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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
en reform av lagstiftningen om preskription av skulder
och offentlig stämning

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas
en ny lag om preskription av skulder och en
ny lag om offentlig stämning. Dessa lagar er-
sätter preskriptionsförordningen av 1868. De
föreslagna lagarna är allmänna lagar som till-
lämpas om inte något annat föreskrivs någon
annanstans i lagstiftningen. Enligt förslaget
skall det inte vara möjligt att genom avtal
begränsa gäldenärens rätt att åberopa pre-
skription av en skuld.

Enligt förslaget preskriberas en skuld, om
borgenären inte inom tre år påbörjar indriv-
ningen av sin fordran och inte heller annars
påminner gäldenären om den. Den allmänna
preskriptionstiden är enligt förslaget väsent-
ligt kortare än den nuvarande som är tio år,
men å andra sidan börjar preskriptionstiden
löpa vid en senare tidpunkt.

Enligt förslaget börjar preskriptionstiden
löpa när skulden enligt avtalet förfaller till
betalning eller när borgenären annars har
möjlighet att kräva betalning av en köpeskil-
ling eller någon annan fordran. När det gäller
skadestånd förutsätter detta att den skadeli-
dande har fått kännedom om skadan och ska-
devållaren. Ett ersättningskrav måste dock i
allmänhet framställas senast tio år efter ska-
defallet. Denna preskriptionstid tillämpas
dock inte när det gäller personskador och
miljöskador.

Preskriptionen av en skuld kan avbrytas an-
tingen genom att borgenären påminner gäl-
denären om fordran eller gäldenären erkänner
skulden på ett informellt sätt, eller borgenä-
ren framställer ett krav gentemot gäldenären
vid domstol eller något annat organ som av-
gör tvister. Syftet med avbrottet är att säker-
ställa att gäldenären är medveten om skulden
och om att borgenären fortfarande avser krä-
va betalning av den. Vid avbrottet börjar det
löpa en ny preskriptionstid som är lika lång
som den ursprungliga. Efter att borgenären
fått en dom eller någon annan utsöknings-
grund måste preskriptionen avbrytas vart

femte år. Borgenären kan alltid genom sina
åtgärder avbryta preskriptionen och hindra
att skulden preskriberas.

Gäldenärens betalningsskyldighet och bor-
genärens rätt att kräva betalning upphör när
skulden preskriberas. Trots detta bibehåller
borgenären sin rätt till betalning när det gäll-
er egendom som ställts som säkerhet för
fordran. En preskriberad skuld kan även an-
vändas till kvittning, om förutsättningarna för
kvittning finns redan innan skulden preskri-
beras eller om de förpliktelser som står mot
varandra hänför sig till samma rättsförhål-
lande.

En domstol skall enligt förslaget beakta
preskription endast om gäldenären gör en in-
vändning om saken. Utsökningsmyndighe-
terna får inte verkställa en dom som gäller en
skuld som har preskriberats efter att domen
meddelades. Om gäldenären frivilligt betalar
en preskriberad skuld, är borgenären i all-
mänhet inte skyldig att återställa betalningen
utom när det är fråga om en konsuments eller
enskild borgensmans prestation.

Den föreslagna lagen om offentlig stäm-
ning innehåller bestämmelser om hur okända
borgenärer genom offentlig stämning kallas
att anmäla sina fordringar. De situationer i
vilka offentlig stämning kan användas nämns
annorstädes i lagstiftningen. Offentlig stäm-
ning används bland annat för att utreda vilket
ansvar ett dödsbo eller en sammanslutning i
likvidation har.

Ansökan om offentlig stämning skall fort-
farande göras hos domstol. Stämningsförfa-
randet effektiveras genom att tiden för anmä-
lan av fordran görs kortare och genom att ett
gemensamt dataregister för olika anmäl-
ningssituationer bildas. Om borgenären för-
summar sin anmälningsskyldighet och gälde-
nären eller dennes företrädare inte får känne-
dom om skulden före den av domstol utsatta
dagen, upphör skulden.

Bestämmelserna om preskription i olika la-
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gar skall enligt förslaget göras enhetliga. Pre-
skriptionsbestämmelserna för de vanligaste
typerna av skulder sammanförs i den före-
slagna allmänna lagen. I propositionen ingår
förslag till ändringar i annan lagstiftning,
bland annat skadeståndslagen, konsument-
skyddslagen, arbetsavtalslagen, lagen om
hyra av bostadslägenhet samt lagen om bor-
gen och tredjemanspant.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft-
ungefär ett halvt år efter att de har antagits
och blivit stadfästa. De föreslagna bestäm-
melserna om preskription av skulder tilläm-
pas också på skulder som har uppkommit
före lagens ikraftträdande. Enligt övergångs-
bestämmelserna kan en skuld dock preskribe-
ras enligt de föreslagna kortare preskriptions-
tiderna först efter en tre års övergångsperiod.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge

1.1. Allmänt

De allmänna bestämmelserna om preskrip-
tion av fordringar och offentlig stämning
finns i förordningen på lagnivå av år 1868
om preskription i fordringsmål och om of-
fentlig stämning på borgenärer (32/1868),
nedan preskriptionsförordningen. Förord-
ningen ändrades år 1965 till den del bestäm-
melserna gäller offentlig stämning (49/1965)
varvid också författningen fick sin nuvarande
rubrik. Bestämmelserna om fastighetspanträt-
tens beständighet fick sin nuvarande utform-
ning i samband med den nya jordabalken
(540/1995). I övrigt gäller förordningen i sin
ursprungliga lydelse.

På 1950-talet färdigställdes som ett resultat
av samnordisk lagberedning förslag till lagar
om både preskription och offentlig stämning
(KB 1957:15 och KB 1957:3). Dessa ledde
dock inte till lagstiftningsåtgärder.

Preskriptionsförordningen är en allmän för-
fattning som tillämpas, om bestämmelser
som avviker från den inte finns någon annan-
stans i lag. Det finns en hel del speciallag-
stiftning om preskription och offentlig stäm-
ning. I specialbestämmelserna föreskrivs om
klart kortare preskriptionstider än den all-
männa. Samtidigt har preskriptionstidens be-
gynnelsetidpunkt flyttats från förpliktelsens
uppkomst i enlighet med vad som föreskrivs
i preskriptionsförordningen till en senare tid-
punkt, till exempel den tidpunkt vid vilken
skulden förfaller till betalning.

Bestämmelserna i preskriptionsförordning-
en är i många avseenden både språkligt och
materiellt föråldrade. De särskilda preskrip-
tionsbestämmelser som finns annorstädes i
lagstiftningen är av varierande ålder, men till
största delen klart nyare än preskriptionsför-
ordningen.

Betydelsen av rättspraxis för utvecklingen
av preskriptionsregelverket har varit stor.
Detta gäller till exempel preskriptionstidens
begynnelsetidpunkt i olika förpliktelser. In-
vändningar angående preskription har varit

vanliga. Under det senaste decenniet har
högsta domstolen meddelat cirka 60 avgö-
randen om preskription av fordran.

1.2. Preskriptionsförordningen

Förpliktelser som preskriberas. Preskrip-
tionsförordningen gäller förpliktelser av alla
slag. Föremålet för en förpliktelse kan vara
en penningprestation eller en varuprestation,
att man utför ett arbete eller avhåller sig från
viss verksamhet. Varken i preskriptionsför-
ordningen eller någon annan lagstiftning
finns det någon exakt definition av förpliktel-
ser, utan avgränsningen av tillämpningsom-
rådet har lämnats att bero av rättspraxis. Frå-
gan om preskriptionsreglernas tillämpnings-
område har dock inte kommit upp i rättsprax-
is så ofta och inte i sådana materiella sam-
manhang att en heltäckande bild av tillämp-
ningsområdet skulle ha utformats.

Utgångspunkten vid fastställandet av pre-
skriptionsbestämmelsernas tillämpningsom-
råde har varit vissa vedertagna principer, av
vilka en del också framgår av skriven lag.
Till exempel den omständigheten att en sak-
rätt inte preskriberas måste anses vara veder-
tagen. Sakrätterna, såsom ägande-, pant- och
retentionsrätt preskriberas inte. När det gäller
äganderätten grundar sig denna regel på för-
mögenhetsrättens allmänna principer, men i
fråga om panträtten föreskrivs uttryckligen i
6 § preskriptionsförordningen att den inte
preskriberas. En annan vedertagen princip är
att vissa rättsförhållanden i synnerhet inom
familje- och bolagsrätten fortsätter att vara i
kraft utan att rättsinnehavaren måste vidta
några regelbundna åtgärder för att bevara el-
ler utöva sin rätt. Ett exempel på ett dylikt
rättsförhållande är den familjerättsliga un-
derhållsskyldigheten som inte upphör på
grund av preskription fastän den som har rätt
till underhåll försummar att yrka på sin rätt.
Också till exempel delägarskap i bolag fort-
sätter att vara i kraft oberoende av tid och
trots att delägaren eller bolagsmannen kanske
överhuvudtaget inte kräver att få utöva sina
på delägarskapet baserade rättigheter. Vissa
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enskilda förpliktelser som följer av ett sådant
bestående rättsförhållande kan däremot pre-
skriberas och således är enskilda betalningar
av underhållsbidrag och dividend som aktie-
bolag betalar ut underkastade preskription.

Preskriptionstiden och dess början. Enligt
preskriptionsförordningens 1 § är den all-
männa preskriptionstiden tio år. Andra be-
stämda tider föreskrivs inte i den allmänna
författningen.

Den tioåriga preskriptionstiden börjar löpa
när förpliktelsen uppkommer. I kreditavtal
och andra avtal betyder detta tidpunkten vid
vilken gäldenären förbinder sig till en avtals-
enlig prestation, till exempel undertecknar ett
skuldebrev eller ingår ett avtal om köp. På
skadeståndsskulder tillämpas preskriptions-
förordningen endast när det är fråga om ska-
da till följd av avtalsbrott. Också i dessa fall
börjar preskriptionstiden löpa när avtalet
ingås. På skadeståndsskulder som uppkom-
mer utanför avtalsförhållanden tillämpas som
allmän lag däremot skadeståndslagen
(412/1974). Enligt 7 kap. 2 § skadeståndsla-
gen börjar preskriptionen när skadan inträf-
far. Bestämmelsen har tolkats så att skadan
anses ha inträffat när följderna av den kom-
mer fram, inte när den handling eller för-
summelse som lett till skadan skedde.

Avbrytande av preskription. Den allmänna
preskriptionstiden kan avbrytas. Enligt pre-
skriptionsförordningens 1 och 2 § kan både
borgenären och gäldenären avbryta preskrip-
tionen och detta kan göras antingen genom
en inofficiell åtgärd eller genom olika myn-
dighetsåtgärder. Preskriptionen avbryts, om
borgenären ger gäldenären en fritt formule-
rad påminnelse om sin fordran eller till ex-
empel väcker talan för att indriva fordran el-
ler bevakar fordran i gäldenärens konkurs.
Gäldenären kan avbryta preskriptionen till
exempel genom betalning av kapital eller
ränta och preskriptionen avbryts också, om
någon annan än gäldenären gjort betalningen
om gäldenären känner till att betalningen
gjorts. Ett fritt formulerat erkännande av
skulden avbryter preskriptionen. Även av en
inofficiell åtgärd för avbrytande av preskrip-
tion krävs bevislighet och sådan specificering
att det framgår vilket gäldförhållande det är
fråga om. Motparten måste också få veta om
åtgärden.

När preskriptionen avbrutits börjar en ny
tio års preskriptionstid. Gäldansvaret kan hål-
las i kraft hur länge som helst, om preskrip-
tionen avbryts innan tio år förflutit sedan den
senast avbröts.

Preskriptionens verkningar. Enligt pre-
skriptionsförordningens 1 § 2 mom. leder
preskription till att borgenären förlorar ”sin
talan emot gäldenären”. Preskriptionen anses
oberoende av lydelsen i preskriptionsförord-
ningen leda till att fordringsrätten upphör.
Detta innebär framför allt att borgenären inte
har rätt till en prestation mot gäldenärens vil-
ja. Det är dock möjligt att betala en preskri-
berad skuld frivilligt och gäldenären har inte
rätt att få tillbaka en sådan prestation. Enligt
6 § preskriptionsförordningen har en borge-
när också efter att fordran preskriberats rätt
att få betalning för den ur en pant eller någon
annan realsäkerhet. En preskriberad fordran
kan under de förutsättningar som anges i 5 §
preskriptionsförordningen användas också
för kvittning.

Det finns inte några skrivna bestämmelser
om huruvida preskription beaktas av en
myndighet på eget initiativ. En domstol be-
aktar inte på tjänstens vägnar att den allmän-
na preskriptionstiden löpt ut, utan gäldenären
måste framställa en invändning om saken.
Däremot har de särskilda preskriptionstiderna
ofta beaktats av domstolen på dess eget initi-
ativ. Vid utsökning har man ansett att sådan
preskription av en fordran som skett efter att
en dom meddelats måste beaktas på tjänstens
vägnar. En utsökningsgrund som gäller en
preskriberad fordran verkställs inte.

Preskriptionen är tvingande i den meningen
att avtal om åsidosättande av preskriptions-
bestämmelserna, om förlängning av preskrip-
tionstiden eller om försvårande av preskrip-
tion på annat sätt inte har rättsverkningar.

Offentlig stämning. Med offentlig stämning
avses ett förfarande där borgenärerna genom
offentlig kallelse uppmanas att anmäla (be-
vaka) sina fordringar på den i stämningen
nämnda gäldenären vid äventyr att en fordran
som inte anmäls upphör att vara i kraft. Prek-
lusion är den vedertagna benämning som i
rättslitteraturen används för den avsedda på-
följden.

De allmänna bestämmelserna om stäm-
ningsförfarandet och dess rättsverkningar
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finns i preskriptionsförordningen och dessut-
om finns det specialbestämmelser på olika
håll i lagstiftningen. De flesta av specialbe-
stämmelserna gäller bolags och andra juri-
diska personers likvidationstillstånd. Av be-
stämmelserna i preskriptionsförordningen
gäller 7—16 § offentlig stämning.

Enligt 7 och 8 § preskriptionsförordningen
kan offentlig stämning begäras på den avlid-
nes borgenärer samt i samband med äkten-
skapsskillnad och begränsning av en myndig
persons handlingsbehörighet. Bestämmelsen
i preskriptionsförordningen om offentlig
stämning vid upplösning av bolag har förlo-
rat sin självständiga betydelse allt efter som
det i lagstiftningen om bolag och andra juri-
diska personer har tagits in egna bestämmel-
ser om offentlig stämning.

Offentlig stämning skall sökas hos tingsrät-
ten, om inte något annat föreskrivs. Enligt
7 § preskriptionsförordningen är laga forum
den domstol där ansökan om gäldenärens
konkurs skall handläggas. I samband med
ansökan skall kända borgenärer och deras
fordringar anmälas oberoende av om sökan-
den anser gäldförhållandet vara klart eller
stridigt.

Om ansökan godkänns, utfärdar tingsrätten
en offentlig stämning genom vilken borgenä-
rerna uppmanas att senast den bestämda dag
som framgår av stämningen meddela dom-
stolen sina fordringar på gäldenären. Ur-
sprungligen var den bestämda tiden ett år
lång, därav förfarandets tidigare benämning
”årsstämning”. Genom en reform år 1965
förkortades tiden så att inställelsedagen får
vara tidigast sex månader efter att stämning-
en utfärdats. Stämningen kungörs i den offi-
ciella tidningen tre gånger, första gången se-
nast fem månader och tredje gången senast
två månader före inställelsedagen. Dessutom
skall domstolen sända ett särskilt meddelan-
de om stämningen till länsstyrelsen och till
alla kända inhemska borgenärer. Om stäm-
ningen utfärdas på borgenärer till en i han-
delsregistret antecknad näringsidkare, skall
meddelande sändas också till handelsregis-
termyndigheten.

I 11 § preskriptionsförordningen föreskrivs
om verkningarna av att borgenären försum-
mar att anmäla sin fordran. Bestämmelsens
lydelse är densamma som när det gäller pre-

skription, det vill säga att borgenären förlorar
sin talan mot gäldenären. Preklusion har
samma verkningar som preskription. Preklu-
sionen hindrar således inte att fordran betalas
med en pant eller att fordran används för
kvittning. Preklusion beaktas också på sam-
ma sätt som preskription i en rättegång och
vid utsökning. Det är dock bara okända bor-
genärer som berörs av offentlig stämning och
deras fordringar som äventyras vid utebliven
anmälan. Om en borgenär visar att hans ford-
ran är känd, har en försummelse att anmäla
den ingen betydelse.

Förutsättningarna för offentlig stämning
och de situationer i vilka offentlig stämning
kommer på fråga framgår inte endast av pre-
skriptionsförordningen. Såsom ovan konsta-
terats förutsätter eller tillåter i synnerhet be-
stämmelserna om upplösning av juridiska
personer ofta ansökan om offentlig stämning
på borgenärerna till den juridiska person som
skall upplösas. Självständiga bestämmelser
om förfarande och påföljder har i allmänhet
inte tagits in i speciallagstiftningen, utan
stämningsförfarandet sker och fordringarna
upphör i enlighet med preskriptionsförord-
ningen. Ett undantag från detta är de nya be-
stämmelserna om offentlig stämning i sam-
band med aktiebolags och andelslags likvida-
tion. I dessa fall skall offentlig stämning vid
likvidation inte längre sökas hos tingsrätten
utan hos registermyndigheten.

Offentliga uppmaningar att reagera på ett
visst sätt används också i andra syften än för
att få kännedom om borgenärerna. Det sker
till exempel också i samband med dödande
av handlingar och dödförklaring av personer.
Även vid fusion och delning av aktiebolag,
liksom vid nedsättning av aktiekapital och
flera andra företagsarrangemang uppmanas
borgenärerna genom en offentlig kungörelse
till att senast en viss dag meddela att de mot-
sätter sig vissa åtgärder eller i övrigt meddela
sin ståndpunkt till dem. Det är ofta handels-
registermyndighetens sak att sköta det kun-
görelseförfarande som är förknippat med så-
dana arrangemang. I motsats till vad som är
fallet när det gäller offentlig stämning i en-
lighet med preskriptionsförordningen är syf-
tet inte att utreda vilka borgenärerna är och
deras fordringar. Ett hot om att fordringsrät-
ten upphör är heller inte förknippat med dem.
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Det offentliga stämningsförfarandet och and-
ra kungörelseförfaranden måste således hål-
las klart isär.

1.3. Speciallagstiftning om preskription

Under den tid som preskriptionsförord-
ningen har varit i kraft har det kommit till en
hel del preskriptionsbestämmelser som avvi-
ker från den. Den tid inom vilken fordringar
skall anmälas är i specialbestämmelserna i
allmänhet klart kortare än tio år och också
sättet att beräkna tiden avviker från den all-
männa preskriptionen. Undantag från den
allmänna preskriptionen är också att den sär-
skilda preskriptionen ofta kan avbrytas en-
dast genom anhängiggörande av rättegång el-
ler genom något annat formbundet förfarande
samt att preskriptionen i allmänhet prövas på
tjänstens vägnar.

Särskilt betydelsefulla är specialbestäm-
melserna om skatter och avgifter. Enligt 11 §
lagen om indrivning av skatter och avgifter i
utsökningsväg (367/1961, nedan skatteutsök-
ningslagen) skall skatter och offentliga avgif-
ter indrivas hos den betalningsskyldige inom
fem år, räknat från ingången av året efter det
fordran fastställts eller debiterats, vid äventyr
av förlust av rätten till betalningen. Den före-
skrivna tiden kan inte förlängas genom av-
brytande åtgärder. Enligt 2 mom. i paragra-
fen kan fordran också såsom preskriberad tas
ut ur egendom som utgör pant för fordran.
Har utmätning av fordran skett före preskrip-
tionen eller har fordran före preskriptionen
bevakats i konkurs, vid offentlig stämning el-
ler i samband med exekutiv försäljning av
fastighet, utgör den omständigheten att den
föreskrivna tiden löpt ut inte ett hinder för
betalning av fordran med medel som utmätts
eller upplåtits till konkurs eller medel med
vilka fordringar som anmälts vid offentlig
stämning skall betalas. Skatteutsökningsla-
gen tillämpas med stöd av specialbestämmel-
ser också på andra skulder, till exempel på
arbets- och företagarpensionsavgifter och på
vissa försäkringsavgifter.

Underhållsbidrag till barn preskriberas li-
kaså slutligt efter en föreskriven tid på fem år
i enlighet med 16 c § lagen om underhåll för
barn (704/1975). Samma föreskrivna tid gäll-
er även regressfordran på underhållsstöd som

kommunen erlagt.
I konsumentskyddslagen (38/1978) finns

numera en särskild preskriptionsbestämmelse
som gäller konsumentfordringar i allmänhet,
12 kap. 1 e § konsumentskyddslagen (senast
ändrad genom lag 416/1998). Enligt be-
stämmelsen preskriberas en näringsidkares
fordran, som grundar sig på att en konsum-
tionsnyttighet överlåts till konsumenten eller
en kredit beviljas honom, efter tre år från det
näringsidkaren fullgjorde sin prestations-
skyldighet eller, om konsumenten beviljats
anstånd med betalningen eller kredit, från att
betalningen skulle erläggas eller krediten för-
föll till betalning. Fordringen preskriberas
dock senast efter den i 1 § preskriptionsför-
ordningen angivna preskriptionstiden på tio
år. Preskriptionen kan avbrytas genom en in-
officiell åtgärd.

Ett viktigt område är också specialbestäm-
melserna om preskription av borgensmans
ansvar. Innan den nya borgenslagstiftningen
trädde i kraft år 1999 gällde angående pre-
skription av proprieborgen bestämmelsen i
4 § förordningen angående närmare bestäm-
mande av löftesmans ansvarsskyldighet
(7/1873). Enligt den preskriberades proprie-
borgen ett år efter att huvudförpliktelsen för-
fallit till betalning. Preskriptionen kunde av-
brytas endast genom anhängiggörande av ta-
lan mot borgensmannen. I samband med re-
formen av borgenslagstiftningen förlängdes
preskriptionstiden. Enligt 19 § 1 mom. lagen
om borgen och tredjemanspant (361/1999,
nedan borgenslagen) preskriberas borgen tre
år efter att huvudförpliktelsen förfallit till be-
talning. Möjligheterna att avbryta preskrip-
tionen utvidgades så att också en påminnelse
om borgen avbryter preskriptionen. Samma
verkan har även borgensmannens betalning
av huvudförpliktelsen. Enligt 19 § 3 mom.
borgenslagen tillämpas på borgen dessutom
den i preskriptionsförordningen nämnda all-
männa tioåriga preskriptionstiden.

Angående preskription av utomkontrak-
tuella skadestånd föreskrivs i 7 kap. 2 mom.
skadeståndslagen. Preskriptionstiden följer
den allmänna tioåriga preskriptionstiden. I
bestämmelsen fastställs att preskriptionstiden
börjar löpa när skadan inträffar. Dessutom
bestäms att skadestånd till följd av ett brott
inte preskriberas så länge som åtal för brottet
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kan väckas.
De särskilda preskriptionsbestämmelserna

utgör som helhet en mycket splittrad och
oenhetlig grupp. En del av bestämmelserna
följer av internationella förpliktelser eller
EG-rätt. Sådana är bland annat växellagens
(242/1932) och checklagens (244/1932) samt
produktansvarslagens (694/1990) preskrip-
tionsbestämmelser och flera transporträttsliga
bestämmelser om reklamation och tid för
väckande av talan. En egen kategori utgör
bestämmelserna om tid för väckande av talan
om bolagsrättsligt skadestånd vilka ingår i de
lagar som gäller samfunden i fråga. Angåen-
de skadestånd som inte grundar sig på kon-
traktsansvar finns förutom i 7 kap. 2 § ska-
deståndslagen bestämmelser också i lagar
som gäller särskilda skador.

I speciallagstiftningen finns också en hel
del bestämmelser enligt vilka ett rättsligt
krav skall framställas inom föreskriven tid. I
dem är det nödvändigtvis inte alls fråga skul-
der eller preskription av dem. Som exempel
kan nämnas 24 § 1 mom. lagen om återvin-
ning till konkursbo (758/1991), enligt vilken
talan om återvinning till konkursbo skall
väckas inom sex månader från inställelseda-
gen eller senast tre månader från det grunden
för återvinningen blev eller borde ha blivit
känd för konkursboet.

2. Den internationella utveckl ingen
och lagst if tningen i ut landet

2.1. Sverige

Den allmänna lagen om preskription av
förpliktelser är i Sverige preskriptionslagen
som stiftades år 1981. Till dess gällde i Sve-
rige kunglig förklaring om tioårig preskrip-
tion och om kallelse å okända borgenärer av
år 1862. Denna författning har legat till
grund för den finska preskriptionsförord-
ningen och författningarna är också nästan
identiska till innehållet. Förutom den allmän-
na lagen om preskription finns i den svenska
lagstiftningen också flera specialbestämmel-
ser som gäller preskription.

Den allmänna lagen om preskription kan
tillämpas på alla förpliktelser. Förpliktelserna
har inte preciserats i lagstiftningen; rättsprax-
is och rättsvetenskapen har fått den uppgif-

ten. Sakrätterna har av hävd ansetts vara
ständiga. Utanför preskriptionsregleringen
står ägande-, pant- och retentionsrätten.

Den allmänna preskriptionstiden är tio år
och den börjar löpa när förpliktelsen upp-
kommer.

Från detta finns dock ett betydande undan-
tag som gäller konsumentfordringar. Pre-
skriptionstiden för en fordran som följer av
konsumentköp eller konsumenttjänster är tre
år. Samma preskriptionstid gäller borgen som
ställts till säkerhet för en konsumentfordran.
Också i dessa fall börjar preskriptionstiden
löpa när avtalet ingås. Om ett löpande skul-
debrev utfärdats för fordran, tillämpas dock
inte treårspreskriptionen.

Skadeståndsfordringar som grundar sig på
brott preskriberas inte förrän åtalsrätten har
preskriberats, om inte en dom som vunnit
laga kraft meddelats i fråga om brottet före
detta. Om en dom har meddelats, preskribe-
ras fordran tidigast ett år efter att domen
vunnit laga kraft. Regressfordringar mellan
solidariskt ansvariga gäldenärer preskriberas
tidigast ett år efter att huvudförpliktelsen har
betalats.

Preskriptionen kan avbrytas på initiativ av
såväl borgenären som gäldenären. En ny lika
lång preskriptionstid som den ursprungliga
börjar löpa vid den tidpunkt när preskriptio-
nen avbryts. Preskriptionen avbryts först och
främst när gäldenären utlovar betalning, beta-
lar ränta eller amortering eller på något annat
sätt erkänner sin skuld till borgenären. Pre-
skriptionen avbryts också om borgenären
framställer ett skriftligt yrkande eller en
skriftlig påminnelse till gäldenären. Dessut-
om kan borgenären avbryta preskriptionen
genom myndighetsåtgärder. Preskriptionen
avbryts exempelvis om borgenären väcker ta-
lan mot gäldenären eller bevakar fordran i
gäldenärens konkurs. Om myndighetsförfa-
randet avbryts utan att gäldenären fått känne-
dom om förfarandet, kan ett avbrott inte an-
ses ha skett.

Till följd av preskriptionen förlorar borge-
nären sin rätt att kräva prestation av gäldenä-
ren, men gäldenären kan dock inte kräva att
en betalning av en preskriberad skuld skall
återställas. Gäldenären har rätt att få tillbaka
sin prestation endast om prestationen inte kan
anses vara ett erkännande av skulden. Om en
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skuld preskriberats endast i förhållande till en
av flera solidariskt ansvariga gäldenärer, an-
svarar de övriga gäldenärerna endast för sin
andel beräknad enligt huvudtal. Preskriptio-
nen hindrar inte borgenären från att använda
fordran till kvittning eller från att använda
sin pant- eller retentionsrätt för betalning av
fordran.

Preskriptionslagstiftningen är delvis tving-
ande. Ett avtal om att en fordran inte preskri-
beras eller om andra än i lagen nämnda sätt
att avbryta preskriptionen är ogiltigt. Också
ett avtal om en längre preskriptionstid än tre
år för en konsumentfordran är ogiltigt.

Den allmänna preskriptionen beaktas inte
av domstolen på tjänsten vägnar utan gälde-
nären måste framställa en invändning om
den.

2.2. Norge

Den allmänna författningen om preskrip-
tion av fordringar i Norge är lov om foreldel-
se av fordringer från år 1979. Lagen tilläm-
pas allmänt på alla förpliktelser. Den allmän-
na principen är dock att sakrätterna inte pre-
skriberas. I den internationella handeln till-
lämpas New York-konventionen som Norge
ratificerat år 1980. Konventionen tillämpas
dock inte i handelsrelationer där vardera par-
ten är nordisk.

