπα καθήκοντα ίσης βαρύτητας (βλ. στην συνέχεια του κειµένου). 
Σηµειωτέον ότι τα κριτήρια αυτά αξιοποιούνται και από εκείνους που στο πεδίο 
της συγκρούσεως καθηκόντων εντάσσουν επιπλέον την σύγκρουση ανάµεσα σε 
ένα καθήκον ενεργείας και σε ένα καθήκον παραλείψεως37: 
 
α) Αντίρροπα καθήκοντα διαφορετικής βαρύτητας 
 

Εάν τα αντίρροπα καθήκοντα είναι διαφορετικής βαρύτητας, τότε κρίνεται 
δικαιολογηµένη η προσβολή του υποδεέστερου χάριν του υπέρτερου καθήκοντος. 
Εάν, επί παραδείγµατι, συνεπεία µεγάλης θαλασσοταραχής πέσουν από το 
κατάστρωµα του πλοίου στην θάλασσα ένας άνθρωπος και µία βαλίτσα, τότε ο 
πλοίαρχος είναι δικαιολογηµένος, εάν σώσει τον άνθρωπο και αφήσει την βαλίτσα 
να χαθεί· εδώ πληρούται η αντικειµενική υπόσταση της διά παραλείψεως φθοράς 
ξένης ιδιοκτησίας, της οποίας αίρεται το άδικο λόγω συγκρούσεως καθηκόντων.  

Η διαφορετική βαρύτητα των αντιτιθέµενων καθηκόντων κρίνεται κατ’ 
αρχάς ανάλογα µε την αξία των εννόµων αγαθών, την σοβαρότητα της προσβολής 

                                                 
31 Mangakis, 1972:450· ο ίδιος, 1980:17. 
32 Κατσαντώνης, 1973:225 κ.ε. Έτσι και ο Roxin, 2006, 16/122: “übergesetzlicher Rechtfertigungsgrund”. 
33 Πρβλ. Σπινέλλη, 2005:312 κ.ε., άρ. 25, πλαγιάρ. 49 κ.ε. 
34 Στο πλαίσιο της αγγλοσαξονικής βιβλιογραφίας πρβλ. την ορολογία: “conflicts of positive and positive rights”· βλ. π.χ. 
Frances Myrna Kamm, 2004:500.  
35 Roxin, 2006, 16/117. 
36 Βλ. π.χ. Otto, 2005:474.  
37 Βλ. ήδη Binding, 1885:762. 
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και το µέγεθος του απειλουµένου κινδύνου
38. Ως εκ τούτου, ένας βαριά 

τραυµατισµένος έχει το προβάδισµα έναντι ενός ελαφρά τραυµατισµένου. 
Αντιθέτως, κανένα ρόλο δεν παίζουν ποιοτικές ή ποσοτικές όψεις της αξίας της 
ζωής: το ίδιο µετράει ένας βλαξ µ’ έναν έξυπνο, ένας νεαρός µ’ έναν γέροντα 
κ.ο.κ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα αντιτιθέµενα καθήκοντα λογίζονται ως ίσης 
βαρύτητας (επ’ αυτού βλ. αµέσως παρακάτω) και γι’ αυτό δεν µπορεί κανείς να πει 
ότι πράττει άδικα ο κολυµβητής που επιλέγει να κολυµπήσει προς την κατεύθυνση 
που βρίσκεται ένα ναυαγός, και όχι προς εκείνη όπου βρίσκονται δύο ή 
περισσότεροι ναυαγοί (οι ανθρώπινες ζωές δεν υπόκεινται σε στάθµιση).  

 
β) Αντίρροπα καθήκοντα ίσης βαρύτητας 
 

Εάν τα αντίρροπα καθήκοντα είναι ίσης βαρύτητας, τότε, σύµφωνα µε την 
κρατούσα γνώµη, εκείνος που έδρασε υπό το κράτος της διληµµατικής πίεσης είναι 
δικαιολογηµένος, όποιο καθήκον κι αν παραβίασε· ο άνθρωπος αυτός είναι 
ελεύθερος να επιλέξει κατά το δοκούν [nach freiem Belieben] το καθήκον που θα 
εκπληρώσει, µε άλλα λόγια: έχει δικαίωµα ελεύθερης επιλογής, και δη 
αναιτιολόγητης

39. Επί παραδείγµατι, ένας τραυµατιοφορέας ασθενοφόρου που δεν 
προλαβαίνει να κάνει τεχνητή αναπνοή παρά µόνο στον ένα ασθενή, ένας γιατρός 
που δεν προλαβαίνει να πάει παρά µόνο σ’ έναν από τους δύο ετοιµοθάνατους 
ασθενείς του, οι οποίοι τον κάλεσαν τηλεφωνικώς, ή ένας πατέρας που δεν 
προλαβαίνει να βγάλει από τις φλόγες παρά µόνο το ένα από τα δύο παιδιά του, 
όλοι αυτοί είναι δικαιολογηµένοι από την στιγµή που σώζουν τουλάχιστον το ένα 
από τα δύο κινδυνεύοντα πρόσωπα, χωρίς µάλιστα να ενδιαφέρει γιατί επέλεξαν να 
σώσουν τον τάδε και όχι τον δείνα. 

Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, το συγκεκριµένο πρόσωπο αξιοποιεί τις 
δυνατότητες που έχει και σώζει όσους µπορεί, ενώ τους άλλους «τους αφήνει στην 
µοίρα τους, χωρίς να αναµιγνύεται σ’ αυτή»40.  

Σύµφωνα, όµως, µε µια µειοψηφούσα γνώµη41, όποιο καθήκον κι αν 
προκρίνει ο δράστης, σε κάθε περίπτωση πράττει άδικα, αν και όχι καταλογιστά. 
Όπως, εν τούτοις, ορθώς επισηµαίνεται κατά της άποψης αυτής, εκεί όπου η 
έννοµη τάξη δεν είναι σε θέση να πει τι είναι το σωστό (αυτή δεν µπορεί να 
αξιώνει το ανέφικτο, δηλ. την εκπλήρωση και των δύο καθηκόντων – 
impossibilium nulla est obligatio42 / ultra posse nemo obligatur), δεν είναι δυνατόν 
να διαπιστωθεί η ύπαρξη εσφαλµένης συµπεριφοράς και το µόνο που µπορεί να 
αποδοκιµασθεί είναι η µοίρα και όχι ο υποτασσόµενος σε αυτήν άνθρωπος, 
αποδέκτης δε του κανόνα ∆ικαίου είναι αυτός ο τελευταίος και όχι η µοίρα43. 

Είναι προφανές ότι η προβληµατική της κατάρριψης του αεροσκάφους δεν 
µπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την κατηγορία, αφού εκείνος που δίνει την διαταγή 
για  την κατάρριψη δεν αφήνει απλώς στην µοίρα της την µία από τις δύο 
εµπλεκόµενες οµάδες ανθρώπων, αλλά αντιθέτως προβαίνει σε µια θετική πράξη, 
ήτοι ενεργεί ανθρωποκτόνα, παραβιάζοντας το καθήκον του να µην αφαιρέσει τις 
ζωές αθώων. Ως εκ τούτου, αποµένει να δούµε σε ποια από τις υπόλοιπες 
κατηγορίες συγκρούσεως καθηκόντων µπορεί να υπαχθεί η εν λόγω προβληµατική 

                                                 
38 Roxin, ό.π. 
39 Roxin, ό.π., 16/121. 
40 Μαγκάκης, 1984:218. 
41 Gallas, 1968:71 κ.ε. 
42 Βλ. ιδίως Μαγκάκη, 1980:30 κ.ε. 
43 Roxin, 2006, 16/119: “aber nur der Mensch und nicht das Schicksal ist Adressat der Norm”. Βλ. ήδη Blei, 1983:214. 
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και, ακολούθως, να τοποθετηθούµε επί της τυχόν δικαιολόγησης της 
συγκεκριµένης συµπεριφοράς. 
 
