ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
1. Μη ζητάτε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να σας λύσει όλα τα προσωπικά
προβλήματα που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη. Το ότι είναι Υπουργός της
Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι απονέμει ο ίδιος τη δικαιοσύνη. Σημαίνει μόνον ότι,
γενικά και απρόσωπα, έχει τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των
δικαστηρίων. Τη δικαιοσύνη, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, την απονέμουν
τα δικαστήρια και μόνον αυτά.
Ο Υπουργός δεν μπορεί να επέμβει στο έργο των δικαστών.
Το Σύνταγμά μας ορίζει ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη λειτουργία του
κράτους και δεν επιτρέπονται κανενός είδους επεμβάσεις σε αυτήν, ούτε από την
πολιτική ηγεσία, που ασκεί την εκτελεστική λειτουργία.
Όποιος έχει τη γνώμη ότι αδικείται από κάποιον ο οποίος παραβιάζει το νόμο
και δεν θέλει να προσφύγει στα δικαστήρια αλλά επιθυμεί την ειρηνική
διευθέτηση της υπόθεσης, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον αρμόδιο κατά
τόπο εισαγγελέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε συστάσεις είτε ο ίδιος
είτε μέσω των αστυνομικών οργάνων.
Υπάρχει κάθε ημέρα, σε κάθε Εισαγγελία, ένας «Εισαγγελέας Υπηρεσίας»
στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε. Ειδικότερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, ο εν λόγω εισαγγελέας ονομάζεται «Εισαγγελέας Ακροάσεων».
Επιπροσθέτως ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να παραγγέλλει στις
υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των
οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημοσίου
τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους όταν το
ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον,
εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 του
Κ.Π.Δ.
2. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως και στα άλλα
υπουργεία λειτουργεί υπηρεσία σχέσεων κράτους – πολίτη. Η υπηρεσία αυτή
μπορεί να σας ακούσει και να σας ενημερώσει για ζητήματα που σας απασχολούν
στις σχέσεις σας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,υπό την επιλογή «Επικοινωνία»
μπορείτε να βρείτε τις ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των υπηρεσιών
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