Den allmänna preskriptionstiden är tre år.
Preskriptionstiden börjar löpa när gälden för-
faller till betalning. Det finns dock viktiga
undantag från detta.

Om ett skuldebrev utfärdats för fordran el-
ler fordran har registrerats hos värdepappers-
centralen, är preskriptionstiden tio år. Olika
bidrag eller stöd som betalas periodiskt pre-
skriberas tio år efter att den senaste betal-
ningen skett eller om någon betalning över-
huvudtaget inte skett, tio år efter den tidpunkt
vid vilken den första betalningen hade kunnat
krävas.

En fordran på en bank (insättning) preskri-
beras 20 år efter att insättningen gjorts. Rän-
tefordringar preskriberas dock i enlighet med
huvudregeln. Preskriptionstiden börjar alltid
löpa på nytt då ett konto används eller ränta
betalas in på kontot.

En fordran gentemot en borgensman pre-
skriberas på samma sätt som huvudförplik-

telsen. Regressfordringar mellan solidariskt
ansvariga gäldenärer preskriberas tidigast ett
år efter att huvudförpliktelsen har betalats.

Skadeståndsfordringar preskriberas tre år
efter att borgenären har blivit eller borde ha
blivit underrättad om skadan och den som
ansvarar för den. Fordran preskriberas dock
senast tio år efter att skadan uppstod eller 20
år efter att det skadevållande förfarandet
upphörde. Från denna 20 års preskription
finns det undantag som gäller personskador.
Bestämmelsen om skadeståndsfordringar till-
lämpas på avtalsbaserade skadeståndsford-
ringar endast när det gäller personskador.
Skadeståndsfordringar som grundar sig på
brott kan även om preskriptionstiden skulle
ha löpt ut krävas i samband med handlägg-
ningen av ett brottmål.

Om borgenären inte haft sådana uppgifter
om gälden eller gäldenären som behövs för
indrivning av en fordran, preskriberas ford-
ran tidigast ett år efter att borgenären fått el-
ler borde ha fått uppgifterna i fråga. Om pre-
skriptionen inte har kunnat avbrytas på grund
av lag eller något annat oöverstigligt hinder,
preskriberas fordran tidigast ett år efter att
hindret avlägsnats. Preskriptionstiden kan på
dessa grunder förlängas med högst tio år. Till
godo för borgenären finns också en minst ett
år lång preskriptionstid efter att ett myndig-
hetsförfarande upphört, om förfarandet inte
har lett till en dom eller något annat verk-
ställbart beslut.

Gäldenären kan avbryta preskriptionen ge-
nom att betala av skulden eller genom att an-
nars erkänna skulden. Borgenären kan avbry-
ta preskriptionen endast genom att driva in
skulden genom ett myndighetsförfarande.
Preskriptionstiden löper inte medan myndig-
hetsförfarandet är anhängigt.

Om preskriptionen avbrutits genom gälde-
närens erkännande, börjar en ny preskrip-
tionstid av samma längd som den ursprungli-
ga löpa från erkännandet. Från en dom eller
något annat myndighetsbeslut börjar det där-
emot löpa en tio års preskriptionstid som kan
avbrytas.

Till följd av preskriptionen förlorar borge-
nären sin rätt att kräva prestation av gäldenä-
ren, men gäldenären kan dock inte kräva att
betalningen av en preskriberad fordran skall
återgå. Preskriptionen av en gäld för en gäl-
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denärs del påverkar inte övriga solidariskt
ansvariga gäldenärers ansvar. När huvudför-
pliktelsen preskriberas, preskriberas dock
även en fordran på borgensmannen. Borgenä-
ren kan i allmänhet använda en säkerhet som
ställts honom till betalning för sin preskribe-
rade fordran. En oregistrerad retentionsrätt
preskriberas dock när fordran preskriberas.
Under vissa förutsättningar kan en preskribe-
rad fordran också användas för kvittning.

2.3. Danmark

I Danmark är den allmänna författning som
gäller preskription Danske Lov 5-14-4 från år
1683. Efter att en omfattande lagstiftningsre-
form på 1800-talet misslyckats stiftades år
1908 lov om foraeldelse af visse fordringaer,
som gäller bara vissa förpliktelser. Utöver
dessa lagar finns det i Danmark liksom i de
övriga nordiska länderna ett stort antal speci-
albestämmelser om preskription. År 2001
startades ett projekt i syfte att revidera pre-
skriptionslagstiftningen i Danmark.

Eftersom speciallagstiftningen är så omfat-
tande tillämpas bestämmelserna i lagen av år
1683 sällan i praktiken. Den allmänna lagen
är enligt lydelsen tillämplig endast på skul-
debrev, men har ansetts vara tillämplig på
alla slags förpliktelser.

Den allmänna preskriptionstiden är 20 år
och den börjar i regel löpa när förpliktelsen
uppstår. I rättspraxis har man avvikit från den
om det kan gå över 20 år mellan förpliktelsen
uppkomst och förfallodag. Härvid har man
ansett att preskriptionstiden börjar löpa först
när förpliktelsen förfaller till betalning.

Gäldenären kan avbryta preskriptionen ge-
nom ett erkännande som kan vara fritt formu-
lerat. Även borgenären kan avbryta preskrip-
tionen genom en fritt formulerad påminnelse
till gäldenären, men borgenären kan även ut-
nyttja olika officiella förfaranden. När pre-
skriptionen avbryts börjar det löpa en ny 20
års preskriptionstid.

Till följd av preskriptionen upphör förplik-
telsen att gälla. En preskriberad fordran kan
inte heller användas för kvittning. Av säker-
heterna är det endast fastighetspant och hand-
fången pant som kan användas för prestation
av en preskriberad fordran. Övriga säkerhets-
rätter preskriberas.

Avtalsparterna får inte på förhand komma
överens om en längre preskriptionstid än 20
år eller att ingen preskriptionstid skall finnas.
Domstolen beaktar inte den allmänna pre-
skriptionstiden på tjänstens vägnar.

Lov om foraeldelse af visse fordringar är i
praktiken en rätt viktig speciallag om pre-
skription eftersom lagens tillämpningsområ-
de är vidsträckt. Lagen tillämpas på bland
annat köp av lös egendom, hyra, lön, skatter
och skadestånd om ett skuldebrev inte upp-
rättats beträffande dem. Preskriptionstiden
enligt denna lag är inte tvingande och således
kan man genom avtal avvika från reglering-
en.

Preskriptionstiden i den nämnda specialla-
gen är fem år och den räknas från fordrans
förfallodag. Preskriptionstiden kan dock
fortgå längre än så, om borgenären har så
bristfälliga uppgifter om fordran eller gälde-
nären att han därför inte kunnat driva in ford-
ran. I sådana fall börjar preskriptionstiden
löpa när borgenären haft eller borde ha haft
tillräckliga uppgifter för att driva in fordran.

Gäldenären kan avbryta den särskilda pre-
skriptionstiden genom ett fritt formulerat er-
kännande. Borgenären kan däremot avbryta
preskriptionen endast genom officiella åtgär-
der. Följden av ett avbrott av preskriptionen
är att en ny femårig preskriptionstid börjar
löpa.

Eftersom bägge lagarna är samtidigt till-
lämpliga, har en del fordringar både en fem
års och en 20 års preskriptionstid.

2.4. Frankrike

I Frankrike finns bestämmelserna om pre-
skription av fordringar i civillagen av år 1804
(Code Civil, artiklarna 2219—2283). Be-
stämmelserna tillämpas allmänt på preskrip-
tion av fordringar och de gäller både egentlig
preskription (préscription extinctive) och
skydd på grund av hävd (préscription acqui-
sitive). Preskriptionen leder till att man an-
tingen befrias från en förpliktelse eller får en
rättighet. Med undantag för äganderätt och
upphovsrätt preskriberas alla rättigheter. Här
granskas den reglering som gäller preskrip-
tion av gäld.

Den allmänna preskriptionstiden är 30 år
och den börjar löpa när fordran förfaller till
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betalning. I lagstiftningen finns dock ett be-
tydande antal undantag från den allmänna
preskriptionstiden. Till exempel en köpmans
fordran på en konsument samt fordringar
som yrkesutövare inom sjukvården och ad-
vokater har i fråga om sina arvoden preskri-
beras på två år. Periodiska prestationer pre-
skriberas på fem år.

I vissa fall finns det ingen preskriptionstid.
Till exempel till nackdel för minderåriga el-
ler dem som är ställda under förmynderskap
löper det inte någon preskriptionstid, liksom
inte heller mellan makar.

Preskriptionen kan först och främst avbry-
tas genom gäldenärens erkännande. Om ett
rättsligt förfarande avbryts, anses preskrip-
tionen inte ha avbrutits. Ett rättsligt förfaran-
de måste således slutföras för att preskriptio-
nen skall anses ha avbrutits på ett giltigt sätt.

Följden av att preskriptionen avbryts är att
det börjar löpa en ny preskriptionstid som är
lika lång som den ursprungliga. Efter en dom
börjar det alltid löpa en 30 års preskriptions-
tid.

Kvittning av en preskriberad fordran sker i
Frankrike enligt lag automatiskt, om kvitt-
ningsförutsättningarna är uppfyllda vid pre-
skriptionstidpunkten. Den som betalat en
preskriberad fordran kan inte kräva att den
återställs utan betalningen anses vara en gil-
tig prestation av fordran.

2.5. Tyskland

Bestämmelserna om preskription av gäld
reviderades i Tyskland i sin helhet i början av
år 2002 i samband med en omfattande reform
av den obligationsrättsliga lagstiftningen
(Gesetz zur Modernisierung des Schuld-
rechts).

Den allmänna preskriptionstiden förkorta-
des från 30 år till 3 år. Samtidigt ströks en
betydande del av de otaliga preskriptionstider
av varierande längd som ingått i lagstiftning-
en. I praktiken hade de vanligaste slagen av
gäld redan tidigare haft en kort, i allmänhet
tvåårig särskild preskriptionstid.

Huvudregeln är att preskriptionstiden bör-
jar löpa vid ingången av det kalenderår som
följer på skuldens uppkomst. Dessutom för-
utsätts att borgenären känner till eller rimli-
gen borde känna till skuldens grund och gäl-

denärens identitet. Det bör dock observeras
att man med skuldens uppkomst i Tyskland
inte nödvändigtvis avser uppsättandet av det
avtal som utgör skuldens grund utan den tid-
punkt vid vilken borgenären kan kräva pre-
station.

Vid sidan av den treåriga preskriptionsti-
den tillämpas olika långa maximitider i fall
där skulden inte inom skälig tid har kunnat
upptäckas. Vid personskador preskriberas er-
sättningsanspråket senast 30 år efter att ska-
dan inträffade. Vid andra skador preskriberas
ersättningen tio år efter att anspråket uppstod
eller alternativt 30 år efter skadefallet. Övri-
ga skulder preskriberas senast tio år efter
skuldens uppkomst.

Den 30 år långa preskriptionstiden gäller
sakrättsliga samt familje- och arvsrättsliga
anspråk samt domar som vunnit laga kraft
och övriga utsökningsgrunder.

Preskriptionen av en skuld kan inte förkor-
tas på förhand genom avtal, men å andra si-
dan inte heller förlängas till över 30 år.

Preskriptionen kan avbrytas av gäldenären
genom erkännande men av borgenären bara
genom anhängiggörande av en rättsprocess.
Följden av avbrottet i preskriptionen är att
det börjar löpa en ny preskriptionstid som är
lika lång som den ursprungliga.

Gäldenären har till följd av preskriptionen
rätt att vägra betalning. Om skulden dock be-
talas, har gäldenären inte rätt att kräva tillba-
ka sin betalning. Borgenären kan dessutom
driva in sin fordran ur den säkerhet som
ställts för betalning även om fordran har pre-
skriberats.

2.6. Schweiz

I Schweiz finns bestämmelserna om pre-
skription av fordringar i civillagboken (Code
des Obligations, artiklarna 127—142). Be-
stämmelserna är subsidiärt tillämpliga på alla
fordringar. En fordran upphör inte till följd
av preskriptionen, men borgenären förlorar
sin rätt till prestation mot gäldenärens vilja.

Den allmänna preskriptionstiden är tio år
(CO, artikel 127). En kortare fem års pre-
skriptionstid tillämpas dock på periodiska
prestationer såsom hyres- och räntefordringar
samt fordringar som hänför sig till anställ-
ningar eller uppdrag (CO, artikel 128). Avvi-
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kelser från preskriptionsbestämmelserna får
inte göras genom avtal.

Preskriptionstiden börjar löpa när fordran
förfaller till betalning. Om fordran förfaller
till betalning när borgenären framställer ett
betalningskrav, börjar preskriptionstiden löpa
vid den tidpunkt då borgenären kunde ha
framställt ett sådant krav. Preskriptionstiden
för en fortlöpande förpliktelse börjar löpa vid
den tidpunkt då den första obetalda raten har
förfallit till betalning. Delprestationer pre-
skriberas självständigt. Om en fortlöpande
förpliktelse dock preskriberas, preskriberas
även alla delprestationer. Preskriptionen
gäller förutom huvudförpliktelsen även alla
biförpliktelser.

I vissa fall börjar en preskriptionstid över-
huvudtaget inte löpa eller så avbryts pre-
skriptionen. Sådana fall är till exempel ford-
ringar mellan minderåriga barn och deras
föräldrar, mellan myndlingar och förmyndare
och mellan makar. Härvid börjar preskrip-
tionstiden löpa när ett barn blir myndigt,
förmyndarskapet upphör eller äktenskapet
upplöses. Preskriptionstiden börjar inte löpa
förrän talan kan väckas vid en schweizisk
domstol.

Preskriptionen kan för det första avbrytas
genom gäldenärens erkännande som också
kan vara konkludent, till exempel betalning
av ränta eller ställande av säkerhet. Dessut-
om kan preskriptionen avbrytas genom väck-
ande av talan, anhängiggörande av skilje-
mannaförfarande, konkursbevakning eller of-
fentlig stämning.

Om talan lämnas utan prövning på grund
av ett fel i förfarandet och preskriptionstiden
löpt ut under processen, börjar det löpa en 60
dagars frist för att väcka ny talan.

När gäldenärerna är flera, har ett avbrytan-
de av preskriptionen i förhållande till en gäl-
denär verkningar också för de övriga gälde-
närernas del. Ett avbrott i förhållande till hu-
vudgäldenären har verkningar gentemot bor-
gensmannen, men att avbrott i förhållande till
borgensmannen har inga verkningar gent-
emot huvudgäldenären.

När preskriptionen avbryts börjar det löpa
en ny preskriptionstid som är lika lång som
den ursprungliga. Om gäldenären erkänner
gälden skriftligen eller preskriptionen har
avbrutits genom en dom, är preskriptionsti-

den dock tio år.
Man kan inte avstå från preskription på

förhand och preskriptionen prövas inte på
tjänstens vägnar.

2.7. England

I England finns de viktigaste preskriptions-
bestämmelserna i en lag från år 1980 (Limi-
tation Act). Enligt den är preskriptionstiden i
allmänhet sex år från att grunden för kravet
uppstod.

I kreditförhållanden anses grunden för kra-
vet uppstå på skuldens förfallodag. Om skul-
den enligt avtalsvillkoren förfaller på anford-
ran, börjar preskriptionen när kravet fram-
ställs.

Lagen innehåller specialbestämmelser en-
ligt vilka man kan avvika från den normala
sexåriga preskriptionstiden. En ersättning
som följer av en personskada preskriberas på
tre år. Tiden räknas antingen från den tid-
punkt vid vilken skadan inträffade eller, om
de skadelidande fick kännedom om skadan
senare, från den tidpunkten. Också ersättning
för annan skada som den skadelidande får
kännedom om först efter att skadan uppstått
preskriberas på tre år efter att den skadeli-
dande fick kännedom om den, dock senast 15
år efter den gärning eller den försummelse
som orsakade skadan.

Domstolen kan, när det gäller personska-
dor, låta bli att beakta att preskriptionstiden
har löpt ut. Ett sådant beslut kan fattas på i
lagen uppräknade, men till sitt innehålla lösa
skälighetsgrunder.

Den engelska preskriptionslagstiftningen
bygger på en kategorisering av olika typer av
talan. Bestämmelserna i lagen har genomgå-
ende skrivits i form av tider för väckande av
talan. På vissa undantag när upphör inte bor-
genärens rättigheter att gälla efter att den i
lag föreskrivna tiden löpt ut, utan preskrip-
tionen anses leda till att käranden förlorar
sina möjligheter att använda rättsliga medel
för att indriva sin fordran, framförallt rätten
att väcka talan. Preskriptionen avbryts dock
inte enbart genom anhängiggörande av talan,
utan också en betalning av skulden och ett
erkännande av skulden avbryter preskriptio-
nen. Däremot avbryter en fritt formulerad
påminnelse från borgenärens sida inte pre-
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skriptionen och också gäldenärens erkännan-
de måste vara skriftligt och undertecknat. Ti-
den för väckande av talan kan dessutom upp-
skjutas och en preskriptionstid som redan lö-
per avbrytas om käranden saknar rättshand-
lingsförmåga eller om en frist försummats på
grund av svarandens ohederlighet, hemlig-
hållande av grunden för talan eller kärandens
misstag.

I England har man tillåtit avtal om pre-
skriptionstiden, också avtal som förlänger
den. Domstolen prövar inte på tjänstens väg-
nar om tiden för väckande av talan har iakt-
tagits.

Den engelska preskriptionsregleringen har
ansetts vara komplicerad och mångtydig
samt ställvis föråldrad. I ett betänkande från
år 1998 (The Law Commission for England
and Wales: Limitation of Actions. Law
Commission Consultation Paper 151. Mak-
ing the Law on Civil Limitation Periods sim-
pler and fairer. Published 6.1.1998) föreslås
en vidsträckt reform av preskriptionslagstift-
ningen. I betänkandet föreslås en allmän pre-
skriptionstid på tre år, oberoende av talans
grund. Preskriptionstiden för skadestånds-
skulder räknas enligt förslaget från att käran-
den fick kännedom eller rimligen bör ha fått
kännedom om uppkomsten av grunden för ta-
lan. I lagen föreslås också en slutlig tioårig
preskriptionstid som i allmänhet räknas från
den gärning eller den försummelse som talan
grundar sig på. En slutlig tid för väckande av
talan skall dock enligt förslaget inte tillämpas
på personskador.

Den slutliga rapporten från Law Commis-
sion blev klar i juli 2001 och regeringen
meddelade sommaren 2002 att den godkän-
ner huvudprinciperna i förslaget och avser
avlåta ett lagförslag som följer det.

3. Bedömning av nuläget

Enligt handelsbalken i 1734 års lag var den
allmänna preskriptionstiden ursprungligen 20
år. På 1800—talet förkortades den till tio år,
vilket fortfarande är den allmänna preskrip-
tionstiden för skulder. Preskriptionsförord-
ningen gäller också till övriga delar i nästan
oförändrad form. Både i språkligt och lag-
teknisk avseende är den ålderdomlig och
bristfällig. Preskriptionsförordningens bety-

delse som allmän lag har minskat eftersom
en betydande del av skulderna hör till till-
lämpningsområdet för någon specialbestäm-
melse om preskription.

Samhället och kreditgivningen har föränd-
rats väsentligt sedan den tid då de gällande
preskriptionsreglerna skapades. I den lag-
stiftning som utarbetades i slutet av 1800—
talet fästes uppmärksamheten huvudsakligen
vid privatpersoners gäldförhållanden vilka
även de var få till antalet. Därför är det lätt
att förstå att borgenärerna inte ålades alltför
stora skyldigheter. Nu lever vi i ett samhälle
där både företag och privatpersoner förutom
långfristiga krediter kontinuerligt har flera
kortfristiga skulder. Vid sidan av kreditkorts-
och kontouppköp uppkommer skulder av
denna typ då varor och tjänster köps mot fak-
tura. Antalet alldagliga skulder kan fortfa-
rande förväntas stiga. Det är huvudsak fråga
om skulder företagen emellan eller mellan
företag och konsumenter. Borgenären är of-
tast näringsidkare. Skuldförhållandena kan
anses ha blivit allmänna, alldagliga och yr-
kesmässiga.

Förändringarna i kreditgivningen har
följder med tanke på hurdan preskriptionsre-
gleringen bör vara. Av yrkesmässiga kredit-
givare och näringsidkare kan man förutsätta
omsorgsfulla och rätt snabba åtgärder när det
gäller avveckling av skuldförhållanden och
indrivning av fordringar. Detta sammanfaller
ofta med både gäldenärernas och borgenärer-
nas intressen. För att ekonomin skall fungera
krävs det att betalningsanspråken framställs
och tvister avgörs inom rimlig tid. Eftersom
antalet skuldförhållanden är så stort kan man
inte heller kräva att gäldenärerna skall förva-
ra till exempel kvitton på alla sina skulder
under långa perioder. Ännu svårare är det att
förvara annat bevismaterial, till exempel så-
dant som hänför sig till uppkomsten eller
upphörandet av skadeståndsansvar. Enligt
den nuvarande bokföringslagen (1336/1997)
behöver bilagorna till bokslutet förvaras i
bara fem år.

Den tioåriga preskriptionstiden är under
nuvarande förhållanden onödigt lång. Den
varken förpliktar eller leder till reglering av
skuldförhållanden inom rimlig tid. Man har
försökt rätta till situationen genom att foga in
bestämmelser om betydligt kortare preskrip-
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tionstider på många olika håll i lagstiftning-
en. Ett problem som detta har lett till är att
uppfattningen om en allmän tioårig preskrip-
tionstid i många fall inte stämmer.

Den viktigaste specialregleringen är den re-
form som genomfördes år 1994, enligt vilken
en treårig preskriptionstid tillämpas på kon-
sumtionskrediter och andra konsumentford-
ringar. Enligt 19 § i borgenslagen av år 1999,
preskriberas borgensmannens ansvar likaså
på tre år. Samma preskriptionstid gäller bor-
gensmannens rätt att kräva prestation av en
annan borgensman.

Specialbestämmelserna avviker från var-
andra såväl i fråga om preskriptionstidens
längd som hur preskriptionen kan förhindras.
Det stora antalet specialbestämmelser med
sinsemellan avvikande innehåll gör att pre-
skriptionslagstiftningen blivit splittrad och
oöverskådlig.

4. Proposit ionens mål och de vikt i-
gaste förslagen

4.1. Allmänt om preskriptionslagstift-
ningens syfte

Det är en vedertagen rättsprincip hos oss att
skulder preskriberas med tiden, om borgenä-
ren är passiv. Preskriptionen är ett allmänt
känt fenomen också internationellt sett. De
nationella lagarna skiljer sig dock mycket
från varandra. Den allmänna utvecklingsten-
densen är att de ursprungligen långa pre-
skriptionstiderna har gjorts kortare antingen
genom specialbestämmelser som gäller de
vanligaste slagen av skulder eller genom en
reform av den allmänna preskriptions-
regleringen.

Genom den lagstiftning som gäller pre-
skription av fordran har man av tradition
framför allt eftersträvat klarhet i gäldförhål-
landena. Tiden orsakar bevissvårigheter när
det gäller omständigheter som påverkar både
uppkomsten av en skuld och dess upphöran-
de. Ju längre tiden går, desto svårare blir det
för parterna att visa vad som ursprungligen
avtalats om en skuld eller vilka händelser
som lett till uppkomsten av ett skadestånds-
ansvar eller något annat skuldansvar. För
gäldenären är det problematiskt att också

långt senare vara tvungen att visa att en skuld
betalats. Gamla skulder kan leda till rättsför-
luster eller åtminstone till dyra rättegångar.
Om fakta förblir oklara, blir domstolen
tvungen att avgöra en tvist enligt principerna
om fördelning av bevisbördan varvid avgö-
randet inte nödvändigtvis svarar mot det ma-
teriellt riktiga slutresultatet.

I rättsordningen strävar man i allmänhet ef-
ter att upprätthålla det allmänna förtroendet
för rådande förhållanden. Ett avbrott i ett till-
stånd som pågått länge har många negativa
verkningar. Om borgenären har förhållit sig
passivt, kan gäldenären med fog få den upp-
fattningen att någon prestation inte kommer
att krävas av honom. Beroende på situationen
kan gäldenären anta att något skuldansvar
överhuvudtaget inte har uppstått eller att bor-
genären nöjer sig med den prestation han fått
eller att borgenären avstått från indrivning till
exempel på grund av skuldens låga belopp
eller för att gäldenären saknar betalningsför-
måga. En överraskande betalningsskyldighet
kan förändra gäldenärens ekonomiska ställ-
ning och levnadsförhållanden på ett betydan-
de sätt. Om gäldenären inte har berett sig på
att betala ifrågavarande, eventuellt oklara
skuld, har han beräknat sina övriga förbin-
delser enligt detta antagande. Indrivningen av
en gammal skuld kan leda till betalningssvå-
righeter som också äventyrar gäldenärens
möjligheter att sköta andra förpliktelser.

Rättidig indrivning är av särskild betydelse
när dröjsmålsräntan på skulden har börjat
löpa. Härvid kan borgenärens passivitet leda
till konkret skada för gäldenären. Problem
har orsakats särskilt av skulder som makar
eller andra personer svarar för tillsammans.
Om den som ansvarar för skötseln av en
skuld har försummat betalningen, kan de öv-
riga solidariskt ansvariga gäldenärerna till
och med rätt länge vara omedvetna om skul-
den.

Riksdagens ekonomiutskott konstaterade i
sitt betänkande om den propositionen som
gällde ändringar i lagstiftningen om dröjs-
målsränta (EkUB 3/2002 rd) att också borge-
närerna måste visa aktivitet och påminna
gäldenärerna om deras skulder samt driva in
sina fordringar rättidigt så att gäldenärerna är
medvetna om sina skulders existens.

I lagstiftningen har man allt kraftigare strä-
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vat efter att ansvarsförhållandena utreds
inom rimlig tid. När det gäller de reformer
som under de senaste decennierna genom-
förts beträffande handeln syns denna strävan
bland annat i bestämmelserna om utredning
av fel. Köparen förutsätts underrätta säljaren
om ett fel inom skälig tid efter att han upp-
täckte felet eller det hade kunnat upptäckas.
Om köparen inte handlar aktivt, förlorar han
sin rätt att kräva gottgörelse för felet. Också
när det gäller bostadsköp har man föreskrivit
fasta tidsgränser för när en felanmälan senast
måste göras. Vid fastighetsköp mellan pri-
vatpersoner måste felanmälan i regel göras
senast fem år och vid köp av bostadsaktier
senast två år efter att bostadens besittning
övergått. Syftet med dessa bestämmelser är
att skydda säljaren från överraskande krav
flera år senare. Det har ansetts skäligt att det
ekonomiska ansvaret klart övergår på köpa-
ren vid en viss tidpunkt.

I vissa specialbestämmelser om preskrip-
tion av gäld kan man också utläsa att målet är
att förhindra att indrivningen pågår alltför
länge och genom detta påverka situationen
för de gäldenärer som har betalningssvårig-
heter. Tiden för indrivning av skatter och
andra offentligrättsliga avgifter har redan
länge varit begränsad. Skatteskulder preskri-
beras slutligt, om de inte har kunnat drivas in
inom fem år. En liknande preskriptionsre-
glering gäller numera underhållsbidrag till
barn. I regeringspropositionen med förslag
till ändring av utsökningslagen (RP 216/2001
rd) föreslås att den allmänna regeln skall vara
att tvångsindrivningen kan pågå i högst 15
eller i vissa fall högst 20 år efter att betal-
ningsdomen gavs.

Genom den förkortning av den allmänna
preskriptionstiden som föreslås i denna pro-
position eftersträvas preskriptionsbestämmel-
sernas ursprungliga mål. Propositionen syftar
inte till att skulderna i framtiden skall pre-
skriberas oftare än vad de gör i dag. Också i
fortsättningen skall det sällan ske att en skuld
upphör på grund av preskription. Faran för
att betalningsskyldigheten upphör används
som ett medel för att främja god indrivnings-
praxis. Minimikravet kan anses vara att bor-
genären regelbundet inom rimlig tid påmin-
ner gäldenären om skulden. Borgenären kan
hålla skuldförhållandet gällande så länge han

vill.