2. Σύγκρουση ανάµεσα σε καθήκον ενεργείας και σε καθήκον παραλείψεως: 
“Ο θάνατός σου – η ζωή µου” 
 

Εκείνοι που στο πεδίο της συγκρούσεως καθηκόντων εντάσσουν και την 
σύγκρουση ενός καθήκοντος ενεργείας µε ένα καθήκον παραλείψεως44 διακρίνουν 
τρεις υποπεριπτώσεις συγκρούσεως καθηκόντων, που ευλόγως µπορούν να 
συσχετισθούν µε την διληµµατική φράση “ ο θάνατός σου – η ζωή µου” 45. 
Πρόκειται για την σωρευτική κοινότητα ανισοβαρούς κινδύνου (ακολούθως υπό 1.), 
την σωρευτική κοινότητα ισοβαρούς κινδύνου (ακολούθως υπό 2.) και, τέλος, την 
διαζευκτική κοινότητα κινδύνου (ακολούθως υπό 3.)46. Το κοινό σηµείο και των 
τριών υποπεριπτώσεων είναι ότι η σύγκρουση λαµβάνει χώρα ανάµεσα σε ένα 
καθήκον παροχής βοηθείας και σε ένα καθήκον παραλείψεως θανάτωσης, δηλ. την 
απαγόρευση ανθρωποκτονίας

47, αποφασιστικής δε σηµασίας για την κρίση µας περί 
της δικαιολογητικής επίδρασης που ασκεί εν προκειµένω η σύγκρουση 
καθηκόντων είναι η απάντηση στο ερώτηµα αν ο δράστης που εκπληρώνει το ένα 
καθήκον εις βάρος του άλλου αναλαµβάνει να παίξει τον “ ρόλο της καταστρεπτικής 
µοίρας”  [die Rolle des vernichtenden Schicksals] για µιαν άλλη ανθρώπινη ζωή48. 
Αν αναλαµβάνει να παίξει τον ρόλο αυτόν, το άδικο της πράξης του κατά κανόνα 
δεν αίρεται, ενώ αν δεν τον αναλαµβάνει, το άδικο αίρεται.   
 
α) Σωρευτική κοινότητα ανισοβαρούς κινδύνου – Το παράδειγµα των 
ορειβατών 
 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, στην µια όχθη βρίσκονται εκείνοι που 
έχουν δυνατότητα σωτηρίας, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκονται εκείνοι που είναι 
“ ξοφληµένοι” . Η θυσία των δεύτερων συνεπάγεται την σωτηρία των πρώτων – οι 
ένθεν κι ένθεν πιθανότητες σωτηρίας είναι εκ των προτέρων ασύµµετρα 
κατανεµηµένες. Το κλασικό παράδειγµα που αναφέρεται εδώ είναι η περίπτωση 
των ορειβατών: ∆ύο ορειβάτες, δεµένοι στο ίδιο σχοινί, γλιστρούν και κρέµονται 

                                                 
44 Στο πλαίσιο της αγγλοσαξονικής βιβλιογραφίας πρβλ. την ορολογία: “conflicts of negative and positive rights”· βλ. π.χ. 
Frances Myrna Kamm, 2004:500. 
45 Πρβλ. Jerouschek, 2003:188: “Der Preis für das Leben der einen ist der Tod der anderen”. H συνθηµατική φράση “ο 
θάνατός σου – η ζωή µου” συνδέεται κατ’ εξοχήν µε την περίφηµη “ σανίδα του Καρνεάδη” : η µοναδική δυνατότητα σωτηρίας 
δύο ναυαγών, των Α και Β, είναι να πιαστούν από µια επιπλέουσα σανίδα, η οποία όµως µπορεί να σηκώσει το βάρος µόνο 
του ενός. Τελικά ο Α σκοτώνει τον Β, για να πιαστεί εκείνος από την σανίδα και να σωθεί. Ωστόσο ανάµεσα στην “σανίδα του 
Καρνεάδη” και στην “κατάρριψη του αεροσκάφους” υπάρχουν σηµαντικές διαφορές: α) στην πρώτη, φέρ’ ειπείν, δεν υπάρχει 
τρίτος ναυαγός που θα όφειλε να επέµβει υπέρ των διεκδικητών της σανίδας (πρβλ. Finkelstein, 2001:298, όπου επισηµαίνεται 
ότι είναι δυνατόν µια σύγκρουση δικαιωµάτων να “αποκρυσταλλωθεί” σε ηθικό δίληµµα, αφ’ ης στιγµής «προσθέσουµε ένα 
τρίτο µέρος που θα έχει ισοδύναµη υποχρέωση έναντι καθενός εκ των δύο αντιπαρατιθέµενων πλευρών»· στην “σανίδα του 
Καρνεάδη” αυτό το τρίτο µέρος θα µπορούσε λ.χ. να είναι ο πλοίαρχος, ένας ναυαγοσώστης ή και οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης 
σκάφους που περνά τυχαία από την περιοχή), ενώ β) ελλείπει και το στοιχείο της σαφούς αριθµητικής υπεροχής των 
σωζοµένων· επιπλέον, γ) στην “σανίδα του Καρνεάδη” δεν µπορεί να πει κανείς ότι µόνο ο ένας από τους δύο διεκδικητές της 
έχει τις πιθανότητες επιβίωσης µε το µέρος του (βλ. Hirsch, 2007:164) και, τέλος, δ) δεν είναι η πλευρά του θανατωθέντος 
εκείνη που έχει “ οργανώσει το δίληµµα” , όπως συµβαίνει στην περίπτωση της “κατάρριψης του αεροσκάφους”, στο 
χειριστήριο του οποίου βρίσκονται τροµοκράτες που θέλουν µε αυτό να διεµβολίσουν το κτήριο (επ’ αυτού βλ. Isensee, 
2007:215). Για τον παραλληλισµό της κατάρριψης του αεροσκάφους µε την “σανίδα του Καρνεάδη” πρβλ. Herbst/Lembcke, 
2006:393, υπό 1. Πρβλ. και Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, εις: ΤιµΤοµ Ι. Μανωλεδάκη, Τόµ. Ι, 2005, σ. 4, η οποία αναφερόµενη 
στην συζητούµενη στάθµιση της ζωής και της αξιοπρέπειας µε κριτήριο τον αριθµό σηµειώνει ότι πρόκειται για «µια αδιέξοδη 
στάθµιση που εµφανίζει το κλασικό µας παράδειγµα της σανίδας του Καρνεάδη ως καρικατούρα».     
46 Για την διάκριση αυτή βλ. ιδίως Μαγκάκη, 1980:46 κ.ε. 
47 Μαγκάκης, 1984:218. Βλ. και Κοτσαλή, 2005:379 κ.ε.  
48 Mangakis, 1972:472 κ.ε.· ο ίδιος, 1980:52. Πρβλ. Schmidhäuser, 1984, 8/44, o οποίος κάνει λόγο για δράστη που «σ’ αυτήν 
την περίπτωση τρόπον τινά παίζει την µοίρα» [der hier sozusagen Schicksal spielt].  



 

www.militaryjustice.gr                                                            Βραβευθείσα Μελέτη Κων/νου Βαθιώτη 

 

11

πάνω από τους βράχους. Αν τρίτος κόψει το σχοινί (ας σκεφθούµε ότι στην θέση 
του τρίτου βρίσκεται ο αρχηγός της ορειβατικής αποστολής, ο οποίος έχει 
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παράσχει βοήθεια και στους δύο ορειβάτες), 
εκείνος που βρίσκεται πιο κοντά στο χείλος του γκρεµού, θα χαθεί µια ώρα 
αρχίτερα, ενώ ο άλλος που βρισκόταν από πάνω του θα σωθεί.  

