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Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ζην εμήο ΕΕΔΑ), ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνύ 

ηεο ξόινπ ωο Εζληθνύ Θεζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηωλ Αλζξωπίλωλ 

Δηθαηωκάηωλ (ΕΘΑΔ), παξαζέηεη ζηα ειιεληθά ηηο Αρχές σχετικά με το Status των Εθνικών Θεσμών 

(Αρχές των Παρισίων).  

Οη Αρχές των Παρισίων ζπληζηνύλ έλα ζύλνιν θαηεπζπληήξηωλ αξρώλ θαη θξηηεξίωλ γηα ηνπο 

ΕΘΑΔ, πνπ εθπνλήζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ΕΘΑΔ θαη εγθξίζεθαλ ζηε ζπλέρεηα από ηελ 

Επηηξνπή ηωλ Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ (E/RES/1992/54, 3.3.1992) θαη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ 

ΟΗΕ (A/RES/48/134, 20.12.1993). Οη Αρχές των Παρισίων πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε 

ηωλ ΕΘΑΔ, ππνδεηθλύνληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νθείινπλ λα ιεηηνπξγνύλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ απνηειεζκαηηθόηεξνη ζην έξγν πνπ επηηεινύλ. Σπλίζηαληαη, κε άιια ιόγηα, ζηε 

βαζηθή θαλνληζηηθή πεγή ηωλ ΕΘΑΔ.  

Αλ θαη, ωο θαλόλεο «ήπηνπ δηθαίνπ» (soft law), ζηεξνύληαη δεζκεπηηθήο λνκηθήο ηζρύνο, ε δηεζλήο 

πξνζνρή πνπ πξνζέιθπζαλ ηόζν από ηνλ ΟΗΕ όζν θαη από άιινπο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθνύο 

νξγαληζκνύο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη ην Σπκβνύιην ηεο Επξώπεο, ήηαλ ηόζν κεγάιε θαη ε ππνδνρή 

πνπ ηνπο επηθπιάρζεθε ηόζν ζεξκή, ώζηε λα ζεωξνύληαη ζήκεξα ωο ηα «ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελόο ΕΘΑΔ». Γη’ απηό άιιωζηε θαη ηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ΟΗΕ 

δηαξθώο επηζεκαίλνπλ εκθαηηθά ζε ζπζηάζεηο θαη δηαθεξύμεηο ηνπο ηε ζεκαζία ηωλ Αξρώλ ηωλ 

Παξηζίωλ, αλαγλωξίδνληαο ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ζέηνληαο παξάιιεια 

ηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο ηωλ ΕΘΑΔ ζύκθωλα κε ηηο Αξρέο ηωλ Παξηζίωλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ 

Γξαθείνπ ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ.  
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