4.2. Den allmänna preskriptionstidens
längd

Den nuvarande tioåriga preskriptionstiden
kan anses vara rätt lång. Den fyller inte sin
uppgift att trygga klarhet i rättsförhållandena
och rättssäkerheten. Skadeverkningarna gäll-
er gäldenärerna som kan vara såväl privat-
personer som företag. Med tanke på den eko-
nomiska och rättsliga tryggheten är det befo-
gat att sätta gränser för hur länge ett skuld-
krav kan framställas. Ändamålsenliga pre-
skriptionstider är till allmän fördel för eko-
nomin, omsättningen och kreditgivningen.

Den allmänna preskriptionstidens längd har
lett till att man har sett det som nödvändigt
att ta in egna preskriptionsbestämmelser i ett
flertal speciallagar. I dessa specialbestäm-
melser föreskrivs väsentligt kortare preskrip-
tionstider än den allmänna och preskriptions-
tiden börjar enligt dem i allmänhet löpa när
skulden förfaller till betalning. Den allmänna
preskriptionstiden börjar för sin del löpa re-
dan när skuldförhållandet uppstår, det vill
säga i många fall klart tidigare än den tid-
punkt vid vilken skulden förfaller till betal-
ning.

Preskriptionstidens längd, dess början och
sätten att avbryta preskriptionen utgör till-
sammans en helhet. Den enligt den nuvaran-
de regleringen långa preskriptionstiden är
motiverad därför att den börjar löpa vid tidi-
gaste möjliga tidpunkt, det vill säga då skul-
dens rättsgrund uppstår. Preskriptionstiden
börjar således löpa redan när ett kreditavtal
ingås, trots att skulden enligt avtalet skall be-
talas först efter många år, kanske till och med
över tio år senare. Också preskriptionstiden
för skadestånd på grund av avtalsbrott börjar
löpa redan när avtalet ingås oberoende av när
ett krav framställs. Om åter preskriptionsti-
dens begynnelsetidpunkt framskjuts, kan pre-
skriptionstiden förkortas avsevärt utan att det
gör borgenärens ställning svagare eller för-
svårar exempelvis ingåendet av långfristiga
kreditavtal.

Den allmänna preskriptionstiden får inte
äventyra möjligheterna för en borgenär att få
betalning, om denne iakttar normal omsorgs-
fullhet. Å andra sidan måste preskriptionsti-
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den vara så lång att gäldenären inte orsakas
osäkerhet och bevissvårigheter. När bestäm-
melserna om fel nuförtiden förutsätter att
också en köpare som är konsument måste
åberopa ett fel inom en skälig tid som snarare
kan räknas i månader än i år, kunde man tän-
ka sig att borgenärerna i allmänhet inte skulle
behöva längre tid än så. Detta är fallet sär-
skilt när det gäller näringsidkarnas köpeskil-
lingsfordringar och andra vederlagsfordring-
ar och krediter som är bundna till förfalloda-
gar. En mycket kort preskriptionstid lämpar
sig dock inte för alla skulder och alla part-
konstellationer. En kort preskriptionstid läm-
par sig inte i situationer där omständigheter
som är svåra utreda ansluter sig till skuldens
uppkomst, förfallotidpunkt eller ansvarsför-
hållanden. Också gäldenärens och borgenä-
rens inbördes relation samt frågan om huru-
vida parterna är privatpersoner eller närings-
idkare inverkar på vilka åtgärder och hur
snabbt det är skäligt att förutsätta att en skuld
skall regleras.

Den föreslagna lagen om preskription av
skulder (preskriptionslagen) är en allmän lag
som gäller alla skuldförhållanden och som
skall vara klar och lätt att tillämpa. Preskrip-
tionstiderna skall också vara så enhetliga som
möjligt. Ett preskriptionssystem som gör åt-
skillnad mellan olika slags avtal och parter
vore komplicerat och oändamålsenligt i prak-
tiken. En kasuistisk reglering kan i stället för
rättvisa och rättssäkerhet leda till ett motsatt
slutresultat.

Enligt propositionen förkortas den allmän-
na preskriptionstiden från tio år till tre år.
Ändringen är betydande, men preskriptions-
tiden är fortfarande tillräckligt lång eftersom
den börjar löpa först när det också annars blir
aktuellt att avveckla skuldförhållandet. Ge-
nom en ingående reglering av preskriptions-
tidens begynnelsetidpunkt kan man också se
till att en lika lång preskriptionstid kan till-
lämpas på olika slags skulder.

Den enligt förslaget tre år långa preskrip-
tionstiden är tillräckligt lång för att också
borgenären skall ha tid att reagera. Den möj-
liggör utredning av grunderna för skulden
och dess konkreta belopp samt beslut om vil-
ka åtgärder som det lönar sig för borgenären
att vidta. Under denna period kan parterna
förhandla fritt om eventuella tvistefrågor och

betalningsarrangemang. Faran med en betyd-
ligt kortare preskriptionstid vore att skulden
skulle preskriberas om borgenären väntade
på gäldenärens åtgärder eller inte framställde
sina krav på ett bevisligt sätt. Den kunde i
praktiken verka till skada för gäldenärerna i
fall borgenärerna på grund av faran för pre-
skription skulle börja driva in sina fordringar
genom myndighetsåtgärder i brådskande
ordning.

Enligt många i praktiken viktiga specialbe-
stämmelser är preskriptionstiden tre år och
det har inte visat sig vara något problem att i
praktiken följa dem. Valet av en tre års pre-
skriptionstid som allmän preskriptionstid gör
det också möjligt att upphäva en betydande
del av specialbestämmelserna om preskrip-
tion. Vid en internationell jämförelse kan
man konstatera att man i de färskaste helhets-
reformerna av preskriptionslagstiftningen
valt en tre år lång preskriptionstid.

4.3. Preskriptionstidens början

Preskriptionstiden börjar för tillfället löpa
redan när rättsgrunden uppstår. Detta följer
av en gammal nordisk rättsprincip, men i in-
ternationell jämförelse är det ganska sällsynt.
Det är vanligare att preskriptionstiden börjar
löpa först när gälden förfaller till betalning.

Den omständigheten av preskriptionstiden
börjar löpa redan när skulden uppstår leder
till att gäldenären påminns om skulden regel-
bundet också när man kommit överens om att
gälden förfaller till betalning först långt sena-
re. Det är vanligt med långa kreditperioder.
Mera sällsynta är däremot sådana långfristiga
krediter för vilka gäldenären inte förutsätts
betala ränta eller amorteringar på regelbun-
den basis och angående vilka borgenären inte
skulle lämna gäldenären information om
skulden eller dess skötsel. Sådana är närmast
lån som privatpersoner beviljat någon inom
familjen eller sin närmaste krets eller krediter
där parterna hör till samma företagshelhet.
Som grund för lagstiftningen måste man
dock ha de sedvanliga skuldförhållandena,
där det till skötseln av skulden i regel hör
påminnelser under kreditperioden. Preskrip-
tionslagstiftningen och de stränga sanktioner
som ansluter sig till den är inte heller det rät-
ta sättet att reglera informationen mellan
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borgenären och gäldenären under den avtala-
de kreditperioden. Den nuvarande tioåriga
preskriptionstiden är dessutom så lång att den
inte har någon praktisk betydelse med tanke
på gäldenärens behov av information.

I princip är det i det nuvarande preskrip-
tionssystemet möjligt att en skuld preskribe-
ras redan innan den förfaller till betalning.
Denna risk är dock närmast teoretisk. Man
kan inte heller påstå att det skulle orsaka sär-
skilt besvär för borgenären att avbryta pre-
skriptionen vart tionde år, vilket krävs för
närvarande. Situationen skulle dock bli en
helt annan om preskriptionstiden förkortades
samtidigt som den tidpunkt vid vilken den
börjar löpa förblev densamma som i dag.

Ett naturligt skede för reglering av en skuld
börjar när ett krav på betalning av skulden
kan framställas. Först i detta stadium kan
borgenären förutsättas börja bevaka sitt in-
tresse på ett aktivt sätt. Inte heller gäldenären
förväntar sig att borgenären skall framställa
några krav före detta.

En preskriptionstid som börjar löpa när
skulden förfaller till betalning kan lätt fast-
ställas, om förfallodagen är avtalad på för-
hand. Härvid börjar preskriptionstiden löpa
vid en tidpunkt som vardera parten klart och
entydigt känner till. I den yrkesmässiga kre-
ditgivningen och i mera omfattande enskild
upphandling kommer man vanligen överens
om en betalningstidtabell. Mera problema-
tiskt är det att fastställa preskriptionstidpunk-
ten för skulder som förfaller till betalning på
anmodan. Sådana är förutom en hel del fak-
turafordringar även olika skulder som grun-
dar sig på avtalsbrott eller på skada som inte
inträffat i ett avtalsförhållande.

En möjlighet vore att den faktiska förfallo-
dagen skulle vara avgörande också när det
gäller skulder som förfaller till betalning på
anmodan. Detta skulle dock åstadkomma fle-
ra problem. Preskriptionen skulle endast vara
beroende av borgenärens åtgärder. Om bor-
genären inte framställer ett betalningskrav,
börjar inte heller preskriptionen löpa. Verk-
ningarna vore desamma om preskriptionsti-
dens början skulle bindas till den tidpunkt
vid vilken dröjsmålsräntan börjar löpa. Dessa
alternativ vore dåliga med tanke på att det är
klarhet i fråga om skulderna och rättsskydd
för gäldenären som eftersträvas. Preskrip-

tionstidens begynnelsetidpunkt bör knytas till
möjligast objektiva och av parternas senare
rättshandlingar oberoende faktorer.

Enligt huvudregeln i förslaget börjar pre-
skriptionstiden för skulder som förfaller till
betalning på anmodan löpa när borgenären
har möjlighet att kräva betalning av skulden.
Således börjar preskriptionen av till exempel
en köpeskillingsfordran när säljaren har rätt
till betalning för att han överlåtit varan.
Samma regel gäller vederlag för tjänster.

Enligt den allmänna princip som framgår
av 5 § 11 mom. lagen om skuldebrev kan
borgenären också i andra fall när som helst
fordra betalning av en skuld vars förfallodag
inte är avtalad. I praktiken är detta naturligt-
vis dock inte möjligt innan borgenären har
tillräckliga uppgifter om sin fordran och vem
han kan rikta ett krav på. Eftersom en grund
för preskription av en skuld är borgenärens
passivitet, skall inte preskriptionstiden börja
löpa innan borgenären haft möjlighet att
framställa sina krav. Därför föreslås att det
med tanke på skulder som har karaktären av
skadestånd skall vara avgörande när ett pre-
stationsfel eller en skada har kunnat upptäck-
as och man fått klarhet i vem som ansvarar
för skulden. Vid återbäring av obehörig vinst
räknas tiden enligt förslaget på motsvarande
sätt från den tidpunkt vid vilken den som
framställer kravet har upptäckt att han gjort
en obefogad betalning eller fått uppgifter om
att någon annan obehörig vinst bör återbäras
och om den återbäringsskyldige.

Både gäldenärens rättsskydd och bevisfrå-
gorna förutsätter att utgångspunkten är vad
borgenären objektivt sett borde ha vetat. Pre-
skriptionstiden börjar löpa när den person
som har borgenärsställning, med iakttagande
av normal omsorgsfullhet, borde ha upptäckt
till exempel ett fel i köpeobjektet eller att en
skada inträffat.

Tidpunkten är densamma som för närva-
rande gäller för köparens felanmälan. Det är
också ändamålsenligt att man när det gäller
preskription kan använda sig av en tidpunkt
som redan är känd och som har juridisk rele-
vans. Också i vissa nyare specialbestämmel-
ser om preskription används denna tidpunkt.
Sådana är bland annat 9 § produktansvarsla-
gen (694/1990), 73 § lagen om försäkrings-
avtal (543/1994) och 10 § patientskadelagen
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(585/1985). Preskriptionstiden beräknas en-
ligt förslaget på samma sätt oberoende av om
det gäller gottgörelse för kontraktuell eller
utomkontraktuell skada. En gränsdragning
mellan ersättningsskyldighet till följd av av-
tal och utomkontraktuell skada kan dessutom
vara oklar.

4.4. Maximitiden för skadeståndskrav

Till preskription som enbart har sin ut-
gångspunkt i möjligheterna att upptäcka ett
prestationsfel eller en skada ansluter sig det
problemet att skuldansvaret i alla situationer
inte får en klar och rimlig tidsgräns. Skador
kan visa sig också mycket långt efter skade-
händelsen. Detta orsakar osäkerhet och för-
svårar möjligheterna för part att bereda sig på
risker. Rättssäkerheten förutsätter att svaran-
den skyddas mot krav som långt senare är
svåra att bemöta och för vilka bevisen redan
blivit otillförlitliga och bristfälliga. I proposi-
tionen föreslås att man beträffande skulder
som har karaktären av skadestånd dessutom i
allmänhet skall iaktta en tidsgräns på tio år.
Om ett ersättningskrav inte framställs inom
tio år från skadehändelsen, preskriberas kra-
vet även om skadan inte visat sig före denna
tidpunkt eller mindre än de tre år som i all-
mänhet iakttas har förflutit sedan den visade
sig. Om borgenären kräver ersättning i tid,
börjar man iaktta den allmänna preskriptions-
tiden som kan avbrytas.

Den föreslagna bestämmelsen om en tids-
gräns motsvarar delvis gällande allmänna
preskriptionsbestämmelse. Enligt förslaget
börjar den tio år långa preskriptionstiden löpa
vid tidpunkten för skadehändelsen såväl när
det gäller avtalsbaserad skada som skada som
inte hänför sig till avtal. För avtalsbrottens
del innebär det en senare tidpunkt än den nu-
varande eftersom den tidpunkt vid vilken ett
avtal har ingåtts inte längre är av betydelse.
När det gäller utomkontraktuella skador har
preskriptionstiden åter ansetts börja först då
skadan visar sig och inte vid tidpunkten för
skadehändelsen. Det nuvarande definitions-
sättet ger ingen fast tidsgräns för utomkon-
traktuella skadeståndskrav.

Den föreslagna bestämmelsen, i vilken pre-
skriptionstiden anknyter till å ena sidan möj-

ligheterna att upptäcka en skada, å andra si-
dan en absolut tidsgräns, svarar mot praxis i
internationella fördrag. Preskriptionsbe-
stämmelser av det slaget finns också i vår
egen lagstiftning, bland annat i 9 § produkt-
ansvarslagen och 10 § patientskadelagen.

Syftet med förslaget om en tidsgräns för
preskriptionen är att skydda den som ansva-
rar för en skada mot överraskande ersätt-
ningskrav till följd av händelser som inträffat
för många år sedan. För vissa skadehändel-
sers del är det dock motiverat att inte binda
rätten till skadestånd till en fast tidsgräns. En
avvägning mellan skadevållarens och den
skadelidandes intresse får dock inte leda till
en reglering enligt vilken man på mycket de-
taljerade grunder eller beroende på prövning
eller skälighetsbedömning i varje enskilt fall
tillämpar olika långa preskriptionstider.

De skadelidandes behov av rättsskydd och
av gottgörelse för skador är speciellt stort när
det gäller person- och miljöskador. I dem är
det möjligt att skadans betydelse i sin helhet
framgår stegvis under en lång period. Också
den allmänna rättskänslan förutsätter effektiv
ersättningsrätt när det är fråga om skador
som orsakar fysiska men eller sjukdomar el-
ler som förstör miljön och på så sätt skapar
hälsorisker. Livet, den personliga integriteten
och en sund miljö är i grundlagen avsedda
grundläggande rättigheter som det allmänna
skall verka för.

När en skada har orsakats uppsåtligt är
skadan och ersättningsansvaret i sig inte nå-
gon överraskning för skadevållaren, även om
skadans storlek kan vara det. Gärningar av
detta slag är i allmänhet också straffbara. I
enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 4.7
kan ett brottsoffer utan tidsbegränsningar all-
tid framställa sitt ersättningskrav vid brotts-
målsrättegången. Denna bestämmelse räcker
inte i alla situationer till för att säkerställa att
krav på ersättning för brottsskador kan fram-
ställas, eftersom handläggningen av ett
brottmål kan förhindras av olika orsaker eller
skadan visa sig först efter brottsmålsrätte-
gången. Det skulle strida mot den allmänna
rättskänslan om till exempel offret för ett
våldsbrott förlorade sin rätt att kräva ersätt-
ning utan att ha fått en faktisk möjlighet att
göra det. Bland annat har man fäst uppmärk-
samhet vid de psykiska skador som sexual-
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brott mot barn orsakar och det faktum att de
kan visa sig långt efter att barnet blivit vuxet.

Det finns också andra situationer där en
fast tidsgräns kunde snedvrida en rättvis risk-
fördelning. Preskriptionskommissionen före-
slog att tidsgränsen på tio år inte skulle till-
lämpas i fråga om person- och miljöskador
som orsakats genom en brottslig gärning eller
som orsakats av sådan näringsverksamhet el-
ler sådan skötsel av offentliga uppgifter som
är förknippade med särskild fara för någons
liv eller hälsa eller skador på miljön. Dessa
gränsdragningar vore dock problematiska.
Det är svårt att fastställa vilken näringsverk-
samhet som måste anses vara särskilt farlig.
Verksamhet där man använder stora mängder
energi eller farliga material, såsom ämnen
som är giftiga, explosionsfarliga eller som
orsakar strålning kan anses vara typiskt far-
lig. Å andra sidan kan arbetstagare, kunder
eller helt utomstående personer orsakas per-
sonskador till exempel i samband med bygg-
verksamhet, trafik eller i sjuk- och hälsovår-
den, vilka inte på ovan beskrivet sätt klart
kan uppfattas som särskilt farliga branscher.
Ibland kan man först i efterhand konstatera
att det material som använts inom ett visst
område eller i en viss verksamhet är farligt.

En begränsning som skulle gälla alla på
straffbara gärningar och företagsverksamhet
grundade skador vore så vidsträckt att några
med skadestånd ersättningsgilla person- eller
miljöskador i praktiken knappt alls skulle stå
utanför dess tillämpningsområde. I proposi-
tionen har man också stannat för att tillämp-
ligheten av bestämmelsen om en tio års tids-
gräns skall avgöras endast på grundval av
skadans art och inte skadegrunden. Det har
inte heller ansetts vara ändamålsenligt att ge
dessa skador en särskild, klart längre tidsfrist.
Således uppställs alltså inte någon fast tids-
gräns för krav på skadestånd till följd av per-
sonskador och miljöskador utan de preskribe-
ras endast om den skadelidande själv har för-
summat att reagera på den skada som har vi-
sat sig. Rätten till ersättning för en person-
eller miljöskada kan således preskriberas en-
dast om den skadelidande inte har framställt
ett krav eller någon annan påminnelse inom
tre år efter att denne anses ha fått de uppgif-
ter som behövs för att framställa ett krav på
ersättning.

4.5. Avbrytande av preskription

Bestämmelserna om avbrytande av pre-
skription är både i praktiken och principiellt
en betydelsefull del av preskriptionsregelver-
ket. Avbrytande av preskription betyder att
skulden inte preskriberas, om den åtgärd som
leder till avbrottet vidtas innan preskriptions-
tiden löpt ut. Till följd av avbrytandet börjar
en ny preskriptionstiden löpa.

I Finland har möjligheterna att avbryta pre-
skriptionen inte haft något betydande sam-
band med avgörandet av tvistefrågor eller
bevarandet av bevismaterial. Preskriptions-
förordningens 1 och 2 § förutsätter nämligen
inte att fordringsrättens innehåll utreds för att
preskriptionen skall kunna avbrytas. Pre-
skriptionen har kunnat avbrytas genom en
helt fritt formulerad påminnelse eller ett er-
kännande av skuldansvaret utan bevisning el-
ler avgörande av eventuella tvistigheter.

I många utländska rättsordningar måste
man följa föreskrivna formkrav för att avbry-
ta preskriptionen. I allmänhet räcker inte en
fritt formulerad påminnelse från borgenären
till för att avbryta preskriptionen utan det
krävs antingen att gäldenären erkänner sin
skuld eller att frågan behandlas hos en myn-
dighet. I många anglo-amerikanska system
bygger hela preskriptionsregleringen på olika
långa tider för väckande av talan. Vid sidan
av den allmänna preskriptionstiden har man
hos oss också för vissa fordringar fastställt
frister som inte kan avbrytas på ett fritt for-
mulerat sätt. I dem utreds fordringsrättens
innehåll i samband med anhängiggörandet av
talan på grundval av de uppgifter som skall
ingå i stämningsansökan.

Valet av medel för att avbryta preskriptio-
nen har ett fast samband med rättspolitiska
synpunkter beträffande preskription. Om syf-
tet med bestämmelserna om avbrytande en-
dast är att hindra borgenären att vara passiv
och gäldenären att få en uppfattning om att
han befriats från sitt skuldansvar eller aldrig
haft ett sådant, är det tillräckligt med ett fritt
formulerat avbrytande. Om målet åter är att
utreda innehållet i gäldförhållandet redan när
preskriptionen avbryts, måste det ställas klart
strängare krav på de åtgärder som vidtas. Det
är härvid inte tillräckligt att bara individuali-
sera skuldförhållandet.
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En utredning av skuldens grund och belopp
redan i samband med de åtgärder som vidtas
för att avbryta preskriptionen kunde tänkas
vara förenligt särskilt med gäldenärens in-
tresse. Gäldenären skulle då i ett mycket tidi-
gare stadium än vad fallet är i dag få exakta
uppgifter om innehållet i det prestationskrav
som kommer att ställas honom. Även borge-
nären vore tvungen att klargöra sitt krav i
god tid, vilket kan underlätta såväl senare
bevisning som utredning av tvisten och in-
drivning av skulden. Å andra sidan kan
tilläggskrav på innehåll eller form i de åtgär-
der som vidtas för att avbryta preskriptionen
också leda till problem. Faran för preskrip-
tion eller den osäkerhet som är förknippad
med den kan leda till ovilja att utreda skulder
på frivillig väg och stå i vägen för överens-
kommelser om betalningsprogram. Stränga
krav kan leda till onödigt snabb indrivning
och onödiga rättegångar. Detta skulle i syn-
nerhet vara fallet om myndighetsåtgärder
vore det enda sättet för borgenären att avbry-
ta preskriptionen. Ifall man krävde väckande
av talan för att avbryta preskriptionen, kunde
det i praktiken mycket ofta leda till preskrip-
tion av mindre skulder i synnerhet om borge-
nären är en privatperson eller gäldenärens be-
talningsförmåga vid tidpunkten i fråga är
osäker. Kravet på talan kunde också leda till
rättsförluster till följd av okunskap.

Stränga krav på innehållet i åtgärderna för
avbrytande av preskription kunde också leda
till rättsförluster, om preskriptionen inte skul-
le anses ha avbrutits till följd av ett bristfäl-
ligt yrkande. Detta kunde leda till att de frå-
gor som gäller avbrytande av preskription
skulle bli det huvudsakliga föremålet för tvis-
temålen och rättegångarna. Om man ställde
samma krav på innehållet i en påminnelse
som på en stämningsansökan eller konkurs-
bevakning, skulle privatpersoners och även
många företagares möjligheter att själva skö-
ta sina ärenden försvåras och de skuldförhål-
landen som annars skulle kunna skötas ge-
nom förlikning kunde bli indrivningsfall.

Av dessa orsaker har ett system, där syftet
med avbrytande åtgärder endast är ett erkän-
nande av skuldansvarets existens eller en
påminnelse om detta, som helhet bedömt an-
setts vara klarare och motsvara vardera par-
tens intressen bättre än ett alternativ där man

kräver en utförlig utredning av skuldansva-
rets innehåll. I praktiken leder redan en kor-
tare preskriptionstid till att man oftare än för
närvarande måste fästa uppmärksamhet vid
skuldansvaret, varvid parterna i vilket fall
som helst kan förväntas vidta åtgärder för att
utreda det exakta innehållet i kraven och kra-
vens grunder. Om det är fråga om en stridig
skuld, ligger det dessutom i parternas intresse
att säkerställa att bevismaterialet bevaras.
Utgångspunkten i förslaget är således att pre-
skriptionen också framdeles skall kunna av-
brytas på ett fritt formulerat och möjligast
smidigt sätt.

Trots detta har man vid utarbetandet av lag-
förslaget ansett att det är befogat att kräva en
aning utförligare utredning när det gäller
borgenärens avbrytande åtgärder när gälde-
nären inte gett en utfästelse angående skul-
dens belopp och grund. Typiska skulder av
detta slag är skadestånd och andra skulder
som har karaktären av gottgörelse. Enligt
förslaget måste borgenären i sådana fall med
rimlig noggrannhet meddela gäldenären upp-
gifter om skuldens grund och belopp. Alla
avbrytande åtgärder måste vara bevisliga och
skuldförhållandet i fråga måste preciseras i
dem. Ett allmänt krav på avbrytande åtgärder
är också att de sker mellan parterna i gäld-
förhållandet och att åtgärderna tillkännages
motparten.

Även preskriptionstidens längd är av bety-
delse med tanke på de form- och innehålls-
krav som ställs på avbrytande åtgärder. Ju
längre preskriptionstiden är, desto utförligare
avbrytande åtgärder kan man kräva eftersom
avbrytande åtgärder sällan behöver vidtas.
Om preskriptionstiden förkortas och avbry-
tande åtgärder således krävs oftare än förut,
skulle det ur borgenärernas synvinkel vara
oskäligt om man samtidigt väsentligt skärpte
kraven beträffande de avbrytande åtgärderna.

Borgenärens möjlighet att avbryta preskrip-
tionen genom en påminnelse innebär att den
föreslagna preskriptionsregleringen ur bor-
genärens synvinkel fortfarande är väsentligt
lindrigare än till exempel den nya lagstift-
ningen i Tyskland, där det krävs att borgenä-
ren inom samma treåriga preskriptionstid
väcker talan mot gäldenären.

De avbrytande åtgärderna kan indelas i in-
officiella och officiella åtgärder. Av de sena-
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re är anhängiggörande av talan den mest ty-
piska. Andra officiella avbrytande åtgärder är
till exempel konkursbevakning och anmäl-
ning av fordran vid utsökning, skuldsanering
för privatpersoner eller företagssanering.

Nuförtiden förutsätter avbrytandet av den
allmänna preskriptionen att gäldenären del-
ges stämningsansökan eller något annat an-
språk innan den föreskrivna tiden löper ut.
Om preskriptionstiden är nära att löpa ut, kan
iakttagandet av den i sista hand bero på hur
snabbt myndigheterna. Ett system som förut-
sätter delgivning är problematiskt i synnerhet
om gäldenären håller sig undan eller annars
är svår att nå till följd av till exempel vistelse
utomlands. För att hindra att sådana situatio-
ner uppstår föreslås att preskriptionen av-
bryts redan när ärendet blir anhängigt, det
vill säga när borgenären har lämnat in ansö-
kan till domstol eller någon annan myndig-
het. Något särskilt förfaringssätt behöver inte
krävas för avbrytande av preskription efter-
som såväl stämningsansökningar som utsök-
ningsansökningar kan behandlas utan person-
lig kontakt med gäldenären och även om
denne inte har känd vistelseort i Finland.

Utöver dessa domstolsförfaranden känner
vår lagstiftning alternativa förfaranden samt
särskilt reglerade organ som kan meddela
avgöranden och rekommendationer angående
sådana i en viss sak. Exempel på detta är
skiljemannaförfarandet och konsumentkla-
gonämnden. Eftersom den faktiska betydel-
sen av dessa organ och förfaranden i prakti-
ken är stor och kommer att växa i framtiden
har de i dag ingen betydelse med tanke på de
preskriptionsbestämmelser som förutsätter
avbrytande av preskription på officiell väg,
om inte något annat föreskrivs särskilt. Detta
kan till exempel leda till att en part för att
behålla sin rätt måste väcka talan i ett ärende
som skulle kunna avgöras i ett förfarande
utom domstol eller redan är anhängigt i ett
sådant. Eftersom det både med tanke på part
och med tanke på domstolsväsendet är än-
damålsenligt att endast behandla stridiga
ärenden vid domstol, föreslås i propositionen
att ett krav som framställs i ett organ eller ett
förfarande som inte hör till domstolsväsendet
också skall avbryta preskriptionen av kravet i
fråga, den föreskrivna tiden för väckande av
talan inbegripen. Villkoret är att organets el-

ler förfarandets behörighet grundar sig på
lag. Ett anhängiggörande av ärendet vid ett
förlikningsorgan som inrättats på frivillig
väg, till exempel genom ett internt beslut
inom en viss bransch har inte den avbrytande
verkan på preskriptionen som officiella åt-
gärder har.

