
 

Περίληψη µαθήµατος – Διάγραµµα ύλης 

Διεθνείς, υπερεθνικές και συγκριτικές 
πτυχές, του Δικαίου της απαγόρευσης 

των διακρίσεων 

Χριστίνα Δεληγιάννη - Δηµητράκου 

Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου 

_________________ 

 Το µάθηµα αυτό έχει ως στόχο να αναδείξει τη σηµασία, τη χρησιµότητα 

και τις ιδιαιτερότητες της σύγκρισης του δικαίου στον τοµέα του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού δικαίου: Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιµοποιούµε ως 

παράδειγµα το δίκαιο της απαγόρευσης των διακρίσεων. Τα µαθήµατα που 

διδάσκονται χωρίζονται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος ασχολείται µε τα 

µεθοδολογικά στοιχεία του συγκριτικού δικαίου και του συγκριτικού κοινωνικού 

δικαίου: (συγκρισιµότητα, ταξινοµήσεις - κατηγοριοποίηση των νοµικών 

συστηµάτων, αξιολόγηση και µεταφορά λύσεων από άλλα νοµικά συστήµατα). Το 

δεύτερο µέρος εξετάζει τις διεθνείς, υπερεθνικές και εθνικές πηγές του δικαίου 

της µη διάκρισης και χρησιµοποιεί τη συγκριτική µεθοδολογία του δικαίου για να 

αποσαφηνίσει τις βασικές έννοιες αυτού του µαθήµατος (έννοιες της ισότητας, 

της άµεσης και έµµεσης διάκρισης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του 

εκφοβισµού, εύλογες προσαρµογές, θετική δράση κ.λ.π.). Το τρίτο µέρος εξετάζει 

µε τη βοήθεια του συγκριτικού δικαίου τους κύριους λόγους απαγόρευσης των 

διακρίσεων (φυλή, εθνοτική προέλευση, θρησκεία, φύλο και σεξουαλικός 

προσανατολισµός, ηλικία και αναπηρία) και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά 

ρυθµίζονται από τα διαφορετικά νοµικά συστήµατα. 
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I . Συγκριτικό Δίκαιο και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο 

- Σκοποί – µέθοδοι και λειτουργίες του συγκριτικού και του συγκριτικού 
κοινωνικού δικαίου 

- Λειτουργική και ερµηνευτική µεθοδολογία του συγκριτικού δικαίου 

- Οι ταξινοµήσεις των εθνικών δικαίων σε ευρύτερες νοµικές οικογένειες και η 
χρησιµότητα αυτών στον πεδίο του συγκριτικού κοινωνικού δικαίου 

II. Οι έννοιες της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων 

- Οι έννοιες της ισότητας και της  διάκρισης 

- Οι πολλαπλές πτυχές της ισότητας: τυπική και ουσιαστική ισότητα/ ισότητα των  
ευκαιριών και ίση µεταχείριση / η ισότητα ως έκφραση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας  

- Ο αντίκτυπος των διαφόρων εννοιών της ισότητας στις έννοιες του δικαίου της 
απαγόρευσης των διακρίσεων: άµεση διάκριση / έµµεση διάκριση / σεξουαλική 
παρενόχληση και εκφοβισµός / θετική δράση και θετική διάκριση/ εύλογες 
προσαρµογές  

III. Εθνικές, διεθνείς και υπερεθνικές πηγές του δικαίου απαγόρευσης  των 
διακρίσεων   

- Το δίκαιο της απαγόρευσης των διακρίσεων στα διεθνή όργανα των Ηνωµένων 
Εθνών, του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας, του Συµβουλίου της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης   

- Το δίκαιο της απαγόρευσης των διακρίσεων στις χώρες της αγγλοαµερικανικής 
οικογένειας (Ηνωµένες Πολιτείες, Καναδάς, Ηνωµένο Βασίλειο) 

- Το δίκαιο της απαγόρευσης των διακρίσεων στις χώρες της ρωµαιο-γερµανικής 
οικογένειας (Γαλλία, Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, Ελλάδα) και στις 
σκανδιναβικές χώρες 

- Το δίκαιο της απαγόρευσης των διακρίσεων στα µικτά συστήµατα δικαίου (Κάτω 
Χώρες, Νότιος Αφρική)   

IV Λόγοι και κατηγορίες διακρίσεων 

- Διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή και στην εθνοτική καταγωγή 

- Διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισµό  

- Διακρίσεις που βασίζονται στην ηλικία και την αναπηρία 

- Η έννοια των πολλαπλών διακρίσεων 