Στην περίπτωση αυτή49, το καθήκον παροχής βοηθείας θεωρείται ως το 
µόνο in concreto δεσµευτικό, διότι «η ίδια η µοίρα έκανε την επιλογή της και 
µερικούς από αυτούς που κινδυνεύουν τους ευνόησε µε µια δυνατότητα σωτηρίας, 
ενώ τους άλλους του καταδίκασε»50. Εκείνος δε που εκπληρώνει το καθήκον 
παροχής βοηθείας παραβιάζοντας την απαγόρευση ανθρωποκτονίας ενεργεί στο 
πλαίσιο συγκρούσεως καθηκόντων που αποκλείει το άδικο, στο µέτρο που 
ακολούθησε την απόφαση της µοίρας, συµβάλλοντας στην διάσωση των 
ευνοηµένων από αυτήν.  

Εξ αφορµής του παραδείγµατος των ορειβατών, εάν υποτεθεί ότι στην όχθη 
των morituri βρίσκονται πολύ λιγότεροι απ’ ό,τι στην όχθη των servabiles, είθισται 
να γίνεται λόγος για “τραγική παραδοξότητα” 51, η οποία συνίσταται στο γεγονός 
ότι σε µια τέτοια κατάσταση κινδύνου, όπου ή θα πεθάνουν όλοι ή θα σωθούν 
κάποιοι, η διάσωση των τελευταίων είναι εφικτή, µόνο αν ο απαγορευτικός 
κανόνας που αφορά την θανάτωση ανθρώπου και στοχεύει στην προστασία του 
ύψιστου αγαθού της ζωής µεταλλαχθεί σ’ έναν κανόνα µε το ακριβώς αντίθετο 
περιεχόµενο χάριν της προστασίας των servabiles. Αν δεν γίνει δεκτή αυτή η prima 
facie “δύσπεπτη” για το Ποινικό ∆ίκαιο µετάλλαξη, τότε θα είναι σαν να 
διαµορφώνεται ένας πρωτεύων κανόνας ∆ικαίου µε το εξής περιεχόµενο: “Μην 
σκοτώνεις τον πλησίον σου, διότι µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαν να σωθούν 
πολλές ανθρώπινες ζωές”! 

     
β) Σωρευτική κοινότητα ισοβαρούς κινδύνου – Το παράδειγµα του 
αερόστατου 
 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας απειλείται εξίσου η ζωή περισσότερων 
ανθρώπων, εκ των οποίων µερικοί µπορούν να σωθούν, εάν θυσιασθούν κάποιοι 
άλλοι, διαφορετικά όλοι είναι χαµένοι. Το κλασικό παράδειγµα που αναφέρεται 
εδώ είναι η περίπτωση του αερόστατου: Από το αερόστατο που ξαφνικά χάνει ύψος 
γιατί υπέστη βλάβη, ο χειριστής του αποφασίζει να πετάξει στο κενό κάποιους από 
τους επιβάτες, προκειµένου να σώσει τους υπολοίπους· αν δεν το κάνει αυτό, το 
αερόστατο θα συντριβεί52.  

Στην περίπτωση αυτή, «η µοίρα […] κανέναν από αυτούς που κινδυνεύουν 
δεν έχει ευνοήσει και κανέναν δεν έχει οριστικά καταδικάσει»53. Πρόκειται, λοιπόν, 
για ένα «απόλυτα τραγικό ηθικό δίληµµα, που µε κανένα τρόπο δεν µπορεί 
ορθολογικά να λυθεί»54. Πάνω σε αυτήν την επιχειρηµατολογική βάση, γίνεται 
δεκτό ότι η επιλογή του ποιος θα σωθεί και ποιος θα θυσιασθεί πρέπει να ανήκει 

                                                 
49 Ο Μαγκάκης, 1980:56, επισηµαίνει ότι στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, «δηµιουργείται η αίσθηση ότι η µοίρα παίζει εδώ 
ένα κακό παιχνίδι σε βάρος της ηθικής µας συνείδησης», επιπλέον όµως «δηµιουργείται η τάση να δεχτεί κανείς ότι εδώ 
βρισκόµαστε µπροστά στα ανυπέρβλητα όρια της ανθρώπινης αξιολογικής σκέψης, µε αποτέλεσµα να θεωρήσει ότι οι 
περιπτώσεις αυτές συνιστούν συγκρούσεις καθηκόντων που δεν επιδέχονται µιαν a priori διαγραφή της κοινωνικά σωστής 
τους λύσης» (η έµφαση του γράφοντος). 
50 Μαγκάκης, 1984:219. 
51 Küper, 1981:787. 
52 Neubecker, 1910:62. 
53 Μαγκάκης, 1984:220. 
54 Μαγκάκης, αυτόθι. 
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στον φορέα των καθηκόντων, εν προκειµένω τον πλοίαρχο55. Μολονότι αυτός 
αναλαµβάνει να παίξει τον “ ρόλο της καταστρεπτικής µοίρας” , δεν µπορεί πάντως 
να ειπωθεί ότι προκάλεσε τον “άδικο χαµό” των επιβατών.  

  
γ) ∆ιαζευκτική κοινότητα κινδύνου – Το παράδειγµα του βαγονιού 
 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας απειλείται η ζωή ενός ή περισσοτέρων 
προσώπων, τα οποία µπορούν να σωθούν, εάν θανατωθούν κάποια άλλα πρόσωπα, 
που µέχρι εκείνη την στιγµή βρίσκονταν εκτός κινδύνου. Το κλασικό παράδειγµα 
που αναφέρεται εδώ είναι η περίπτωση του βαγονιού: Ο σταθµάρχης βλέπει 
ξαφνικά να κατευθύνεται ένα ακυβέρνητο βαγόνι µε τρόφιµα πάνω σ’ ένα βαγόνι 
γεµάτο από επιβάτες και, για να σώσει την ζωή τους, αλλάζει την ρύθµιση των 
γραµµών, εκτρέποντάς το στο σηµείο όπου βρίσκονται µερικοί εργάτες, τρεις εκ 
των οποίων παρασύρονται από την ορµή του και σκοτώνονται56.  

Και στην περίπτωση αυτή, ο σταθµάρχης αναλαµβάνει να παίξει τον “ ρόλο 
της καταστρεπτικής µοίρας” , σε αντίθεση όµως µε την προηγούµενη περίπτωση 
(υπό 2.), εδώ «η απαγόρευση της ανθρωποκτονίας διατηρεί in concreto την 
δεσµευτικότητά της»57. Ως εκ τούτου, όποιος την παραβιάζει, ανατρέποντας την 
επιλογή της µοίρας58, ενεργεί άδικα.        
 
δ) Quid στην περίπτωση της κατάρριψης του επιβατηγού αεροσκάφους; 
 
 Αφού γνωρίσαµε τις υποπεριπτώσεις των “διληµµάτων ζωής και θανάτου” 
είναι η ώρα να επιχειρήσουµε να υπαγάγουµε την κατάρριψη του αεροπλάνου σε 
µία από αυτές.  

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν µε την “µοιραία πτήση” είναι “ ξοφληµένοι”  ή 
στην καλύτερη περίπτωση έχουν ελάχιστες πιθανότητες να ζήσουν (εφόσον 
κάποιοι από τους επιβάτες κατορθώσουν να αφοπλίσουν τους τροµοκράτες), ενώ 
οι άνθρωποι που βρίσκονταν µέσα στο κτήριο έχουν την δυνατότητα να σωθούν, 
και µάλιστα µε απόλυτη βεβαιότητα, αν θυσιασθούν οι επιβάτες του αεροπλάνου.  