Ett uppskjutande av preskriptionstiden är
inte detsamma som avbrytande av preskrip-
tion. Med uppskjutande av preskriptionstiden
avses ett uppehåll i preskriptionen efter vilket
det inte börjar löpa en ny preskriptionstid. En
sådan bestämmelse finns bland annat i 79 §
lagen om skuldsanering för privatpersoner.
Det har inte ansetts nödvändigt att i lagför-
slaget ta in allmänna bestämmelser om uppe-
håll i preskriptionstiden till följd av officiell
handläggning eller av någon annan orsak.
Till de officiella sätten att avbryta preskrip-
tion hör en motsvarande verkan genom vil-
ken preskription av en skuld under förfaran-
det eller kort efter förfarandet förhindras.
Preskriptionen avbryts alltid när talan eller
något annat ärende blir anhängigt och en ny
preskriptionstid börjar löpa när myndighets-
förfarandet har avslutats slutligt. Detsamma
gäller anhängiggörande av utsökning, offent-
lig stämning samt inledande av konkurs eller
något annat insolvensförfarande.

Den viktigaste rättsverkan av ett avbrott i
preskriptionen är att skulden inte preskribe-
ras. Från avbrottstidpunkten börjar det löpa
en ny preskriptionstid som är lika lång som
den ursprungliga. Av tradition har dock en
fordran efter en fullgörelsedom övergått till
att höra till den allmänna tioåriga preskrip-
tionstiden även om den ursprungliga tiden för
väckande av talan eller någon annan frist en-
ligt en specialbestämmelse varit kortare. Ef-
ter att domen meddelats finns det inte längre
sådana med skuldens art och bevisfrågorna
förknippade skäl som har varit grunden för
specialregleringen. Ett system där olika do-
mar skulle ha olika långa preskriptionstider
vore också besvärligt i praktiken. Utsökning-
ens uppgift är att verkställa de domar som
meddelats och inte att utreda frågor som
gäller skuldens ursprung.

I propositionen föreslås att man fortsätter
att följa den princip enligt vilken en verkstäl-
lighetsgrund för varje skuld som hör till la-
gens tillämpningsområde leder till en enhet-
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ligt reglerad preskriptionstid oberoende av
om skulden ursprungligen preskriberats en-
ligt den allmänna preskriptionsregleringen el-
ler enligt någon specialbestämmelse. Syftet
med preskriptionsregleringen är också att
borgenären i indrivningsstadiet måste handla
så aktivt att gäldenären kan få veta om in-
drivningen kommer att fortsätta. Därför före-
slås att den föreskrivna tiden förkortas från
tio år till fem år. I enlighet med detta måste
borgenären efter att ha fått utsökningsgrun-
den avbryta skuldens preskription minst två
gånger innan tiden för utsökningsgrundens
verkställbarhet löper ut. Ett inofficiellt avbry-
tande är möjligt också efter att domen med-
delats. Ett skuldförhållande kan således fort-
gå också när utsökningsgrunden inte längre
kan verkställas.

4.6. Bestämmelsernas tillämpningsområ-
de och tvingande natur

När man skall bestämma tillämpningsom-
rådet för den allmänna preskriptionslagstift-
ningen är det närmast fråga om vilka krav
och förbindelser som i allmänhet kan pre-
skriberas på den grunden att en viss tid för-
flutit. För det andra måste man avgöra vilka
förpliktelser som kan preskriberas enligt all-
männa bestämmelser och vilka som helt eller
delvis kan höra till tillämpningsområdet för
specialbestämmelser. Utöver dessa faktorer
bör de grundläggande frågor som gäller för-
hållandet mellan den allmänna lagen och
specialbestämmelserna avgöras tillräckligt
tydligt.

Förbindelser som preskriberas

Preskriptionsregelverket gäller obligations-
rättsliga prestationskrav. En skuld som pre-
skriberas är till exempel köparens skuld till
säljaren och låntagarens skuld till banken.
Trots den principiellt klara utgångspunkten
är preskriptionslagstiftningens tillämpnings-
område svårt att definiera klart och exakt.

Enligt 1 § preskriptionsförordningen gäller
förordningen rättsförhållanden där borgenä-
ren har en fordran i pengar eller ”hvad det
är”. Penningskulder är preskriptionsregelver-
kets klart viktigaste objekt. Förutom på kre-
ditupptagning kan betalningsskyldigheten

också grunda sig på fullgörande av något an-
nat avtal eller på påföljderna av ett brott mot
ett avtal eller på utomkontraktuella skador.
Förpliktelsens innehåll avgör dock inte frå-
gan om den kan preskriberas. Till exempel
varuskulder eller tjänster och arbetsprestatio-
ner kan preskriberas. Alla prestationsförplik-
telser som har förmögenhetsvärde och som
vid behov kan omvandlas till pengar hör till
preskriptionsbestämmelsernas tillämpnings-
område. Detta påverkas inte av hur lätt det
går att omvandla dem till pengar och huruvi-
da förpliktelsen är i allmän omsättning.

Också negativa prestationsförpliktelser
som leder till en skyldighet att avhålla sig
från viss verksamhet kan preskriberas. Som
exempel på förpliktelser av detta slag nämns
ofta näringsidkares skyldighet att avhålla sig
från konkurrens på ett visst område. Även bi-
och lojalitetsförpliktelser kan ha ett ekono-
miskt värde. Sådan är till exempel sekretess-
förpliktelser som grundar sig på avtal eller
avtalsliknande omständigheter, i synnerhet
förbud att yppa affärshemligheter. Sekretess-
förpliktelserna grundar sig ofta direkt på lag
och en del bestämmelser anger uttryckligen
hur länge förpliktelsen gäller.

När man definierar förpliktelser som pre-
skriberas utnyttjar man indelningen av för-
mögenhetsrätterna i obligations- och sakrät-
ter. I korthet innebär indelningen att rättighe-
ter som hänför sig till föremål eller andra in-
dividualiserade förmögenhetsposter är sak-
rätter, rättigheter som hänför sig till en viss
person åter obligationsrätter. Det typiska för
sakrätterna är att rättsverkningarna utsträcker
sig till tredje man, medan obligationsrätterna
endast binder borgenären och gäldenären. En
sakrätt är till exempel äganderätten till en
fastighet eller till aktier, en obligationsrätt
åter den köpeskillingsfordran som säljaren av
en fastighet eller aktier har på köparen. Obli-
gationsrätterna preskriberas, medan sakrät-
terna endast kan preskriberas i vissa sällsynta
fall. En köpeskillingsgäld preskriberas alltså,
medan äganderätten till köpeobjektet inte
preskriberas. Inte heller de sakrättsliga sä-
kerhetsrätterna preskriberas i allmänhet, vil-
ket beskrivs utförligare i avsnitt 4.8.

Innehållet i en förpliktelse som preskribe-
ras är ofta en engångsprestation, såsom full
betalning av en ogulden köpeskilling. Även
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fortlöpande förpliktelser omfattas av pre-
skriptionsregelverket. En sådan fordran är till
exempel hyresvärdens skyldighet att hålla en
uthyrd lägenhet eller ett uthyrt föremål i av-
talsenligt skick. En varu- eller tjänsteleveran-
tör är likaså skyldig att fortlöpande eller re-
gelbundet leverera viss produkter eller tjäns-
ter till beställaren. Preskriptionen av fortlö-
pande förpliktelser är förknippad med speci-
ella slags frågor. Ofta kan de prestationer
som de fortlöpande förpliktelserna kräver de-
las upp i olika poster, varvid dessa preskribe-
ras självständigt. Till exempel hyror som be-
talas månatligen är självständiga på så sätt att
de har sina egna preskriptionstider och det
riktiga fullgörandet av en förpliktelse kan
också i andra avseenden granskas separat.
Däremot är det svårare att avgöra när de
grundläggande förpliktelserna i ett långsfris-
tigt avtal, exempelvis skyldigheten att se till
att hyresobjektet är avtalsenligt eller skyldig-
heten att tillåta eller avhålla sig från något,
såsom den ovan nämnda sekretessplikten,
preskriberas. Med tanke på preskriptionen är
det väsentliga att fullgörandet av avtalsskyl-
digheten avbryter preskriptionen. Således
kan inte förpliktelsen överhuvudtaget pre-
skriberas medan den situation som förpliktel-
sen förutsätter pågår. I avgörandet HD
1997:209 ansågs att fullgörandet av förplik-
telser som grundade sig på ett entreprenadav-
tal innebar att dessa förpliktelser erkändes på
fortlöpande basis, vilket i sin tur avbröt deras
preskription.

Familje- och bolagsrättsliga förhållanden,
såsom underhållsskyldighet och delägarskap
i ett bolag är inte obligationsrättsliga. Det
grundläggande förhållandet preskriberas inte,
men de enskilda förpliktelser som följer av
det preskriberas. Underhållsskyldighetens
varaktighet är oberoende av preskriptionsre-
gleringen och den underhållsberättigades
passivitet, men enskilda underhållsbetalning-
ar preskriberas. Inte heller delägarskap i ett
aktiebolag preskriberas, men en enskild divi-
dendfordran gör det. Delägarskap i ett bo-
stadsaktiebolag preskriberas inte, men såväl
bolagets vederlagsfordran som bolagets på
reparations- och underhållsansvar grundade
skulder till delägare kan preskriberas.

Strävan är inte att i den föreslagna lagen
definiera det område av förpliktelser som är

föremålet för preskriptionslagstiftningen. Till
lagens tillämpningsområde hör penningskul-
der och andra förpliktelser. Även om begrep-
pet förpliktelse inte har definierats i lagstift-
ningen erbjuder ovan beskrivna principer
som utvecklats i praxis och rättslitteraturen
vedertagna utgångspunkter för en bedömning
av olika situationer.

En skriven lagbestämmelse som skulle be-
skriva alla principer och samtidigt vara både
exakt och tillräckligt allmän kunde snarare
försvåra än underlätta tolkningen. En sådan
skriven bestämmelse kunde också förutsätta
konstgjorda tolkningsprinciper för att alla till
preskriptionslagstiftningens tillämpningsom-
råde hörande rättsförhållanden skulle fås att
omfattas av bestämmelsen. För en definition
av begreppet förpliktelse i skriven lag talar
inte heller de praktiska problemen. Den klart
mest betydande förpliktelse som är underkas-
tad preskription är penningskulden. Också
när den ursprungliga förpliktelsen varit nå-
gon annan, kommer frågan om preskription i
allmänhet först upp då borgenären i stället
för den ursprungliga prestationen kräver en
penningprestation av ersättningskaraktär.

Skulder som står utanför lagens tillämp-
ningsområde

Behovet av en reform av preskriptionslag-
stiftningen är störst när det gäller obligations-
rättsliga rättsförhållanden. Det allvarligaste
problemet måste anses vara att man på han-
delsskulder och andra privaträttsliga skulder
måste tillämpa å ena sidan en allmän regler-
ing med mycket långa preskriptionstider, å
andra sidan ett större antal sinsemellan avvi-
kande preskriptionsbestämmelser. Vid be-
redningen av den nya allmänna lagen har må-
let således varit en enhetlig och koncentrerad
reglering av preskriptionen av de skulder
som uttryckligen grundar sig på avtal eller
skadestånd.

I speciallagstiftningen regleras även sådana
slags skulder som det inte är ändamålsenligt
att behandla enligt allmänna obligationsrätts-
liga principer. Till exempel betalning av skatt
eller förmåner som betalas med stöd av soci-
allagstiftningen är det inte ändamålsenligt att
behandla på samma sätt som civilrättsliga
förpliktelser. Detsamma gäller även andra
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prestationer där yttring av förbindelsevilja,
ömsesidighet när det gäller rättsförhållandets
bindande verkan eller handlande som grun-
dar civilrättsligt ersättningsansvar saknas i
rättsgrunden. Sådana skulder kräver ofta
självständig reglering av den tid inom vilken
eller de medel genom vilka borgenären måste
kräva prestation. Behovet av specialreglering
grundar sig härvid inte endast på behovet att
föreskriva om en kortare preskriptionstid el-
ler ett från det vanliga avvikande sätt att av-
bryta preskriptionen.

Enligt förslaget gäller den allmänna pre-
skriptionslagen inte skatter och offentliga
avgifter och inte heller andra fordringar som
kan indrivas genom utsökning utan dom eller
beslut, böter, förverkandepåföljder och andra
straffrättsliga påföljder, vite och hot om
tvångsutförande eller avbrytande. Utanför
tillämpningsområdet står enligt förslaget
även prestationer som grundar sig på pen-
sions- och sociallagstiftningen och andra
förmåner som betalas med statens medel
samt underhåll enligt lagen om underhåll för
barn och regressfordran för det underhålls-
stöd som kommunen betalat enligt lagen om
underhållstrygghet.

De penningprestationer som inte enligt för-
slaget hör till lagens tillämpningsområde om-
fattas sedan gammalt av lagstiftning med stor
räckvidd. Att sammanjämka den preskrip-
tionsreglering eller annan reglering av tids-
frister som utarbetats just med tanke på dessa
fordringar med den allmänna preskriptions-
regleringen vore problematiskt och i många
fall till och med rätt onödigt. Den avgörande
skillnaden är att dessa offentligrättsliga ford-
ringar kan indrivas med tvångsåtgärder till
följd av ett ensidigt myndighetsbeslut och att
indrivningstiden är en i förväg bestämd tid, i
allmänhet är fem år. För bidrag och andra till
sociallagstiftning hörande förmåner har oftast
föreskrivits en tid inom vilken förmånen
måste sökas. En del av tidsfristerna beror
dessutom på prövning.

En avgränsning av tillämpningsområdet på
ovan beskrivet sätt betyder att antalsmässigt
största delen av de skulder som har offentlig-
rättslig grund stannar utanför tillämpnings-
området för den föreslagna nya allmänna la-
gen. I praktiken är avgränsningen densamma
som i räntelagen (633/1982) som uteslutande

gäller privaträttsliga fordringar. Skulder som
följer av offentligrättsliga avtal samt av till
exempel tjänsteförhållanden omfattas dock
enligt förslaget av den allmänna regleringen.
Lagen tillämpas i princip också på förmåner
som återkrävs. Avsikten är att allmänna frå-
gor som gäller offentligrättsliga fordringar
skall börja utredas i samband med att för-
valtningslagstiftningen revideras.

Specialbestämmelser och deras förhållande
till den allmänna lagen

I enlighet med vad som konstaterats ovan
har det under preskriptionsförordningens gil-
tighetstid stiftats en hel del speciallagar om
preskription. Behovet av specialbestämmel-
ser har varierat rätt mycket. Å ena sidan har
det funnits ett behov av klart kortare pre-
skriptionstider än tio år, å andra sidan har
man även velat avvika från den begynnelse-
tidpunkt som föreskrivs för preskriptionsti-
den i preskriptionsförordningen och sätten att
avbryta preskriptionen. Följden är att pre-
skriptionsregleringen utformats till en myck-
et oklar och oenhetlig helhet som orsakat
många tolkningsproblem.

I förslaget eftersträvas ett konsekvent och
klart preskriptionsregelverk inom förmögen-
hetsrättens kärnområden. Preskriptionsbe-
stämmelserna för de vanligaste skuldförhål-
landena skall finnas i den allmänna lagen.
Detta gäller preskriptionsbestämmelser som
nuförtiden finns i bland annat skadeståndsla-
gen, konsumentskyddslagen, handelsbalken
och hyreslagstiftningen. Det föreslås att de
stryks eller tas in i den föreslagna preskrip-
tionslagen. En förutsättning för att den nya
lagen skall göra situationen klarare och i
praktiken fungera som en allmän lag om pre-
skription är att bestämmelserna förs samman
i den.

Det är inte behövligt eller ens möjligt att
ändra alla specialbestämmelser eller att ta in
dem i den allmänna lagen. En del av pre-
skriptionsbestämmelserna är starkt förknip-
pade med lagstiftningen på området i fråga
och dess syften. Sådana är bland annat pre-
skriptionsbestämmelserna i lagen om försäk-
ringsavtal (543/1994), genom vilka man strä-
var efter att skadeanmälan skall göras så
snabbt som möjligt. I samfundslagstiftningen
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finns det likaså preskriptionsbestämmelser av
särskilda slag. De gäller bland annat ett sam-
funds rätt att kräva ersättning av styrelsemed-
lemmar eller andra som företräder samfun-
det. I detta förslag ingår inte sådana ändring-
ar. Däremot föreslås att det i lagen om aktie-
bolag tas in en bestämmelse enligt vilken di-
vidender och annan utdelbar vinst preskribe-
ras på samma sätt oberoende av om bolaget
använder dividendkuponger eller inte.

Även de arbetsrättsliga fordringarna bör
granskas som en egen helhet. Borgenären i
dessa fall är arbetstagaren, och dennes möj-
ligheter att lägga fram bevis för sina betal-
ningskrav på arbetsgivaren kan vara begrän-
sade. En kortare allmän preskriptionstid kan
leda till att arbetstagarna förlorar en del av
sina fordringar. Å andra sidan är den nuva-
rande tioåriga preskriptionstiden för löne-
fordringar oskäligt lång med tanke på arbets-
givaren och i praktiken förutsätter inte heller
arbetstagarnas intresse att de skall ha rätt att
driva in så gamla och ofta redan oklara löne-
fordringar. Därför föreslås att man i arbetsav-
talslagen tar in en särskild preskriptionsbe-
stämmelse enligt vilken preskriptionstiden
för arbetsrättsliga skulder i allmänhet är fem
år. Den nuvarande bestämmelsen i arbetsav-
talslagen om att skuldförhållandena mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren skall redas ut
i brådskande ordning efter att arbetsförhål-
landet upphört står kvar enligt förslaget. Ta-
lan måste väckas inom två år efter att arbets-
förhållandet upphört vid äventyr att fordran
annars upphör att gälla.

Med tanke på skyddet av arbetstagare före-
slås att särskild bestämmelse om ersättning
av personskador som orsakats i arbetet. Pre-
skriptionstiden vid personskador föreslås
vara nuvarande tio år räknat från den tid-
punkt vid vilken skadan visat sig. Den ovan
nämnda kortare tiden för väckande av talan
skall enligt förslaget inte överhuvudtaget till-
lämpas på personskador och således har inte
arbetsförhållandets upphörande någon verkan
på arbetstagarens rätt till skadestånd.

Vissa preskriptionsbestämmelser grundar
sig för sin del på internationella förpliktelser
eller EG-rätt och kan således inte ändras. Så-
dana är till exempel bestämmelserna i växel-
och checklagen och en del bestämmelser om
transporträtt. I vissa fall är preskriptionsbe-

stämmelserna förknippade med så speciella
eller i praktiken ovanliga situationer att det
inte finns några praktiska skäl för att ändra
dem.

Gällande rätt kan anses vara bristfällig och
mångtydig också för att det inte finns en all-
män regel om vilka delar av den allmänna
lagstiftningen och speciallagstiftningen som
kan tillämpas parallellt. I de flesta av speci-
albestämmelserna föreskrivs endast om pre-
skriptionstiden för den ifrågavarande kravet,
även om det i enstaka bestämmelser också
nämns att den i preskriptionsförordningen
avsedda tioåriga preskriptionstiden skall till-
lämpas vid sidan av den särskilda preskrip-
tionstiden. Oftast måste förhållandet mellan
den allmänna lagstiftningen och speciallag-
stiftningen nuförtiden i varje enskilt fall utre-
das separat enligt allmänna lagtolkningsprin-
ciper. Utgångspunkten är härvid att den all-
männa bestämmelsen viker. Även syftet med
specialbestämmelsen är av betydelse.

För att göra rättsläget klarare föreslås att
uttryckliga bestämmelser om tillämpning av
specialbestämmelser och allmän lag tas in i
lagen. Det föreslagna systemet bygger på att
en enda preskriptionstid tillämpas i varje en-
skilt fall, det vill säga att den allmänna pre-
skriptionstiden inte löper jämsides med den
särskilda preskriptionstiden. För varje skuld
gäller endast en preskriptionstid och den kan
avbrytas. Den allmänna lagen blir dock till-
lämplig i övriga avseenden såsom komple-
ment. Till exempel då tiden för väckande av
talan har löpt ut anses skulden ha preskribe-
rats enligt allmän lag.

Bestämmelsernas tvingande natur

Det huvudsakliga syftet med preskriptions-
lagstiftningen är att se till att det ansvar som
gäldenären bär för en oreglerad skuld inte
skall pågå alltför länge. Detta förutsätter att
man inte kan avtala med gäldenären om pre-
skriptionen på ett för denne ofördelaktigt
sätt. Preskriptionsbestämmelserna anses ock-
så i dag vara tvingande. Detta har ansetts föl-
ja av sakens natur, fastän några bestämmelser
om saken inte finns i preskriptionsförord-
ningen eller speciallagstiftningen.

I lagförslaget finns en uttrycklig bestäm-
melse om att lagen är tvingande till fördel för
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gäldenären. De tvingande bestämmelserna är
till fördel för konsumenter men också för
andra gäldenärer på så sätt att preskriptions-
tiden inte kan förlängas genom avtal och så
att preskriptionen inte heller på något annat
sätt kan försvåras. Däremot är det inte för-
bjudet att genom avtal förkorta den tid inom
vilken borgenären måste kräva prestation och
det är inte heller förbjudet att på något annat
sätt komma överens utförligare om det sätt
på vilket kravet skall framställas. Det rättsli-
ga medel som används i avtal för att begränsa
ansvaret tidsmässigt är i allmänhet inte pre-
skriptionstiden utan villkor som gäller re-
klamation eller bestämmelser om att förbin-
delsen endast gäller en viss tid. Till exempel
bankborgen eller bankgarantier gäller bara en
viss tid och kraven måste framställas skrift-
ligt inom den tiden.

De tvingande bestämmelserna skyddar of-
tast den svagare parten i gäldförhållandet. I
vissa fall kan styrkeförhållandena dock vara
annorlunda för att borgenärens ekonomiska
ställning och sakkunskap är svagare. Det har
dock inte ansetts vara nödvändigt att i lag fö-
reskriva om särskilda undantag för dessa fall.
Det bör dock observeras att den tvingande
naturen hos en preskriptionsbestämmelse kan
vara en följd av andra bestämmelser i lag-
stiftningen. Den tvingande naturen hos lagen
om försäkringsavtal när det gäller skydd av
försäkringstagaren leder till att man inte ge-
nom avtal kan frångå preskriptionsbestäm-
melserna i den. I arbets- eller kollektivavtal
kan man inte heller komma överens om en
kortare preskriptionstid än vad som före-
skrivs i arbetsavtalslagen.

I konsumentförhållanden och hyresförhål-
landen är en sådan partskonstellation där
konsumenten eller hyresgästen är borgenär
närmast av betydelse i samband med avtals-
brott. I dessa fall måste konsumenten också
anmäla ett fel till näringsidkaren och denna
reklamation är tillräcklig för att avbryta pre-
skriptionen av skulden. I praktiken har man
inte heller försökt begränsa konsumenternas
rättigheter genom avtalsvillkor om kortare
preskriptionstider. Villkor av sådant slag
kunde också anses vara oskäliga med stöd av
de allmänna bestämmelserna i rättshandlings-
lagen och konsumentskyddslagen. Även
myndigheterna övervakar och kan ingripa i

användningen av standardavtalsvillkor.

4.7. Undantag i fråga om preskription

Den tioåriga preskriptionstiden

En klarare och enhetligare reglering är det
primära målet för reformen av preskriptions-
lagstiftningen. Av det vidsträckta tillämp-
ningsområdet följer dock att den föreslagna
tre år långa allmänna preskriptionstiden inte
lämpar sig för alla förpliktelser. I avtal som
gäller tills vidare eller andra långfristiga avtal
kan man inte nödvändigtvis peka på en tid-
punkt som specifikt skulle vara förknippad
med uppfyllandet av förpliktelsen i fråga och
från vilken den allmänna treåriga preskrip-
tionstiden skulle kunna börja löpa.

En del av penningskulderna är sådana att
deras förfallodag helt beror på senare händel-
ser eller borgenärens handlingar. Trots att det
i allmänhet är ovanligt att någon förfallodag
inte bestäms för återbetalningen av en kredit,
kan detta förekomma i gäldförhållanden mel-
lan närstående personer och i limitkrediter.
När det gäller dessa krediter kan avsikten
vara att gäldförhållandet fortgår rätt länge
och att återbetalningen är beroende av gälde-
närens betalningsförmåga och andra omstän-
digheter. Inte heller säkerhets- och ansvars-
förbindelser har alltid fast bestämda förfallo-
dagar.

En fortlöpande förpliktelse är oftast något
annat än en penningkredit. Till de fortlöpan-
de förpliktelserna hör dock ofta betalningar
eller andra prestationer som skall fullgöras
under avtalsperioden. Dessa har i sin tur egna
på förfallodagen grundade preskriptionstider
samtidigt som fullgörandet av dem också av-
bryter preskriptionstiden för den förpliktelse
som de baserar sig på. Huvudförpliktelserna
är i dessa fall olika positiva förpliktelser så-
som arbete eller annan verksamhet eller ne-
gativa förpliktelser såsom att avhålla sig från
eller tillåta något. De utgör en oenhetlig
grupp och frågan om preskription blir i all-
mänhet överhuvudtaget inte aktuell så länge
som avtalsparterna fortsätter att följa avtalet.
Det vore dock inte skäligt att helt lämna des-
sa förpliktelser utan preskription.

I propositionen föreslås att ovan nämnda
förpliktelser preskriberas på samma sätt som
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enligt gällande lag tio år efter att rättsgrun-
den uppstått. En tio års preskriptionstid kvar-
står således som subsidiär preskriptionstid
för de fall där förpliktelsen inte har en förfal-
lodag eller någon därmed jämförbar, i lagen
närmare bestämd tidpunkt. Den tioåriga pre-
skriptionstiden kan avbrytas på samma sätt
som den allmänna preskriptionstiden. För-
pliktelserna kan således fortgå utan att pre-
skriberas så länge man ser till att preskrip-
tionstiden avbryts vart tionde år.

När en skuld sägs upp och förfaller till be-
talning, börjar man dock tillämpa den all-
männa treåriga preskriptionstiden. På så sätt
får gäldenären inte en sämre ställning än de
gäldenärer vilkas skulder har förutbestämda
förfallodagar. I vartdera fallet har preskrip-
tionens början knutits till uppkomsten av
gäldenärens betalningsskyldighet.

Insättningar

När en kund deponerar medel hos en bank
finns det oftast inte någon förfallodag utan
medlen finns hos banken på obestämd tid och
de förfaller till betalning när insättaren så
kräver eller när uppsägningstiden löpt ut. En
del av de medel som bankernas kunder depo-
nerat hos dem kan förbli oanvända under
långa perioder. Man kan inte kräva att kun-
derna särskilt skall påminna bankerna om de
medel som de deponerat för att deras rättig-
heter inte skall preskriberas. En insättning
hos en bank kan också förliknas vid över-
lämnande av värdepapper i förvar hos en
bank. I juridisk mening är det dock fråga om
ett skuldförhållande som utan specialregler-
ing skulle höra till preskriptionsbestämmel-
sernas tillämpningsområde.

Enligt gällande rätt preskriberas inte medel
som deponerats hos en bank. Med tanke på
kundernas trygghet är det fortfarande motive-
rat att insättningarna inte preskriberas över-
huvudtaget. Insatta medel som inte har an-
vänts på en lång tid är inte heller förknippade
med några praktiska oklarheter eller bevis-
ningssvårigheter som med tanke på bankerna
skulle göra det nödvändigt med preskription.

Enligt förslaget skall medel som deponerat
hos bankerna fortfarande inte preskriberas.
Också bestämmelsen i 53 § kreditinstitutsla-

gen (1607/1993) står kvar. Enligt den upphör
depositionsbankens skyldighet att betala rän-
ta på de deponerade medlen när tio år förflu-
tit sedan kontot senast använts och om något
annat inte har avtalats.

En insättning avser i lagstiftningen en in-
sättning hos en bank. Samma regler tillämpas
också då det är fråga om medel som något
annat företag än en bank har tagit emot av
allmänheten och som skall betalas tillbaka på
anfordran. Förslag till bestämmelser om så-
dana medel ingår i en regeringsproposition
som avlåtits till riksdagen (RP 33/2002 rd).

Krav i samband med brottmål

Enligt den andra meningen i 7 kap. 2 §
skadeståndslagen anses en skuld som upp-
kommit till följd av ett brott inte kunna pre-
skriberas så länge som åtal kan väckas för
brottet eller brottmålet är anhängigt. Be-
stämmelsen har syften som hänför sig både
till handläggningen av brottmål och till skyd-
det av brottsoffer.

