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Conţinutul cursului: Cursul Mari sisteme de drept oferă studenţilor cunoştinţe privind ştiinţa
dreptului comparat şi metodei comparative, cunoaşterea principalelor sisteme de drept,
compatibilitatea şi comparabilitatea lor, deprinderea folosirii metodei comparative în studiul
dreptului, cunoaşterea tuturor elementelor şi problemelor acesteia. Compararea drepturilor
permite evidenţierea punctelor divergente, convergente şi uneori a celor identice ale acestora,
descoperindu-se existenţa unui fond normativ comun - mai întins sau mai restrâns - din care se
pot trage concluzii benefice. Scopul disciplinei este de a deschide orizontul de cunoaştere a
studenţilor prin studierea unor instituţii de drept comparat în condiţiile armonizării legislaţiei
noastre cu cea a Comunităţii Europene ceea ce va permite pregătirea juriştilor având un spectru
larg de cunoştinţe cu privire la similitudinile care reunesc state din diferite sisteme juridice în
cadrul Uniunii Europene, condiţiile armonizării şi unificării legislaţiilor statelor date.
Finalităţi de studiu:
Să distingă izvoarele formale ale dreptului, actul normativ, obiceiul juridic, precedentul
judiciar şi practica judecătorească, în diferite sisteme şi familii de drept.
Să argumenteze tendinţele de dezvoltare a sistemelor de drept naţionale din lumea
contemporană.
Să estimeze interdependenţa dintre sistemele de drept din aceeaşi familie sau din familii de
drept diferite și să evalueze rolul procesului de codificare în sistemele de drept contemporane;
Să determine interlegătura instituţiilor de drept din sistemul naţional de drept al R,Moldova cu
instituţiile de drept din cadrul altor sisteme de drept.
Să evalueze rolul procesului de codificare în sistemele de drept contemporane.
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