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Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
MEGSZÜNTETŐ ELÉVÜLÉS FELFÜGGESZTÉSE

Az elévülés felfüggesztése általános esetei
Az elévülés nem folyik, de, ha megkezdődött, akkor felfüggesztődik:
1. a házastársak között, a házasság ideje alatt, és ha tényben különváltak;
2. a szülők, a gyám vagy gondnok és a cselekvőképtelen vagy korlátolt
cselekvőképtelen között vagy a gondnokok és az általuk képviselt között, a
gondozás ideje alatt és amikor a számadás nem lett beadva és engedélyezve;
3. akármilyen személy között, aki a törvény, bírósági határozat vagy egy jogi
okirat alapján más vagyonát kezeli és azok között, akiknek ilyen módon kezelt
a vagyonuk, a kezelés idején, és amíg a számadás nem lett beadva és
engedélyezve;
4. a cselekvőképtelen vagy a korlátolt cselekvőképtelen, amíg nincs képviselője
vagy törvényes gyámolítója, kivéve az ellenkező törvényes rendelkezést;
5. Az adós szándékosan, rejti a hitelező részére a tartozást, vagy annak
érvényesíthetőségét;
6. A nézeteltérések békés úton való megoldása tárgyalása ideje alatt, de csak
akkor, ha ezek a tárgyalások az elévülési idő lejárta előtti utolsó 6 hónapban
tartottak;
7. amikor az érvényesítésre jogosult a törvény vagy a szerződés alapján egy
előzetes eljárást használhat vagy kell hogy használjon, mint az igazgatási
feljelentés, egyezségi próba vagy ilyen hasonló, addig amíg nem ismerte vagy
nem kellett volna ismernie az illető eljárás eredményét, de az eljárás
megkezdésétől nem több mint 3 hónap, ha a törvény vagy a szerződés
szerint más határidő nincs előírva;
8. amikor az érvényesítésre jogosult, vagy a megszegő a Románia haderő tagja,
addig amíg mozgósított vagy háború helyzetben van. Figyelembe kell venni a
polgári személyt is, aki a haderő szolgálatában áll a háború szükségessége
miatt;
9. amikor aki ellen folyik vagy folyna az elévülés, az illetőt egy vis major eset
akadályozza meg hogy megszakítási okiratot kössön, az akadály fennállása
alatt; a vis major amikor ideiglenes, nem minősül megszakítási oknak, csak
akkor ha az elévülés lejárta előtti utolsó 6 hónapban jelenik meg;
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10. a törvény által előírt más esetben.

Az elévülés felfüggesztése az öröklés anyagában
- az elévülés nem folyik az elhunyt adósai ellen az örökléssel kapcsolatos
tartozásuk szempontjából, amíg ezt nem fogadták el az örökösök, az
elfogadás hiányában, amíg nem lett megnevezve egy gondnok aki őket
képviselje;
- az elévülés nem folyik az elhunyt örökösei ellen, amíg ezek nem fogadták el
az öröklést vagy nem lett megnevezve egy gondnok, aki képviselje őket;
- az elévülés nem folyik az elhunyt örökösei ellen, az örökléssel kapcsolatos
tartozásuk szempontjából, az öröklés elfogadása napjától kezdve és annak
felszámolásáig.
Az elévülés felfüggesztése hatálya
- a felfüggesztési indok megszüntetése napjától az elévülés újra kezdődik;
- a határidő teljesítésére figyelembe kell venni a felfüggesztés előtti időt is;
- a felfüggesztés megszűnése után az elévülési idő nem járhat le hamarabb,
mint 6 hónap, kivéve a 6 hónapos vagy rövidebb elévülést, ilyen esetben a
felfüggesztés megszűnése után csak egy hónap után járhat le.
Az elévülés felfüggesztése kifogása
Az elévülés felfüggesztésére hivatkozhat az a fél aki megakadályozva volt
felfüggesztési cselekményre, kivéve ha a törvény másképpen rendelkezik.
Felfüggesztő hatály elterjesztése
Az elévülés felfüggesztése a főkötelezett vagy a kezes részére mindkettő részére
hatályos.
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