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CAPITOLUL 1: OBIECTUL I METODELE
SOCIOLOGIEI DREPTULUI
1. Ce este sociologia?
Acum mai bine de 2300 de ani Aristotel scria c „omul este prin
natura sa o fiin social ”1. Societatea nu este îns un simplu mediu
neutru, un agregat de grupuri animate de interese comune, o re ea
de rela ii interpersonale. De cele mai multe ori ea este un mediu
activ care ne influen eaz comportamentul, ne determin gândurile
i atitudinile i ne traseaz scopurile i motiva iile. Observând acest
lucru Peter L. Berger remarca: „Societatea nu se opre te la suprafa a
pieilor noastre. Societatea ne p trunde în aceea i m sur în care ne
înconjoar ”2.
Scopul sociologiei este de a studia interac iunea dintre individ i
grupul sau grupurile din care face parte, modul în care societatea îl
influen eaz pe individ.
Din punct de vedere etimologic termenul „sociologie” provine
din îmbinarea a dou cuvinte: unul de origine latin – socius – care
înseamn asociat i altul de origine greac – logos – care înseamn
cuvânt, teorie, idee. Deci, conform acestui în eles sociologia este
teoria sau tiin a asocierii oamenilor, tiin a interac iunilor umane.
De obicei încerc rile de definire ale domeniului nu se
îndep rteaz de acest în eles. Richard T. Schaefer consider c
„Sociologia este studiul sistematic al comportamentului social i al
grupurilor umane”3 iar Ken Browne este de p rere c „Sociologia
este studiul sistematic (planificat sau organizat) al grupurilor umane
în societ ile moderne. Ea este preocupat de studiul institu iilor
sociale”4. Pe aceea i linie de idei Achim Mihu scrie c „Sociologia
este în mod esen ial studiul explicativ i comprehensiv al realit ii
Aristotel, Etica nicomahic , Bucure ti, Editura tiin ific i Enciclopedic , 1988,
p. 16.
2 Berger, L.Peter, Invitation to sociology, Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1963,
p. 121.
3 Schaefer, R.T., Sociology, New York: McGraw-Hill Book Company, 1986, p. 5.
4 Browne, K., An introduction to sociology, Cambridge: Polity Press, 1998.
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sociale în totalitatea ei, adic a unei realit i sui generis, precum i a
unor p r i, fenomene i procese ale acestei realit i (cum este
dreptul) în leg turile lor multiple, variate i complexe cu întregul”1.
Richard Appelbaum i William Chambliss consider c „Sociologia
este studiul sistematic al rela iilor sociale umane, al grupurilor i
societ ilor. Sociologii studiaz for ele politice, economice i sociale
care stau in spatele schimb rilor profunde care au loc ast zi”2.
De i înc din cele mai vechi timpuri diver i autori au emis unele
idei asupra comportamentului grupurilor în compara ie cu cel al
individului izolat, sociologia s-a n scut ca tiin relativ târziu.
Termenul de „sociologie” a fost pus în circula ie de c tre August
Comte în 1839 în cartea sa Curs de filosofie pozitiv . Prin sociologie el
desemna tiin a comportamentului uman, o tiin
destinat
îmbun t irii societ ii, „regina tiin elor”. Comte considera c
evenimente ca Revolu ia Francez din 1789 sau r zboaiele
napoleoniene ar putea fi evitate prin studiul sistematic al
comportamentului social i descoperirea legilor care guverneaz
via a social . El împ r ea obiectul sociologiei în dou domenii
distincte: statistica social , care cuprindea aspecte ale vie ii sociale
legate de ordine i stabilitate i dinamica social , care cuprindea
aspecte ale vie ii sociale legate de schimbarea social i dezvoltarea
institu iilor. Ordinea social se putea ob ine dup p rerea lui Comte
prin realizarea unei comunit i de idei, a unui consens împ r it de
membrii întregii societ i. Noua tiin trebuia s fie o tiin
pozitiv , bazat pe fapte sociale i nu pe specula ii teoretice.
Un alt autor care a contribuit la na terea sociologiei a fost
Herbert Spencer. Spencer a construit o sociologie organicist . El
descria societatea ca pe un sistem, un întreg care func ioneaz ca un
organism viu. Rolul organelor era de inut de diversele institu ii
sociale care aveau func ii specifice. Datorit acestei perspective
Spencer este considerat i fondatorul paradigmei structuralfunc ionaliste în sociologie. Spre deosebire de Comte, care dorea s
prescrie o cur pentru vindecarea r ului social, Spencer a adoptat un
1 Mihu, A., Sociologia dreptului, Edi ia a IV-a, rev zut
i ad ugit , Cluj-Napoca:
Editura Argonaut, 2000, p. 6.
2 Appelbaum, Richard P.; Chambliss, William J., Sociology: A brief introduction,
New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 1996, p. 4.
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punct de vedere darwinist sus inând c guvernele nu trebuie s
intervin în dezvoltarea natural a societ ilor care se nasc,
concureaz între ele i apoi mor. În urma unui proces de selec ie
natural vor supravie ui cele mai bine adoptate institu ii sociale.
Aceast viziune era împ rt it i de Edmund Burke, p rintele
conservatorismului englez.
Un alt autor care a influen at nu numai sociologia ci i filosofia,
economia i istoria a fost Karl Marx. Noutatea pe care a adus-o Marx
a fost determinismul economic prin care încerca s explice toate
fenomenele sociale. Marx vedea istoria ca pe o continu lupt între
clase antagoniste. El considera c în fiecare epoc istoric au existat
dou clase predominante: clasa exploatat a produc torilor de valori
i cea exploatatoare, a proprietarilor de mijloace de produc ie, care
î i însu ea produsele muncii clasei exploatate. Marx credea c ideile
individului sunt determinate de pozi ia lui în mecanismul economic,
de interesele sale, i deci c obiectivitatea nu este posibil . Marx
considera c tiin ele sociale trebuie s aib drept scop ultim nu
cunoa terea societ ii ci transformarea ei conform unui model
prefigurat de ideologie. El a fost precursorul perspectivei critice în
sociologie i a abord rilor macrosociologice centrate pe analiza
dinamicii claselor, p turilor sociale sau a macrogrupurilor.
Spre deosebire de ace ti autori care pot fi cu u urin acuza i de
ap rarea unor interese ideologice, al i doi mari sociologi, Émile
Durkheim i Max Weber au contribuit la câ tigarea statutului de
tiin
a sociologiei insistând pe necesitatea obiectivit ii
sociologului.
Émile Durkheim a elaborat conceptul de „fapt social” cu ajutorul
c ruia sociologia putea deveni o tiin . Faptul social este un aspect
al vie ii sociale care nu poate fi explicat dac ne men inem la nivelul
individului. Pentru Durkheim societatea este mai mult decât suma
elementelor sale, este ceva calitativ diferit. Sociologul trebuie s
abordeze faptele sociale studiate f r prejudec i asemenea unui
biolog care studiaz o specie de animale f r s o condamne pentru
un tip de comportament sau altul. Faptele sociale trebuie considerate
ca ni te lucruri iar pentru aceasta sociologul trebuie s se deta eze
de valorile dominante în societatea respectiv . Prin studierea
faptelor sociale, considera Durkheim, ajungem la cunoa terea
structurilor sociale. Acestea sunt regularit i observabile în modul
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în care oamenii se comport i rela ioneaz într-o situa ie dat .
Durkheim considera ca structurile sociale r mân relativ stabile.
Un alt concept lansat de Durkheim este cel de „anomie”. Anomia
este o stare de pierdere a încrederii în normele i valorile sociale
existente la un moment dat, de obicei în momente de criz
economic sau de schimbare social . În aceste perioade individul se
simte debusolat i nu e capabil s se adapteze la noile împrejur ri.
Rezultatul este de multe ori cre terea num rului de sinucideri.
Spre deosebire de autorii cita i pân acum Max Weber contest
conceptul de „personalitate colectiv ”, de societate sau grup calitativ
deosebit de indivizii care îl formeaz . Weber impune în cercetarea
sociologic
„individualismul metodologic”. El accentueaz
importan a individului ca unitate de studiu a sociologiei
considerând c grupurile nu pot avea sentimente, motiva ii, gânduri
sau idei distincte de cele ale indivizilor care le formeaz . La fel ca i
Durkheim, Weber subliniaz necesitatea obiectivit ii i echidistan ei
în abordarea sociologic . Neutralitatea axiologic se ob ine prin
eliminarea judec ilor de valoare i a celorlalte elemente exterioare
tiin ei. În analiza faptelor sociale sociologul trebuie s încerce s
în eleag semnifica ia pe care o dau oamenii ac iunilor respective,
semnifica ie care poate s fie diferit de la o cultur la alta. Weber
nume te acest proces de interpretare a semnifica iilor
comprehensiune. Comprehensiunea este necesar pentru c spre
deosebire de natur unde toate fenomenele pot fi în elese prin
m surare sau raportare la criterii obiective în societatea uman
acela i fapt poate s aib semnifica ii diferite în contexte diferite. O
alt metod propus de Weber este cea a realiz rii „tipului ideal”.
Tipul ideal este un construct, un model cu ajutorul c ruia scoatem în
eviden tr s turile cele mai importante ale unui fenomen studiat,
tr s turi care permit aplicarea unei metode comparative în
sociologie.
Ideile lui Weber au constituit punctul de plecare al paradigmei
interac ionismului simbolic.
Sociologia secolului XX s-a dezvoltat pe liniile directoare trasate
de Émile Durkheim, Karl Marx i Max Weber.
În încercarea de a în elege realitatea social sociologii încearc s
caute explica ii mai profunde decât cele desprinse de sim ul comun.
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Ei caut cauzele originare ale diverselor fenomene i nu numai
cauza imediat , proxim , care ne induce deseori în eroare. Acest
proces specific gândirii sociologice a fost denumit de C. Wright Mills
imagina ie sociologic 1. Sociologul încearc s priveasc societatea
dintr-o perspectiv exterioar , dinafara culturii sau obiceiurilor
caracteristice ei, eliminând prejudec ile i stereotipurile înguste.
În continuarea acestei idei James Vander Zaden arat c deseori
sim ul comun ne conduce spre concluzii eronate, concluzii care au
fost infirmate de studiile sociologice. El citeaz câteva mituri
propagate de sim ul comun i rezultatele cercet rilor sociologice2.
Mit: Siguran a const în num r. Ai mai multe anse s ob ii ajutor
dac te afli într-o mul ime decât dac lâng tine se afl doar unul sau
doi indivizi.
Realitate: De fapt atunci când te afli într-o mul ime obliga ia de a
oferi asisten se dilueaz i responsabilitatea se divide a a c fiecare
va l sa pe ceilal i s intervin . Atunci când în apropiere se afl doar o
persoan sau dou ele vor interveni aproape de fiecare dat când li
se cere ajutorul.
Mit: Bombardamentele intense, similare covoarelor de bombe care au
fost întreprinse în Germania nazist i Japonia în timpul celui de-al
doilea r zboi mondial contribuie la panic , anarhie i dezintegrare
social .
Realitate: De fapt bombardamentele intense au crescut nivelul
moralului popula iei i au dus la mobilizarea ei inducând i un
sentiment de coeziune social .
Mit: Aleg torul tipic face o alegere ra ional pe baza programului
candida ilor i a calit ilor acestora.
Realitate: Cei mai mul i aleg tori decid adesea înainte de începutul
campaniei electorale cu cine vor vota, uneori înainte de a ti cine sunt
candida ii. De cele mai multe ori preferin ele electorale sunt puternic
influen ate de familie i apartenen a la o etnie, religie sau clas
social .