Med tanke på rättegångens effektivitet är
det ändamålsenligt att straffyrkandet och
skadeståndsyrkandet i fråga om samma brott
handläggs i anslutning till varandra. Den
skadelidande har också grundad anledning att
förvänta sig att händelserna utreds vid förun-
dersökningen och att straffprocessen påbörjas
snarast möjligt. Vid handläggningen av ett
brottmål följer man officialprincipen och det
vore inte ändamålsenligt om målsäganden i
det fallet skulle vara tvungen att påpeka om
skadeståndsansvaret. Enligt lagen om rätte-
gång i brottmål (689/1997) skall åklagaren på
begäran av målsäganden föra talan om ska-
destånd i samband med brottmålet.

I propositionen föreslås att den nuvarande
regeln står kvar. Dess betydelse blir till och
med större. Vid sidan av ovan beskrivna pro-
cessuella omständigheter kan brottsskadorna
även i andra avseenden bedömas på ett annat
sätt än andra förpliktelser när det gäller pre-
skription. Uppskov med rättegången beror i
allmänhet på att själva brottet är outrett, var-
vid det inte är fråga om borgenärens passivi-
tet. Ett ersättningsansvar som följer av ett
brott är inte heller en överraskning för gär-
ningsmannen och denne kan inte med skäl
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förvänta sig befrielse från det ansvaret innan
brottmålet är behandlat. Detta gäller särskilt
allvarligare brott där de straffrättsliga an-
svarsperioderna är längre. Den föreslagna be-
stämmelsen är allmän på så sätt att den gäller
alla slags brottsskador. Anspråket kan fram-
ställas utan begränsningar även då över tio år
förflutit sedan skadefallet.

4.8. Rättsverkningarna av preskription

Preskriptionen medför att gäldenären inte
längre är skyldig att betala sin skuld och bor-
genären har inte längre rätt att kräva presta-
tion. Preskription är således ett av de sätt
som en fordran upphör på. Denna rättsverkan
är gemensam för alla staters preskriptionsre-
gelverk oberoende av deras uppbyggnad och
olikheter i detalj.

Borgenären har inte rätt att vid domstol
kräva betalning av en preskriberad skuld. En
preskriberad skuld kan inte drivas in genom
utsökning och inte heller i samband med
konkurs, en privatpersons skuldsanering eller
en företagssanering. En preskriberad skuld
beaktas inte vid bouppteckning eller avvitt-
ring. En preskriberad skuld kan således inte
på nytt komma att beaktas till följd av senare
omständigheter, så som insolvensförfaranden
eller gäldenärens död.

Dessutom påverkas indrivningen och be-
talningen av en preskriberad skuld av be-
stämmelserna om god indrivningssed i lagen
om indrivning av fordringar (513/1999). Det
kan inte anses vara förenligt med god indriv-
ningssed att driva in en fordran som har pre-
skriberats. När gäldenären inte har betal-
ningsskyldighet, kan man till exempel inte
kräva att han betalar indrivningskostnader.
Ett förfarande som strider mot god indriv-
ningssed kan leda till skadeståndsskyldighet
och till att betalningen av en preskriberad
skuld måste återställas gäldenären.

När en förpliktelse upphört behöver gälde-
nären inte betala skulden mot sin vilja. Pre-
skriptionen hindrar dock inte gäldenären från
att frivilligt betala sin skuld och nuförtiden
har inte betalningen av en preskriberad skuld
några från det vanliga avvikande förmögen-
hetsrättsliga verkningar. Betalningen anses
till exempel inte vara en gåva som det skall

erläggas gåvoskatt på, och inte som en obe-
hörig vinst som orsakar återbetalningsskyl-
dighet. Betalningen binder gäldenären och
han har inte rätt att få tillbaka sin prestation
endast med hänvisning till att skulden var
preskriberad. Betalningen är effektiv obero-
ende av om gäldenären visste om preskrip-
tionen eller inte. Naturligtvis bör betalningen
även i detta fall ha varit giltig såsom rätts-
handling. Giltigheten av en preskriberad
skuld kan avgöras på annat sätt också till ex-
empel i situationer där betalningen kränker
övriga borgenärers rätt till betalning.

Dessa principer angående betalning av pre-
skriberad skuld motsvarar inte helt den mo-
derna civilrätten. Rättsläget utgår också i stor
utsträckning från begreppet ofullständiga
förpliktelser vilket innebär att det efter pre-
skriptionen kvarstår en skyldighet som kan
uppfyllas. Nuförtiden betonas dock den fak-
tiska betydelsen av en rättspåföljd. När man
överväger om betalningen av preskriberad
skuld i allmänhet bör återställas, så måste
man åter beakta mångfalden av gäldförhål-
landen och parter och att man på detta sätt
inte skapar nya osäkerhetsfaktorer. Det kan
fortfarande anses vara en godtagbar huvud-
regel att gäldenären själv funderar på om den
betalning han gör är riktig och befogad och
inte senare kan framställa några krav på åter-
ställande av prestationen.

Särskilt för den svagare avtalsparten kan
det dock vara oskäligt att inte kunna få till-
baka betalningen av en preskriberad skuld
ens i det fallet att betalningen skett utan vet-
skap om att skulden var preskriberad. Frivil-
lig betalning av en preskriberad skuld måste
anses vara en exceptionell åtgärd. I fall där
gäldenären misstagit sig är det inte ens möj-
ligt att bedöma betalningens frivillighet, ef-
tersom gäldenären betalat sin skuld i tron att
han fortfarande är bunden vid förpliktelsen. I
propositionen föreslås också att en konsu-
ment skall ha rätt att få tillbaka en betalning
av en preskriberad skuld om konsumenten
betalat skulden utan att veta att den var pre-
skriberad. Detsamma föreslås gälla enskilda
borgensmän och enskilda pantsättare när de
fullgjort betalningar av misstag.

Preskription utesluter inte alla rättsmedel
som borgenären kan använda sig av för att få
betalning på sin fordran. Enligt bestämmel-
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serna i 5 och 6 § preskriptionsförordningen
har borgenären under vissa förutsättningar
rätt att använda en preskriberad motfordran
till kvittning och preskriptionen påverkar inte
heller borgenärens rätt att få prestation ur
värdet av en realsäkerhet. Även om bakgrun-
den bakom vardera bestämmelsen delvis är
ovan nämnda tanke om ofullständiga förplik-
telser, kan man också nuförtiden peka på
godtagbara grunder för både kvittningsrätt
och utnyttjande av realsäkerheter.

Kvittningsrätten kan anses motsvara de
krav som det allmänna rättskänslan ställer
och också stämma överens med den civil-
rättsliga skälighetsprincipen. Det vore inte
godtagbart om en borgenär vars egen fordran
har preskriberats skulle vara skyldig att beta-
la gäldenären sina egna skulder till fullt be-
lopp. Den omständigheten att pantsäkerhe-
terna inte preskriberas är också befogad och
det är fråga om en rätt som enligt internatio-
nella jämförelser utan undantag är skyddad.
En panträtt grundar sig på ett avtal och på att
en pant överlämnas i borgenärens besittning.
Det föremål som överlämnas i pant är klart
fastställt på förhand och omfattar inte gälde-
närens egendom i allmänhet. Eftersom pant-
sättningen förutsätter att panten fortlöpande
är i borgenärens besittning, kan pantsättaren i
praktiken sällan vara omedveten om pant-
skulden.

Trots de grunder som det finns för kvitt-
ning och utnyttjande av realsäkerheter, för-
svagar dessa förfaranden i praktiken pre-
skriptionens viktigaste rättsverkning, det vill
säga skuldens upphörande. Eftersom vardera
förfarandet dock har en mycket vedertagen
roll i preskriptionsregelverket, föreslås för
kvittningens och realsäkerheternas del endast
små preciseringar i rättsläget. För att kvitt-
ningsrätten skall kvarstå även efter att mot-
fordran preskriberats krävs enligt förslaget, i
motsats till vad som är fallet i dag, att alla
kvittningsförutsättningar är uppfyllda redan
innan motfordran preskriberas. Bestämmel-
sen hindrar överlåtelser av preskriberade
fordringar i syfte att skapa kvittningsmöjlig-
heter och dessutom borgenären från att an-
vända en redan tidigare preskriberad fordran
för att kvitta helt nya skulder. Om fordringar
som står mot varandra har ett sakligt sam-
band med varandra, kan de dock användas

för kvittning oberoende av preskription. För
realsäkerheternas del föreslås att äganderätts-
och återtagningsförbehåll skall upphöra när
den köpeskillingsskuld som de stått som sä-
kerhet för preskriberas. Regeln avses dock
inte gälla villkor vilkas giltighet framgår av
ett register, till exempel lagfarts- och inteck-
ningsregistret.

Några allmänna bestämmelser om rätts-
verkningarna av preskription vid rättegång
och tvångsverkställighet har inte funnits i la-
gen, men i specialbestämmelserna om pre-
skription och tid för väckande av talan har i
vissa fall även den processuella behandlingen
av preskriberade fordringar tagits upp. Trots
att preskriptionsförordningen och vissa andra
preskriptionsbestämmelser har en inexakt ly-
delse, är det vedertagna synsättet att pre-
skriptionen påverkar skuldförhållandets in-
nehåll och inte endast det sätt på vilket ford-
ringsrätten realiseras. Nuförtiden handläggs
också preskriptionens rättsverkningar som en
del av själva saken vid en rättegång. Fordrans
preskription påverkar således inte process-
förutsättningarna utan har betydelse för frå-
gan om huruvida kravet kan bifallas. En talan
som gäller en preskriberad fordran bör alltså
prövas och förkastas. Detta gäller även tiden
för väckande av talan. Både den allmänna
preskriptionstiden och de särskilda preskrip-
tions- och taletiderna är så kallade materiella
frister som inte kan återställas genom extra-
ordinärt ändringssökande. När det gäller
tvångsverkställighet har man i rättslitteratu-
ren åter omfattat den ståndpunkten att en
fordran som är underkastad tvångsverkstäl-
lighet inte kan preskriberas under den tid
som tvångsverkställighetsförfarandet pågår.
Strävan i förslaget har varit att dessa veder-
tagna principer skall framgå av skriven lag.

Även frågan om prövning av preskription
vid rättegång eller andra myndighetsförfa-
randen har varit oreglerad. I rättspraxis har
man stannat för olika tolkningar i fråga om
allmän och särskild preskription. I proposi-
tionen föreslås att bestämmelser också i detta
avseende tas in lagen. Enligt förslaget förut-
sätter beaktandet av preskription vid rätte-
gång en invändning av den part som vill åbe-
ropa preskription. En talan om en preskribe-
rad fordran förkastas således inte på domsto-
lens eget initiativ därför att domstolen inte på
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något annat sätt än genom den utredning som
parterna tillhandahåller har möjlighet att ut-
reda om en skuld har preskriberats eller om
preskriptionen har avbrutits. En annan sak är
att avbrytandet av preskription i princip hör
till de omständigheter som vid behov bör tas
upp till behandling genom de medel som den
materiella processledningen erbjuder. Borge-
nären måste vid behov kunna visa när och
hur en avbrytande åtgärd vidtagits.

I rättslitteraturen har man presenterat olika
synsätt på om preskriptionen av en fordran
skall beaktas på tjänstens vägnar vid utsök-
ning eller endast om gäldenären gör en in-
vändning om saken. Officialprincipen har en
klart starkare ställning i utsökning än i dom-
stolsförfarande. Enligt 2 kap. 1 § utsöknings-
lagen som ingår i förslaget skall preskriptio-
nen av en skuld liksom det att fristen för ut-
sökningsgrundens verkställbarhet löpt ut be-
aktas av utsökningsmyndigheterna på tjäns-
tens vägnar.

4.9. Offentlig stämning

Syftet med offentlig stämning är att få kän-
nedom om gäldenärens okända borgenärer
och att de förpliktelser som förblivit okända
skall upphöra. Det är nödvändigt att reda ut
okända skulder vid olika ändrings- och över-
gångssituationer, till exempel efter dödsfall
eller när en intressebevakare utses för att
sköta någons egendom. Samma behov före-
ligger när ett företag eller någon annan juri-
disk person upplöses. I alla dessa situationer
behövs en helhetsbild av gäldenärens förmö-
genhetsställning. När en borgenär officiellt
uppmanats att anmäla sitt anspråk, kan den
som ansökt om offentlig stämning och de öv-
riga rättsinnehavarna lita på den helhetsbild
som erhållits och handla på det sätt som situ-
ationen förutsätter.

I den nuvarande preskriptionsförordningen
ingår bestämmelser både om förfaringssätt
och de situationer där offentlig stämning kan
användas. I preskriptionsförordningen finns
bestämmelser om offentlig stämning på till
exempel en avlidens och en omyndig persons
borgenärer samt om offentlig stämning i
samband med äktenskapsskillnad. Däremot
finns bestämmelserna om offentlig stämning

vid upplösning av sammanslutningar i den
speciallagstiftning som gäller sammanslut-
ningen i fråga. De situationer i vilka offentlig
stämning kan användas och förutsättningarna
för detta bedöms utifrån den materiella lag-
stiftningen. För sammanhangets skull är det
också motiverat att bestämmelserna om för-
utsättningar finns i den lagstiftning som gäll-
er specialområdet i fråga och inte i den lag
där bestämmelserna om förfarandet finns. Då
är de lättare för den som tillämpar lagen att
hitta dem. I propositionen föreslås också att
systematiken ändras så att bestämmelserna
om förutsättningarna för offentlig stämning
delvis flyttas till ifrågavarande speciallag, så-
som ärvdabalken och lagen om förmyndar-
verksamhet. Samtidigt föreslås att bestäm-
melserna preciseras och moderniseras.

Syftet med offentlig stämning är oberoende
av det bakomliggande förfarandet gemen-
samt och ett enhetligt förfarande måste iakt-
tas med tanke på borgenärernas rättsskydd.
Därför är det fortfarande befogat att stäm-
ningsförfarandet och dess rättspåföljder re-
gleras i en enhetlig lag som tillämpas obero-
ende av den offentliga stämningens grund.
Den föreslagna lagen om offentlig stämning
är således en allmän lag med bestämmelser
om ansökan om offentlig stämning, utfärdan-
de av stämning och anmälan av fordringar.
Dessutom innehåller lagen bestämmelser om
upphörande av fordringsrätt till följd av för-
summelse att beakta den offentliga stäm-
ningen. Dessa bestämmelser tillämpas på alla
offentliga stämningar som söks med stöd av
speciallagstiftningen, om inte något annat fö-
reskrivs särskilt.

Avsikten med offentlig stämning är endast
att få kännedom om okända borgenärer och
göra upp en förteckning över dem, däremot
inte att utreda oklarheter i skuldförhållanden
eller behandla tvister. Att en fordran beaktas
i den offentliga stämningen innebär inte att
fordringsrätten fastställs på ett bindande sätt
för parterna och förpliktar således inte gälde-
nären till prestation. Därför är det befogat att
överväga om utfärdandet av offentlig stäm-
ning skall vara en uppgift för de allmänna
domstolarna eller om uppgiften passar bättre
för någon annan myndighet, till exempel ma-
gistraterna.

Trots sina begränsade syften tillhör den of-
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fentliga stämningen de allmänna domstolar-
nas kärnområde, det vill säga skuldförhållan-
den. För att de allmänna domstolarna också
framdeles skall ha behörigheten talar även
det faktum att boutredningsmän och intresse-
bevakare utses av dem och att vissa beslut
som gäller sammanslutningars likvidation
hör till dem. Till domstolsärendena hör också
konkurs och företagssanering i vilka det in-
går eller kan ingå ett kallelseförfarande som
regleras av specialbestämmelser men som i
sak kan jämföras med offentlig stämning.
När dessutom den offentliga stämningens
viktigaste rättsliga påföljd, upphörandet av
en skuld, skall avgöras vid domstol om den
är stridig och ofta i den domstol som utfärdat
den offentliga stämningen, har man ansett det
ändamålsenligt att låta den offentliga stäm-
ningen stå kvar som ett ärende som omfattas
av de allmänna domstolarnas behörighet. Inte
heller en överföring av ärenden som gäller
dödande av urkunder har ansetts vara behöv-
lig. Antalet ärenden av det slaget är förhål-
landevis litet och minskar hela tiden på grund
av övergången i de flesta fall från fysiska
värdepapper till värdeandelssystemet.

Ett syfte med den föreslagna lagen om of-
fentlig stämning är att göra stämningsförfa-
randet och dess rättverkningar effektivare.
Syftet står till denna del i samklang med den
föreslagna lagen om preskription av skulder.
Delvis används också likartade metoder för
att uppnå syftet, den viktigaste metoden är
den kortare frist som sätts ut i stämningen.
Den offentliga stämningen skall kungöras i
officiella tidningen senast tre månader före
den dag på vilken fordringarna senast skall
anmälas i stället för nuvarande sex månader.
Anmälningstiden förkortas således till hälften
av vad den är i dag. Dagens dataöverfö-
ringsmetoder gör att en sex månaders anmäl-
ningstid varken kan anses vara behövlig eller
effektiv. Enligt förslaget publiceras kungö-
relsen i officiella tidningen endast en gång i
stället för de tre gånger som krävs för tillfäl-
let.

Upprepad publicering av kungörelsen i of-
ficiella tidningen främjar egentligen inte in-
formationens tillgänglighet. Publiceringen
skulle ske på ett mycket effektivare och
snabbare sätt genom ett register som man får
tillgång till via Internet. I lagförslaget ingår

därför bestämmelser om bildandet av ett of-
fentligt kungörelseregister. I registret skulle
finnas uppgifter om anhängiga offentliga
stämningar och senare även om andra av
domstolar och myndigheter utfärdade kungö-
relser till borgenärer och andra rättsinnehava-
re. I registret kunde införas kungörelser som
gäller till exempel konkurs, företagssanering
och dödande av urkunder samt handelsregis-
termyndigheternas kungörelser om fusion
och diffusion av sammanslutningar.

En effektivering av den offentliga stäm-
ningen eftersträvas också så att förutom kän-
da borgenärer även andra parter vilkas rättig-
heter saken gäller skall uppges i samband
med ansökan. Sådana parter är till exempel
andra som ansvarar för en skuld, såsom bor-
gensmän. Dessa skall enligt förslaget få ett
likadant meddelande om kungörelsen som de
borgenärer som sökanden uppgett. Förfaran-
det kan enligt förslaget i enskilda fall förenk-
las så att de kungörelser och anmälningsupp-
gifter som är förknippade med en offentlig
stämning genom domstolsbeslut överförs på
boutredningsmannen för det dödsbo som är
sökande eller på någon annan person som
förordnats att utreda eller omhänderha sköt-
seln av gäldenärens egendom.

5. Proposit ionens ekonomiska
verkningar

5.1. Preskriptionsregelverkets verkningar

Syftet med propositionen är att skapa större
klarhet i skuldförhållandena och att säkerstäl-
la att skuldförhållandena kan redas ut inom
skälig tid. Detta främjar den ekonomiska
verksamheten och minskar de kostnader som
beredskap för oklara skuldansvar och beva-
randet av bevisning orsakar. Genom rättidig
indrivning och förebyggande av överraskan-
de betalningskrav kan man också hindra att
det uppstår betalningssvårigheter.

Den totala mängden av penningskulder och
andra förpliktelser är oerhört stor. Preskrip-
tionsfrågorna aktualiseras dock endast då
förpliktelserna inte uppfylls avtalsenligt.
Följden av att preskriptionstidens begynnel-
setidpunkt flyttas är att borgenären inte för-
väntas vidta några som helst åtgärder inom
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den avtalade kreditperioden. Borgenären för-
pliktas till aktivitet först när skulden förfaller
till betalning eller borgenären annars kan
förväntas framställa krav på gäldenären. Då
är det också i borgenärens eget intresse att
reda ut situationen och driva in sin fordran.

En tre år lång preskriptionstid i stället för
den tioåriga preskriptionstiden som kan av-
brytas kräver att borgenären vidtar avbrytan-
de åtgärder oftare än förut. Detta kräver dock
rätt lite extra arbete eftersom det fortfarande
inte finns några formkrav på hur avbrytandet
skall ske. Efter att en dom erhållits räcker det
att åtgärder för att avbryta preskription vidtas
vart femte år. Om det görs försök att driva in
skulden, blir mellanrummen mellan kontak-
terna och indrivningsåtgärderna sällan längre
än så. De krav som ställs på borgenären är
således inte större än vad som kan anses vara
normal omsorgsfullhet och god indrivnings-
sed.

I praktiken förknippas preskription med
privaträttsliga penningskulder. Borgenärerna
är oftast yrkesmässiga kreditgivare eller and-
ra näringsidkare, gäldenärerna antingen kon-
sumenter eller företag. Enligt insolvensstati-
stiken är största delen av borgenärerna priva-
ta företag. Enligt en undersökning från år
2000 var cirka 90 % av dem som ansökte om
utsökning privaträttsliga juridiska personer
och den största gruppen, det vill säga 60 %,
utgjordes av inkassobyråerna. De fysiska
personernas andel av borgenärerna var cirka
3 %. Eftersom preskriptionen av en skuld
inte alls uteslutande ansluter sig till insol-
venssituationer kan dessa statistiska uppgifter
endast användas för att erhålla en mycket
grov allmän bild av skuldförhållandena.

En analys av borgenärerna är av betydelse
för bedömningen av de ekonomiska verk-
ningarna. Utöver de kostnader som avbrotts-
åtgärderna orsakar måste man beakta risken
att skulder kan preskriberas till följd av pri-
vata borgenärers okunskap. I propositionen
har man dock strävat efter att en ändring i
nuläget inte skall vara stor när det gäller de
fordringar som är typiska för privatpersoner.
I krediter mellan närstående personer avtalar
man i allmänhet inte om fast bestämda förfal-
lodagar och således tillämpas den tioåriga
preskriptionstiden fortfarande när det gäller
dem. För brotts- och personskadornas del fö-

reslås specialbestämmelser som lindrar pre-
skriptionen. När det gäller fordringar som
följer av anställning föreslås det särskilda be-
stämmelser om längre preskriptionstid i ar-
betsavtalslagen. Borgen har redan en treårig
preskriptionstid och således gör propositio-
nen till denna del inte regressfordringarnas
preskriptionstider strängare. Med beaktande
av att ovan nämnda skulder utgör huvuddelen
av alla privatpersoners fordringar, kan inte
reformen av preskriptionsregelverket anses
skapa några större ekonomiska risker för de
privata borgenärerna.

5.2. Kostnaderna för offentlig stämning

I propositionen föreslås inga ändringar till-
lämpningsområdet för offentlig stämningen.
Däremot föreslås åtgärder för att effektivera
det förfarande som används för att kungöra
offentlig stämning.

Förfarandet påskyndas av en stämningstid
som är minst tre månader i stället för nuva-
rande sex månader. Samtidigt minskas anta-
let kungörelser i officiella tidningen till en i
stället för tre. Detta minskar sökandens kost-
nader eftersom sökanden är den som betalar
annonskostnaderna i officiella tidningen. De
kostnader som detta förfarande orsakar sö-
kanden sjunker med hälften från de nuvaran-
de. En kungörelse kostar 65-165 euro, bero-
ende på dess längd.

Enligt förslaget bildas ett register över of-
fentliga stämningar i vilket också andra kun-
görelser utfärdade av allmänna domstolar
och myndigheter kan införas. Uppgifterna i
registret kan tas från domstolarnas sakregis-
ter och föras hos rättsregistercentralen med
hjälp av automatisk databehandling. Enligt
en preliminär uppskattning skulle bildandet
av ett register kräva cirka ett halvt årsverke i
sin helhet. Kostnaderna för att bilda och föra
registret räknas som rättsregistercentralens
omkostnader.

Beslut om införande i registret av övriga
myndigheters, närmast handelsregistermyn-
digheternas, kungörelser samt om täckande
av kostnaderna fattas först senare.

Meningen är att det inte skall kosta något
för användarna att bläddra i registret. Kost-
naderna för att upprätthålla registret skall
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täckas ansökningsavgifterna. Registreringen
orsakar endast kostnader om cirka 2 euro per
kungörelse som domstolen utfärdar.

6. Beredningen av proposit ionen

I december 1999 tillsatte justitieministeriet
en kommission som hade till uppgift att utar-
beta ett förslag till ny lagstiftning om pre-
skription av fordringar och offentlig stäm-
ning samt förslag till ändringar genom vilka
specialbestämmelserna om preskription skul-
le fås enhetliga. Dessutom skulle kommis-
sionen överväga behovet av en revision av
till exempel lagstiftningen om insättning av
betalningar och dödande av urkunder.

Kommissionen föreslog i sitt betänkande i
juni 2001 (KB 2001:4) att den allmänna pre-
skriptionsförordningen ersätts med en ny lag
om preskription av skulder och en lag om of-
fentlig stämning. Till betänkandet hörde även
förslag till ändring av 19 lagar.

Sammanlagt 49 utlåtanden gavs om kom-
missionens förslag. Ett sammandrag av dessa
utlåtanden har utarbetats vid justitieministe-
riet.

Alla remissinstanser ansåg en helhetsre-
form av preskriptionslagstiftningen vara be-
hövlig. Förslagen om en kortare preskrip-
tionstid och om preskriptionstidens begyn-
nelsetidpunkt vann allmänt gehör. I vissa ut-
låtanden ansågs dock att en kortare preskrip-
tionstid skulle kunna försämra särskilt de
privata borgenärernas, till exempel arbetsta-
garnas, ställning.

Den slutliga preskription som kommissio-
nen föreslog delade däremot remissinstanser-
na i två läger. Enligt kommissionens förslag
hade en skuld preskriberats 15 år efter en
laga kraft vunnen dom eller 20 år efter skul-
dens förfallodag.

Propositionen har utarbetats utifrån kom-
missionens förslag, men den innehåller inga
bestämmelser om slutlig preskription av
skuld. Ett antal mindre preciseringar har ock-
så gjorts till följd av remissutfallet. Den sär-
skilda preskriptionsbestämmelse som före-
slås i arbetsavtalslagen har utarbetats till-
sammans med arbetsministeriet och de vikti-
gaste löntagar- och arbetsgivarcentralorgani-
sationerna.

7. Andra omständigheter som in-
verkat på proposit ionens inne-
håll

7.1. Samband med andra propositioner

Regeringens proposition med förslag till
lag om ändring av utsökningslagen innehåller
förslag till bestämmelser om en tidsfrist för
utsökningsgrundens verkställbarhet. En ut-
sökningsgrund i vilken en fysisk person har
förelagts en betalningsskyldighet är verk-
ställbar i 15 års tid. Om borgenären är en fy-
sisk person eller om en ersättningsfordran be-
ror på ett brott för vilket gäldenärens har
dömts till fängelse eller samhällstjänst är
tidsfristen dock 20 år. Dessutom innehåller
propositionen ett förslag om att man vid ut-
sökning på tjänstens vägnar måste beakta så-
väl fristen för utsökningsgrunden verkställ-
barhet som fordrans preskription. Lagen av-
ses träda i kraft i början av år 2003.

I sak handlar tidsfristen för utsöknings-
grundens verkställbarhet och den av kom-
missionen föreslagna slutliga preskriptionen
av en skuld om samma fråga. Det har dock
ansetts var mer ändamålsenligt att genom in-
solvenslagstiftningen ingripa i de problem
som skapas av långa indrivningstider snarare
än genom den allmänna civilrättsliga lag-
stiftningen.

Den föreslagna ändringarna i utsökningsla-
gen har beaktats i propositionen. Eftersom
behandlingen av lagförslagen sker samtidigt
har man inte i lagtexten tagit in direkta hän-
visningar till de föreslagna bestämmelserna i
utsökningslagen. Det beror på utsökningslag-
förslagets tidtabell om hänvisningarna i pre-
skriptionslagen kan preciseras under riks-
dagsbehandlingen.

I ansökan om offentlig stämning och vid
behandlingen iakttas vad som föreskrivs om
behandlingen av ansökningsärenden vid all-
män underrätt. Lagen om behandling av an-
sökningsärenden vid allmän underrätt
(307/1986) upphävs vid ingången till år 2003
och ersätts med bestämmelser som tas in i
8 kap. rättegångsbalken (768/2002). I riksda-
gen pågår för närvarande behandlingen av
lagen om elektronisk kommunikation i myn-
digheternas verksamhet (RP 17/2002 rd).
Meningen är att den skall ersätta lagen om
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elektronisk telekommunikation i rättegångs-
ärenden (594/1993). I lagen om offentlig
stämning föreslås inga direkta hänvisningar
till ovan nämnda lagar och således påverkar
inte behandlingen av lagförslagen och ikraft-
trädandet av lagarna denna proposition.

7.2. Samband med internationella fördrag

Den internationella handeln med varor re-
gleras i en konvention om preskription i in-
ternationell köp som ursprungligen antogs i
New York år 1974 och sedan ändrades i
Wien 1980. Konventionen i fråga har inter-
nationell giltighet, men antalet fördragsslu-
tande parter har förblivit mindre än till ex-
empel i konventionen om internationella köp
av varor. Finland har inte ratificerat konven-
tionen om preskription. Av till exempel EES-
staterna är det endast Norge som har anslutit
sig till konventionen.