Ως εκ τούτου, το περιστατικό αυτό εµφανίζει παραπλήσια (καίτοι όχι 
ταυτόσηµα

59) δοµικά χαρακτηριστικά µε το παράδειγµα των ορειβατών60: ο 
ορειβάτης που αντικρίζει τον γκρεµό είναι “ξοφληµένος”, ενώ εκείνος που 
βρίσκεται δεµένος πάνω από αυτόν µπορεί να σωθεί, εάν θυσιαστεί ο πρώτος. Άρα 
η κατάρριψη του αεροσκάφους βρίσκεται εγγύτερα προς την κατηγορία της 
σωρευτικής κοινότητας ανισοβαρούς κινδύνου και, βάσει των όσων προεκτέθηκαν, 
εκείνος που εκπληρώνει το καθήκον παροχής βοηθείας παραβιάζοντας την 
απαγόρευση ανθρωποκτονίας, δηλ. εν προκειµένω αυτός που δίνει την διαταγή για 
την κατάρριψη του αεροσκάφους, ενεργεί στο πλαίσιο συγκρούσεως καθηκόντων 
που αποκλείει το άδικο, στο µέτρο που ακολούθησε την απόφαση της µοίρας, 
συµβάλλοντας στην διάσωση των ευνοηµένων από αυτήν. Ακολούθησε, λοιπόν, 

                                                 
55 Μαγκάκης, 1980:59/60. 
56 Welzel, 1951:51. Στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία γίνεται, αντιστοίχως, λόγος για το “πρόβληµα του τρόλεϊ” [The Trolley 
Problem]: επιτρέπεται ο τρίτος να εκτρέψει την πορεία ενός τρόλεϊ που κατευθύνεται πάνω σε πέντε αµέριµνους εργάτες και 
να το στείλει εκεί που βρίσκεται ένας µόνο εργάτης; Επ’ αυτού βλ. π.χ. Alexander, 2004:844, υπό 2.7.1.    
57 Μαγκάκης, 1984:220. 
58 “Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να υποδύεται την µοίρα!”: Ανδρουλάκης, 1999:264. 
59 Στην περίπτωση της κατάρριψης του αεροσκάφους οι morituri δεν συναποτελούν µια κοινότητα κινδύνου µε τους 
servabiles, “δεν βράζουν στο ίδιο καζάνι”, αφού οι µεν βρίσκονται στο αεροπλάνο, οι δε στο κτήριο·  βλ. Jerouschek, 
2003:189.  
60 Βλ. και Erb, 2003:1389, § 34, Rdn. 118· Isensee, 2007:218· Dreier, 2007:265, µε υποσ. 57.   
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την µοίρα και δεν έπαιξε την µοίρα61 – άλλοις λόγοις: «η µοίρα σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις έχει ήδη µιλήσει»62. H επιλογή τού ποιος θα είναι τελικά το θύµα δεν 
είναι προϊόν της κρατικής αυθαιρεσίας, αλλά απότοκος µιας εξωτερικής 
καταστάσεως επί της οποίας το κράτος δεν κυριαρχεί. ∆εν είναι το κράτος εκείνο 
που καθορίζει το κριτήριο βάσει του οποίου θα επιλεγούν τα θύµατα. Το κριτήριο 
αυτό προϋφίσταται µέσα στην ίδια την πραγµατικότητα.  

Στο ίδιο αποτέλεσµα θα κατέληγε και όποιος υιοθετούσε εδώ την λεγόµενη 
“αριθµητική των πιθανοτήτων” 63: «Η βλάβη που προκλήθηκε, µε δεδοµένη και 
συνυπολογιζόµενη την σχεδόν µηδενική πιθανότητα επιβίωσης του δεύτερου, είναι 
σηµαντικά κατώτερη από την απειληθείσα»64 – «Η καταστροφή (εγκατάλειψη) 
µιας µεγάλης πιθανότητας επιβίωσης συνιστά καθεαυτήν µεγαλύτερη ζηµιά από 
εκείνη που θα αποτελούσε η απλή σύντµηση µιας αδιέξοδης και άλογης 
αγωνίας»65. 

Σύµφωνα, ωστόσο, µε µια µειοψηφούσα άποψη66, η κατάρριψη του 
αεροσκάφους υπάγεται στην κατηγορία της διαζευκτικής κοινότητας κινδύνου, 
παραλληλίζεται δε µε το προαναφερθέν παράδειγµα του βαγονιού. Η σύνδεση, 
όµως, αυτή φρονώ ότι δεν είναι εύστοχη, καθώς στο παράδειγµα του βαγονιού οι 
εν τέλει θανατωθέντες αµέριµνοι εργάτες δεν ήσαν “ξοφληµένοι”, αλλά 
ενεπλάκησαν στο πρόβληµα εξαιτίας της πρωτοβουλίας του σταθµάρχη· αντιθέτως, 
οι επιβάτες του αεροπλάνου είναι κατ’ αρχήν (επ’ αυτού βλ. τις σκέψεις που 
ακολουθούν υπό Γ.) “ξοφληµένοι”: εάν δεν καταρριφθεί το αεροπλάνο, θα 
πεθάνουν εξαιτίας της συντριβής του πάνω στο κτήριο67.  

Μόλις, βεβαίως που χρειάζεται να αναφερθεί ότι η κατάρριψη του 
αεροπλάνου δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της καταστάσεως ανάγκης 
που αποκλείει τον καταλογισµό, αφού οι επιβάτες δεν ανήκουν στον κύκλο των 
προσώπων που µνηµονεύονται στο άρ. 32 ΠΚ. Μήπως, όµως, είναι δυνατός ο 
αποκλεισµός του καταλογισµού, από την στιγµή που θα δεχθούµε ότι το “άλλως-
δύνασθαι-πράττειν” (άλλως: φευκτό της υπαιτιότητας) δεν υφίσταται ούτε στις 
περιπτώσεις καταστάσεως ανάγκης ή συγκρούσεως καθηκόντων που αποκλείει τον 
καταλογισµό πέρα του τεθειµένου ∆ικαίου;68 Επ’ αυτού βλ. τις αναπτύξεις που 
έπονται ευθύς αµέσως. 
 
Γ. Θέση της µελέτης: Αποκλεισµός του καταλογισµού πέρα του τεθειµένου 
∆ικαίου  
 

Οι δύο προµνηµονευθείσες υποπεριπτώσεις συγκρούσεως καθηκόντων υπό 
Β. 2. (α) και (β), ήτοι η σωρευτική κοινότητα το µεν ισοβαρούς, το δε ανισοβαρούς 
κινδύνου –αυτές είδαµε ότι αξιολογούνται ως περιπτώσεις συγκρούσεως 
καθηκόντων που αποκλείει το άδικο–, αντιµετωπίζονται ως περιπτώσεις 
αποκλεισµού του καταλογισµού (πέρα του τεθειµένου ∆ικαίου, αφού η διαταγή για 
την κατάρριψη του αεροσκάφους δεν χορηγείται ούτε εκτελείται από κάποιον που 
ανήκει στον κύκλο των µνηµονευόµενων στο άρθρο 32 ΠΚ προσώπων, δηλ. από 

                                                 
61 Έτσι και ο Isensee, 2007:229. 
62 Hirsch, 2007:161. 
63 Έτσι ο Ανδρουλάκης, 1999:264, υποσ. 13. 
64 Ανδρουλάκης, 1999:264. 
65 Ανδρουλάκης, ό.π., υποσ. 14. 
66 Mitsch, 2006:23, υπό IV. 
67 Παρά ταύτα, η περίπτωση της κατάρριψης του αεροσκάφους οµοιάζει µε το παράδειγµα του βαγονιού κατά τούτο: όπως 
στην δεύτερη περίπτωση, έτσι και στην πρώτη οι εν τέλει θανατωθέντες δεν συναποτελούν µια κοινότητα κινδύνου µε τους 
διασωθέντες· βλ. Jerouschek, 2003:190. 
68 Έτσι η κρατούσα άποψη· βλ. π.χ. Jescheck/Weigend, 1996:502· Κühl, 2005, 12/104. 
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κάποιον συγγενή του κ.λπ.)69 από εκείνους που υπάγουν την σύγκρουση ενός 
καθήκοντος ενεργείας µ’ ένα καθήκον παραλείψεως στο πεδίο της καταστάσεως 
ανάγκης και άρα για την άρση του αδίκου της επίµαχης πράξεως αξιώνουν το 
εκπληρωθέν καθήκον να οδηγεί σε διατήρηση του ουσιωδώς υπέρτερου 
συµφέροντος.  

