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Απμοδιόηηηα και εςθύνερ 

1. Έλαο εζληθόο ζεζκόο επηθνξηίδεηαη κε ηελ αξκνδηόηεηα λα πξνσζεί θαη λα 

πξνζηαηεύεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ. 

2. Έλαο εζληθόο ζεζκόο έρεη όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε εληνιή, ε νπνία νξίδεηαη κε 

ζαθήλεηα ζε ζπληαγκαηηθό ή λνκνζεηηθό θείκελν, πξνζδηνξίδνληαο ηε ζύλζεζε θαη 

ηε ζθαίξα αξκνδηόηεηάο ηνπ.  

3. Έλαο εζληθόο ζεζκόο έρεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

(α) Να ππνβάιιεη ζηελ Κπβέξλεζε, ην Κνηλνβνύιην θαη θάζε άιιν αξκόδην όξγαλν, 

ζε ζπκβνπιεπηηθή βάζε, είηε ύζηεξα από αίηεκα ησλ ελδηαθεξόκελσλ Αξρώλ, είηε 

αζθώληαο ηελ αξκνδηόηεηά ηνπ λα επηιακβάλεηαη ελόο δεηήκαηνο απηεπάγγειηα, 

γλσκνδνηήζεηο, ζπζηάζεηο, πξνηάζεηο θαη εθζέζεηο γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Ο εζληθόο ζεζκόο 

δύλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο. Απηέο νη γλσκνδνηήζεηο, ζπζηάζεηο, 

πξνηάζεηο θαη εθζέζεηο, θαζώο θαη θάζε αξκνδηόηεηα ηνπ εζληθνύ ζεζκνύ, αθνξνύλ 

ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:  

(i) Σε θάζε λνκνζεηηθή ή δηνηθεηηθή δηάηαμε, θαζώο θαη δηαηάμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δηθαζηηθνύο νξγαληζκνύο, νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηε δηαζθάιηζε 

θαη δηεύξπλζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Σην πιαίζην 

απηό, ν εζληθόο ζεζκόο εμεηάδεη ηηο λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ζε 

ηζρύ, θαζώο θαη λνκνζρέδηα θαη πξνηάζεηο λόκνπ, θαη απεπζύλεη ηηο αλαγθαίεο 

ζπζηάζεηο ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη απηέο νη δηαηάμεηο ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο 
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ζεκειηώδεηο αξρέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Πξνηείλεη, όπνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, ηελ πηνζέηεζε λέαο λνκνζεζίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηζρύνπζαο 

λνκνζεζίαο θαη ηελ πηνζέηεζε ή ηξνπνπνίεζε δηνηθεηηθώλ κέηξσλ. 

(ii) Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε παξαβίαζεο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ηεο 

νπνίαο επηιακβάλεηαη. 

(iii) Σηελ πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ ζηε Φώξα γεληθόηεξα, θαη γηα εηδηθόηεξα δεηήκαηα. 

(iv) Σηελ επηζήκαλζε ζηελ θπβέξλεζε πεξηπηώζεσλ, αλά ηελ Επηθξάηεηα, όπνπ 

παξαβηάδνληαη δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ κε ζθνπό ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ θαη, 

όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηε δηαηύπσζε γλώκεο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηεο θπβέξλεζεο.  

(β) Να πξνσζεί θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ελαξκόληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

θαλνληζκώλ θαη πξαθηηθώλ κε ηα δηεζλή πξόηππα γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, 

ηα νπνία δεζκεύνπλ ην Κξάηνο, θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο.  

(γ) Να ελζαξξύλεη ηελ επηθύξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηύπσλ ή ηελ 

πξνζρώξεζε ζε απηά, θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

(δ) Να ζπλεηζθέξεη ζηηο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα Κξάηε ζηα όξγαλα θαη ηηο 

επηηξνπέο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζεζκνύο, ζύκθσλα κε ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπκβάζεηο θαη, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα 

δηαηππώλεη γλώκε ζρεηηθά, κε ην δένληα ζεβαζκό γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

(ε) Να ζπλεξγάδεηαη κε ηα Ηλσκέλα Έζλε θαη θάζε άιιν νξγαληζκό ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, κε ηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζεζκνύο θαη ηνπο εζληθνύο ζεζκνύο 

άιισλ ρσξώλ πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξνώζεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξώπνπ. 