Konventionen gäller internationella köp av
varor där säljaren och köparen har sina verk-
samhetsställen i olika länder. Konventionen
gäller endast avtal mellan näringsidkare och
sålunda hör till exempel konsumentköp inte
till dess tillämpningsområde. Konventions-
staterna kan göra en reservation, enligt vilken
de inte tillämpar konventionen om två eller
flera stater har likartade rättssystem och sta-
terna vill ge dessa rättsystem företräde. Nor-
ge har gjort en reservation av detta slag i frå-

ga om de övriga nordiska länderna.
Preskriptionstiden är enligt konventionen

fyra år och den börjar löpa när skulden för-
faller till betalning eller det sker ett avtals-
brott. Om kravet följer av svek, börjar pre-
skriptionstiden löpa när sveket uppdagades
eller rimligen kunde ha uppdagats. Borgenä-
ren kan avbryta preskriptionen endast genom
anhängiggörande av talan eller motsvarande
handling, däremot inte genom till exempel ett
skriftligt krav. Gäldenärens betalning eller
något annat uttryckligt erkännande avbryter
preskriptionen och en ny preskriptionstid
börjar löpa.

För det första är det rätt få stater som har
anslutit sig till denna konvention och dess
tillämpningsområde är begränsat. För det
andra reagerar parterna i internationella avtal
i allmänhet inom en mycket kortare tid än
fyra år på motpartens felaktiga prestationer.
När fyra år förflutit hindrar bevissvårigheter-
na i praktiken en part från att anhängiggöra
en rättegång, särskilt om detta måste ske i en
främmande stat. Konventionen torde inte
vara av särskilt stor praktisk betydelse.

När enligt propositionen den allmänna pre-
skriptionstiden som är tio år förkortas till
mycket nära den fyra år långa preskriptions-
tiden som föreskrivs i konventionen, har det
inte ansetts vara behövligt att ge ett förslag
till lagstiftning för godkännande av ifrågava-
rande konvention.
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DETALJMOTIVERING

1. Lagförslagen

1.1. Lag om preskription av skulder

Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde. Enligt bestäm-
melsen om tillämpningsområde i paragrafens
1 mom. gäller lagen preskription av penning-
skulder och andra förpliktelser. Preskriptio-
nen är en följd av borgenärens passivitet, om
borgenären inte vidtar åtgärder för att driva
in skulden och inte heller på något annat sätt
inom skälig tid påminner gäldenären om
dennes prestationsskyldighet.

Preskription av skulder baserar sig på lop-
pet av tid. Preskriptionen sker direkt med
stöd av lag, utan att det behövs några åtgär-
der från parternas sida eller några myndig-
hetsbeslut. I samband med preskriptionen ser
man inte på den ekonomiska ställning som
parterna i skuldförhållandet har och inte hel-
ler på förfarandet vid skuldsättningen eller
betalningen av skulden. Således skiljer sig
preskriptionen av skulder väsentligt från till
exempel skuldsaneringen för privatpersoner,
där förutsättningarna för och hindren mot sa-
neringen är klart definierade i lag och där
ändringar av skuldens belopp och betalnings-
tidtabellen grundar sig på domstolsbeslut.

Preskriptionens rättsverkan är att gäldenä-
ren befrias från sin prestationsskyldighet.
Preskriptionen är i denna mening framför allt
ett skydd för gäldenären. De grundläggande
begrepp som används i lagens rubrik och i
lagtexten är därför skulder och preskriptio-
nen av dem. I tidigare lagstiftning såg man
på preskriptionen ur borgenärens synvinkel
och då ansågs preskriptionen vara en av de
grunder på vilka borgenärens fordringsrätt
upphör. Skillnaden i terminologi har ingen
materiell betydelse eftersom den omständig-
heten att gäldenärens prestationsskyldighet

upphör samtidigt innebär att borgenärens
fordringsrätt upphör. Terminologin i försla-
get är motiverad också för att ordet skuld är
ett kort allmänspråkligt ord som är lätt att
förstå, medan de alternativa orden fordrings-
rätt och fordran hör till den juridiska vokabu-
lären.

Med skulder avses i den föreslagna lagen
förutom penningskulder även andra förplik-
telser. Den föreslagna lagen har ett allmänt
tillämpningsområde som motsvarar tillämp-
ningsområdet i 1 § preskriptionsförordning-
en. Lagen tillämpas enligt förslaget således
på alla slags förpliktelser oberoende av om
de gäller pengar, varor, tjänster eller andra
prestationer. Också skyldigheten att avhålla
sig från någon åtgärd är en i lagen avsedd
förpliktelse.

I praktiken utgör penningskulderna den
överlägset mest betydande gruppen av skul-
der. Frågor som gäller preskription av andra
förpliktelser blir sällan aktuella. Detta beror
på att man i praktiken i stället för prestation
in natura kräver en penningprestation. Om
till exempel en avtalad varuprestation inte
sker, kräver borgenären i allmänhet inte att
varorna avlämnas utan en penningersättning
för avtalsbrottet.

I enlighet med vad som beskrivs i avsnitt
4.6, gäller preskriptionen endast förpliktelser
och inte sakrätter såsom ägande- eller nytt-
janderätt. Ett krav som till exempel gäller
återställande av äganderätten när säljaren av
en fastighet åberopar ogiltigheten av ett köp
preskriberas således inte. Om en fastighet
däremot har överlåtits vidare till en part som
till följd av godtrosskydd har rätt att hålla
fastigheten, kan den person som förlorat fas-
tigheten framställa ett skadeståndskrav på sin
egen avtalspart. Då är det fråga om en vanlig
skuld och preskriptionsbestämmelserna blir
tillämpliga. Även om sakrätterna inte pre-
skriberas, kan tidens lopp ha verkningar ock-
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så för deras del. Ogiltigheten av en rättshand-
ling måste åberopas inom skälig tid och om
den riktiga ägaren är passiv under en lång tid,
kan denne förlora sin äganderätt.

Också panträtten är en sakrätt som har
rättsverkningar för tredje parter utanför av-
talsförhållandet, till exempel ägarens övriga
borgenärer. Panträtten är dock inte en själv-
ständig rätt utan den är förknippad med en
viss förpliktelse. När förpliktelsen upphör,
förlorar också panträtten i allmänhet sin be-
tydelse. Även om en skuld som skyddas med
en pantsäkerhet hör till den föreslagna lagens
tillämpningsområde kvarstår borgenärens rätt
att få prestation ur pantegendomen med stöd
av 16 § i den föreslagna lagen oberoende av
om skulden preskriberas. Till den del som
säkerhetens värde inte räcker till för att täcka
den preskriberade skulden, är skulden inte
indrivbar.

Från obligationsrätterna särskiljer man
också de familjerättsliga och bolagsrättsliga
grundförhållandena. Ett sådant grundförhål-
lande är till exempel underhållsskyldigheten i
äktenskapslagen och aktieägarens rättigheter
i förhållande till bolaget. Även om grundför-
hållandet inte preskriberas, kan de rättigheter
som blivit självständiga, såsom dividender
som förfallit till betalning, preskriberas. Obe-
roende av grundförhållandets karaktär hör en
sådan konkret penningskuld till tillämp-
ningsområdet för de allmänna preskriptions-
bestämmelserna. Om rättsgrunden för en
återkommande prestation är obligationsrätts-
lig, såsom skyldigheten att periodiskt erlägga
skadestånd, kan också grundförhållandet pre-
skriberas enligt de allmänna bestämmelserna.

Med tanke på lagens tillämpningsområde är
det inte av någon betydelse om skulden har
uppstått till följd av ett avtal eller direkt med
stöd av lag. Ett skuldförhållande som grundar
sig på ett avtal kan uppstå i samband med
kreditgivning eller till exempel till följd av
att ett köp inte ingås som ett kontantköp var-
vid köpeskillingen kvarstår som en skuld. I
de flesta av de vardagliga tjänsteavtalen, till
exempel telefon- och elektricitetsavtalen,
sker faktureringen i efterskott på basis av
konsumtionen. En skuld kan uppstå också på
så sätt att köpeföremålet har ett fel som ska-
par en rätt för köparen att få prisavdrag eller
skadestånd. Också de ersättningar som grun-

dar sig på skadeståndslagen är skulder.
Tillämpningen av lagen har inte i 1 mom.

begränsats till att gälla enbart förpliktelser
som följer av förmögenhetsrättsliga rättsför-
hållanden. Tillämpningsområdet är allmänt
också på så sätt att det omfattar alla förplik-
telser oberoende av om gäldenären och bor-
genären är privatpersoner eller privaträttsliga
eller offentligrättsliga samfund. Partskonstel-
lationen påverkar inte lagens tillämpnings-
område och inte heller preskriptionstidens
längd eller borgenärens rätt att avbryta skul-
dens preskription. Det bör dock observeras
att många skulder som har offentligrättslig
grund lämnas utanför lagens tillämpningsom-
råde med stöd av 2 mom.

I paragrafens 2 mom. finns bestämmelser
som begränsar lagens tillämpningsområde.
På de skuldförhållanden som avses i momen-
tet tillämpas inte de allmänna bestämmelser-
na om preskription, utan uteslutande pre-
skriptionsbestämmelserna i de speciallagar
som gäller skuldförhållandena i fråga. Be-
stämmelserna i dessa lagar om beräkning av
frister, om borgenärens rätt att avbryta pre-
skriptionen och om rättsverkningarna av pre-
skription avviker så mycket från de allmänna
bestämmelserna om preskription att det inte
är befogat att tillämpa dem samtidigt. Be-
stämmelserna i preskriptionslagen kan högst
vara av betydelse för tolkningen.

Enligt momentets 1 punkt omfattar till-
lämpningsområdet inte skatter, offentliga av-
gifter och andra penningfordringar som kan
drivas in genom utsökning utan dom eller be-
slut. Bestämmelsen hänvisar till skatteutsök-
ningslagen, enligt vilken de fordringar som
avses i bestämmelsen preskriberas slutligt ef-
ter fem år räknat från början av det kalender-
år som följer på fastställandet eller debitering
av skatten. Preskriptionstiden i skatteutsök-
ningslagen kan överhuvudtaget inte avbrytas.
Även om preskriptionstiden har löpt ut, kan
betalning av en skuld erhållas ur värdet av en
pantsäkerhet eller sådana tillgångar som har
utmätts eller hör till ett dödsbo.

Skatteutsökningslagen tillämpas enligt la-
gens 1 § förutom på skatter och offentliga
avgifter även på andra offentligrättsliga eller
därmed jämförbara penningfordringar, om
det finns särskilda bestämmelser om detta i
någon annan lag eller i en förordning. Skatter
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är de skatter som debiteras för staten, kom-
munerna, den evangelisk-lutherska kyrkan
och den ortodoxa kyrkans församlingar och
offentliga avgifter är bland annat de avgifter
som debiteras för statliga myndigheters pre-
stationer, de avgifter som debiteras i sam-
band med beskattningen liksom de offentlig-
rättsliga avgifter som debiteras för kommu-
nerna enligt lag eller enligt en av en statlig
myndighet fastställd taxa, till exempel social-
och hälsovårdens avgifter. Offentligrättsliga
fordringar är enligt en förordning som getts
med stöd av skatteutsökningslagen till exem-
pel årliga betalningar av lån som beviljats av
staten samt i allmänhet alla penningfordring-
ar som är offentligrättsliga eller debiteras i
offentligrättslig ordning och som enligt nå-
gon annan lag eller förordning kan utsökas
utan dom eller beslut. I alla de fordringar
som debiteras enligt skatteutsökningslagen är
borgenären inte ett offentligt samfund och en
i praktiken betydande grupp utgörs av de av-
gifter som debiteras för lagstadgade försäk-
ringar. Hänvisningar till skatteutsökningsla-
gen eller bestämmelser enligt vilka fordran är
direkt verkställbar finns i över hundra för-
fattningar.

För klarhetens skull har i momentets
2 punkt tagits in en bestämmelse om att den
föreslagna lagen inte tillämpas på böter, för-
verkandepåföljder och andra straffrättsliga
påföljder. Bestämmelser om preskription av
straffrättsliga påföljder finns i 8 kap. straffla-
gen. Ett bötesstraff förfaller fem år efter att
den lagakraftvunna domen meddelades, om
inte den bötfällde ådömts ett förvandlings-
straff före det. Detsamma gäller samfundsbot
och vite, vilka inte kan förvandlas till fängel-
se. Dessa preskriptionstider kan inte heller
avbrytas.

En straffrättslig förverkandepåföljd förfal-
ler enligt 8 kap. 12 § strafflagen när tio år
förflutit från den dag den lagakraftvunnen
domen meddelades. Den långa preskriptions-
tiden för förverkandepåföljder har motiverats
med att den motsvarat de allmänna bestäm-
melserna i preskriptionsförordningen samt
med att ett hot som kan förliknas vid det som
finns i fråga om förvandlingsstraff för böter
inte ansluter sig till förverkandepåföljder.
Även om den preskriptionstid som löper efter
en dom enligt förslaget förkortas väsentligt,

föreslås det inte att preskriptionstiden för
förverkandepåföljder ändras i samband med
detta. När det gäller förverkandepåföljder så
finns det ingen möjlighet för borgenären att
avbryta preskriptionen och förlänga indriv-
ningstiden. Den frist som gäller förverkande-
påföljder är således samtidigt den slutliga
preskriptionstiden.

Också vite och hot om tvångsutförande el-
ler avbrytande står enligt 2 punkten utanför
den föreslagna lagens tillämpningsområde.
Angående den tid inom vilken ett beslut om
verkställighet av ett av en myndighet förelagt
vite eller något annat hot kan fattas före-
skrivs i 13 och 15 § viteslagen (113/1990)
och angående preskription av utdömt vite i
8 kap. 11 § strafflagen. Enligt bestämmelsen
gäller för preskription av förelagt vite vad
som föreskrivs om preskription av böter. Så-
ledes är preskriptionstiden för vite fem år,
om vitet inte har förvandlats till böter. Er-
sättningar för verkställighet av hot om
tvångsutförande och avbrytande preskriberas
åter slutligt efter fem år enligt en hänvis-
ningsbestämmelse på det sätt som föreskrivs
i skatteutsökningslagen.

Enligt 3 punkten i momentet tillämpas la-
gen inte när det är fråga om förmåner som
följer av pensions- eller sociallagstiftningen
eller lagstadgade försäkringar eller som beta-
las av offentliga medel. Med förmåner avses
pensioner, ersättningar för inkomstbortfall el-
ler sakskador samt prestationer som beviljats
för vissa projekt eller viss verksamhet eller
som stöder förmånstagarens ekonomi.

Den lagstiftning som avses i denna punkt
gäller många olika områden och är oenhetlig.
Även om begreppet sociallagstiftning kan
anses vara mångtydigt, torde det i praktiken
inte orsaka några problem eftersom det i all-
mänhet i lagarna i fråga finns utförliga be-
stämmelser om frister vilka i egenskap av
specialbestämmelser blir tillämpliga i vilket
fall som helst.

Med pensions- och sociallagstiftning avses
här de lagar som gäller social trygghet och
hälsovård. Regleringen omfattar både offent-
liga och privaträttsliga samfunds förpliktelser
där förmånstagaren är en privatperson. Till
socialrätten hör olika lagstadgade socialför-
säkringar, såsom folkpensionslagen
(347/1956), lagen om pension för arbetstaga-
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re (395/1961) och de övriga förvärvspen-
sionslagarna, lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948) och lagen om utkomstskydd för
arbetslösa (602/1984) samt brottsskadelagen
(935/1973). Lagar som gäller sociala bidrag
är till exempel lagen om moderskapsunder-
stöd (477/1993), barnbidragslagen
(796/1992), lagen om stöd för hemvård och
privat vård av barn (1128/1996), lagen om
bostadsbidrag (408/1975) och lagen om stu-
diestöd (65/1994). Den allmänna lag som
gäller socialvård är socialvårdslagen
(710/1982) och den kompletteras bland annat
av lagen om utkomststöd (1412/1997).

Lagar som gäller lagstadgade försäkringar
är trafikförsäkringslagen (279/1959) och pa-
tientskadelagen (585/1986). Ersättningarna
ur frivilliga försäkringar är däremot skulder
som grundar sig på privaträttsliga avtal. Ut-
gångspunkten är således att försäkringser-
sättningarna hör till preskriptionslagens till-
lämpningsområde, men det bör observeras att
lagen om försäkringsavtal innehåller special-
bestämmelser om preskription.

Mottagarna av förmåner som betalas av of-
fentliga medel kan förutom privatpersoner
vara näringsidkare och offentliga samfund.
Enligt lagen om stödjande av företagsverk-
samhet (1068/2001) kan i statsunderstöd be-
viljas investeringsstöd, utvecklingsstöd för
små och medelstora bolag och stöd för före-
tags verksamhetsmiljö. Om stöd till jordbruk
och utveckling av landsbygden föreskrivs
bland annat i lagen om finansiering av lands-
bygdsnäringar (329/1999). Också de statsan-
delar och finansieringsbidrag som beviljas
kommunerna är här avsedda förmåner som
bestämmelserna i preskriptionslagen inte
skall tillämpas på.

Däremot föreslås det inte att skulder som
följer av återkrav skall lämnas utanför till-
lämpningsområdet. I speciallagstiftningen
finns en stor mängd bestämmelser om både
förutsättningarna för återkrav, det beslutsfat-
tande som gäller återkrav och den tid inom
vilket återkrav skall ske. Reglering av pre-
skriptionstider och frister finns dock inte på
alla områden. Även om det kan vara besvär-
ligt att tillämpa många olika slag av bestäm-
melser om frister och den allmänna preskrip-
tionslagen samtidigt, skulle det vara ett ännu
större missförhållande att helt lämna återkrav

av förmåner utanför preskriptionslagstift-
ningen. Det skulle strida mot preskriptions-
lagstiftningens syften om avsaknaden av en
specialbestämmelse ledde till att återkrav
kunde ske när som helst utan tidsgränser. I en
återkravssituation är gäldenären i behov av
särskilt skydd eftersom denne i allmänhet
inte kan förväntas känna till förutsättningarna
för återkrav och således sin eventuella betal-
ningsförpliktelse.

Momentets 4 punkt gäller skulder som an-
sluter sig till underhållsbidrag för barn. Peri-
odiskt underhållsbidrag jämte dröjsmålsrän-
tor preskriberas enligt 16 c § lagen om un-
derhåll för barn efter fem år räknat från bör-
jan av det år som följer på det år då under-
hållsbidraget förfallit till betalning. Detsam-
ma gäller underhållsbidrag som betalas en
gång för alla. Denna preskriptionstid kan inte
avbrytas, men underhållet kan drivas in ur
egendom som ställts i pant eller medel som
utmätts eller som hör till konkursboet.

Enligt 16 § lagen om underhållstrygghet
(671/1998) preskriberas kommunens regress-
fordran i enlighet med nämnda principer
inom fem år från början av året som följer på
det år under vilket underhållsstödet har be-
talts. Efter denna tidpunkt får underhållsstöd
som kommunen betalat till barn inte drivas in
av den underhållsskyldige.

2 §. Förhållandet till specialbestämmelser.
Paragrafen gäller förhållandet mellan pre-
skriptionslagen och de preskriptionsbestäm-
melser som finns någon annanstans i lagstift-
ningen. Fastän det i propositionen föreslås att
vissa grundläggande privaträttsliga bestäm-
melser om preskription skall upphävas eller
ändras kommer det i lagstiftningen att finnas
kvar en hel del bestämmelser om preskription
och tiden för väckande av talan. I enlighet
med vad som framgår av avsnitten 1.3 och
4.6, utgör dessa specialbestämmelser en till
sitt innehåll och tillämpningsområde mycket
heterogen grupp. Av bestämmelserna fram-
går det i allmänhet inte hur specialbestäm-
melsen påverkar tillämpningen av de allmän-
na preskriptionsbestämmelserna.

Enligt allmänna principer åsidosätter en
specialbestämmelse en allmän bestämmelse.
Enligt paragrafens 1 mom. tillämpas be-
stämmelserna i preskriptionslagen dock som
kompletterande bestämmelser. Bestämmel-
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serna i preskriptionslagen blir tillämpliga till
den del som det inte uttryckligen föreskrivs
något annat i en speciallag. I många special-
bestämmelser anges också endast den tid
inom vilken skulden preskriberas. Då är det
bestämmelserna i preskriptionslagen som an-
ger hur preskriptionen kan avbrytas och vilka
rättsverkningar avbrytandet och preskriptio-
nen har.

Det är enligt den gällande lagstiftningen
oklart om den tioåriga preskriptionstiden i
preskriptionsförordningen skall tillämpas
jämsides med de preskriptionstider som spe-
cialbestämmelserna anger. Frågan blir för
närvarande aktuell i synnerhet då den pre-
skriptionstid som finns i specialbestämmel-
sen börjar löpa när skulden förfaller till be-
talning. Då är det möjligt att den allmänna
preskriptionstiden som räknas från rättgrun-
dens uppkomst hinner löpa ut före den sär-
skilda preskriptionstid som räknas från en
senare tidpunkt. Om bestämmelserna tilläm-
pas jämsides, kan gäldenären åberopa pre-
skription enligt preskriptionsförordningen
även om den särskilda preskriptionstiden inte
ännu har löpt ut eller om den inte ens har
börjat löpa. Om det anses att det endast är
specialbestämmelsen som skall tillämpas,
kan inte skulden preskriberas enligt bestäm-
melserna i preskriptionsförordningen.

I vissa specialbestämmelser har en uttryck-
lig ståndpunkt tagits till denna tillämpnings-
fråga. Enligt 11 kap. 1 e § konsumentskydds-
lagen och 19 § borgenslagen tillämpas de
preskriptionstider som avses i nämnda lag-
rum jämsides med bestämmelserna i pre-
skriptionsförordningen. Om inte specialbe-
stämmelsen innehåller motsvarande hänvis-
ningar, måste frågan avgöras med hjälp av
tolkning. Klara tolkningsregler finns dock
inte, utan rättslitteraturen säger att frågan om
eventuell jämsides tillämpning måste avgöras
från fall till fall med beaktande av de syften
som den särskilda preskriptionsbestämmel-
sen har.

Enligt den första meningen i den föreslagna
paragrafens 1 mom. skall en bestämmelse i
någon annan lag om preskriptionstiden för en
skuld iakttas i stället för den preskriptionstid
som föreskrivs i preskriptionslagen. Preskrip-
tionstider som följer av olika lagar tillämpas
således inte samtidigt, utan det är endast den

preskriptionstid som anges i specialbestäm-
melsen som blir tillämplig. Detta motsvarar
den lösning som preskriptionslagen företrä-
der, enligt vilken varje skuld har en enda pre-
skriptionstid som kan avbrytas.

En annan med jämsides tillämpning för-
knippad fråga är huruvida en specialbestäm-
melse om preskription begränsar möjlighe-
terna att framställa ett krav med någon annan
rättsgrund än den som bestämmelsen egentli-
gen gäller. Borgenären kan i vissa fall fram-
ställa ett krav så att han åberopar både ett av-
tal och en utomkontraktuell grund eller både
objektivt ansvar och culpaansvar. I vissa be-
stämmelser har skillnaderna mellan ansvars-
grunderna beaktats. En sådan bestämmelse är
till exempel 2 kap. 14 § 3 mom. lagen om
öppna bolag och kommanditbolag
(389/1988), enligt vilken de särskilda pre-
skriptionstider som annars tillämpas på en
bolagsmans ansvar inte gäller skadeståndsta-
lan som grundar sig på en straffbar gärning.

Enligt 1 § skadeståndslagen tillämpas ska-
deståndslagen inte på avtalsförhållanden.
Därför är det klart att borgenärerna inte har
kunnat åberopa den preskriptionstid som
finns i skadeståndslagen gentemot sina av-
talsparter. När det gäller utomkontraktuellt
ansvar har däremot bestämmelserna i skades-
tåndslagen om ansvar på grund av vållande
ansetts kunna tillämpas jämsides med en spe-
cialbestämmelse om objektivt ansvar.

Enligt den andra meningen i den föreslagna
paragrafens 1 mom. hindrar inte preskrip-
tionstiden i en specialbestämmelse borgenä-
ren att framställa ett krav med någon annan
rättsgrund än den som avses i specialbe-
stämmelsen. Borgenären kan således fram-
ställa sitt krav direkt med stöd av skades-
tåndslagen, också om den fordran som grun-
dar sig på en speciallag är preskriberad. Till
exempel ett ersättningskrav för en person-
skada som orsakats av en felaktig produkt
kan framställas trots att den tid som före-
skrivs i 9 § produktansvarslagen har löpt ut,
om de förutsättningar som skadeståndslagen
föreskriver för ansvar på grund av vållande
föreligger. Tillämpningssituationer av detta
slag uppstår dock i framtiden mera sällan än
förut, eftersom den tidpunkt vid vilken pre-
skriptionstiden föreslås börja löpa är den-
samma som i nyare specialbestämmelser. Det
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finns bara ett fåtal specialbestämmelser en-
ligt vilka skadevållaren har objektivt ansvar
och fordran har en klart kortare preskrip-
tionstid än den föreslagna.

Efter att en dom eller någon annan utsök-
ningsgrund har meddelats övergår man enligt
2 mom. alltid till att endast tillämpa preskrip-
tionslagens bestämmelser. Efter en dom-
stolsbehandling finns det inte längre några
med utredningen av skuldens grund förknip-
pade orsaker till att fortsätta tillämpa pre-
skriptionstiderna i specialbestämmelser. När
en lagakraftvunnen dom har meddelats för-
längs preskriptionstiden enligt 13 § 2 mom.
till fem år. Det vedertagna synsättet har ock-
så tidigare varit att det uteslutande är be-
stämmelserna i preskriptionsförordningen
som skall tillämpas efter att en dom eller nå-
gon annan utsökningsgrund har meddelats.

Specialbestämmelserna kan, såsom konsta-
teras i den allmänna motiveringen, indelas i
preskriptionsbestämmelser och bestämmelser
om tiden för väckande av talan. I många fall
går det inte att säga varför man valt ett visst
regleringssätt. Det är inte heller ändamålsen-
ligt att dra några långt gående slutsatser av
denna differentiering till exempel med tanke
på rättsverkningarna av ett överskridande av
den utsatta tiden. Enligt paragrafens 3 mom.
tillämpas ovan beskrivna bestämmelser om
förhållandet mellan specialbestämmelser och
preskriptionslagen också när det i en special-
bestämmelse är fråga om den tid som utsatts
för väckande av talan. Förutom tiden för
väckande av talan tillämpas således inte de i
preskriptionslagen föreskrivna preskriptions-
tider som kan avbrytas. Till den del som det
inte i specialbestämmelsen om tiden för
väckande av talan finns en uttrycklig undan-
tagsbestämmelse, tillämpas preskriptionsla-
gen såsom kompletterande bestämmelser. Ef-
ter att tiden för väckande av talan har löpt ut
anses skulden ha preskriberats och 14—20 §
blir tillämpliga.

Om det i bestämmelsen krävs att talan skall
väckas eller skulden skall sökas ”lagligen”
inom en viss tid, är det dock klart att den be-
stämda tiden inte kan förlängas genom fritt
formulerade avbrytande åtgärder. Nuförtiden
är det i viss mån oklart om en utsatt tid kan
avbrytas genom andra åtgärder än genom att
väcka talan. Enligt förslaget jämställs med

väckande av talan också alla andra i 11 §
nämnda rättsliga åtgärder för avbrytande. Ef-
ter en lagakraftvunnen dom kan skulden av-
brytas också utan iakttagande av formföre-
skrifter.

I vissa lagar, såsom växellagen och check-
lagen, finns det dock undantagsbestämmelser
enligt vilka väckande av talan inte är tillräck-
ligt för att avbryta preskriptionen, utan det
krävs att en stämning delges. Dessa bestäm-
melser baserar sig på internationella förplik-
telser som förutsätter enhetliga förfaranden i
olika länder. Dessa undantagsbestämmelser
skall fortsättningsvis tillämpas.

3 §. Lagens tvingande natur. Enligt para-
grafens 1 mom. är bestämmelserna i lagen
tvingande på så sätt att avvikelser från dem
inte får göras till nackdel för gäldenären.
Detta svarar mot gällande rätt även om det
inte finns någon skriven regel om saken.
Också preskriptionstiderna i specialbestäm-
melserna är tvingande på samma sätt.