Τούτο, διότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις –το ίδιο ισχύει, βεβαίως, και 
για την διαζευκτική κοινότητα κινδύνου–, τα αντίρροπα καθήκοντα έχουν ως 
αντικείµενο την διατήρηση ή την µη προσβολή της ανθρώπινης ζωής, η οποία, όπως 
λέγεται χαρακτηριστικά, «ως απόλυτα προστατευόµενο έννοµο αγαθό δεν 
υπόκειται ούτε σε ποιοτικές διαβαθµίσεις ούτε σε ποσοτικές προσθαφαιρέσεις»70. 
Eιδικότερα, στο Ποινικό ∆ίκαιο δεν ισχύει η κλασική αριθµητική του τύπου 1+1 = 
2, αλλά µια ιδιάζουσα αριθµητική του τύπου 1 = ∞71. Κατ’ εφαρµογήν αυτής της 
αριθµητικής, η οποία κρατά το Ποινικό ∆ίκαιο µακριά από ωφελιµιστικά 
κριτήρια

72, µας αφήνει αδιάφορους το γεγονός ότι ο θυσιαζόµενος µπορεί να είναι 
ξοφληµένος, διανοητικά καθυστερηµένος, υπέργηρος73 ή να έχει απέναντι του ένα 
πλήθος ανθρώπων που θα σωθούν, αν εκείνος χαθεί (στην επίθεση κατά των 
∆ιδύµων Πύργων, οι επιβάτες των αεροσκαφών ήταν εκατοντάδες, ενώ οι 
ευρισκόµενοι εντός των κτηρίων χιλιάδες). Συνακόλουθα, όποιος ενεργεί εις βάρος 
αυτού του προσώπου, για να διατηρήσει στην ζωή είτε εκείνον που έχει 
πιθανότητες να ζήσει ή που διανοητικά/ηλικιακά υπερέχει έναντι του 
θυσιαζοµένου είτε τους πολλούς που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη, πράττει 
άδικα.  

Υπέρ της θέσης αυτής προβάλλονται τα εξής δύο επιχειρήµατα74: Αφ’ ενός, 
η τυχόν αποδοχή του αποκλεισµού του αδίκου σε τέτοιες περιπτώσεις θα σήµαινε 
την εγκατάλειψη της αρχής ότι υπό την προστασία της έννοµης τάξης τελούν και οι 
ετοιµοθάνατοι, αλλιώς θα επιτρεπόταν η θανάτωσή τους για την αφαίρεση 
οργάνων τους, τα οποία θα µεταµοσχεύονταν µε σωτήρια αποτελέσµατα στο σώµα 
άλλων ανθρώπων. Αφ’ ετέρου, η σκέψη της µαθηµατικής προεξόφλησης του 
θανάτου είναι ένα “διανοητικό κατασκεύασµα”, αφού στην πραγµατικότητα κανείς 
δεν µπορεί να γνωρίζει µετά βεβαιότητος τι θα συµβεί: δεν είναι άλλωστε λίγες οι 
φορές που για έναν φαινοµενικά “ξοφληµένο” λέγεται ότι “σώθηκε από θαύµα”75. 
Στο παράδειγµα της κατάρριψης του αεροσκάφους: Άραγε ποιος µπορεί να 
χαρακτηρίσει τους επιβάτες ως εκατό τοις εκατό ξοφληµένους και να αποκλείσει 
το ενδεχόµενο την τελευταία στιγµή να δειλιάσει ο ισλαµιστής πιλότος ή να 
εξουδετερωθούν οι τροµοκράτες από µια συντονισµένη ηρωική ενέργεια κάποιων 
επιβατών;76     

Εν πάση δε περιπτώσει, εκκινώντας από την ηθική αφετηρία ότι κάθε 
πρόσωπο είναι µοναδικό, η ωφελιµιστική λογική της αποσόβησης της 
“µεγαλύτερης καταστροφής” [größeres Unheil] διά της προκλήσεως µιας 

                                                 
69 Πρβλ. Μανωλεδάκη, 2001:563, πλαγιάρ. 864: «Όπου δεν υπάρχει δίκαιη λύση, υπάρχει συγγνώµη». 
70 Ανδρουλάκης, 2000:418. 
71 Ανδρουλάκης, αυτόθι.· ο ίδιος, 1999:259. 
72 Πρβλ. Hillgruber, 2007:217, αρ. στ. 
73 Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Ανδρουλάκης, 1999:259: «Ακόµη και η ζωή του εσχατόγηρου είναι ισάξια µε την ζωή 
του νέου στην ακµή της ηλικίας του, η ζωή του βαρύτατα ασθενούς ή του ολιγοφρενικού βλάκα µε την ζωή του απόλυτα 
υγιούς ή του µεγαλοφυούς κατόχου του βαρβείου Nobel». 
74 Roxin, 2006, 16/39, 40. 
75 Βλ. ήδη Küper, 1981:793. Contra Ανδρουλάκη, 2000:420, υποσ. 80: «∆υστυχώς [θαύµατα] συµβαίνουν πολύ σπάνια ή είναι 
ήδη πολύ αργά γι’ αυτά». 
76 Σχετικά µε το ότι η απόφαση για την κατάρριψη του αεροσκάφους θα έπρεπε να ληφθεί «επί εξαιρετικά αβέβαιων 
πραγµατικών θεµελίων» βλ. Rönnau, 2006, Vor § 32, Rdn. 254. 



 

www.militaryjustice.gr                                                            Βραβευθείσα Μελέτη Κων/νου Βαθιώτη 

 

15

“µικρότερης καταστροφής” [kleineres Unheil] µπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισµό 
µόνο της ενοχής του δράστη, όχι όµως και του αδίκου77.    

Ως εκ τούτου, το µόνο που αποµένει να επικαλεσθεί κανείς –εάν απορρίψει 
την κατασκευή της συγκρούσεως καθηκόντων που αποκλείει το άδικο– υπέρ του 
δράστη εκείνου ο οποίος αναλαµβάνει την πρωτοβουλία και χειρίζεται την 
δηµιουργηθείσα τραγική κατάσταση είναι ο αποκλεισµός του καταλογισµού πέρα 
του τεθειµένου ∆ικαίου78. Μιλάµε για αποκλεισµό του καταλογισµό πέρα του 
τεθειµένου ∆ικαίου, διότι στον Ποινικό µας Κώδικα δεν υπάρχει κάποια διάταξη 
που να µπορεί να εφαρµοσθεί στην προκειµένη περίπτωση. Η λογική που τον 
διέπει, όµως, επιτρέπει την αναγνώριση του σχετικού µορφώµατος. ∆ιότι σε 
αντίθεση µε τον Ποινικό Νόµο, ο οποίος εκκινούσε από την ψυχολογική αντίληψη 
της ενοχής, βάσει της οποίας η ενοχή (ο καταλογισµός) εξαντλείται στη ψυχική 
σχέση του δράστη προς την πράξη στην αντικειµενική της σηµασία, στην ψυχική 
εικόνα αντικατοπτρισµού της πραγµατικότητας (για τον λόγο αυτόν απουσίαζε από 
τον Ποινικό Νόµο διάταξη περί καταστάσεως ανάγκης που αποκλείει τον 
καταλογισµό ή διάταξη περί υπερβάσεως αµύνης µη καταλογιστής στον δράστη 
εάν αυτός ενήργησε από φόβο ή ταραχή που του προκάλεσε η επίθεση), ο Ποινικός 
µας Κώδικας έλαβε υπόψη του την αξιολογική αντίληψη της ενοχής79, βάσει της 
οποίας καθοριστικό ρόλο για την κατάφαση της ποινικής ευθύνης διαδραµατίζει το 
λεγόµενο “ άλλως-δύνασθαι-πράττειν”  (γνωστό και ως φευκτό της υπαιτιότητας). 
Εδώ γίνεται λόγος για το δεοντολογικό στοιχείο του καταλογισµού σε ενοχή, το 
οποίο αποτελείται το µεν από µια γνωστική έκφανση (δυνατότητα γνώσης του 
αδίκου της πράξεως), το δε από µια βουλητική έκφανση (δυνατότητα 
συµµόρφωσης προς το εγνωσµένο άδικο)80.  