Mills, C. Wright, Imagina ia sociologic , Bucure ti: Editura Politic , 1975.
Vander Zanden, James Wilfried, The social experience: An introduction to
sociology, New York: Random House, 1988, p. 10.
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Mit: În rândurile negrilor din S.U.A. militan ii antirasi ti se
recruteaz mai degrab din rândurile s racilor decât din rândurile
celor înst ri i.
Realitate: În timpul anilor ’60 i ’70 militan ii pentru drepturile
popula iei de culoare s-au recrutat mai ales din rândurile celor cu
educa ie superioar , prestigiu i cu venituri mari.
Mit: În perioadele cu lun plin cre te num rul de crime, sinucideri,
alcoolism i infrac iuni.
Realitate: Date rezultate în urma a 37 de studii nu au g sit nici o
corela ie între luna plin i comportament.
Mit: Cei mai mul i s raci prefer s tr iasc din ajutorul social atunci
când au ocazia. Realitate: Statisticile din S.U.A. au ar tat c doar o
treime din familiile s race au recurs la asisten a social .
La rândul lui John Macionis citeaz alte mituri ale sim ului comun
contrazise de realitate1:
Mit: Oamenii s raci încalc legea mai des decât cei boga i.
Realitate: În realitate i oamenii boga i s vâr esc destule infrac iuni
care îns nu sunt depistate de poli ie (infrac iuni ale gulerelor albe –
evaziune fiscal etc.) sau atunci când sunt depistate sunt trecute cu
vederea sau sunt tratate cu indulgen . Acesta este de pild cazul
celebrit ilor de la Hollywood care sunt prinse furând din magazine
sau conducând în stare de ebrietate.
Mit: Statele Unite sunt o societate în care predomin clasa mijlocie i
în care cei mai mul i oameni sunt egali.
Realitate: Statisticile arat familiile bogate care sunt în propor ie de
5% de in controlul asupra 60% din avu ia na ional iar 50% dintre
toate familiile nu au nici o proprietate.
Mit: Diferen ele între comportamentul femeilor i b rba ilor in de
„natura uman ”.
Realitate: Multe dintre comportamentele considerate a fi rezultatul
„naturii umane” sunt rezultatul socializ rii. De fapt în unele societ i
comportamentul „feminin” i cel „masculin” difer foarte mult de cel
din occident.

