
 

                      
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ  

ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ  

& ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

Σηλ. επικ.: 213 130 7633 

                   213 130 7621 

                   213 130 7628 

Email: koinovouleftikos@justice.gov.gr 

 

              

 

Αθήνα,23- 09- 2022 

Απ. Ππυη.:   175 

 

Προς: 

Ση Βοςλή ηυν Δλλήνυν      

Γ/νζη Κοινοβοςλεςηικού Δλέγσος 

Σμήμα Δπυηήζευν 

 

Κοιν.:  
1.Τποςπγό Μεηανάζηεςζηρ  

    & Αζύλος 

2.Βοςλεςηή: κ. Κυν. Υήηα 

   (δια ηηρ απμόδιαρ Τπηπεζίαρ 

    ηηρ Βοςλήρ ηυν Δλλήνυν) 

 

Δρώτηση   6903/22-08-2022 

ε απάνηηζη ηηρ ςπ’ απιθ. 6903/22-08-2022 Δπώηηζηρ πος καηέθεζε ζηη Βοςλή                  

ηυν Δλλήνυν ο βοςλεςηήρ κ. Κυν. Υήηαρ, με θέμα: «Δπιβεβλημένη η άμεζη εξάπθπυζη με νομικά 

μέζα ηηρ νοπβηγικήρ ΜΚΟ “Aegean Boat Report” η οποία λειηοςπγεί ςπέπ ηηρ Σοςπκίαρ με εθνικά 

επικίνδςνη διεθνή πποπαγάνδα καηά ηηρ σώπαρ μαρ» θέηοςμε ςπότη ζαρ ηα ακόλοςθα: 

Η Πολιηεία έσει δομήζει ένα απκεηά ζηαθεπό και ολοκληπυμένο νομικό πλαίζιο ενηόρ ηος 

οποίος οι απμόδιερ δικαζηικέρ Απσέρ αζκούν ηο έπγο ηοςρ, ζύμθυνα με ηιρ θεμελιώδειρ απσέρ ηηρ 

ανεξαπηηζίαρ και ηος αςηοδιοίκηηος ηηρ Γικαιοζύνηρ (άπθπα 26, 87, 88 και 90 ηος ςνηάγμαηορ), 

με απόλςηη ανεξαπηηζία και είναι αποκλειζηικά απμόδιερ για ηην εκηίμηζη ηυν πληποθοπιών και 

ηυν ζηοισείυν πος πεπιέπσονηαι ζε γνώζη ηοςρ, ηην ηςσόν αξιοποίηζή ηοςρ και βεβαίυρ ηιρ 

πεπαιηέπυ ενέπγειέρ ηοςρ. ηο πλαίζιο ηυν καηά νόμο απμοδιοηήηυν ηοςρ και καηόπιν ζσεηικήρ 

ενημέπυζήρ ηοςρ από ηιρ απμόδιερ αζηςνομικέρ απσέρ αλλά και οποιαζδήποηε επώνςμηρ ή 

ανώνςμηρ καηαγγελίαρ πποβαίνοςν άμεζα ζηιρ επιβαλλόμενερ δικονομικέρ ενέπγειερ. Η κπίζη για 

ηην παπαβίαζη ή μη ενόρ νόμος εναπόκειηαι αποκλειζηικά ζηα απμόδια δικαζηικά όπγανα πος 

επιλαμβάνονηαι, με βάζη ηα ππαγμαηικά πεπιζηαηικά ηηρ εκάζηοηε ςπόθεζηρ. Γεδομένος όηι 

ζύμθυνα με ηον Ποινικό Κώδικα, οι ποινικέρ διώξειρ αζκούνηαι με βάζη ποινικά αδικήμαηα 

οπιζμένα καηά ηόπο, σπόνο και ππαγμαηικά πεπιζηαηικά,  οιοζδήποηε διαθέηει ζηοισεία ηέλεζηρ 

αξιόποινυν ππάξευν οθείλει να ηα θέηει ενώπιον ηυν δικαζηικών απσών, υρ μόνυν απμοδίυν να ηα 

αξιολογήζοςν και να πποβούν ζηιρ πποβλεπόμενερ ενέπγειερ.  

 Καηά ηα λοιπά, απμόδιορ να ζαρ ενημεπώζει είναι ο ζςνεπυηώμενορ Τποςπγόρ. 

 

 

 

Με ενηολή Τποςπγού 

Ακπιβέρ ανηίγπαθο 

Η Πποφζηαμένη ηος Γπαθείος  
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