Noul Cod Civil
pe înţelesul tuturor

ÎNTRERUPEREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

Cazurile de întrerupere a prescripţiei
Prescripţia se întrerupe:
1. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune
se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia;
2. prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare, prin înscrierea creanţei la masa
credală în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite
pornite de alţi creditori ori prin invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cărui acţiune se prescrie;
3. prin constituirea ca parte civilă pe parcursul urmăririi penale sau în faţa instanţei de judecată până la
începerea cercetării judecătoreşti; în cazul în care despăgubirile se acordă, potrivit legii, din oficiu,
începerea urmăririi penale întrerupe cursul prescripţiei, chiar dacă nu a avut loc constituirea ca parte civilă;
4. prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus în întârziere;
5. în alte cazuri prevăzute de lege.
Recunoaşterea dreptului
- recunoaşterea se poate face unilateral sau convenţional;
- poate fi expresă sau tacită.
• când recunoaşterea este tacită, ea trebuie să rezulte fără echivoc din manifestări care să ateste existenţa
dreptului celui împotriva căruia curge prescripţia. Constituie acte de recunoaştere tacită plata parţială a
datoriei, achitarea, în tot sau în parte, a dobânzilor sau penalităţilor, solicitarea unui termen de plată şi
altele asemenea;
• poate invoca recunoaşterea tacită şi cel îndreptăţit la restituirea unei prestaţii făcute în executarea unui
act juridic ce a fost desfiinţat pentru nulitate, rezoluţiune sau orice altă cauză de ineficacitate, atât timp
cât bunul individual determinat, primit de la cealaltă parte cu ocazia executării actului desfiinţat, nu este
pretins de aceasta din urmă pe cale de acţiune reală ori personală.
Cererea de chemare în judecată sau de arbitrare
- în cazurile de întrerupere prevăzute la pct. 2 şi 3, prescripţia este întreruptă chiar dacă sesizarea a
fost făcută la un organ de jurisdicţie ori de urmărire penală necompetent sau chiar dacă este nulă
pentru lipsă de formă;
- prescripţia nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de chemare în judecată sau de arbitrare ori
de intervenţie în procedura insolvenţei sau a urmăririi silite a renunţat la ea, nici dacă cererea a fost
respinsă, anulată ori s-a perimat printr-o hotărâre rămasă definitivă;
- cu toate acestea, dacă reclamantul, în termen de 6 luni de la data când hotărârea de respingere sau de
anulare a rămas definitivă, introduce o nouă cerere, prescripţia este considerată întreruptă prin
cererea de chemare în judecată sau de arbitrare precedentă, cu condiţia însă ca noua cerere să fie
admisă;
- prescripţia nu este întreruptă nici dacă hotărârea judecătorească sau arbitrală şi-a pierdut puterea
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executorie prin împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită. În acest
caz însă, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau nu s-a prescris încă, se
va putea face o nouă cerere de chemare în judecată ori de arbitrare, fără a se putea opune excepţia
autorităţii de lucru judecat;
prezentele dispoziţii se aplică, în mod corespunzător, şi atunci când prescripţia a fost întreruptă prin
invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cărui acţiune se prescrie.

Punerea în întârziere
• punerea în întârziere a celui în folosul căruia curge prescripţia întrerupe prescripţia numai dacă
aceasta este urmată de chemarea lui în judecată în termen de 6 luni de la data punerii în întârziere.
Efectele întreruperii prescripţiei
- şterge prescripţia începută înainte de a se fi ivit cauza de întrerupere;
- după întrerupere începe să curgă o nouă prescripţie;
- dacă întreruperea prescripţiei a avut loc prin recunoaşterea dreptului de către cel în folosul căruia
curgea, va începe să curgă o nouă prescripţie de acelaşi fel;
- în cazul în care prescripţia a fost întreruptă printr-o cerere de chemare în judecată ori de arbitrare,
noua prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită nu va începe să curgă cât timp hotărârea de
admitere a acţiunii nu a rămas definitivă;
- dacă întreruperea rezultă din intervenţia făcută în procedura insolvenţei sau a urmăririi silite,
prescripţia va reîncepe să curgă de la data la care există din nou posibilitatea legală de valorificare a
creanţei rămase neacoperite;
- în cazul în care prescripţia a fost întreruptă potrivit cazului de la pct. 3, întreruperea operează până la
comunicarea ordonanţei de clasare, a ordonanţei de suspendare a urmăririi penale ori a hotărârii de
suspendare a judecăţii sau până la pronunţarea hotărârii definitive a instanţei penale. Dacă repararea
pagubei se acordă, potrivit legii, din oficiu, întreruperea operează până la data când cel împotriva
căruia a început să curgă prescripţia a cunoscut sau trebuia să cunoască hotărârea definitivă a
instanţei penale prin care ar fi trebuit să se stabilească despăgubirea.
Beneficiul întreruperii prescripţiei
- efectele întreruperii prescripţiei profită celui de la care emană actul întreruptiv şi nu pot fi opuse
decât celui împotriva căruia a fost îndreptat un asemenea act, afară de cazul în care prin lege se
dispune altfel;
- dacă prescripţia a fost întreruptă prin recunoaşterea dreptului de către cel în folosul căruia curgea,
efectele întreruperii profită celui împotriva căruia a curs şi nu pot fi opuse decât autorului
recunoaşterii.
Extinderea efectului întreruptiv
Întreruperea prescripţiei împotriva debitorului principal sau contra fideiusorului produce efecte în privinţa
amândurora.
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