Indisposiviteten innebär att avtalsvillkor
som uppskjuter preskriptionen är ogiltiga.
Genom avtal kan man till exempel inte för-
länga preskriptionstiden från tre år till fem år
eller bestämma att skulden i fråga överhu-
vudtaget inte preskriberas. Inte heller pre-
skriptionstidens begynnelse kan flyttas till en
senare tidpunkt till exempel så att preskrip-
tionen av ersättning för avtalsbrott börjar
löpa först när den ena parten har framställt ett
konkret krav. Utan verkan är också villkor
enligt vilka preskriptionen kan avbrytas på
något annat sätt än det som lagen tillåter.

Partskonstellationen mellan borgenären och
gäldenären har ingen betydelse med tanke på
lagens tvingande natur. Preskriptionsregel-
verket skyddar således inte enbart den svaga-
re parten i avtalsförhållandet. Ur rättspolitisk
synvinkel är det förstås viktigast att säker-
ställa att bestämmelserna skyddar konsumen-
ter, enskilda borgensmän och andra gäldenä-
rer i motsvarande situation. Men preskrip-
tionslagstiftningens syften sträcker sig inte
endast till dessa situationer och till det
skyddsbehov som privatpersoner har, utan
med dem strävar man också efter att på ett
allmännare plan och ur samhällets synvinkel
säkra klarheten i skuldförhållanden.

Inte heller praktiska orsaker talar för en be-
gränsning av indispositiviteten. Under bered-
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ningen har det inte kommit fram några ex-
empel på situationer där en längre reaktions-
tid vore att anse sedvanlig mellan näringsid-
kare eller behövlig med tanke på något visst
slag av avtal eller affärsverksamhet. Villkor
som tillåter borgenären att vara passiv en
längre tid också sedan skulden förfallit till
betalning kan dessutom anses ensidigt gynna
borgenären och vara överraskande. Om man
vill förlänga tiden för felansvar vid till ex-
empel byggnadsentreprenader eller för andra
synnerligen värdefulla objekt, kan detta vid
behov ske genom garantiförbindelser eller
andra motsvarande ansvarsförbindelser.

Bestämmelserna i lagen hindrar inte att
man kommer överens om sådana villkor som
förkortar preskriptionstiden för en skuld.
Borgenären kan i allmänhet också i förväg
begränsa sina rättigheter genom avtal. I prak-
tiken har sådana avtal varit mycket ovanliga.
Om man vill begränsa borgenärens rättighe-
ter gör man det ofta genom att komma över-
ens om när borgenären senast måste lämna
en felanmälan.

Också när det inte enligt lag är förbjudet att
komma överens om en kortare preskriptions-
tid, kan man inte helt fritt avtala om preskrip-
tionstiden. Ett villkor om en mycket kort pre-
skriptionstid kan anses vara strängt och över-
raskande, varvid stora krav ställs för att det
skall vara giltigt. Den som sätter upp stan-
dardavtal är enligt allmänna avtalsrättsliga
principer skyldig att uttryckligen förklara för
motparten vilken betydelse ett sådant villkor
har. En kort preskriptionstid kunde också
leda till ett orimligt resultat för borgenären,
om denne inte har tillräckligt med tid för att
driva in skulden eller ens framställa ett krav.
Oskäliga avtalsvillkor kan enligt 36 § rätts-
handlingslagen antingen jämkas eller lämnas
utan avseende. När det gäller konsumentavtal
blir också bestämmelserna i 4 kap. konsu-
mentskyddslagen tillämpliga. Vid tolkning
av dessa bestämmelser måste man beakta di-
rektivet om oskäliga villkor i konsumentavtal
(93/13/EEG), där det i punkt q i bilagan sägs
att avtalsvillkor som begränsar konsumentens
rätt att väcka talan eller utnyttja andra rätts-
medel kan anses vara oskäliga.

De särskilda preskriptionsbestämmelser
som finns annorstädes i lagstiftningen kan
vara tvingande också på så sätt att de pre-

skriptionstider som nämns i dem inte kan
förkortas genom avtal. Arbetsrättsliga be-
stämmelser är tvingande till förmån för ar-
betstagaren. Således kan inte heller bestäm-
melserna i arbetsavtalslagen om preskrip-
tionstid och tid för väckande av talan förkor-
tas genom arbets- eller kollektivavtal. Det-
samma gäller 73 och 74 § lagen om försäk-
ringsavtal, i vilka det föreskrivs om försäk-
ringsbolagens ersättningsskyldighet. När det
gäller betalning av försäkringsersättning är
det försäkringsbolaget som är gäldenär och
den ersättningsberättigade som är borgenär.
Enligt 3 § lagen om försäkringsavtal är lagen
tvingande till fördel för försäkringstagaren,
den försäkrade och andra ersättningstagare
och det är således inte möjligt att begränsa
deras rätt till ersättning genom preskriptions-
villkor i försäkringsavtalet.

Paragrafens 2 mom. gäller avtal om til-
lämplig lag. Bestämmelserna i preskriptions-
lagen skall anses vara internationellt tving-
ande till fördel för såväl konsumenter som
enskilda borgensmän och enskilda pantsätta-
re. Preskriptionslagens bestämmelser kan
inte för dessa parters del åsidosättas genom
avtalsvillkor enligt vilka någon annan stats
lag skall tillämpas på en skuld och dess pre-
skription. Gränsöverskridande handel och
tillhandahållande av krediter och tjänster blir
allt vanligare och därför blir frågorna om till-
lämplig lag allt oftare aktuella.

Angående den lag som tillämpas på avtal
föreskrivs i en konvention som ingicks i Rom
den 19 juni 1980, nedan Romkonventionen,
och som har satts i kraft i Finland genom lag
(398/1998). Huvudprincipen i Romkonven-
tionen är att parterna får avtala fritt om till-
lämplig lag. Om en laghänvisning inte har
gjorts i ett avtal, tillämpas på avtalet lagen i
den stat till vilken avtalet har starkaste an-
knytning. Enligt artikel 4 i konventionen an-
tas ett avtal ha starkaste anknytning till den
stat där den avtalspart som ansvarar för utfö-
randet av avtalets karaktäristiska prestation
har sin hemvist eller sitt huvudsakliga verk-
samhetsställe vid avtalets ingående. I konsu-
mentförhållanden blir enligt artikel 5 dock i
allmänhet de tvingande bestämmelserna i la-
gen i den stat där konsumenten har hemvist
tillämpliga. Begreppet konsumentavtal i
Romkonventionen omfattar dock inte enskild
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borgen och inte heller alla de andra avtal
mellan privatpersoner och näringsidkare som
i den finska materiella rätten nuförtiden anses
vara konsumentavtal.

Artikel 7 i Romkonventionen begränsar
parternas rätt att bestämma om tillämplig lag.
Artikeln återspeglar den i den internationella
privaträtten allmänt omfattade principen att
vissa lagbestämmelser är direkt tillämpliga.
Enligt den föreslagna paragrafen är de tving-
ande bestämmelser som skyddar konsumen-
ter, enskilda borgensmän och enskilda pant-
sättare internationellt tvingande bestämmel-
ser på det sätt som avses i artikel 7 i Rom-
konventionen. De kan inte åsidosättas genom
en hänvisning till en främmande stats lag då
avtalet har nära anknytning till Finland eller
frågan skall behandlas vid finsk domstol.

Å andra sidan framgår det av 2 mom. att
bestämmelserna i preskriptionslagen inte för
övriga skulders del anses vara internationellt
tvingande. I avtal som gäller internationell
affärsverksamhet är det vanligt att man avta-
lar om tillämplig lag och anger detta i form
av en laghänvisning. Samtidig tillämpning av
lagen i flera stater orsakar osäkerhet och
oförutsebarhet. Därför är utgångspunkten i
förslaget också att man i avtal som gäller när-
ingsverksamhet avgör frågan om preskription
av skulder i enlighet med den statens lag som
annars skall tillämpas på avtalet eller som
parterna har valt som tillämplig lag.

Preskriptionstiden och dess början

4 §. Den allmänna preskriptionstiden. I pa-
ragrafen bestäms om den allmänna preskrip-
tionstiden för skulder. Den föreslagna pre-
skriptionstiden är i allmänhet tre år.

Den allmänna preskriptionstiden är således
enligt förslaget väsentligt kortare än den nu-
varande tioåriga preskriptionstiden. Detta
ändringsförslag och bakgrunden till det be-
skrivs i avsnitt 4.2 i den allmänna motiver-
ingen. Det är dock skäl att understryka att en
stor del av skulderna redan i dag har en kor-
tare preskriptionstid. Till exempel preskrip-
tionstiden för konsumentfordringar har sedan
år 1994 varit tre år.

Samtidigt som preskriptionstiden blir kor-
tare har preskriptionstidens begynnelsetid-

punkt uppskjutits. Enligt förslaget börjar pre-
skriptionstiden löpa när skulden förfaller till
betalning eller borgenären kan framställa ett
betalningskrav till gäldenären. Förhållandet
mellan preskriptionstidens längd och dess
början har behandlats i avsnitten 4.2 och 4.3 i
den allmänna motiveringen.

I paragrafen hänvisas också till 5—7 §, där
det finns utförligare bestämmelser om när
den treåriga preskriptionstiden börjar löpa i
olika situationer. Hänvisningen till dessa lag-
rum bestämmer samtidigt vilka fall den tre-
åriga preskriptionstiden överhuvudtaget skall
tillämpas på. Om preskriptionstiden för en
skuld inte börjar löpa i enlighet med dessa
bestämmelser, är preskriptionstiden enligt 8 §
tio år lång. I praktiken är det få skulder som
har en tioårig preskriptionstid. Penningskul-
derna, som är de skulder som i allmänhet be-
rörs av preskription, har nästan utan undan-
tag en kort preskriptionstid. Således är det
den treåriga preskriptionstiden som enligt
den nya lagen kan anses vara den allmänna
preskriptionstiden och den tioåriga preskrip-
tionstiden tillämpas i andra hand. Särskilt bör
det observeras att preskriptionslagens be-
stämmelser om preskriptionstider på tre och
tio år inte tillämpas jämsides och att en skuld
endast kan ha en enda preskriptionstid.

Den föreslagna preskriptionstiden på tre år
kan avbrytas. Denna tid representerar således
inte alls hela den tid under vilken indrivning-
en av en skuld kan pågå. Borgenären måste
dock inom den tiden kräva gäldenären på be-
talning eller påminna gäldenären om skulden
eller måste få en betalning eller något annat
erkännande som visar att gäldenären är med-
veten om skulden. Bestämmelser om avbry-
tande finns i 10 och 11 §. När preskriptionen
avbryts börjar det löpa en ny preskriptionstid.
Om åter en avbrytande åtgärd inte vidtas i
tid, upphör skulden till följd av preskription.

5 §. Preskriptionstidens början när förfal-
lodagen är bestämd. I paragrafen föreskrivs
om preskriptionstidens början i de fall där
skuldens förfallodag har fastställts på för-
hand på ett för gäldenären bindande sätt.
Härvid är förfallodagen samtidigt preskrip-
tionstidens begynnelsetidpunkt.

Tillämpning av paragrafen förutsätter att
skuldens förfallodag är avtalad eller bestämd
i förväg på ett sätt som binder gäldenären.
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Härvid är förfallodagen känd både för gälde-
nären och borgenären. I bestämmelsen an-
vänds samma uttryckssätt som i 5 § 1 mom.
räntelagen. Vid tolkning av när förfallodagen
kan anses vara bestämd i förväg kan man
också stödja sig på tolkningen av ifrågava-
rande bestämmelse i räntelagen.

I största delen av kreditavtalen har man ut-
tryckligen avtalat om tidtabellen för amorte-
ring av krediten eller när den förfaller till be-
talning i sin helhet. Detsamma gäller andra
ekonomiskt betydande köp- och hyresavtal. I
dessa fall är varje bestämda dag på vilken
gäldenären skall betala ränta eller en delpre-
station en i lagen avsedd förfallodag som
binder gäldenären. Ett villkor som gäller för-
fallodagen kan ingå antingen i det ursprung-
liga avtalet mellan parterna eller i en kom-
plettering eller ändring som gjorts senare un-
der avtalsförhållandet.

Förutom i ett uttryckligt avtalsvillkor kan
förfallodagen bestämmas utifrån parternas
vedertagna praxis. Förfallodagen kan också
grunda sig på en ensidig förbindelse såsom
villkoren i masskuldebrevslån.

Förfallodagen kan anses vara i förväg bin-
dande för gäldenären också då betalningstid-
punkten bestäms enligt lag. Således skall hy-
ran enligt 34 § lagen om hyra av bostadslä-
genhet betalas den andra dagen varje månad,
om inte något annat har bestämts i hyresavta-
let. Arbetslön skall på motsvarande sätt en-
ligt arbetsavtalslagen betalas den sista dagen
av löneperioden, om inte något annat har av-
talats. I 5 § 1 mom. lagen om skuldebrev
finns också en bestämmelse om räntans för-
fallodag.

Med en förfallodag som är bunden till en
viss kalenderdag skall jämställas de fall där
skulden skall betalas inom en viss tid, till ex-
empel inom november månad eller under år
2003. I dessa fall räknas preskriptionstiden
från den sista dagen av den bestämda tiden.

Om förfallodagen inte är avtalad, förfaller
en skuld enligt 5 § 1 mom. lagen om skulde-
brev till betalning när borgenären så kräver. I
sådana fall tillämpas beträffande preskrip-
tionstidens begynnelsetidpunkt i allmänhet
bestämmelserna i 6 och 7 § i den föreslagna
lagen enligt vilka preskriptionstiden börjar
löpa redan när borgenären har rätt att kräva
betalning, det vill säga innan skulden förfal-

ler till betalning till följd av borgenärens åt-
gärder. Ett av borgenären framställt betal-
ningskrav har dock betydelse då kredit har
beviljats tills vidare utan att förfallodagen har
avtalats. Ett betalningskrav eller någon annan
åtgärd som får en skuld att förfalla till betal-
ning leder enligt 8 § 2 mom. alltid till att en
tre års preskriptionstid börjar löpa från förfal-
lodagen. Således kan man allmänt konstatera
att skuldens förfallodag enligt preskriptions-
lagen alltid är preskriptionstidens sista möjli-
ga begynnelsetidpunkt.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om de si-
tuationer där skuldens förfallodag är avtalad
på förhand, men skulden förfaller till betal-
ning före förfallodagen på grund av gäldenä-
rens avtalsbrott eller av någon annan orsak.
Den omständigheten att borgenären enligt
avtalsvillkoren eller enligt allmänna obliga-
tionsrättsliga regler har rätt att säga upp
skulden före förfallodagen är inte av betydel-
se. Preskriptionstiden börjar inte löpa förrän
skulden faktiskt förfaller till betalning på
grund av en uppsägningsåtgärd.

I de situationer som hör till momentets till-
lämpningsområde kommer preskriptionsti-
dens begynnelsetidpunkt att bero på innehål-
let i de villkor som gäller förfallodag och
uppsägning. I allmänhet förfaller en skuld till
betalning när borgenären åberopar ett i avta-
let avsett dröjsmål med betalningen eller nå-
gon annan uppsägningsgrund och den avtala-
de uppsägningstiden har löpt ut. Om en skuld
enligt villkoren förfaller till betalning en må-
nad efter att den sagts upp, börjar också pre-
skriptionstiden löpa när uppsägningstiden
löpt ut. En förtida uppsägning av en skuld
förutsätter i allmänhet uppsägningsåtgärder
av borgenären, varvid både borgenären och
gäldenären vet när skulden förfaller till be-
talning och således också känner till den tid-
punkt från vilken preskriptionstiden räknas. I
andra än konsumentfordringar kan uppsäg-
ningsvillkoret också sättas upp så att skulden
förfaller till betalning automatiskt när villko-
ren uppfylls. I praktiken är sådana här vill-
kor, som kan leda till att skulden förfaller till
betalning utan att parterna är medvetna om
det, ovanliga.

6 §. Preskriptionstidens början när förfal-
lodagen för en köpeskilling inte är bestämd. I
paragrafen bestäms om preskriptionstidens
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begynnelsetidpunkt när förfallodagen för en
köpeskilling eller något annat vederlag inte
är i förväg bestämd på ett för gäldenären bin-
dande sätt. I dessa fall har preskriptionstidens
begynnelsetidpunkt knutits till den partens
prestation som är borgenär. Enligt förslaget
börjar preskriptionstiden löpa när den part
som är borgenär har fullgjort sin prestations-
skyldighet.

Till denna paragrafs tillämpningsområde
hör de flesta fordringar som grundar sig på
ömsesidigt förpliktande avtalsförhållanden i
vilka parterna inte på förhand avtalat om för-
fallodag. Förslaget följer obligationsrättens
allmänna principer. Utgångspunkten är att
prestationerna sker samtidigt och att betal-
ning kan krävas så snart en prestation har
skett.

Köp av lösöre är ett exempel på en typisk
till paragrafens tillämpningsområde hörande
situation. Enligt 49 § 1 mom. köplagen skall
köparen betala köpeskillingen när säljaren
kräver det. Köparen är dock inte skyldig att
betala förrän varan hålls honom till handa el-
ler ställs till hans förfogande. Det finns en
liknande bestämmelse i 5 kap. 24 § konsu-
mentskyddslagen. Enligt förslaget börjar pre-
skriptionstiden för köpeskillingen att löpa när
säljaren har fullgjort sin prestationsskyldig-
het. Preskriptionen beror således inte på när
säljaren sänder en faktura eller säger upp
skulden.

Paragrafen lämpar sig också för anskaff-
ning av tjänster. Då börjar preskriptionstiden
löpa när den som tillhandahåller tjänsterna
har fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter. I
vidsträckta tjänsteavtal såsom entreprenader
kan man avtala om förrättande av särskild
mottagningssyn. Då anses prestationsskyl-
digheten ha fullgjorts när mottagningssynen
har förrättats.

Köparens eller tjänstebeställarens betal-
ningsskyldighet förutsätter att säljaren eller
tillhandahållaren av tjänsten har fullgjort sin
prestation på ett felfritt sätt. Om köparen har
krav som grundar sig på säljarens dröjsmål
eller fel, har han rätt att låta bli att betala till
den delen. Preskriptionstiden för den köpe-
skilling som innehållits börjar löpa först när
säljaren fullgjort sin prestationsskyldighet
och han till följd av detta har rätt att kräva
köpeskillingen.

Utanför tillämpningsområdet står krediter
som inte direkt hänför sig till ett köp eller till
någon annan prestationsskyldighet. Paragra-
fen gäller endast köpeskilling och andra ve-
derlag och i utpräglade kreditförhållanden är
det inte fråga om att erlägga vederlag utan
om att betala en skuld.

7 §. Preskriptionstidens början och maxi-
milängd vid ersättningar. I paragrafen före-
skrivs om preskription av skadestånd och an-
nan gottgörelse. Dessa skulder är till sin ka-
raktär sådana att förfallodagen inte kan avta-
las i förväg.

Den tre år långa preskriptionstiden börjar
löpa när borgenären kan framställa ett betal-
ningskrav på gäldenären. Ett krav förutsätter
naturligtvis att borgenären fått kännedom om
att en skada uppstått och om den som ansva-
rar för skadan.

I 1 mom. 1 punkten i den föreslagna para-
grafen föreskrivs om preskriptionstiden när
det gäller gottgörelse för felaktig prestation
eller något annat avtalsbrott. Preskriptionsti-
den börjar löpa när köparen eller någon an-
nan mottagare av en prestation upptäcker el-
ler borde ha upptäckt ett fel eller en brist i
köpeobjektet eller något annat fel i den andra
avtalspartens prestation.

Enligt gällande rätt börjar preskriptionsti-
den också för gottgörelse för en felaktig pre-
station löpa redan när avtalet ingås. Förslaget
skiljer sig väsentligt från den nuvarande la-
gen eftersom preskriptionstiden börjar löpa
först när den felaktiga prestationen fullgjorts
och köparen eller någon annan som tar emot
prestationen har upptäckt felet eller bristen.

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i
många avseenden bestämmelserna om fel-
anmälan (reklamation). Preskriptions- och
reklamationstiden börjar enligt förslaget löpa
samtidigt. Bestämmelser om reklamationstid
vid köp finns bland annat i 32 § köplagen,
2 kap. 25 § jordabalken, 4 kap. 19 § och
6 kap. 14 § lagen om bostadsköp samt 5 kap.
16 § konsumentskyddslagen. För tjänsteavta-
lens del finns det motsvarande reklamations-
bestämmelser i 8 kap. 16 § och 9 kap. 16 §
konsumentskyddslagen. Om en felanmälan
inte görs inom skälig tid efter att felet upp-
täckts, förlorar köparen eller någon annan
borgenär sin rätt att framställa krav som
grundar sig på felet. Reklamation förutsätts
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dock inte, om säljaren eller köparen eller till-
handahållaren av tjänsten har handlat i strid
med tro och heder eller grovt vårdslöst.

Reklamationsskyldigheten kan anses vara
en allmän avtalsrättslig regel när det gäller
fel i ett köpeföremål eller någon annan pre-
station som säljaren fullgör. Reklamation
förutsätts däremot inte i dröjsmålssituationer.
I den bestämmelse som gäller preskriptions-
tid skiljer man däremot inte på olika avtals-
brott. Preskriptionstiden för ett gottgörelse-
krav börjar således löpa när avtalsbrottet
upptäcks också när det till exempel är fråga
om säljarens dröjsmål eller orättmätig häv-
ning av ett fortlöpande avtal.

Reklamation skall enligt huvudregeln göras
i mycket snabbare ordning än inom de tre år
som föreslås vara preskriptionstiden. Således
förlorar en passiv köpare i allmänhet inte
sina rättigheter till följd av preskription utan
för att han försummat reklamationen. Köpa-
rens reklamation avbryter för sin del i all-
mänhet preskriptionstiden. Preskriptionstiden
avbryts dock inte om köparen endast medde-
lar att varan är felaktig utan att samtidigt an-
mäla sitt krav.

Frågan om de förutsättningar under vilka
köparen kan kräva ersättning för fel avgörs
med stöd av avtalet och den materiella lag
som gäller avtalstypen i fråga. Prestationen
anses allmänt vara felaktig om den avviker
från vad som avtalats eller från den kvalitets-
nivå som anses vara sedvanlig.

Den väsentliga frågan när det gäller pre-
skriptionstiden är när köparen eller någon
annan som kan få gottgörelse upptäckte eller
borde ha upptäckt ett fel eller en brist som
belastar den andra avtalspartens prestation.
Det är inte alltid av avgörande betydelse när
köparen faktiskt upptäcker felet. På samma
sätt som när det gäller reklamation börjar ti-
den löpa när felet borde ha upptäckts. Orsa-
ken till detta är att köparen förutsätts granska
varan eller prestationen utan dröjsmål.

Det kan vara möjligt att upptäcka ett fel re-
dan vid en sedvanlig kontroll av varan vid
mottagandet. Härvid börjar preskriptionsti-
den löpa rätt snart efter att köparen fått varan
i sin besittning. Ett fel kan dock vara sådant
att det inte kan upptäckas genast utan det vi-
sar sig först efter att varan tagits i bruk eller
till och med sålts vidare. När det gäller dessa

dolda fel börjar preskriptionstiden löpa vid
den tidpunkt när felet har visat sig eller den
minuthandlare som köpt varan fått veta om
felet till följd av en reklamation från en kund.

Enligt vedertagen uppfattning är upptäck-
andet av en brist i sig inte avgörande när man
skall fastställa reklamationstidens begynnel-
setidpunkt, utan det krävs dessutom att den
som upptäckte bristen borde ha förstått att
det är fråga om ett fel som orsakar ersätt-
ningsskyldighet för avtalsparten. Detsamma
gäller vid beräkning av preskriptionstiden.

Preskriptionstiden börjar således inte alltid
löpa vid den tidpunkt då till exempel de
funktionsstörningar som felet i varan orsakat
kunde upptäckas för första gången. Köparen
bör utöver detta ha förstått att störningarna
orsakas av ett fel i varan och inte till exempel
av att den används på ett felaktigt sätt. Köpa-
ren kan ha låtit reparera varan i en situation
där man inte skäligen kan förvänta sig att han
förstått att det är fråga om ett fel i varan som
har rättslig betydelse. Härvid börjar preskrip-
tionstiden löpa först när köparen i samband
med reparationsarbetet fått veta att varan har
ett fel.

I fastighetsköp är det också så att köparen
har möjlighet att granska fastigheten grund-
ligt förts när han fått den i sin besittning. Ex-
empelvis fel i en byggnad visar sig ofta först
när man börjar göra reparationer och änd-
ringsarbeten på den eller när man bott i den
en längre tid. Fel i fastighetsköp karaktärise-
ras också av att de visar sig först när det gått
en lång tid sedan köpet ingicks. Således bör-
jar preskriptionstiden för de fordringar som
grundar sig på ett fel i prestationen i många
fall löpa flera år efter att fastigheten överlå-
tits.

Enligt 2 kap. 25 § 2 mom. jordabalken
skall kvalitetsfel i allmänhet åberopas inom
fem år från överlåtelsen av besittningen av
fastigheten. I lagen om bostadsköp finns det
en motsvarande fast tidsfrist för reklamation.
När det gäller köp av en begagnad bostad
måste köparen meddela säljaren ett fel inom
två år från överlåtelsen av besittningen av
bostaden. Dessa reklamationstider kan löpa
ut innan ett ersättningsanspråk skulle ha pre-
skriberats enligt preskriptionsbestämmelser-
na eller, när det gäller dolda fel, innan pre-
skriptionstiden ens börjat löpa.
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När det är fråga om tjänster påverkas kun-
dens ställning väsentligt av tjänstens art. I
alldagliga tjänster av sedvanligt slag kan ett
fel vanligen upptäckas omedelbart när tjäns-
televerantören fullgjort sin prestation varvid
också preskriptionstiden börjar löpa vid den
tidpunkten. I omfattande tjänsteavtal av ty-
pen entreprenad kan det dock vara möjligt att
felen upptäcks först en lång tid efter presta-
tionen. I omfattande tjänsteavtal kan det å
andra sidan vara möjligt för beställaren att
upptäcka ett fel redan medan prestationen
håller på att fullgöras, före överlåtelsen. I så-
dana fall har beställaren ofta grundad anled-
ning att anta att den som utför tjänsten av-
hjälper fel och brister innan arbetet avslutas.
I allmänhet kan preskriptionstiden anses bör-
ja löpa först när tjänsten har avlämnats.

Vid prövning av vad köparen eller någon
annan mottagare av en gottgörelse borde ha
vetat följer man objektiva bedömningsprinci-
per. Måttstocken är sedvanlig omsorgsfullhet
och aktivitet. Köparen kan inte åberopa att
han i strid med god sed har försummat en
granskning eller utfört den på ett bristfälligt
sätt. Föremålet för ett köp och användnings-
ändamålet liksom köparens ställning och
sakkunskap påverkar dock uppfattningen om
när ett fel borde ha upptäckts. En konsument
kan inte åläggas samma grad av utrednings-
skyldighet som en näringsidkare.

I momentets 2 punkt föreskrivs om när pre-
skriptionstiden för en skadeståndsfordran
som grundar sig på ett ombuds, en företräda-
res eller någon annan uppdragstagares fel el-
ler försummelse börjar löpa. Preskriptionsti-
den börjar enligt denna punkt löpa när upp-
dragstagaren lämnar sin redovisning eller,
om skadeståndsgrunden inte framgår av re-
dovisningen, när huvudmannen har eller bor-
de ha upptäckt felet eller försummelsen.

Den föreslagna bestämmelsen ersätter be-
stämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken, en-
ligt vilken talan mot ett ombud skall väckas
inom ett år och en natt från redovisningen.
Bestämmelsen har utan stöd av skriven lag
av hävd tolkats så att den ettåriga tiden för
väckande av talan gäller endast situationer
där skadeståndsgrunden framgår av ombu-
dets redovisningsuppgifter. I övriga fall pre-
skriberas en skadeståndsfordran i enlighet
med den allmänna tio års preskriptionstiden.

Förslaget förlänger den tid inom vilken ett
skadeståndskrav kan framställas då skades-
tåndsgrunden framgår av den redovisning
som uppdragshavaren lämnar. Nuförtiden
gäller preskriptionshotet de situationer där
redovisningen i efterskott bedöms ha inne-
hållit tillräckligt med uppgifter för att väcka
talan. I alla situationer är detta dock inte en-
tydigt klart. Den ur huvudmannens synvinkel
mycket korta preskriptionstiden har lett till
en strängare tolkning av när grunden kan an-
ses ha framgått av de redovisade uppgifterna.

