Posibilitatea de a afişa, pentru fiecare articol al unui act normativ,
jurisprudenţa obligatorie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
1. Introducere
Dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Codului de procedură penală stabilesc clar că,
dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pronunţă o hotărâre asupra unui recurs în interesul legii
sau o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, hotărârea respectivă
reprezintă izvor de drept, fiind obligatorie pentru instanţe.
A. Prevederile Codului de procedură civilă
Conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept
judecate, într-o hotărâre pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asupra unui recurs în
interesul legii, este obligatorie de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Conform art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în cazul unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dezlegarea dată
problemelor de drept este obligatorie de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, iar pentru instanţa care a solicitat dezlegarea, de la data pronunţării hotărârii.
B. Prevederile Codului de procedură penală
Conform art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală, dezlegarea dată problemelor de drept
judecate, într-o hotărâre pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asupra unui recurs în
interesul legii, este obligatorie pentru instanţe de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Conform art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, în cazul unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dezlegarea dată
chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţe de la data publicării hotărârii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
2. Accesarea recursurilor în interesul legii şi a hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept aferente unui articol dintr-un act normativ
Pasul 1 - Deschiderea ferestrei Conexiuni cu acte ulterioare
Deschiderea ferestrei Conexiuni cu acte ulterioare se poate face din orice ecran:
- din ecranul în care este deschis actul;
- din ecranul cu lista de acte;
- din ecranul de conexiuni.
În figurile exemplificative, s-a presupus că utilizatorul a deschis deja actul de interes, dar,
indiferent de ecranul în care se găseşte utilizatorul, deschiderea ferestrei Conexiuni cu acte
ulterioare se poate face prin aceleaşi modalităţi:
- se apasă tasta F6;
sau
- se apasă butonul Modificat/Abrogat de... din bara de unelte (figura 1);
sau
- se efectuează clic pe butonul din dreapta al mausului şi se alege, din meniul care se deschide
pe ecran, funcţia Modificat/Abrogat de... (figura 2);
sau
- se alege din meniul principal funcţia Act curent (File) cu subfuncţia Modificat/Abrogat de...
(figura 3).
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Pasul 2 - Poziţionarea pe articolul de interes în fereastra Conexiuni cu acte ulterioare
În fereastra Conexiuni cu acte ulterioare se alege, dintre butoanele de tip radio din partea de jos a
ecranului, butonul ÎCCJ.
Apoi, cu ajutorul mausului sau cu tastatura, se poziţionează cursorul în zona articolului de
interes, pentru a ajunge astfel la lista de hotărâri pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
care sunt obligatorii (recursuri în interesul legii şi hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept).
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Pasul 3 - Studierea hotărârilor
În lista de hotărâri, dacă se efectuează dublu-clic sau se apasă tasta ENTER, se deschid, pentru a
fi studiate în paralel, hotărârea aleasă şi actul normativ, cu poziţionare pe articolul de interes.

Pentru a uşura studiul, hotărârile care admit recursul în interesul legii sunt marcate cu
ADMITE RIL şi hotărârile prealabile care admit sesizarea pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
sunt marcate cu ADMITE SESIZAREA. Această marcare este prezentă atât în lista de hotărâri, cât şi
la deschiderea hotărârii respective.
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3. Hotărâri pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care nu au fost încă publicate
în Monitorul Oficial al României
Atât pentru instanţe, cât şi pentru justiţiabili, atunci când studiază un articol dintr-un act normativ
este important să ştie dacă nu cumva referitor la acel articol există hotărâri asupra unui recurs în
interesul legii sau hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care au fost
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar care nu sunt încă publicate în Monitorul Oficial
al României.
Din acest motiv, hotărârile asupra unui recurs în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept sunt incluse în cadrul produsului LEX EXPERT de îndată ce
sunt pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi sunt puse în conexiune cu actele normative la
care se referă, la nivel de articol sau anexă. Aceste hotărâri au marca NEPUBLICATĂ.
Până la publicare, hotărârile pronunţate conţin doar dispozitivul, aşa cum apare în comunicatul
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, aceste hotărâri indică data când au fost pronunţate
şi includ menţiunea din comunicat că, după redactarea considerentelor şi semnare, vor fi publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Atunci când are loc publicarea în Monitorul Oficial al României, textul hotărârii este înlocuit cu
textul complet (aşa cum este publicat în Monitorul Oficial al României) şi marca NEPUBLICATĂ
este înlăturată.
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