Macionis, John J., Sociology, 12 ed., London: Pearson Prentice Hall, 2008, p.
29-30.
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Mit: Majoritatea oamenilor se c s toresc pentru c se iubesc.
Realitate: În multe societ i c s toria nu are nimic de-a face cu
dragostea (de pild în zonele rurale din India sau Pakistan p rin ii
hot r sc cu cine se vor c s tori copii lor i de multe ori mirii nu se
cunosc înainte de c s torie).

2. Obiectul sociologiei dreptului
2.1. Defini ia sociologiei dreptului
Primul autor care a utilizat termenul de sociologia dreptului a
fost D. Anzilotti în 1892 în lucrarea „La filosofia del diritto e la
sociologia”. Totu i, lucr ri care abordau acest domeniu au ap rut i
înainte mai ales în sfera sociologiei crimei.
Pentru desemnarea acestei discipline se folosesc, de obicei, dou
denumiri: sociologie juridic i sociologia dreptului.
Unii autori folosesc cele dou denumiri alternativ cu acela i
în eles pe când al ii prefer s foloseasc un singur termen.
Jean Carbonnier de pild consider c termenul de sociologie
juridic are o semnifica ie mai larg decât cel de sociologie a
dreptului1.
Într-adev r, dac consider m dreptul ca fiind un ansamblu de
norme promulgate de autoritatea de stat i organizate în ramuri i
institu ii de drept, atunci sociologia dreptului ar trebui s se limiteze
la studiul modului de elaborare a acestor norme, i al efectului lor
asupra societ ii. Literatura din domeniu a abordat îns subiecte
mult mai variate. O parte important a sociologiei se ocup de
problema deviantei, de cea a socializ rii juridice, de cea a violen ei
sau de alte fenomene care nu cad decât marginal sub influen a legii.
Din aceast cauz termenul de sociologie juridic reflect mai fidel
multitudinea de studii care se încadreaz în acest domeniu.
Trebuie îns s remarc m c aceast abordare este prea radical .
Într-adev r devian a nu cade de cele mai multe ori sub inciden a
legii îns ea constituie un fenomen care îl influen eaz pe legiuitor în
momentul elabor rii unor legi care incrimineaz un anumit
Carbonnier, J., Sociologie juridique, Paris: Librairie Armand Colin, 1972, p. 1617.
1
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comportament sau dimpotriv îl dezincrimineaz . Între cei doi
termeni – de sociologie juridic i sociologia dreptului – nu exist o
diferen atât de mare cât s-ar p rea la prima vedere pentru c i
termenul de „juridic” desemneaz tot o realitate care are leg tur cu
dreptul. În consecin consider m c nu exist temeiuri pentru
acceptarea unui termen în defavoarea celuilalt i amândoi termenii
pot fi folosi i f r s ne temem c gre im1.
Exagerând dificultatea delimit rii obiectului s u de studiu i
pornind în demonstra ia lor de la faptul c dreptul, ca domeniu
principal al sociologiei juridice, se sustrage tuturor încerc rilor de
definire precise, unii autori (Éugene Dupréel, Georges Cornil, René
Savatier etc.) consider c sociologia juridic este imposibil de
definit. Expunând aceste dificult i sociologul belgian Edmond
Jorion scria „Dac sociologii în i i nu se în eleg în privin a
fundamentelor disciplinei lor ( i, în consecin , asupra limitelor sale)
i dac juri tii sunt de acord c dreptul este o no iune atât de vast
încât devine nedefinibil , cum ar fi un concept care pretinde s
asocieze sociologia i dreptul! Cercet torul care abordeaz problema
definirii noii ramuri a tiin elor umane astfel creat nu se expune
oare, cu atât mai mult, riscului de a încerca s rezolve problema
quadraturii cercului?“2. Autorul consider c datorit impreciziei
substan ei i contururilor sale definirea sociologiei juridice este
aproape imposibil . Din aceast cauz , dup ce expune opinia c
sociologia juridic este de fapt tiin a pozitiv a dreptului, o tiin
autentic i deplin a dreptului eliberat de influen e externe din
domeniul ideologiei, filosofiei sau moralei, Jorion delimiteaz sfera
acestei tiin e într-o manier comparativ ar tând mai ales ce nu este