Σ’ αυτήν ακριβώς την βουλητική έκφανση του δεοντολογικού στοιχείου 
του καταλογισµού εντάσσεται η κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον 
καταλογισµό πέρα του τεθειµένου ∆ικαίου81. Εν τούτοις, οι περιπτώσεις που 
συζητούνται στο πλαίσιο της καταστάσεως ανάγκης αυτού του είδους, δεν 
µπορούν ευχερώς να στεγασθούν σε οµογενοποιηµένες κατηγορίες. ∆ικαίως 
παρατηρείται ότι προσπάθειες που έγιναν προς αυτήν την κατεύθυνση 
συγκαλύπτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία διαφοροποιούν τις 
περιπτώσεις µεταξύ τους82. Παρά ταύτα, ως περιπτώσεις καταστάσεως ανάγκης 
που αποκλείουν τον καταλογισµό πέρα του τεθειµένου ∆ικαίου αναφέρονται αφ’ 
ενός οι “ καταστάσεις του µικρότερου κακού”  [Situationen des kleineren Übels] και, 
αφ’ ετέρου, οι “ κοινότητες κινδύνου”  [Gefahrengemeinschaften]83. 

Στις “ καταστάσεις του µικρότερου κακού”  περιλαµβάνεται φέρ’ ειπείν το 
προµνηµονευθέν παράδειγµα του βαγονιού, κατά το οποίο ο σταθµάρχης αλλάζει 
την ρύθµιση των σιδηροδροµικών γραµµών, έτσι ώστε το ακυβέρνητο βαγόνι να 
πέσει πάνω στους αµέριµνους εργάτες και να σωθεί το πλήθος των επιβατών που 
βρίσκονται µέσα στο σταθµευµένο βαγόνι. Εδώ, επίσης, τοποθετείται και η 
περίπτωση του χειρουργού, ο οποίος αποσυνδέει από την µία και µοναδική 
αναπνευστική συσκευή τον ασθενή που έχει ελάχιστες πιθανότητες να κρατηθεί 

                                                 
77 Βλ. Schmidhäuser, 1984, 8/43 κ.ε. Για την λογική του “µικρότερου κακού” πρβλ. Ignatieff, 2005:25. 
78 Για την δογµατική αυτή κατασκευή βλ. διεξοδικά Moos, 2004:890 κ.ε., όπου περαιτέρω παραποµπές. 
79 Επ’ αυτής βλ. π.χ. Μαγκάκη, 1962:42· Κοτσαλή, 2003:48 κ.ε.. 
80 Πρβλ. Simester/Sullivan, Criminal Law ό.π., 2003:606, § 19.5: “impossibility is a species of involuntariness”. 
81 Πρβλ. και Παπακυριακόπουλο, 1953:245, in fine, ο οποίος αναφερόµενος στην κατάσταση ανάγκης πέρα του τεθειµένου  
∆ικαίου καταλήγει στην εξής θέση: «Ο Π.Κ., ως πας νόµος, έχει κενά, αλλά το δίκαιον δεν έχει κενά. Θα πληρώσωµεν λοιπόν 
ταύτα επί τη βάσει της τελολογικής µεθόδου, µε γνώµονα τουτέστιν τους σχετικούς σκοπούς του δικαίου». 
82 Sinn, 2004:586, υπό 3. 
83 Sinn, αυτόθι. 
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στην ζωή, προκειµένου να συνδέσει µε αυτήν τον άρτι εισκοµισθέντα ασθενή, που 
έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει84.       

Στις “ κοινότητες κινδύνου”  περιλαµβάνονται περιπτώσεις ευθανασίας σαν 
κι αυτές που προέκυψαν µε γιατρούς του Γ΄ Ράιχ, οι οποίοι δέχθηκαν χιτλερική 
διαταγή να “εκκαθαρίσουν” τους τροφίµους ιδρυµάτων, αφού επρόκειτο για «ζωές 
ανάξιες να ζουν». Οι γιατροί αυτοί έσωσαν τους περισσότερους νοσηλευοµένους, 
διαγράφοντας τα ονόµατά τους από την λίστα, αναγκάσθηκαν όµως να σκοτώσουν 
µερικούς στην τύχη· αν δεν έπρατταν τοιουτοτρόπως –πέρα από τις κυρώσεις που 
θα υφίσταντο οι ίδιοι– θα αντικαθίσταντο από άλλους, πιο «υπάκουους» γιατρούς, 
οι οποίοι θα “εκκαθάριζαν” άπαντες τους αρρώστους85. Εδώ, επίσης, τοποθετείται 
και η περίπτωση του πλοιάρχου, ο οποίος, προκειµένου να αποτρέψει το ναυάγιο 
του πλοίου που ξαφνικά µπάζει νερά από τα αµπάρια, και να σώσει τους επιβάτες 
που βρίσκονται στο κατάστρωµα, αποφασίζει και κλείνει τις πόρτες, 
εγκλωβίζοντας το πλήρωµα που βρίσκεται εκείνη την ώρα στα αµπάρια.  

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά 
µεταξύ των γιατρών και του πλοιάρχου: οι πρώτοι έχουν την δυνατότητα να 
επιλέξουν ποιους ασθενείς θα διαγράψουν από την λίστα και ποιους θα 
σκοτώσουν, ενώ ο πλοίαρχος δεν έχει τέτοια δυνατότητα, αφού οι άνθρωποι που 
βρίσκονται στα αµπάρια δεν έχουν καµία ευκαιρία να επιβιώσουν. Ως εκ τούτου, 
προτείνεται εν προκειµένω να διακρίνουµε ανάµεσα σε κοινότητες κινδύνου µε 
πολύπλευρα κατανεµηµένες δυνατότητες διάσωσης (αυτό ισχύει για τους ασθενείς 
στην περίπτωση της “εκκαθάρισής” τους από τους γιατρούς) και σε κοινότητες 
κινδύνου µε µονόπλευρα κατανεµηµένες δυνατότητες διάσωσης

86. Αυτό το 
τελευταίο ισχύει για τους επιβάτες στην περίπτωση του ναυαγίου, αλλά και για 
τους πολίτες που βρίσκονται στα κτήρια πάνω στα οποία κατευθύνεται το 
κατειληµµένο από τροµοκράτες αεροσκάφος.    

Η κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό πέρα του τεθειµένου 
∆ικαίου µπορεί να αξιοποιηθεί και στις περιπτώσεις εκείνες όπου το αεροσκάφος 
δεν έχει καταληφθεί από τροµοκράτες, αλλά πάντως απειλεί µια κατοικηµένη 
περιοχή. Τούτο συνέβη στις 14.8.2005 στην Ελλάδα, όταν αεροπλάνο της 
εταιρείας HELIOS κατευθυνόταν ακυβέρνητο σε κατοικηµένη περιοχή, αλλά εν 
τέλει συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή του Γραµµατικού87. Εδώ, βεβαίως, τίθεται 
ζήτηµα εφαρµογής της κατάστασης ανάγκης σε ό,τι αφορά και την θανάτωση του 
πιλότου, µάλιστα έναντι αυτού η κατάσταση ανάγκης θα µπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως αµυντική88. 

