Noul Cod de procedură
civilă
Hotărârile judecătorești

Redactarea şi semnarea hotărârii
Articolul 426
(1) Hotărârea se redactează de judecătorul care a
soluţionat
procesul.
Când
în
compunerea
completului de judecată intră şi asistenţi judiciari,
preşedintele îl va putea desemna pe unul dintre
aceştia să redacteze hotărârea.
(2) În cazul în care unul dintre judecători sau
asistenţi judiciari a rămas în minoritate la deliberare,
el îşi va redacta opinia separată, care va cuprinde
expunerea considerentelor, soluţia pe care a propuso şi semnătura acestuia. De asemenea, judecătorul
care este de acord cu soluţia, dar pentru
considerente diferite, va redacta separat opinia
concurentă.
(3) Hotărârea va fi semnată de membrii completului
de judecată şi de către grefier.

Comunicarea hotărârii
Articolul 427
•
•
•

•

(1) Hotărârea se va comunica din oficiu părţilor, în copie, chiar dacă
este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost
redactată şi semnată în condiţiile legii.
(2) Hotărârile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei înscrieri
în cartea funciară sau, după caz, în alte registre publice se vor
comunica din oficiu şi instituţiei sau autorităţii care ţine acele registre.
(3) Hotărârile definitive prin care s-a dispus anularea, în tot sau în
parte, a unui act notarial, se comunică din oficiu, de îndată notarului
public instrumentator, direct ori prin intermediul camerei notarilor
publici în circumscripţia căreia funcţionează.
(4) De asemenea, hotărârile prin care instanţa se pronunţă în
legătură cu prevederi cuprinse în Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene şi în alte acte juridice ale Uniunii Europene se comunică, din
oficiu, chiar dacă nu sunt definitive, şi autorităţii sau instituţiei
naţionale cu atribuţii de reglementare în materie.

Efectele hotărârii
judecătoreşti
•
•
•
•

Art. 429 Dezînvestirea instanţei
Art. 430 Autoritatea de lucru judecat
Art. 431 Efectele lucrului judecat
Art. 432 Excepţia autorităţii de lucru
judecat
• Art. 435 Obligativitatea şi opozabilitatea
hotărârii