Astfel de controverse terminologice lipsite de însemn tate s-au purtat i în
leg tur cu al i termeni. De pild în anii ’90 s-a purtat în ara noastr o
controvers între cei care preferau termenul de filozofie i cei care preferau
termenul de filosofie - primul provenind din denumirea disciplinei în limba
german iar al doilea din denumirea de limb greac . În cele din urm a fost
încet enit prin uz al doilea termen dar el a fost adoptat nu datorit
argumentelor mai valide ale adep ilor s i ci datorit faptului c mai multe
persoane au ales s -l foloseasc .
2 Jorion, E., De la sociologie juridique, Bruxelles: Université Libre de Bruxelles,
1967, p. 10.
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sociologia dreptului în contrast cu teoria general
psihologia, filosofia, etica i tiin ele politice.

a dreptului,

Mai optimi ti, al i autori circumscriu destul de precis obiectul
sociologiei i reu esc s o defineasc mai mult sau mai pu in
satisf c tor. Miron Constantinescu consider c sociologia juridic
„cerceteaz condi ionarea social a ideilor de drept, a doctrinelor
juridice, condi ionarea social a institu iilor, examineaz tipurile de
drept în raport cu tipurile de societate” 1:
Georges Gurvitch scrie c „Sociologia juridic are ca obiect
studierea realit ii sociale a dreptului, descoperirea regularit ilor i
leg turilor func ionale dintre elementele corelative ale sistemului de
drept i cadrele sociale prin care dreptul fiin eaz ”2.
Traian Herseni consider c „Sociologia juridic se ocup de
modul în care se elaboreaz legile, de criteriile i urm rile lor sociale,
de organiza iile i institu iile juridice i poli iene ti care le asigur
aplicarea i sanc ionarea abaterile”3. Herseni subliniaz importan a
sociologiei penale sau sociologiei criminalit ii, ramur de baz a
sociologiei juridice.
Într-o lucrare mai recent Valerius Ciuc define te sociologia
dreptului ca fiind „o expresie a gândirii socio-juridice pe seama
complexelor fenomene normativist justi iare, fenomene surprinse în
evolu ia realit ilor juridice ca realit i sociale”. În continuare acela i
autor consider c „Sociologia dreptului urm re te, preeminent, s
identifice i s descrie posibilele i previzibilele momente pozitive
(în sens de demonstrabil) ale structur rii, destructur rii, restructur rii
i destr m rii surselor i factorilor evolu ioni ti ai dreptului”4.

Constantinescu, M., Introducere în sociologie, Bucure ti: Centrul de
multiplicare al Universit ii din Bucure ti, 1971, p. 102.
2 Gurvitsch, G., Elements de sociologie juridique, Paris, 1940.
3 Herseni, T., Ce este sociologia?, Bucure ti: Editura tiin ific
i Enciclopedic ,
1981, p. 44.
4 Ciuc , V.M., Lec ii de sociologia dreptului: Câteva repere în sociologia general a
dreptului, Ia i: Polirom, 1998, p. 39.
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Unii autori consider c sociologia juridic este de fapt o
disciplin de grani sau de contact între sociologie i drept1.
În ce ne prive te credem c sociologia juridic este mai degrab o
ramur a sociologiei generale care are drept obiect studierea
impactului pe care îl au fenomenele juridice asupra mediului social
i a modului în care dinamica fenomenelor sociale influen eaz sfera
juridicului.

