االهيئة الوطنية
لتقص حاالت
ي
حوادث التعسف

لتقص حاالت حوادث التعسف
أهداف محامي المواطن بصفته هيئة وطنية
ي

ترسيخ مبدأ ش
النسان من عنارص فرض النظام أثناء
الدارة الرشيدة وحماية حقوق إ
ال�عية ومبادئ إ
ممارستهم مهامهم
التقص عن التعسف
إزالة أي ظنون بخصوص جدوى اجراءات
ي

ن
ين
القانو� للسلطة المنوحة ألجهزة الدولة من
المواطن� من التعسف ومن االستخدام يغ�
حماية حقوق
ي
أجل ممارسة مهامها

كيف يتم تقديم البالغ عن التعسف

البالغ بالشكوى يودع كتابة
شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض ف ي� مكاتب
المشتك يجهل اللغة اليونانية يمكن
ف ي� حال كون
خالكوكونذيل  ،17كود
محامي المواطن ف ي� شارع
ي
ي
وح� الجمعة من الساعة أن يطلب االستعانة ت
االثن� ت
بريدي ( 10432 :أيام ي ن
بم�جم
وح�  ، 14:00ويوم أ
الربعاء  8:30ت
 8:30ت
المشتك يغ� قادر عىل الكتابة،
ف ي� حال كون
وح� 16:30
ي
يقوم موظف لدى محامي المواطن بتنظيم
.برسالة بريدية عىل العنوان المذكور أعاله
الشكوى
برسالة فاكس عىل الرقم  ،و  ،2131306و
الشكاوى المقدمة من مجهول تودع للحفظ �ف
 :أو ت
إلك�ونيا عىل
ي
أ
الرشيف ،لكن يمكن النظر فيها وفقا لما يراه
www.synigoros.gr/e-anafora
ف
ئ
التلقا�
.محامي المواطن ،وذلك ي� نطاق تدخله
ي

يمكنكم االتصال بمحامي المواطن
بواسطة الهاتف
213 130 66 00

بواسطة الفاكس

213 130 68 00

االثن� ت
أيام ي ن
وح� الجمعة  :من
الساعة  8:30ت
وح� 14:00
أ
يوم الربعاء  :من الساعة 8:30
ت
وح� 16:30
@Synigoros

ال�يد
بواسطة ب
خالكوكونذيل رقم 17
،شارع
ي

أو ت
إلك�ونيا عىل الخط
www.synigoros.gr
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لتقص حاالت حوادث التعسف
محامي المواطن بصفته هيئة وطنية
ي

حاالت التعسف أثناء ممارسة الواجب أو سوء استعمال )(ΕΜΗΔΙΠΑ

الصالحيات من قبل عنارص أ
المن عند فرض النظام

:ما الذي يراقبه
ت
وغ�ها من إهانات الكرامة
ال� تمثل تعذيبا ،ي
الممارسات ي
النسانية  ،وفق مفهوم المادة  137من قانون العقوبات
إ
الهانات يغ� القانونية المتعمدة ضد الحياة ،وضد
إ
السالمة الجسدية ،أو الصحة ،أو الكرامة الشخصية ،أو
حرية التناسل
أ
ن
قانو� للسلحة النارية
استعمال يغ�
ي
ترصف يغ� ن
قانو� ،مع ش
مؤ�ات عىل وجود دافع عنرصي
ي
يز
التمي� ف ي� المعاملة بسبب
ينطوي عىل شكل آخر من
أ
أوالثنية أو الصل
خصائص العرق ،واللون ،والقومية إ
أو المنشأ الوالدي ،أو الدين  ،أو العجز ،أو الميول
الجنسية ،أو الهوية  ،أو الصفات العرقية

:من الذين يخضعون لرقابته
):من يلبسون مالبس رسمية (عسكرية
• ش
ال�طة اليونانية
نئ
الموا�  -حرس السواحل
• ش�طة
الطفاء
• رجال إ
وكذلك موظفو
• مراكز التوقيف

كيف يتدخل؟

•
تلقائيا بعد بالغ من مجهول ،أو شن� ف� وسيلة إعالم ،أو إحالة من الوزير أو أ
ال ي ن
م� العام
•
ي
شخص
بناء عىل بالغ
ي

المسؤول صاحب الصالحية الموضوعية

لتقص حاالت حوادث التعسف
محامي المواطن بصفته هيئة وطنية
ي

)(ΕΜΗΔΙΠΑ

•
•
•
• إذا رأى أن إحدى قضايا االنضباط المسلك لم يتم التحري عنها بعمق ،أو إذا ي ن
تب� له
ي
التقص عن حاالت التعسف واستكماله
شي�ف عىل جدوى
ي
يعمل بالتوازي مع أجهزة االنضباط المسلك أ
الخرى
ي
المسلك
يتابع تطورات إجراءات االنضباط
ي

•
•

حدوث أخطاء إجرائية أو إهمال أثناء البحث والتحري فيمكنه أن يطلب إضافة تكميلية للتقرير
الخاص بالقضية
يمكن أن يتوىل بذاته شخصيا التحري عن حاالت التعسف
أجهزة االنضباط المعنية توقف إصدار القرار إىل ي ن
ح� تعميم تقرير محامي المواطن

•
•
•
•

تب� له حصول ت
يهتم بإطالع السلطات القضائية المختصة ف� حال ي ن
اق�اف أعمال
ي
يعاقب عليها القانون الجز ئ يا�
ال� صدرت بشأنها قرارات بالدانة من المحكمة أ
ت
الوروبية لحقوق
إ
يتوىل القضايا ي
ف
ين
الناحيت� إالدارية والمسلكية
إالنسان ،ويمكن له أن يأمر بإعادة النظر ي� القضية من
ال يكون بديال عن الرقابة القضائية والمسلكية ف ي� حاالت التعسف
ال يمثل الضحية ف ي� المحاكم ،وال يمنح تعويضات.

لتقص حاالت حوادث التعسف واحدة من
تمثل الهيئة الوطنية
ي
الصالحيات الخاصة من صالحيات محامي المواطن وتندرج ف ي� إطار
التنظيم الهيكل لمهام عمله .أما ش
الت�يعات الناظمة لممارسة هذه
ي
الصالحيات فهي محددة بالمادة  56من القانون  ، 2016/4443والئحته
ت
ال� أُ ِعدت بقرار محامي المواطن المنشور ف ي� الحكومة الرسمية
تطبيقه ي

