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Η Χαριτίνη ∆ίπλα έλαβε Πτυχίο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικών 
Επιστηµών της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 
1972 µε τον βαθµό "άριστα". Συνέχισε τις µεταπτυχιακές της 
σπουδές στο Ινστιτούτο Ανωτάτων ∆ιεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου της Γενεύης από όπου έλαβε το διδακτορικό της τo 
1983 µε τον βαθµό "άριστα". 
 
∆ίδαξε ως Λέκτωρ στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης από το 1984 
έως το 1989. Από το 1991 µέχρι σήµερα είναι Καθηγήτρια διεθνούς δικαίου, αρχικά 
επίκουρος (1991-1997), κατόπιν αναπληρώτρια (1997-2004) και από το 2004 
καθηγήτρια πρώτης βαθµίδας, στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
Έχει αναπτύξει παράλληλη επιστηµονική και διεθνή δραστηριότητα ως Επισκέπτρια 
Καθηγήτρια το Πανεπιστήµιο Paris I Pantheon-Sorbonne το 2009, Τακτικό Μέλος, 
ως εκπρόσωπος του Τµήµατος ΠΕ∆∆, της  Ελληνικής Επιτροπής δικαιωµάτων του 
ανθρώπου 2000-2006 και από το 2005 Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Μέλος του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου του Υπουργείου των Εξωτερικών από (2004-2007). 
Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων του 
Συµβουλίου της Ευρώπης από το Νοέµβριο 2005 µέχρι σήµερα (Α΄ Αντιπρόεδρος 
2011-2013). Έχει συµµετάσχει σε πολλές επιστηµονικές συναντήσεις µε εισηγήσεις 
και δηµοσιεύσεις και είναι Μέλος του  Επιστηµονικου Συµβουλιου του INDEMER 
(Institut de droit économique de la mer του Μονακό) και του Management Committee 
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος MARSAFENET (ενταγµένο στο COST). 
 
Έχει δηµοσιεύσεις, µονογραφίες και άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά που 
αναφέρονται κυρίως στο δίκαιο της θάλασσας, την ειρηνική επίλυση των διεθνών 
διαφορών, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το δίκαιο της διεθνούς ευθύνης κ.ά. 
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