Θεωρώ ότι η λύση της καταστάσεως ανάγκης που αποκλείει τον 
καταλογισµό πέρα του τεθειµένου ∆ικαίου είναι η επικρατέστερη σε ό,τι αφορά 
την κατάρριψη του αεροσκάφους89. Βάσει αυτής, λοιπόν, δεν θα φέρει ποινική 
ευθύνη ούτε εκείνος που δίνει την διαταγή για την κατάρριψη ούτε και εκείνος που 
την εκτελεί. Με την εν λόγω λύση απονέµεται ο δέων σεβασµός στην ανθρώπινη 

                                                 
84 Welzel, 1969:185.  
85 Βλ. π.χ. Roxin, 1999:253. 
86 Βλ. Sinn, 2004:587. 
87 Σ’ αυτήν την αεροπορική τραγωδία, καθώς και σε µια αντίστοιχη που έλαβε χώρα στην Ιαπωνία το 1985 αναφέρεται και ο 
Hirsch, 2007:150· µάλιστα, κατά τον συγγραφέα αυτόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε ενηµερωθεί σχετικώς και ήταν έτοιµος 
να δώσει το “πράσινο φως” για την κατάρριψη του αεροσκάφους.  
88 Κατά τον Hirsch, 2007:167, εφαρµοστέα τυγχάνει η αµυντική κατάσταση ανάγκης σε ό,τι αφορά την θανάτωση τόσο του 
πιλότου όσο και των επιβατών, οι οποίοι «στην συγκεκριµένη κατάσταση έχουν µετατραπεί σε τµήµα του αντικειµένου από το 
οποίο απορρέει ο κίνδυνος» (η έµφαση του γράφοντος). Βλ. και: Köhler, 2006:266· Rengier, 2008:3, δ. στ., in fine· Gropp, 
2006:288. Η διευρυµένη αυτή άποψη δεν είναι ορθή, δεδοµένου ότι οι επιβάτες δεν σχετίζονται άµεσα µε τον χειρισµό του 
κινδύνου (µόνο οι πιλότοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτόν) και, κατά τούτο, δεν µπορούν να χρεωθούν έναν κίνδυνο που δεν  
προέρχεται από την δική τους σφαίρα κυριαρχίας. 
89 Έτσι π.χ. και οι: Dreier, 2007:267· Winkeler, 2007:126· Baumann, 2004:860.  
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αξιοπρέπεια και στην ιερότητα της ζωής των αθώων επιβατών και αποφεύγεται η 
χρήση δυσπροσδιόριστων, υπερβατικών και σε κάθε περίπτωση µη-νοµικών 
εννοιών, όπως είναι η µοίρα και το παιχνίδι µε αυτήν. Επιπλέον, αναγνωρίζεται η 
δυνατότητα στους επιβάτες τους αεροσκάφους να προσπαθήσουν να “πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους”, αµυνόµενοι κατά εκείνων που θα επιχειρήσουν να 
τους σκοτώσουν για λογαριασµό των συµπολιτών τους και ακολούθως κατά 
εκείνων που επιχειρούν να τους σκοτώσουν για λογαριασµό κάποιου άλλου 
λαού

90. Κι αν τα περιθώρια αµύνης τους είναι σχεδόν ανύπαρκτα έναντι του 
πιλότου του µαχητικού αεροσκάφους, είναι ελαφρώς ευρύτερα έναντι των 
αεροπειρατών

91. Ήρωες υπάρχουν παντού!   
Η στο παρόν προτεινόµενη λύση συµπορεύεται µε την ρύθµιση του άρ. 3 

παρ. 7 Ν. 3169/2003. Εκεί προβλέπεται ότι «Πυροβολισµός ακινητοποίησης ή 
εξουδετέρωσης απαγορεύεται: α. εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί 
τρίτος από αστοχία ή εξοστρακισµό του βλήµατος, β. εναντίον ενόπλου πλήθους, 
εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγούν άοπλοι [...]». Από τις δύο αυτές 
εξαιρέσεις καθίσταται πρόδηλο ότι η έννοµη τάξη δεν δικαιολογεί τον αστυνοµικό, 
όταν αµέτοχοι τρίτοι κινδυνεύουν να πληγούν από την χρησιµοποίηση του όπλου 
του. Έτσι, λοιπόν, τελεί αρχικά και τελικά άδικη πράξη (τόσο σε ό,τι αφορά την 
χρήση πυροβόλου όπλου όσο και το κυρίως έγκληµα, π.χ. ανθρωποκτονία ή 
σωµατική βλάβη) ο αστυνοµικός που πυροβολεί τον απαγωγέα, αλλά εκτός από 
αυτόν σκοτώνει και κάποιους εκ των οµήρων. Καίτοι η ρύθµιση αυτή διέπει ρητώς 
µόνο το καθεστώς των αστυνοµικών, χάριν της ενότητας της εννόµου τάξεως 
µπορεί να θεωρηθεί εύλογο ότι το ίδιο πνεύµα διέπει και αντίστοιχες επεµβάσεις 
στρατιωτικών δυνάµεων92.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει η εξής διευκρίνιση: Καίτοι η σύγκρουση 
καθηκόντων αντιµετωπίζεται από κάποιους ως µορφή ή υποπερίπτωση93 της 
καταστάσεως ανάγκης που αποκλείει το άδικο94, στο µέτρο που και στην δεύτερη 
περίπτωση ανακύπτει µια σύγκρουση [Konflikt]  ανάµεσα στο αν ο δράστης 
επιτρέπεται να παραβιάσει το καθήκον παραλείψεως (neminem laedere) που τον 
βαρύνει, προκειµένου να σώσει το απειλούµενο αγαθό, ή αν αντιθέτως οφείλει να 
αφήσει αυτό το τελευταίο στην τύχη του, υποστηρίζεται από κάποιους άλλους ότι 
στο πλαίσιο της καταστάσεως ανάγκης δεν µπορεί να γίνει λόγος για σύγκρουση 
καθηκόντων

95. Περί αυτού θα πρόκειται µόνο από την στιγµή που το καθήκον 
παραλείψεως του δράστη συνυπάρχει µ’ ένα καθήκον ενεργείας, οπότε και θα τεθεί 
το δίληµµα “ή (θα εκπληρωθεί) το ένα (καθήκον) ή το άλλο” [Entweder-Oder]. 
Συνεπώς, µε βάση την άποψη αυτή, που µου φαίνεται ορθότερη, εάν δεν υφίσταται 

                                                 
90 Αυτή η σκέψη µπορεί ενδεχοµένως να αξιοποιηθεί µε πειστικότερο τρόπο σε καταστάσεις παρόµοιες µε εκείνη που 
προέκυψε στις 26.10.2002 στο θέατρο της Μόσχας, όπου οι θεατές-όµηροι των Τσετσένων µπορούσαν θεωρητικώς να 
αντιδράσουν έναντι εκείνων που διεξήγαγαν την επιχείρηση διάσωσης. Σχετικά µε το πρόβληµα που δηµιουργεί ως προς την 
στέρηση του αµυντικού δικαιώµατος των θυσιαζοµένων η υιοθέτηση της άποψης ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αποκλείεται το 
άδικο της ανθρωποκτονίας βλ. Küper, 1979:51, υποσ. 105, ο οποίος πάντως εύστοχα επισηµαίνει ότι «η αναγνώριση 
δικαιώµατος αµύνης στα εν δυνάµει θύµατα της επιχείρησης διάσωσης θα σήµαινε ότι παραχωρείται σ’ αυτούς από το ∆ίκαιο 
η εξουσία να τους εξαναγκάσουν όλους σε αφανισµό». 
91 Σύµφωνα µε την απόφαση του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Γερµανίας, «κατά κανόνα δεν θα µπορεί να 
γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση περί του αν η ζωή των επιβατών είναι “ούτως ή άλλως χαµένη”» (BVerfG JZ 2006, σ. 414, υπό 
2). Βλ. και Küper, 1979:62. 
92 Πρβλ. την εισβολή των ρωσικών δυνάµεων στο θέατρο της Μόσχας, όπου εκτός από τους Τσετσένους αυτονοµιστές έχασαν 
την ζωή τους εξαιτίας της χρήσης επικίνδυνου αερίου και 129 αθώοι πολίτες. 
93 Βλ. π.χ. Κατσαντώνη, 1973:227.  
94 Ο Μανωλεδάκης, 2001, πλαγιάρ. 859, 862, χαρακτηρίζει την (αληθινή) σύγκρουση νοµικών καθηκόντων ως “αντικειµενική 
κατάσταση ανάγκης”. Πρβλ. Ανδρουλάκη, 2000:425, σύµφωνα µε τον οποίο «σήµερα αρχίζει να ξεκαθαρίζει, ότι οι 
περιπτώσεις της σύγκρουσης καθηκόντων είναι κι αυτές κατά το πλείστο (όχι όµως και πάντοτε) περιπτώσεις κατάστασης 
ανάγκης, όπως όλες οι άλλες». 
95 Küper, 1987:344. 
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τέτοιο καθήκον ενεργείας, έχουµε να κάνουµε µε µια κοινή περίπτωση 
καταστάσεως ανάγκης, όπου τα γεγονότα έχουν φέρει σε σύγκρουση δύο έννοµα 
αγαθά, «έτσι που η σωτηρία του ενός να έχει σαν πρακτική προϋπόθεση τη βλάβη 
του άλλου» και το “νοµικό δέον” να είναι «απλό και µονοσήµαντο»: «Μια και 
κανένα καθήκον δεν υποχρεώνει στην τέλεση της πράξης, νοµικά είναι δυνατό να 
µην την τελέσει ο φορέας του αγαθού που κινδυνεύει, αν είναι διατεθειµένος κι 
έχει την ψυχική δύναµη να υποστεί τη βλάβη που απειλείται»96. Κοντολογίς: Άλλο 
η σύγκρουση εννόµων αγαθών (τότε κατάσταση ανάγκης), άλλο η σύγκρουση 
καθηκόντων. 
 