(ζη) Να ζπλδξάκεη ζηε δηακόξθσζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

έξεπλα ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζή ηνπο ζηα 

ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θύθινπο. 

(δ) Να δεκνζηνπνηεί ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θπιεηηθώλ 

δηαθξίζεσλ, απμάλνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο, ηδίσο κέζσ ηεο 

πιεξνθόξεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνπνηώληαο όια ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο.  

Σύνθεζη και εσέγγςα ανεξαπηηζίαρ και πλοςπαλιζμού 

1.   Η ζύλζεζε ηνπ εζληθνύ ζεζκνύ θαη ν δηνξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ, είηε κέζσ 

εθινγώλ, είηε κε άιιν ηξόπν, ιακβάλνπλ ρώξα ζύκθσλα κε κηα δηαδηθαζία πνπ 

παξέρεη όια ηα αλαγθαία ερέγγπα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πινπξαιηζηηθήο 

αληηπξνζώπεπζεο ησλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ (ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ) πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνώζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, 



ηδίσο κε αξκνδηόηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εδξαίσζε απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κε, ή κέζσ ηεο παξνπζίαο, αληηπξνζώπσλ: 

(α) Με θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ, 

ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ελδηαθεξόκελσλ θνηλσληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ 

νξγαλώζεσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα, ελώζεηο δηθεγόξσλ, γηαηξώλ, δεκνζηνγξάθσλ 

θαη επηζηεκόλσλ εγλσζκέλνπ θύξνπο. 

(β) Τάζεσλ ηεο θηινζνθηθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο. 

(γ) Παλεπηζηεκίσλ θαη δηαθεθξηκέλσλ εκπεηξνγλσκόλσλ. 

(δ) Τνπ Κνηλνβνπιίνπ. 

(ε) Κπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ (εάλ απηέο πεξηιακβάλνληαη, νη εθπξόζσπνί ηνπο 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαβνπιεύζεηο κόλν κε ζπκβνπιεπηηθή αξκνδηόηεηα). 

2. Ο εζληθόο ζεζκόο δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα επαξθή ρξεκαηνδόηεζε. Ο ζθνπόο απηήο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη λα ηνπ επηηξέπεη λα δηαζέηεη δηθό ηνπ πξνζσπηθό 

θαη εγθαηαζηάζεηο, ώζηε λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηελ Κπβέξλεζε θαη λα κελ 

ππόθεηηαη ζε νηθνλνκηθό έιεγρν, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ. 

3. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί  κία ζηαζεξή εληνιή γηα ηα κέιε ηνπ εζληθνύ 

ζεζκνύ, ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία, ν 

δηνξηζκόο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε επίζεκε πξάμε ε νπνία θαζνξίδεη ηελ αθξηβή 

δηάξθεηα ηεο εληνιήο. Η εληνιή απηή είλαη αλαλεώζηκε, ππό ηνλ όξν όηη 

δηαζθαιίδεηαη ε πινπξαιηζηηθή ζύλζεζε ηνπ ζεζκνύ.  

Μέθοδοι λειηοςπγίαρ 

Εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν εζληθόο ζεζκόο : 

(α) Εμεηάδεη ειεύζεξα νπνηνδήπνηε δήηεκα εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπ, είηε 

ππνβάιιεηαη από ηελ θπβέξλεζε είηε εμεηάδεηαη απηεπάγγειηα από ην ζεζκό, 

θαηόπηλ πξόηαζεο κέινπο ηνπ ή νπνηνπδήπνηε αηηνύληνο. 

(β) Δέρεηαη νπνηνδήπνηε πξόζσπν θαη απνθηά νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη έγγξαθα 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνιόγεζε θαηαζηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηόηεηά ηνπ. 