2.2. Obiectul sociologiei dreptului
Obiectul sociologiei juridice este realitatea asupra c reia este
îndreptat cunoa terea sociologic , sectorul de existen social
studiat de ea. Fenomenele juridice dau na tere unei mari variet i de
r spunsuri sociale. Normele juridice ne afecteaz via a de la na tere
pân la moarte. Via a de familie, rela iile de munc , rela iile
economice, comportamentul social sunt, cel pu in în parte, limitate
de lege în scopul realiz rii unei mai bune armonii sociale sau a
binelui comun. Din aceast cauz autorii din domeniu nu sunt
întotdeauna de acord asupra sferei fenomenelor care trebuie s
constituie obiectul sociologiei juridice.
În perioada de început, sociologia juridic a fost deseori
identificat cu sociologia crimei. Aceasta, care este de fapt un
domeniu particular al sociologiei juridice, are drept obiect
fenomenul înc lc rii legii, amploarea acestui fenomen, motivele
infractorilor i reac ia social fa de înc lcarea normelor statului de
drept.
Edwin Sutherland i Donald Cressey erau de p rere c sociologia
juridic este una dintre subdiviziunile criminologiei al turi de
etiologia crimei (care este analiza tiin ific a cauzelor crimei) i de
penologie (care studiaz metodele de control ale criminalit ii)2.
Sociologia juridic ar fi, în aceast perspectiv o analiz sistematic a

1 Albu , C., Sociologie juridic , Ia i: Editura Funda iei „Chemarea”, 1993, p. 49;
Popa, N., Prelegeri de sociologie juridic , Bucure ti: Universitatea din Bucure ti,
1983, p. 82-90.
2 Sutherland, E.H., Cressey, D.R., Criminology, 8ed, Philadelphia: J.B. Lippincot
Company, 1970, p. 3.
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condi iilor sub care legile penale se dezvolt
metode de control social1.

i a originii lor ca

Tot în tradi ie american , pentru desemnarea domeniului se
folose te uneori termenul de „sociologia devian ei”. În viziunea
celor care au adoptat aceast titulatur , sociologic juridic ar trebui
s studieze devian a, ca fenomen de înc lcare a oric rei norme
sociale. În cadrul sociologiei devian ei sunt distinse uneori
subramurile sociologiei crimei i a criminologiei, aceasta din urm
fiind considerat o încercare de prelucrare teoretic , pe baze
conceptuale a descoperirilor empirice ob inute de celelalte
subramuri ale sociologiei juridice.
Acest tip de abord ri neglijeaz o serie de fenomene juridice
nepenale – domeniul contractelor civile i comerciale, rela iile de
familie, socializarea juridic i alte manifest ri strâns legate de
domeniul juridicit ii.
Din aceast cauz consider m mult mai justificat opinia lui Jean
Carbonnier asupra acestei probleme2. Jean Carbonnier consider c
obiectul sociologiei juridice trebuie s îl constituie fenomenele
juridice care împreun , aflate într-o rela ie sincronic i diacronic ,
formeaz sistemul juridic. Carbonnier încearc s fac o clasificare
sistematic a fenomenelor juridice folosind mai multe criterii. Într-o
prim clasificare fenomenele juridice pot fi calificate drept primare i
secundare. Sunt primare fenomenele din care deriv toate celelalte,
cele aflate în vârful ierarhiei, la cel mai înalt nivel de generalitate. De
obicei sunt considerate fenomene juridice primare legile, cutuma,
jurispruden a (considerat de Carbonier tot un tip de cutum ) i
practica extrajudiciar (formulare notariale, contracte tip a marilor
întreprinderi etc.). Ele sunt numite în doctrin izvoare ale dreptului
sau surse formale ale dreptului. Jurispruden a, cutuma i practica
extrajudiciar trebuie, pentru a fi considerate surse primare, s fie
deduse logic din lege, s fie o consecin direct a acesteia. Tr s tura
comun a acestor fenomene const în faptul c ele sunt manifest ri
ale autorit ii, manifest ri de putere.

Idem, p. 8-12.
Carbonnier, J., Sociologie juridique, Paris: Librairie Armand Colin, 1972, p. 110123.
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Fenomenele juridice secundare sunt consecin a pe plan social a
celor primare. Dac institu ia c s toriei este un ansamblu abstract de
legi pe plan primar, expresia ei social va fi multitudinea de c s torii
ca fenomene individuale. Sociologul e interesat într-o mare m sur
de aceste aspecte (de exemplu care este vârsta la care se c s toresc
oamenii, num rul de copii dintr-o familie, procentul de c s torii
interrasiale etc.) care nu sunt abordate de tiin ele juridice (de teoria
general a dreptului, de pild ) decât în treac t.
În sociologia juridic tradi ional se considera adeseori c numai
fenomenele primare trebuie s constituie obiectul cercet rii, cele
secundare fiind de competen a sociologiei generale sau a unor
sociologii specializate (sociologia familiei în cazul exemplului citat).
În momentul de fa majoritatea sociologilor include i fenomenele
juridice secundare în sfera lor de interese.
O a doua clasificare folosit de Carbonier împarte fenomenele
juridice în fenomene de putere i fenomene sub putere.
Fenomenele de putere sunt de obicei fenomene primare.
Caracteristica lor cea mai important este c sunt produse ale
guvernan ilor. Legile, i tot ce deriv din ele, fac parte din aceast
categorie.
Fenomenele sub putere sunt reac iile cet enilor fa
de
fenomenele de putere: supunere fa de autoritate sau nesupunere,
cunoa terea sau ignorarea legilor, imaginea justi iei în ochii omului
de rând, con tiin a juridic înso it de judec i de valoare fa de
actele autorit ii, aptitudinea nontehnicianului de a reconstitui
ra ionamentul legislatorului sau judec torului etc. Carbonnier mai
include în aceast categorie i drepturile subiective.
O a treia clasificare include fenomenele institu ii i fenomenele
caz.
Ansamblurile de norme grupate în institu ii juridice (c s torie,
proprietate, contract etc.) î i au echivalentul pe plan social într-o
multitudine de cazuri specifice i individualizate. Fenomenele caz
apar ca derivate ale institu iilor. Carbonnier observ îns c un
fenomen institu ie poate s se reflecte pozitiv sau negativ în planul
concretului: evic iunea cump r torului dup vânzare este un
fenomen caz în raport cu institu ia garan iei în caz de evic iune.
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Fenomenele institu ii se caracterizeaz prin singularitate istoric
pe când cazurile sunt numeroase. Singularitatea nu împiedic îns
gruparea institu iilor în categorii i tipuri prin abstragerea
tr s turilor lor fundamentale. Fenomenele caz pot fi grupate la
rândul lor în fenomene individuale i fenomene colective. Fenomenul
individual p streaz toat bog ia de tr s turi a cazului pe când
fenomenele colective încearc s re in doar tr s turile lor comune.
Interesul acestei clasific ri const în definirea metodelor folosite
pentru studierea fiec rei categorii. Pentru studierea fenomenelor
institu ii este preferat metoda istorico-comparativ , pentru cazurile
individuale metoda studiului de caz iar pentru fenomenele colective
metodele statistice.
Ultima clasificare
fenomenele juridice
necontencioase.

