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Rezumat : 
Depășind tiparul clasic de observare a simplei aplicări directe a dreptului comunitar cu prioritate 
față de dreptul național, prezenta lucrarea cercetează tradițiile juridice ale Statelor Membre 
printr-o incursiune în istoria marilor școli de drept exponente ale jusnaturalismului, 
pozitivismului juridic și realismului sociologic. Premisa acestei lucrări este una simplă: teoriile 
juridice nu sunt limitate doar la particularități formal-juridice sau concepte abstracte de drept, ci 
sunt parte din cultura juridică a unei țări, facilitând înțelegerea și analiza construcției juridice 
europene 
  
Ca metodă de lucru, demersul comparatist constă în identificarea teoriilor de drept specifice 
școlilor de drept  reprezentative pentru diversitatea tradițiilor juridice nomotetice de inspirație 
jusnaturalistă, pozitivistă și realistă pe care le asociez cu textele de lege și exemplele de 
jurisprudență relevante din sistemele juridice francez, german și suedez. 
  
Prima parte a lucrării prezintă un caracter antologic-descriptiv fiind expuse principalele teorii 
juridice ale junsaturalismului (Școala voluntaristă de drept natural, Școala iluministă de drept 
natural, Școala dreptului liber, Noua școală a dreptului natural), ale pozitivismului juridic 
(Școala istorică de drept, Jurisprudența de concepte, Jurisprudența de interese, Școala 
exegetică) și ale realismului sociologic (Școala de la Uppsala). 
Astăzi, majoritatea societăților reevaluează aplicabilitatea la nevoile și interesele curente ale 
societății a tradiției de inspirație naturalistă sau „teoria etică ne-contemporană a dreptului 
natural”, prin renunțarea în parte la popularitatea drepturilor naturale în favoarea principiilor 
primare evidente dintre care cel mai controversat este liberul arbitru al oamenilor, context în 
care sunt dezbătute ca teme de interes pentru societatea juridică contemporană: distincția 
dintre drept și morală, dreptul la avort, reglementarea parteneriatului civil și a adopțiilor de 
copii de către cupluri de același sex. 
  
Cu toate acestea, din perspectiva tradițiilor juridice, este de remarcat orientarea generală a 
țărilor europene spre două mari direcții: drept naturalși realism sociologic. Astfel, pe de o 
parte, în prezent, după o lungă perioadă de timp a supremaţiei pozitivismului juridic, se 
observă tendința reevaluării teoriilor de inspirație naturalistă și a revenirii la dreptul natural şi 
la principiile acestuia și, pe de altă parte, în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene sunt reținute metode preluate din realismul sociologic. 
  
Un subiect aparent teoretic devine mai interesant odată cu punerea în exercițiu a teoriilor de 
drept reprezentative pentru tradițiile studiate din Franța, Germania și Suedia, astfel că, 
ultimul capitol este dedicat analizei aspectelor de convergență și divergență privind 
instituțiile dreptului proprietății, răspunderii civile delictuale și a contractului prin fixarea ca 
reper a acquis-ului comunitar. 
  
  
Concluziile cercetării privesc eforturile de uniformizare și simplificare ale legislațiilor 
europene, care sunt puternic influențate de realismul sociologic. 
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Abstract 
  
Going beyond the classic pattern of observing the straightforward application of European 
law with priority over national law, this paper examines the legal traditions of the Member 
States through an incurs into the history of the major law schools exponential for 
jusnaturalism, legal positivism and sociological realism. The premise of this paper is a simple 
one: legal theories are not limited to formal or legal abstract concepts, but are part of the 
legal culture of a country, facilitating the understanding and analysis of the European legal 
construction 
  
As a research method, the comparative approach is to identify the theories of law specific law 
schools representative for the diversity of legal traditions associated with the legal texts and 
examples of relevant case law within the French, German and Swedish legal systems. 
 
The first part of the paper presents a anthology-descriptive character being exposed main 
legal theories of natural law (the Voluntarism Natural Law School, the Enlightenment 
Natural Law School, Freirechtsschule, New Natural Law School), of legal positivism 
(Historical School of Law, Jurisprudence Concepts, Jurisprudence of Interests, Exegetic 
School of Law) and sociological realism (the Uppsala School). 
In other words, the structure of the thesis follows the evolutionary line of the European legal 
tradition that is born in natural law tradition, it develops predominantly in legal positivism, it 
is influenced by sociological realism, and currently it seems to return to its 
origins. Nowadays, the most of the communities reassess the applicability to the current 
needs and interests of societies of the natural law tradition by giving up in part at the 
popularity of natural rights in favor of the obvious primary principles of which the 
most controversial is the free will of people, a context in which there are debated  topics as: 
the distinction between law and morals, the right to abortion, the regulation of civil 
partnership and adoption of children by same-sex couples. 
 
However, from the perspective of legal traditions, it is worth noticing the general orientation 
of European countries towards two major directions: natural law and sociological 
realism. Thus, on the one hand, at present, after a long period of supremacy of legal 
positivism, one can observe the tendency of the re-evaluation of the theories of naturalistic 
inspiration and the return to the natural law and its principles, and, on the other hand, within 
the jurisprudence of the Court of Justice Of the European Union there are observed methods 
inspired by sociological realism. 
 
An apparently theoretical subject becomes more interesting through the exercise of the 
theoretical rules representative for the traditions within France, Germany and Sweden, so the 
last chapter concerns the analysis of the convergence and divergence topics regarding the 
institutions of property law, torts and contracts, by setting as benchmark the European acquis. 
 
 
The conclusions of the research concern the efforts to streamline and simplify the European 
legislations, which are strongly influenced by sociological realism. 
 