(γ) Απεπζύλεηαη ζηελ θνηλή γλώκε άκεζα ή κέζσ νπνηνπδήπνηε κέζνπ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο, ηδίσο ώζηε λα δεκνζηνπνηεί ηηο γλσκνδνηήζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ· 

(δ) Σπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην κε ηελ παξνπζία 

όισλ ησλ κειώλ ηνπ εθόζνλ έρνπλ πξνζεθόλησο θιεζεί. 

(ε) Σπγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο απνηεινύκελεο από ηα κέιε ηνπ αλάινγα κε ηηο 

πθηζηάκελεο αλάγθεο θαη δεκηνπξγεί ηνπηθά ή πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα γηα λα ηνλ 

επηθνπξνύλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. 



(ζη) Δηαηεξεί αλνηρηνύο δηαύινπο επηθνηλσλίαο κε ηα ππόινηπα, δηθαηνδνηηθά ή άιια, 

όξγαλα ηα νπνία είλαη αξκόδηα γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ (ηδίσο Σπλεγόξνπο ηνπ πνιίηε, δηακεζνιαβεηέο θαη 

παξεκθεξείο ζεζκνύο).  

(δ) Ελόςεη ηνπ ζεκειηώδνπο ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη κε-θπβεξλεηηθέο 

νξγαλώζεηο ζηε δηεύξπλζε ηνπ έξγνπ ησλ εζληθώλ ζεζκώλ, αλαπηύζζεη ζρέζεηο κε 

ηηο κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ηνκέα ηεο πξνώζεζεο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνύ, ηελ πξνζηαζία ηδηαίηεξα επάισησλ 

νκάδσλ (ηδίσο παηδηώλ, εξγαδόκελσλ κεηαλαζηώλ, πξνζθύγσλ, αηόκσλ κε ζσκαηηθή 

θαη δηαλνεηηθή αλαπεξία) ή ζε άιινπο εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο.  

Ππόζθεηερ απσέρ ζσεηικά με ηο status Επιηποπών με οιονεί δικαιοδοηικέρ 

απμοδιόηηηερ 

Έλαο εζληθόο ζεζκόο κπνξεί λα έρεη εμνπζηνδόηεζε λα επηιακβάλεηαη θαη λα εμεηάδεη 

θαηαγγειίεο θαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε αηνκηθέο πεξηπηώζεηο. Υπνζέζεηο κπνξνύλ λα 

εηζαρζνύλ ελώπηόλ ηνπ από ηδηώηεο, ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο, ηξίηα κέξε, 

κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, ζσκαηεία ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ή άιιεο 

αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλώζεηο. Υπό ηηο ζπλζήθεο απηέο, θαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

αξρώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζρεηηθά ηηο άιιεο αξκνδηόηεηεο ησλ επηηξνπώλ, νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη κπνξνύλ λα ζεκειησζνύλ ζηηο αθόινπζεο αξρέο:  

(α) Τελ αλαδήηεζε ελόο θηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ κέζσ ζπκβηβαζκνύ ή, εληόο ησλ 

νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ην λόκν, κέζσ δεζκεπηηθώλ απνθάζεσλ ή, όπνπ απηό 

θξίλεηαη αλαγθαίν, ζηε βάζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο. 

(β) Τελ ελεκέξσζε ηνπ κέξνπο πνπ θαηέζεζε ηελ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηά 

ηνπ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα πνπ δηαζέηεη θαη ηελ πξνώζεζε ηεο 

πξόζβαζεο ζε απηά. 

(γ) Τελ αθξόαζε θάζε θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ή ηε δηαβίβαζή ηνπο ζε θάζε άιιε 

αξκόδηα Αξρή, εληόο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ην λόκν.  

(δ) Τε δηαηύπσζε ζπζηάζεσλ πξνο ηηο αξκόδηεο Αξρέο, ηδίσο πξνηείλνληαο 

ηξνπνινγίεο ή αλαζεώξεζε λόκσλ, θαλνληζκώλ θαη δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ, 

ηδηαίηεξα εάλ επζύλνληαη γηα ηηο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηα πξόζσπα 

πνπ θαηέζεζαλ ηελ αλαθνξά κε ζθνπό λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο. 

 

 