folosit
de Jean Carbonnier împarte
în fenomene contencioase
i fenomene

Fenomenele contencioase sunt cele care au o rela ie cu un proces,
sau alt tip de conflict interuman (r zboi, grev , înc ierare etc.). În
dreptul modern majoritatea conflictelor de acest fel sunt solu ionate
de a treia parte - judec torul – în conformitate cu un set de norme
prestabilite. Un conflict juridic este de obicei numit litigiu. Litigiul
poate fi rezolvat i prin alte metode (de exemplu tranzac ia).
Fenomenele necontencioase sunt manifest rile juridice care nu
presupun existen a unui conflict.
Jean Carbonnier împarte sociologia juridic în func ie de obiectul
de studiu, în sociologie juridic general
i sociologii juridice
particulare. Sociologia juridic general are drept scop studierea
fenomenelor juridice la un nivel general, abstract, pentru a formula
legi i principii valabile în toate domeniile sociale influen ate de
normele juridice. Cel pu in în teorie, fiecare ramur de drept ar
trebui s fie dublat de o sociologie juridic particular . Sociologiile
particulare se constituie pe dou axe diferite: una care este inspirat
de categoriile dreptului iar cealalt de categorii proprii sociologiei.
Dezvoltarea diverselor ramuri particulare ale sociologiei a fost
inegal . Carbonnier consider c s-au dezvoltat mai rapid
sociologiile din ramurile în care mai exist o disciplin non
dogmatic . De exemplu trecerea de la dreptul penal la sociologia
crimei a fost u urat de existen a criminologiei constituit anterior.
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Uneori specializarea sociologiei juridice a mers pân la nivelul unor
institu ii – cum ar fi sociologia propriet ii sau cea a societ ilor
comerciale; care nu î i justific o existen autonom . În domeniul
dreptului civil cea mai important sociologie particular este
sociologia familiei. Aceasta reprezint un amestec reu it al dreptului
cu sociologia în special datorit faptului c principalele evenimente
din via a familiei nu pot fi concepute f r aparatul dreptului
(c s toria, divor ul etc.).
Un renumit sociolog american, Donald Black, considera c , în
func ie de obiectul de studiu sociologia juridic poate fi împ r it în
macrosociologie juridic i microsociologie juridic 1.
Macrosociologia juridica studiaz modul în care doctrinele i
institu iile juridice reflect societatea i cultura, gradul în care legea
exprim valorile culturale i opinia public
i leg turile ei cu
interesele economice. Din aceast perspectiv societatea este studiat
ca întreg sau la nivelul macrogrupurilor. Macrosociologia a fost
dominant în perioada clasic a sociologiei în special datorit
influen ei lui Marx.
Microsociologia juridic este un domeniu mai nou, centrat pe
sociologia cazurilor. Ea porne te de la constatarea c între doctrin i
decizie judiciar sau între lege i aplicarea ei în practic exist o
mare diferen .
Sociologia cazurilor î i are originile în curentul realismului
juridic. Principala tez a autorilor care au promovat aceast direc ie
(O.W. Holmes, K. Llewellyn, J. Frank, F. Rodell) este c doctrinele
juridice nu pot prezice cum se vor lua deciziile judec tore ti i c
judec torii iau de obicei decizii în func ie de convingerile i
sentimentele lor personale, i numai dup aceea fac apel la lege
pentru a le justifica. Un al doilea izvor de inspira ie pentru
microsociologia juridic au fost diferitele studii comparatiste asupra
modului în care erau rezolvate litigiile în diverse sisteme juridice i
culturi. Aceste studii au ar tat c litigiile sunt rezolvate diferit nu
numai de la cultur la alta dar uneori chiar i în regiuni diferite ale
aceleia i ri. Analiza comparat a demonstrat rolul pe care îl are

1

Black, D., Sociological justice, New York: Oxford University Press, 1989, p. 3-8.
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caracteristicile sociale ale p r ilor i judec torului pentru prezicerea
hot rârii judec tore ti.
Donald Black apreciaz ca în viitor microsociologia juridic va
c p ta o importan tot mai mare pentru c ea ofer o cunoa tere
realist a modului în care func ioneaz justi ia.

