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Introducere 

Drepturile femeii dreptul interna ional: con inut juridic i influen e culturale

factor cultural-protec ia juridic  a drepturilor 

femeilor 

Justificarea alegerii temei 

egalit ii de facto între b rba i i femei. 

de plano, 

model teoretico-explicativ 

exist  o rela ie de intercondi ionare între garantarea egalit ii de facto i 

practicile culturale. 

ipoteza de cercetare 

egalit ii de facto

egalit ii de jure 

stricto sensu

Lipsa 

de sincronizare între protec ia juridic  a drepturilor femeilor i practicile culturale a fost 

surprins  în modelul teoretico-explicativ descris în rândurile de mai sus numit teoria incongru-

en ei. , 

nepotrivire 

metodologic hermeneutic
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comparativ  logic -deductiv  

o perspectiv  integral  

clivajului dintre cultur  i drepturile femeilor ca 

drepturi ale omului. 

obiectivele tiin ifice 

existen a raportului de condi ionare reciproc  
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dintre cultur  i protec ia juridic  a drepturilor femeii. 

gen . 

Primul capitol

doilea capitol
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clivajul dintre cultur  i drepturile femeilor exist  atât în contextele sociale specifice ale 

comunit ilor culturale cât i în alte contexte/situa ii speciale (în cazul dat, situa iile de conflict 

armat). teoria incongruen ei

viol 

crim  împotriva umanit ii, 

constructului social al genului. 
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crime 

împotriva umanit ii, 

 

treilea 

capitol Teoria Egalit ii în Sistemul de Drept al Consiliului Europei i al Uniunii Europene. 

Studiu asupra criteriilor gen i cultur . 

factorul cultural. 

dreptul la nediscriminare principiul egalit ii. 

egalitatea nediscriminarea sunt utilizate 

în mod inter anjabil. 

Conven ia European  a Drepturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale 

Protocolul 12 al Conven iei. 
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dreptul la via  

privat  libertatea de gândire, con tiin  i religie. 

in expressis verbis

Dahlab, Dogru ahin

in expresis

suis generis 

Conven ia privind Prevenirea i Combaterea Violen ei împotriva Femeilor i a Violen ei 

Domestice, genul 

Capitolul IV Drepturile femeii în sistemul inter-american de drept. Relevarea 

influen elor culturale – obiectivul tiin ific principal

obiectivul tiin ific 
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amicus curiae gen 

cultur amicus curiae 

amicii curiae

amicii curiae 

marianism (marianismo) machism (machismo) 

machismo. 

femicid. femicid 

femicid 

(due diligence)

Capitolul V Implica iile dreptului cutumiar asupra protec iei juridice a drepturilor femeii 

în sistemul african de protec ie a drepturilor omului
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dreptului cutumiar 

pluralismului legal

obiectivele tiin ifice

analiza detaliat  a specificului pluralismului legal caracteristicilor dreptului cutumiar

practicilor cutumiare c s toriile cutumiare mutilarea genital  

feminin

Capitolul VI

Prevalen a culturii i limitele drepturilor femeii în sistemul asiatic de protec ie a drepturilor 

omului 

comunitarismul

obiectiv tiin ific 

obiective tiin ifice derivate

valorilor asiatice 
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 Coordonate esen iale ale sistemului na ional în materia 

raportului dintre gen i cultur , 

Capitolul VII 

obiectivele tiin ifice derivate ale capitolului
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Capitolul I 

Concepte transdisciplinare relevante pentru cercetarea drepturilor omului 

i a drepturilor femeii. Studiu asupra echivalen elor juridice 
 

I. Preciz ri conceptuale  

 I.1. Dificultatea de conceptualizare i opera ionalizare: cultura, legea; 

cultura-legea; cultura legal  

cultur  conceptualizare

opera ionalizare

cultur  

o direc ie formalist cultur  

o direc ie subiectiv  i intersubiectiv  – 

culturii 

cultura care se întâmpl  

cultura pe care o creeaz    

complexe

dinamice

constructivist

                                                      
Legal Culture, 

Law as Culture, 

Beyond Legal Realism: Cultural Analysis, Cultural Studies, and 

the Situation of Legal Scholarship, . 
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