∆. Ποινική ευθύνη του προστασσόµενου στρατιωτικού 
 
 ∆εδοµένου ότι ο πιλότος του µαχητικού αεροσκάφους που απογειώνεται για 
να καταρρίψει το επιβατηγό αεροσκάφος εκτελώντας την σχετική διαταγή είναι ο 
φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως κατά συρροήν, θα έπρεπε 
κανονικά να είχε προταχθεί η πραγµάτευση της δικής του ευθύνης έναντι του 
προσώπου που έδωσε την διαταγή. Εν τούτοις, η µείζων βαρύτητα της 
συµπεριφοράς του δευτέρου νοµίζω ότι δικαιολογεί αυτήν την πρωθύστερη 
αξιολόγηση. Το αν ο προστάσσων είναι ηθικός ή έµµεσος αυτουργός µικρή σηµασία 
έχει ως προς το ύψος της επιβλητέας ποινής. Εκείνο που προέχει εν τέλει είναι το 
αν πρέπει να επιβληθεί ποινή στον προστάσσοντα. Η δε σύγκρουση καθηκόντων 
και η κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό πέρα του τεθειµένου 
∆ικαίου µπορεί mutatis mutandis να συζητηθεί και για τον προστασσόµενο 
στρατιωτικό (εν προκειµένω: Αξιωµατικό της Πολεµικής Αεροπορίας).  

Ειδικά, όµως, γι’ αυτόν τον τελευταίο, προτού γίνει επίκληση της 
σύγκρουσης καθηκόντων ή της ως άνω καταστάσεως ανάγκης, πρέπει να εξετασθεί 
µήπως µπορεί να τύχει εφαρµογής το άρθρο 21 ΠΚ, το οποίο προβλέπει την 
δικαιολογηµένη “τυφλή υπακοή” του οργάνου, σε περίπτωση που του έχει δοθεί µια 
τυπικά νόµιµη προσταγή, η οποία, καίτοι ουσιαστικά παράνοµη, δεν επιτρέπεται να 
ελεγχθεί από αυτό το ίδιο. Με το σκεπτικό ότι η διαταγή για κατάρριψη ενός 
αεροσκάφους στο πιλοτήριο του οποίου βρίσκονται πλέον τροµοκράτες, αλλά που 
κατά τα λοιπά µεταφέρει αθώους επιβάτες, θα µπορούσε κατά τα ανωτέρω 
εκτεθέντα να χαρακτηρισθεί ως αντισυνταγµατική, καθ’ όσον προσβάλλει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια των αθώων πολιτών που βρίσκονται µέσα στο αεροσκάφος 
αλλά και το εξ αυτής απορρέον δικαίωµά τους στην ζωή, ο προστασσόµενος 
στρατιωτικός που παρά ταύτα εκτελεί την σχετική διαταγή δεν µπορεί να 
επικαλεσθεί ως λόγο άρσεως του αδίκου την προσταγή97 του άρθρου 21 ΠΚ, αφού 
η διαταγή που του δόθηκε θα είναι µη δεσµευτική (πρβλ. άρ. 53 παρ. 2 Ν. 
2287/1995: «Η πράξη [ενν. της ανυπακοής] δεν είναι άδικη, αν η προσταγή ή η 
υπηρεσία είναι προδήλως παράνοµη»98). Πάντως, το κατά πόσον νοµιµοποιείται 
ένα σύγχρονο κράτος να χρησιµοποιεί και στο εσωτερικό της χώρας τους 
στρατιώτες σαν αστυνοµικούς, προκειµένου να µπορεί να αντιµετωπίζει 
αποτελεσµατικά τις τροµοκρατικές απειλές, είναι ένα ζήτηµα σφόδρα εριζόµενο99. 
 
 

                                                 
96 Μαγκάκης, 1984:211. 
97 Βλ. και Isensee, 2007:223. 
98 Για την µη δεσµευτικότητα της διαταγής βλ. Παπαδαµάκη, 1987:178 κ.ε. 
99 Wette, Der Feind im Innern, DIE ZEIT, 5.6.2003, Nr. 24· το σχετικό άρθρο είναι προσβάσιµο και στον διαδικτυακό τόπο: 
http://www.zeit.de/2003/24/A_-Milit_8areins_8atze· βλ. και Wiefelspütz, 2007:12 κ.ε. 
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IV. Επιµύθιο 
 
 Αν οι Η.Π.Α. είχαν την δυνατότητα να καταρρίψουν τα αεροσκάφη που 
διεµβόλισαν τους ∆ίδυµους Πύργους και, παρά ταύτα, δεν το έκαναν, µπορεί να 
σηµαίνει ότι προέκριναν µια αµιγώς πολιτική και όχι µια ενδεχοµένως πολεµική 
στάση. Ό,τι, όµως, ακολούθησε υπό το λάβαρο του συνθήµατος “war on terror” 
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε την προηγούµενη σκέψη100. Αν επί µια ολόκληρη 
επταετία σιγοκαίει αυτός ο “αχανής, αρρωστηµένος και ατελείωτος πόλεµος κατά 
της τροµοκρατίας” 101, συρρικνώνοντας ή εξαφανίζοντας δικαιώµατα και ελευθερίες 
που ante nine eleven αποτελούσαν κλασικούς πυλώνες ενός κράτους ∆ικαίου102, 
τίθεται το εξής εύλογο ερώτηµα: Γιατί οι Η.Π.Α. δεν τήρησαν εξ αρχής µια 
πολεµική στάση καταρρίπτοντας τα δύο αεροσκάφη που διεµβόλισαν τους δίδυµους 
Πύργους, ούτως ώστε να γνωρίζει σήµερα ο κόσµος σε τι καθεστώς ζει και απλώς 
να προσπαθεί να καταλάβει αν ισχύει το πάλαι ποτέ δηµοφιλές δόγµα “inter arma 
silent leges” ή αν, αντιθέτως, υπάρχουν και εφαρµόζονται κανόνες ∆ιεθνούς 
∆ικαίου

103 οι οποίοι στοχεύουν στην χαλιναγώγηση της ανοµίας που είναι σύµφυτη 
µε την έννοια του πολέµου;   
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