2.3 Distinc ia dintre sociologia dreptului i alte tiin e
sociale
Fenomenele juridice constituie obiectul de studiu al mai multor
tiin e sociale. De i au acela i obiect de studiu - societatea uman –
tiin ele sociale o abordeaz din unghiuri diferite i studiaz fa ete
specifice ale acestei realit i. Pentru a delimita sociologia juridic de
disciplinele înrudite este necesar s ne oprim asupra diferen elor
dintre ele i a specificului fiec rei abord ri nesociologice.
Psihologia juridic este ruda cea mai apropiat a sociologiei.
Într-adev r, i ea are drept scop studierea rela iilor dintre cet eni i
normele juridice îns la nivel individual. Psihologia are drept obiect
individul ca atom social, i tr irile sale. Un domeniu specializat al
s u, psihologia judiciar , se prezint ca o sum de cuno tin e i
tehnici puse în slujba magistratului pentru a-i înlesni luarea unor
decizii. O posibil confuzie poate s apar între sociologia juridic i
psihologia social . Îns , chiar dac are drept obiect grupurile (în
special grupurile mici) i împarte uneori concepte comune cu
sociologia (conformism, agresivitate, control social etc.) psihologia
social studiaz grupul numai pentru a determina efectele sale
asupra individului. În schimb, pentru sociologie individul nu
conteaz legea num rului fiind un principiu suprem al disciplinei.
Sociologia juridic încearc s descopere legi generale specifice unei
întregi societ i sau unei categorii sociale privit ca întreg. Individul
care deviaz de la norm nu este important pentru c studierea
singularit ilor nu ofer o baz pentru elaborarea unei prognoze.
Obiectul de studiu a celor dou discipline difer uneori i calitativ:
sociologia studiaz institu iile juridice oprindu-se asupra unora care
nu sunt abordate nici m car în treac t de psihologie (de exemplu
tipurile de proprietate sau de contract).
Sociologia juridic se deosebe te i de tiin ele politice
(politologie, sociologie politic etc.) i acestea studiaz unele
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institu ii fundamentale în statul de drept: parlament, guvern, justi ie,
partide etc. Scopul tiin elor politice este determinarea modului în
care este cucerit i p strat puterea politic i analiza factorilor care
influen eaz deciziile politice. Sociologia juridic abordeaz acelea i
institu ii dintr-un unghi diferit. Institu iile sunt privite ca rezultat al
unui proces social i nu ca simple elemente ale jocului puterii.
Modul în care func ioneaz ele este considerat mai pu in important
decât impactul asupra cet enilor. Spre deosebire de tiin ele politice
care încearc s impun un set de valori considerate superioare
celorlalte, numite valori ale societ ii democratice (libertate,
egalitate, participare a cet enilor la deciziile politice) sociologia
juridic abordeaz institu iile politice i juridice f r a- i exprima
preferin a fa de un set de valori, cu neutralitate axiologic ,
considerându-le manifest ri cu valoare egal ale unor culturi i
mentalit i diferite. Institu iile lumii islamice sunt considerate de
exemplu o alt manifestare a con tiin ei sociale i nu doar o form
inferioar de dezvoltare politic în drumul umanit ii spre o
societate a democra iei liberale.
De i o parte a sociologiei juridice studiaz sistemul normativ ea
se deosebe te radical de teoria general a dreptului care are acela i
obiect de studiu. Sociologia juridic prive te normele ca pe un
produs social f r a se preocupa de con inutul lor. Din acest punct
de vedere intereseaz mai mult modul în care oamenii se raporteaz
la normele juridice (le respect sau, dimpotriv , le încalc ), originea
social a normelor (sunt ele o reflectare a moralei sau contrazic
cutumele) i factorii sociali care determin schimbarea într-un sistem
normativ. Teoria general a dreptului (care se contope te cu filosofia
juridic în rile anglo-saxone fiind numit jurisprudence) abordeaz
normele ca pe un sistem independent, deta at de societate. Scopul
s u este conturarea structurii sistemului normativ, analiza anatomiei
normei juridice i elaborarea unei tehnici legislative care s permit
construirea unor norme perfecte, lipsite de antinomii sau lacune.
Pu in import pentru autorii din acest domeniu modul în care
norma este receptat de popula ie atâta timp cât efectul ei este cel
scontat.
Sociologia juridic , în special o ramur a sa – sociologia crimei,
împarte acela i obiect de studiu – criminalitatea – cu a alt tiin
social – criminologia. Criminologia studiaz originea i dinamica
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infrac iunilor precum i metodele de reducere a criminalit ii. De
multe ori criminologii folosesc datele oferite de sociologia crimei.
Criminologia este o tiin eclectic – ea împrumut rezultate
empirice i teorii de la majoritatea tiin elor sociale (psihologie,
sociologie, psihanaliz etc.) pentru a oferi o imagine totalizatoare
asupra fenomenului criminal. Sfera ei de studiu este îns mai
restrâns decât cea a sociologiei – ea nu studiaz alte domenii ale
fenomenului juridic - institu iile juridice (familie, proprietate etc.)
sau fenomenele ce constituie o anticamer a criminalit ii (devian ,
problemele sociale, conflictul social). Unii autori consider chiar c
criminologia nu este o tiin propriuzis ci este, mai degrab ,
rezultatul colabor rii mai multor tiin e pentru luminarea
caracteristicilor fenomenului criminalit ii.

3. Metodele sociologiei dreptului
3.1. Paradigme în sociologia dreptului
De i sociologia pare a fi o tiin puternic ancorat în realitate,
care nu se desprinde de faptele concrete, noile descoperiri în acest
domeniu nu au pornit întotdeauna de la realitatea empiric ci au fost
de multe ori prefigurate de c tre diverse ipostaze pur teoretice.
Deseori cercetarea de teren a fost un pretext, o încercare de
justificare a preconcep iilor sociologului. Observând acest lucru
Robert Nisbet scria: „Atunci când m-am angajat în explorarea unora
dintre sursele sociologiei moderne am descoperit c nici una dintre
marile teme care au dat na tere unor mari polemici i au constituit
fundamentele teoretice pentru sociologi în ultimul secol nu a fost
descoperit prin ceea ce ast zi identific m ca fiind o „metod
tiin ific ”. M refer la tipul de metod saturat cu apeluri la analiza
statistic , configurarea problemelor, ipotezelor, verificare, repeti ii i
construc ii de teorii, a a cum o g sim descris în manualele i
cursurile de metodologie”1.
Fiecare sociolog î i prefigureaz înainte de a începe cercetarea o
viziune asupra vie ii sociale. El poate considera societatea ca fiind

Nisbet, R.A., Sociology as an art form, New York: Oxford University Press,
1977, p. 3.
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coerent structurat sau atomizat , stabil sau într-un continuu
progres, poate adera la un set de valori prin prisma c rora s
analizeze faptele în cauz sau, dimpotriv , poate încerca s fie
complet obiectiv i neutru din punct de vedere ideologic. Aceast
perspectiv îi determin i obiectul cercet rii sau metodele pe care le
folose te.
În fiecare perioad istoric exist corpuri de idei i teorii unanim
acceptate care stau la baza cunoa terii tiin ifice i au o valoare de
axiom . Aceste structuri de idei dominante au fost denumite de
Thomas Kuhn paradigme. Pentru Kuhn paradigma este „o întreag
constela ie de convingeri, valori, metode etc., împ rt ite de
membrii unei comunit i date”1. Kuhn consider c paradigmele
dominante influen eaz atât de mult modul de gândire a membrilor
unei societ i încât pentru cei care împ rt esc paradigme diferite
„…acela i stimul poate produce senza ii foarte diferite […]. Indivizii
crescu i în societ i diferite se comport în unele ocazii ca i cum ar
vedea lucruri diferite”2.
Din aceast cauz Kuhn consider c istoria tiin ei poate fi
v zut ca o istorie a tiin ei „normale” întrerupt de „revolu ii
tiin ifice”, de schimb ri ale viziunii despre lume (gestalt switches),
de înlocuirea paradigmei dominante. Paradigma este o teorie
conduc toare (master theory) – mai nou Kuhn o nume te teorie
exemplar – care ne permite s ne orient m în planul diversit ii
existen ei.
Spre deosebire de tiin ele exacte, în care întâlnim mai pu ine
paradigme dominante, iar acestea au o relativ stabilitate, în
sociologie i în celelalte tiin e sociale paradigmele se schimb mai
des iar uneori în aceea i perioad coexist dou sau mai multe
paradigme. Schimbarea de paradigm
nu este echivalent
întotdeauna cu progresul. De cele mai multe ori ea este o simpl
schimbare de perspectiv înso it de anexarea unor noi domenii i
de folosirea altor metode de cercetare.
Unii autori prefer s foloseasc în locul termenului de
paradigm cel de schem conceptual , perspectiv sau teorie.
Kuhn, T., Structura revolu iilor
Enciclopedic , 1976, p. 220.
2 Kuhn, T., op.cit., p. 238.
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Orice paradigm este compus din trei elemente: ontologie,
epistemologie i metodologie. Ontologia ofer o interpretare a
structurii realit ii, a leg turilor dintre elementele ei componente i a
modului în care func ioneaz acestea. Epistemologia ofer r spunsul
la întrebarea „Cum putem cunoa te lumea?” i „Care aspecte ale
lumii pot fi cunoscute?”. Metodologia cuprinde tehnicile practice de
ob inere a informa iilor despre realitatea social în concordan cu
coordonatele epistemice.
Cele mai importante paradigme au generat coli i curente care
uneori s-au distan at de teoriile originare. În sociologia juridic s-au
afirmat mai ales pozitivismul, structural-functionalismul, paradigma
conflictului i interac ionismul simbolic.
Paradigma pozitivist î i are originea în gândirea lui Auguste
Comte i a ap rut ca urmare a dorin ei acestuia de a realiza cercet ri
neutre din punct de vedere axiologic care s analizeze nemijlocit
realitatea social . Pozitivi tii cred c realitatea se compune din
elemente care pot fi observate, descrise i analizate separat prin
folosirea unor unit i de m sur . Pozitivismul nu accept dihotomia
fenomen/esen . Extrapol rile care ne duc dincolo de observabil
sunt condamnate i considerate ilegitime. Singura cale prin care
sociologul poate evita erorile este s se limiteze la descrierea i
m surarea realit ii f r a face generaliz ri i specula ii teoretice.
Pozitivismul se caracterizeaz i printr-un monism metodologic.
El acrediteaz ideea c exist o singur metod care poate fi numit
tiin ific
i aceasta este metoda explica iei cauzale. Metoda
explica iei cauzale pleac de la prezum ia c rela iile care exist între
fapte sunt rela ii de cauz i efect. Diversele fenomene sociale sunt
explicate prin apelul la cauza proxim .
De pild pentru explicarea violen ei intrafamiliale vor c uta s
g seasc cele mai evidente cauze direct observabile: lipsa banilor,
be ie, omaj etc. În aceast concep ie eliminarea acestor cauze ar
trebui s aduc la eliminarea efectului, a violen ei interfamiliale.
Paradigma structural-func ionalist a fost promovat de
sociologul american Talcott Parsons i dezvoltat de Gabriel
Almond i Robert Merton. Din aceast perspectiv societatea este
v zut ca un întreg, ca un sistem compus din elemente conectate
între ele. Institu iile (familie, stat, biseric etc.) sunt organele acestui