Till den nuvarande preskriptionstidens
stränghet bidrar dessutom att borgenären
också måste bereda sig på att väcka talan
inom den bestämda tiden. Enligt förslaget
kommer skadeståndskrav som har sin grund i
uppdrag att omfattas av de sedvanliga pre-
skriptionsreglerna, varvid det för borgenä-
rens del är tillräckligt att avbryta preskriptio-
nen på ett icke-formbundet sätt.

Uppdragstagare som avses i punkten i fråga
är bland annat advokater, fastighetsförmedla-
re, handelsrepresentanter, kommissionärer
och andra ombud, vilkas uppdrag grundar sig
på ett avtal mellan ombudet och huvudman-
nen. Den föreslagna bestämmelsen gäller
också förvaltare av och andra företrädare för
konkursbon samt boutredningsmän och skif-
tesmän i dödsbon som handlar på förordnan-
de av domstol. Enligt förslaget görs motsva-
rande ändring i 61 § lagen om förmyndar-
verksamhet. Preskriptionstiden för en omyn-
digs rätt att kräva ersättning av intressebeva-
karen kan dock aldrig börja löpa innan den
omyndige blivit myndig.

I bolagslagstiftningen finns det rätt utförli-
ga bestämmelser med vidsträckt tillämp-
ningsområde om den tid inom vilken och de
förutsättningar under vilka man för ett bolags
del kan kräva skadestånd av styrelsemed-
lemmar och andra som företräder bolaget.
Till exempel ett aktiebolag måste enligt
15 kap. 7 § väcka talan mot medlem av sty-
relsen eller verkställande direktören inom tre
år från slutet av den räkenskapsperiod under
vilken det beslut fattades eller den åtgärd
vidtogs som talan grundar sig på. Några änd-
ringar i dessa bestämmelser ingår inte i för-
slaget. Däremot bör man observera att exem-
pelvis ovan nämnda tid för väckande av talan
inte gäller bolagets aktieägares eller borgenä-
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rers skadeståndsyrkanden, utan för deras del
iakttas de allmänna reglerna om preskription.
Eftersom de frågorna inte gäller uppdrags-
förhållanden mellan huvudman och företrä-
dare utan andra slag av skadeståndskrav, bör-
jar preskriptionstiden enligt 3 punkten löpa
när den skadelidande har fått kännedom om
skadan.

Preskriptionstiden börjar enligt förslaget i
regel löpa när uppdragstagaren lämnar sin
redovisning. Preskriptionen är bunden till
den faktiska redovisningstidpunkten och så-
ledes har den tidpunkt vid vilken redovis-
ningen borde ha gjorts enligt lag eller avtal
inte någon betydelse. Därför kan preskriptio-
nen skjutas upp vid uppdragstagarens dröjs-
mål med redovisningen. Syftet är ju inte att
den redovisningsskyldige skall kunna få en
fördel av sin egen försummelse. Före redo-
visningen har huvudmannen i allmänhet inte
någon möjlighet att avgöra om uppdragstaga-
ren har orsakat en skada som skall ersättas.

I alla situationer kan huvudmannen inte
enbart på basis av de redovisade uppgifterna
upptäcka att uppdragstagarens åtgärder är
bristfälliga eller felaktiga eller att de orsakat
skada. Felet kan vara så dolt eller svårt att
upptäcka att det framgår av de redovisade
uppgifterna endast om man har hjälp av en
sakkunnig. Den utgångspunkt man stannat
för i förslaget är att preskriptionen börjar
löpa vid redovisningstidpunkten endast om
skadeståndsgrunden framgår av de redovisa-
de uppgifterna. Så är det inte om man i sam-
band med redovisningen inte gett riktiga och
tillräckliga uppgifter om skadeståndsgrun-
den. Det är ingen skillnad om den redovis-
ningsskyldige låtit bli att lämna uppgifterna
medvetet eller helt omedvetet.

Om skadeståndsgrunden inte framgår av de
redovisade uppgifterna, börjar preskriptions-
tiden löpa när huvudmannen har eller borde
ha upptäckt felet eller försummelsen. Av hu-
vudmannen förutsätts sedvanlig aktivitet för
att upptäcka ersättningsgrunden, men någon
omfattande utredningsskyldighet har han i
allmänhet inte. Huvudmannen kan dock vara
skyldig att begära kompletterande uppgifter
om han har grundad anledning att misstänka
att uppdragstagaren har handlat på ett sätt
som orsakar skadeståndsansvar. Preskrip-
tionstiden börjar löpa när huvudmannen fått

kännedom om ansvarsgrunden och inte först
när utredningen av dokumentmaterialet eller
den rättsliga bedömningen av detta material
har avslutats.

I 3 punkten i paragrafens 1 mom. föreskrivs
om begynnelsetidpunkten för preskriptionen
av en skadeståndsskuld då ersättningsansva-
ret inte grundar sig på avtalsbrott. Enligt
denna punkt börjar preskriptionstiden löpa
när den skadelidande har eller borde ha fått
kännedom och skadan och den som ansvarar
för skadan.

Bestämmelsen om preskriptionstiden för
utomkontraktuellt skadestånd finns för tillfäl-
let i 7 kap. 2 § skadeståndslagen. Enligt den-
na paragraf börjar preskriptionstiden löpa när
skadan inträffar. Preskriptionstiden är tio år,
det vill säga så lång som den allmänna pre-
skriptionstiden är enligt gällande lagstiftning.

Utifrån skadeståndslagens förarbeten är det
oklart om preskriptionstiden börjar löpa re-
dan vid skadefallet eller när skadan visar sig.
Också ordalydelsen ”från det skadan inträf-
fade” är mångtydig. Denna fråga är av bety-
delse när det gäller skador som visar sig un-
der en mycket lång tid. Trots att Finland och
Sverige har en till sina grunder likartad pre-
skriptionsreglering har länderna stannat för
olika lösningar. I Sverige börjar den tioåriga
preskriptionstiden löpa när den gärning eller
försummelse som leder till en skada sker. I
Finland anses preskriptionstiden däremot
börja först när skadan visar sig. Också bety-
delsen av den skadelidandes kännedom om
skadan är oklar. Bestämmelsen i skade-
ståndslagen har ansetts kunna tolkas så att
det avgörande med tanke på preskriptionen är
just att den skadelidande förutsätts ha eller
faktiskt har kännedom om skadan.

Enligt den speciallagstiftning som gäller
utomkontraktuellt skadeståndsansvar, såsom
atomansvarighetslagen, patientskadelagen
och produktansvarslagen, börjar preskrip-
tionstiden i allmänhet löpa när den skadeli-
dande har eller borde ha fått kännedom om
skadan. Också den lagstiftning som gäller
lagstadgad olycksfallsförsäkring och yrkes-
sjukdomar följer samma principer när det
gäller beräkning av preskriptionstider.

Den allmänna utgångspunkten i propositio-
nen är att den treåriga preskriptionstiden bör-
jar löpa när borgenären kan framställa sitt
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krav. När det gäller skadeståndskrav betyder
detta att den skadelidande har haft möjlighet
att få tillräckliga uppgifter om förutsättning-
arna för ersättningen, det vill säga den skada
som orsakats och den som orsakat skadan.
Den kännedom som avses i lagen kan förut-
sätta uppgifter om de händelser som lett till
skadan, den kroppsskada, sakskada eller nå-
gon annan skada som orsakats, skadans bety-
delse, kausaliteten mellan händelsen och
skadorna samt den person som har juridiskt
ansvar för skadan. Dessa omständigheter är
också betydelsefulla ur skadeståndsrättslig
synvinkel och de grundar sig till stor del på
principer som är vedertagna inom rättspraxis
och i juridiken. En exakt beskrivning av dem
kan inte ges i preskriptionslagen och det vore
inte heller ändamålsenligt. Eftersom skade-
fallen kan vara så olika är det nödvändigt att
särdragen i de enskilda fallen kan beaktas vid
prövningen av dem.

Den tidpunkt vid vilken en skada visar sig
varierar mycket beroende på skadeslag. I
många sedvanliga sakskador kan skadan upp-
täckas omedelbart efter skadefallet. I en del
skador kan det dock gå flera år mellan skade-
fallet och den tidpunkt vid vilken skadan vi-
sar sig. Exempel på skador av detta slag är
särskilt olika skador på hälsan, såsom sjuk-
domar orsakade av asbesthantering, vilka kan
bryta ut tiotals år efter att personen blivit ut-
satt för ämnet. Ett ersättningskrav kan ju inte
framställas endast med hänvisning till ökad
risk, utan först då skadan är konkret. Den
omständigheten av symptom kan konstateras
innebär inte att en sjukdom eller kroppsskada
kan identifieras. Särskilt vid sjukdomar som
utvecklar sig stegvis eller andra störningar i
det fysiska och psykiska hälsotillståndet kan
det vara svårt att fastställa när skadan kan an-
ses ha visat sig. Den avgörande tidpunkten är
då skadan blivit så signifikant att det enligt
en allmän bedömning är motiverat att fram-
ställa ett krav på ersättning.

Samma skadefall kan orsaka en person fle-
ra olika slags skador. Till exempel en stöt
mot nacken kan, vid sidan av besvär som
man tror att är övergående, orsaka allvarliga-
re skador som senare leder till ny behandling,
bestående men eller sveda och värk och till
följd av detta nedsatt arbetsförmåga. Pre-
skriptionstiden för varje skada bedöms själv-

ständigt och därför kan preskriptionstiderna
börja löpa vid olika tidpunkter. Även om er-
sättningskravet för de skador som visat sig
omedelbart har preskriberats, kan krav fram-
ställas för de skador som visat sig senare. En
lagakraftvunnen dom som meddelats tidigare
i fråga om någon skada hindrar inte heller att
ersättning skall betalas för andra skador.
Domens rättskraft gäller bara de krav som
varit föremål för den rättegången.

Utredningen av vem som ansvarar för en
skada kan också variera mycket beroende på
skadeslag. När det gäller till exempel skador
på egendom kan det ofta vara svårt att utreda
vem som är skadegöraren. Problem av annat
slag kan uppstå vid exempelvis miljöskador.
Då kan det vara mycket oklart vilket det före-
tag är som ansvarar för skadan och vilka per-
soner som skall bära ansvaret av dem som
handlat för företagets del. Förutsättningen för
att den skadelidande skall ha kännedom om
vem som ansvarar för skadan innebär samti-
digt att den skadelidande också i övrigt har
tillräckliga uppgifter om händelseförloppet.
Till detta ansluter sig även medvetenheten
om kausaliteten mellan händelserna och ska-
dan. Till exempel när det gäller psykiska
skador kan både konstaterandet av skadan
och utredningen av kausaliteten mellan ska-
dan och de händelser som inträffat vara lång-
samma processer.

Preskriptionstidens begynnelsetidpunkt kan
inte avgöras endast på basis av när den ska-
delidande de facto har fått behövliga uppgif-
ter om skadan. Det är i praktiken svårt att
visa vilken kännedomen om en skada är. Det
vore inte heller godtagbart om framställandet
av ett ersättningskrav kunde fördröjas till
följd av att den som framställer kravet åbero-
par sin egen oaktsamhet eller nonchalanta in-
ställning. Därför är det befogat att ålägga den
skadelidande en viss utredningsskyldighet.
Enligt propositionen förutsätts sedvanlig ak-
tivitet av den skadelidande för att utreda ska-
dan och ta reda på vem som ansvarar för den.
Även om bedömningsgrunderna är objektiva
tar man vid bedömningen hänsyn till vad en
person i ifrågavarande situation borde förstå
och hur denne borde handla. Sakkunnigas
förmåga att uppfatta och bedöma skador av-
viker väsentligt från vad som kan förväntas
av en vanlig skadelidande.
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Ägaren kan rätt snart efter ett skadefall för-
väntas få kännedom om en sakskada som kan
upptäckas vid en ytlig granskning. Även om
ett föremål inte är i fortlöpande bruk eller be-
finner sig i ägarens besittning på fortlöpande
basis, skall föremålets skötsel och övervak-
ning ordnas på annat sätt. När skadefallet har
upptäckts skall man försöka utreda skadornas
art på ett ändamålsenligt sätt. Vid personska-
dor förutsätts den skadelidande bland annat
ta kontakt med yrkesmän inom sjukvården
om symptomen ger anledning till detta. Å
andra sidan innebär inte den skadelidandes
egna misstankar och upptäckten av symptom
automatiskt att det kan anses att han ”borde
ha fått kännedom” om skadan och sin rätt till
ersättning. Fastställandet av en personskadas
art och orsakssammanhanget förutsätter ofta
undersökningar och läkarutlåtanden.

Preskriptionstidens begynnelsetidpunkt be-
stäms enligt den tidpunkt vid vilken den ska-
delidande har fått tillräckliga uppgifter om
sakförhållandet. Det bör dock observeras att
den skadelidande inte kan åberopa att han
inte visste på vilka grunder ansvarsförhållan-
det bestäms enligt lag. Enligt allmänna be-
stämmelser är det inte möjligt att i sitt eget
intresse hänvisa till att man inte har kunskap
om lagens innehåll. Till exempel den som or-
sakats skada av en produkt som inte uppfyllt
säkerhetskraven kan inte hänvisa till att han
inte kände till produktansvarslagen som an-
ger de ersättningsskyldiga. Det är inte heller
av någon betydelse när bevisen skaffats för
en eventuell rättegång eller när ersättningsbe-
loppet preciserats. Borgenären kan ju avbryta
preskriptionen genom en fritt formulerad
påminnelse.

I momentets 4 punkt föreskrivs om pre-
skriptionstidens begynnelsetidpunkt när det
gäller ersättning för obehörig vinst eller
grundlöst vederlag. Enligt förslaget börjar
preskriptionstiden löpa när den som kan
framställa ett krav har eller borde ha fått
kännedom om att en betalning skett av miss-
tag, om att ett avtal är ogiltigt eller om någon
annan händelse som ligger till grund för åter-
betalning av ett vederlag eller en vinst och
uppgifter om vem som fått obehörig vinst.

Enligt gällande rätt preskriberas rätten att
kräva ersättning för obehörig vinst i enlighet
med den allmänna preskriptionstiden tio år

efter att någon fått obehörig vinst eller en
vinst, som ursprungligen erhållits på behöri-
ga grunder, visat sig vara utan grund. Samti-
digt som det föreslås att preskriptionstiden
förkortas är förutsättningen för att preskrip-
tionstiden skall börja löpa dessutom att den
som kan framställa ett krav på ersättning för
obehörig vinst är medveten om att vinsten är
obehörig och vem den ersättningsskyldige är.

Ett typiskt exempel på när det kan uppstå
rätt till ersättning för obehörig vinst är en fel-
aktig penningprestation. En betalning kan gå
till fel person för att bankkontonumret är fel-
aktigt. Samma betalning kan göras två gång-
er eller det betalda beloppet kan vara större
än skuldens belopp. Betalning kan ske utan
att den skuld som betalningen avser överhu-
vudtaget existerar. Det kan också bli aktuellt
att tillämpa bestämmelsen när det gäller åter-
betalning av prestationer som grundar sig på
avtal. Detta gäller både ogiltighet och häv-
ning av avtal. Den tredje typiska tillämp-
ningssituationen är rätten till ersättning för
den nytta som erhållits vid olovligt bruk av
egendom. Mångfalden av situationer på vilka
bestämmelsen kan tillämpas gör att det inte
går att räkna upp dem på ett uttömmande
sätt. Bestämmelsen i denna punkt tillämpas
på alla situationer där förutsättningarna för
återbetalning av ett vederlag eller vinst upp-
fylls. De oskrivna reglerna om ersättning för
obehörig vinst grundar sig till stora delar på
allmänna civilrättsliga principer.

Den centrala frågan vid tillämpningen av
bestämmelsen är den tidpunkt vid vilken den
som kan framställa ett krav på ersättning för
obehörig vinst borde ha fått kännedom om
den betalning som gett obehörig vinst och
om vinstens mottagare. Kännedom om grun-
den för återbetalning förutsätter två saker, det
vill säga kännedom om att en betalning skett
och kännedom om att betalningen saknar
grund.

När det gäller betalningar som belastas av
ett fel är den som framställer kravet på åter-
betalning i vanliga fall direkt medveten om
betalningen eftersom han i allmänhet själv
gjort den. Däremot kan det vara så att han får
veta långt senare att betalningen varit felak-
tig. Kännedom om att en betalning gått till
fel mottagare får betalaren oftast av den som
borde ha fått betalningen. I dessa fall är det
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betalarens sak att reda ut vem som fått obe-
hörig vinst. I största delen av fallen där be-
talning sker genom förmedling av en bank
kan man förutsätta att det går att utreda vem
som är mottagare av den obehöriga vinsten
rätt snart efter att betalaren fått veta att betal-
ningen gått till fel mottagare. Med hjälp av
bankernas informationssystem får man utför-
liga uppgifter om betalningsrörelsen. När det
gäller dubbla betalningar eller när en skuld
som inte existerar har betalats, har betalaren i
allmänhet kännedom om både betalning och
mottagare varvid preskriptionstidens början
kommer att bero på den tidpunkt vid vilken
betalaren fått eller borde ha fått kännedom
om att betalningen saknar grund.

När ett avtal återgår skall vardera partens
prestation återställas. Återbetalningsskyldig-
het inträder genast när parterna tillsammans
konstaterar att avtalet upplöses. I tvistiga
ogiltighets- och återgångssituationer får par-
terna klarhet beträffande avtalets ogiltighet
först vid domstol. I sådana fall anses parterna
ha fått kännedom om att prestationerna är
grundlösa först när domen meddelats.

Vid återkrav av offentligrättsliga förmåner
är det också fråga om återbäring av obehörig
vinst. Förutsättningarna för återkrav bestäms
enligt den lagstiftning som gäller förmånen i
fråga eller enligt allmänna principer. I många
speciallagar finns det också bestämmelser
om den tid inom vilken ett återkrav skall
framställas. Dessa tidsfrister kan vara kortare
eller längre än den allmänna preskriptionsti-
den. Bestämmelserna i preskriptionslagen
blir tillämpliga endast om inte något annat
följer av speciallagstiftningen. Då skall ett
krav på återbetalning av förmånen framstäl-
las inom tre år efter att den som beviljat för-
månen har eller borde ha fått kännedom om
att förmånen har beviljats på oriktiga grunder
eller att förutsättningarna för förmånen sena-
re har upphört.

Preskriptionstidens början är i alla situatio-
ner som avses i 1 mom. knuten till den tid-
punkt vid vilken borgenären anses ha fått de
uppgifter som behövs för att framställa ett
krav. Så länge skadan inte visar sig eller det
är oklart vem som ansvarar för den, kan inte
heller preskriptionstiden börja löpa. Det är
dock inte befogat att preskriptionstidens be-
gynnelsetidpunkt när det gäller ersättningar,

återbetalningar av vinst eller andra gottgörel-
ser på detta sätt kan skjutas upp på obestämd
tid långt i framtiden. Därför föreslås i 2 mom.
en bestämmelse om den tid inom vilken en
ersättning som avses i 1 mom. senast skall
påyrkas.

Preskriptionens tidsgräns är enligt förslaget
tio år efter att ersättningsgrunden eller grun-
den för återbetalning av obehörig vinst har
uppstått. Förslaget motsvarar delvis den tio-
åriga preskriptionstiden i gällande rätt. Be-
gynnelsetidpunkten är dock en annan. Pre-
skriptionstiden räknas från tidpunkten för
den händelse eller försummelse som orsakat
skadan och därigenom också ersättningsan-
språket. I avtalsförhållanden börjar preskrip-
tionstiden när den felaktiga prestationen full-
görs eller när något annat avtalsbrott inträf-
far, vid andra skadestånd när den händelse
som orsakat skadan inträffar, och vid ersätt-
ning för behörig vinst när den felaktiga be-
talningen eller någon annan prestation som
skall återställas fullgjorts.

Framställandet av ett ersättningskrav eller
någon annan avbrytande åtgärd avbryter pre-
skriptionen på vanligt sätt och en ny treårig
preskriptionstid börjar löpa. Eftersom den
tioåriga preskriptionstiden endast är den
maximitid inom vilken krav kan framställas
har den inte längre någon betydelse om pre-
skriptionen har avbrutits i tid.

Utanför tioårsregeln står dock enligt försla-
get vissa ersättningsfordringar. Ersättnings-
krav för deras del kan framställas även om
den skadelidande får kännedom om skadan
först efter att det gått tio år. Det bör dock ob-
serveras att man också i de fallen tillämpar
de tidsgränser som finns i 1 mom. så att ett
krav skall framställas inom tre år efter att
skadan har upptäckts.

Begränsningen gäller ersättningar för mil-
jö- och personskador. I dem är det rätt van-
ligt att skadan i hela sin omfattning visar sig
först efter en lång tid. Till exempel skador på
psyket eller sådana skador på hälsan som
förorsakas av kemikalier kan visa sig långt
senare. Person- och miljöskador är allvarliga
skador som i allmänhet inte kan ersättas helt
med pengar. De skadelidande måste skyddas
från rättsförluster som inte orsakas av deras
egen försummelse eller passivitet.

Med personskador avses enligt vedertagen
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praxis rubbningar av det fysiska eller psykis-
ka hälsotillståndet. Förutom orsakande av
kroppsskada är också orsakande av sjukdom
eller förvärrande av sjukdom personskador.
Som psykisk störning kan ersättas förutom
egentliga mentala sjukdomar även olika till-
stånd av rädsla, depression och ångest. Den
som åsamkats en personskada har i princip
rätt att få full ersättning för nödvändiga sjuk-
vårdskostnader och andra utgifter, bortfall av
inkomst eller underhåll, sveda och verk samt
lyte och bestående men. Ersättningen för per-
sonskador bestäms enligt 5 kap. 2—4 § ska-
deståndslagen och den praxis som uppstått på
grundval av de bestämmelserna.

Även olika miljöskador kan orsaka direkta
och indirekta skador på hälsan. Miljöskador
är i lagen om ersättning för miljöskador
(737/1994) avsedda skador som verksamhet
på ett visst område har orsakat i omgivningen
genom förorening av vatten, luft eller mark,
buller, skakning, strålning, ljus, värme eller
lukt eller någon annan liknande störning.
Även skador som inte är förknippade med
verksamheten på ett visst område kan dock
anses som miljöskador.

I specialbestämmelserna finns för också för
av vissa personskadors del absoluta tidsgrän-
ser när det gäller krav på ersättning. Enligt 9
§ produktansvarslagen skall talan om ersätt-
ning väckas inom tio år från det att den er-
sättningsskyldige satte den skadegörande
produkten i omlopp och enligt 10 § patient-
skadelagen skall ersättning krävas inom tio år
efter den händelse som lett till skadan. Dessa
begräsningar gäller dock endast det ansvar
som följer av dessa lagar oberoende av oakt-
samhet.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om pre-
skription av skulder som grundar sig på brott.
Enligt förslaget anses en sådan skuld varken
med stöd av preskriptionslagen eller någon
annan lag vara preskriberad så länge som åtal
kan väckas i brottmålet eller brottmålet är
anhängigt vid domstol. Bestämmelsen gäller
ersättningskrav för såväl person-, sak- som
egendomsskador. Ett skadeståndskrav kan
framställas i ett brottmål oberoende av om
kravet annars är preskriberat enligt 1 eller
2 mom.

Förslaget motsvarar gällande rätt. För när-
varande finns bestämmelsen i fråga i 7 §

2 mom. skadeståndslagen. Bestämmelserna
är inte helt identiska till ordalydelsen, men
avsikten är inte att ändra det rådande läget.
Till förslaget har också fogats en uttrycklig
hänvisning till de preskriptionstider som föl-
jer av specialbestämmelser.

Genom bestämmelsen vill man bevara möj-
ligheterna för den som åsamkats skada ge-
nom ett brott att kräva ersättning i samband
med behandlingen av brottmålet. Med tanke
på rättegångens effektivitet är det också mo-
tiverat att i brottmål behandla straffanspråket
och ersättningsanspråket i samma förfarande.
Den skadelidande har rätt att förvänta sig att
händelserna utreds vid förundersökning och
rättegång. Dessutom är det med hänvisning
till skadevållarens klandervärda handlande
befogat att preskriptionstiden för det skades-
tåndsansvar som ansluter sig till allvarligare
brott är längre än den sedvanliga preskrip-
tionstiden.

Preskriptionen av en skuld som grundar sig
på ett brott är knuten till åtalsrättens pre-
skription. I vissa fall kan också den absoluta
tidsgräns för utdömande av straff, efter vil-
ken rättegången inte längre kan fortsätta,
vara av betydelse. Enligt bestämmelserna i
8 kap. strafflagen preskriberas åtalsrätten ef-
ter två, fem, tio eller tjugo år beroende på
vilket det strängaste straffet för ett brott är.
Åtalsrätten för ett brott för vilket det sträng-
aste straffet är fängelse på livstid, preskribe-
ras överhuvudtaget inte. Eftersom åtalsrätten
för brott där det strängaste straffet är böter el-
ler fängelse i högst ett år preskriberas två år
efter att brottet begicks, kan preskriptionen
av en ersättningsskuld skjutas upp till följd
av behandlingen av ett brottmål endast om
det är fråga om ett relativt allvarligt brott.
Sådana brott är till exempel rån, grov stöld
eller grov misshandel och grova sexualbrott.
Också vid grova gäldenärsbrott kan bestäm-
melsen förlänga den tid inom vilken ett er-
sättningsanspråk kan framställas.

Preskriptionen av åtalsrätten avbryts när
åtal väcks. Efter detta preskriberas åtalsrätten
inte. Behandlingen av ett brottmål kan dock
förhindras av att den tid inom vilken straffet
skall utdömas löper ut.

Målsäganden kan framställa ett ersätt-
ningskrav i samband med behandlingen av
ett brottmål på det sätt som anges i lagen om
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rättegång i brottmål (689/1997). Efter att en
dom meddelats angående ersättningen pre-
skriberas skulden i enlighet med de allmänna
bestämmelserna.

8 §. Preskriptionstiden i andra fall. I para-
grafen föreskrivs om preskription när det
gäller skulder där preskriptionstidens början
inte bestäms enligt 5—7 §. Dessa skulder
preskriberas enligt 1 mom. tio år efter att för-
pliktelsens rättsgrund har uppstått, på samma
sätt som enligt gällande rätt, om inte pre-
skriptionen avbryts före det. Preskriptionsti-
den börjar således löpa vid tidigaste möjliga
tidpunkt, när det avtal som skulden grundar
sig på har ingåtts.

Denna preskriptionstid tillämpas först och
främst på krediter, vilkas förfallodag inte har
fastställts i förväg på ett för gäldenären bin-
dande sätt. Vid yrkesmässig kreditgivning är
avtal av detta slag exceptionella. Det kan
närmast vara fråga om limitkrediter som be-
viljats tills vidare. Även till företagens kapi-
talkrediter kan det höra villkor enligt vilka
betalning av skulden till exempel förutsätter
att bolaget har tillräckligt med medel som
kan delas ut som vinst. I skulder mellan fa-
miljemedlemmar och andra närstående per-
soner är det däremot vanligt att man inte i
förväg kommer överens om fasta betalnings-
tider.

Ett avtalsvillkor enligt vilket skulden gäller
tillsvidare kan ingå i det ursprungliga avtalet
eller vara en senare gjord ändring. En sådan
kan till exempel vara att borgenären och gäl-
denären kommer överens om att den ur-
sprungliga betalningstidtabellen inte iakttas,
skulden står kvar utan att förfalla tillbetal-
ning och betalningen beror på gäldenärens
betalningsförmåga. På samma sätt kan man
komma överens om att en ursprungligen på
obestämd tid beviljad kredit får en betal-
ningstidtabell, varefter man övergår till att
tillämpa en treårig preskriptionstid på kredi-
ten och på amorteringarna från varje förfal-
lodag.

Bestämmelsen kan också tillämpas på vill-
korliga skulder såsom garantiförbindelser på
vilka specialbestämmelserna i borgenslagen
inte tillämpas ens när det gäller preskription.
På borgensförbindelser tillämpas enligt bor-
genslagen också i fortsättningen den tioåriga
preskriptionstiden som dock enligt förslaget

ändras till en treårig preskriptionstid när hu-
vudförpliktelsen förfaller till betalning och
således även borgensmannens betalnings-
skyldighet aktualiseras. Preskriptionsbe-
stämmelserna blir således rätt enhetliga när
det gäller ansvarsförbindelser. Eftersom för-
bindelserna när det gäller bankborgen och
bankgaranti oftast har ingåtts på viss tid, blir
preskriptionsfrågorna sällan aktuella i fråga
om dem.

Förutom på penningförpliktelser tillämpas
bestämmelsen också på andra förpliktelser
vilkas förfallodag inte har avtalats eller vilka
inte kan karaktäriseras som vederlag. Det kan
vara fråga arbete av olika slag eller andra po-
sitiva förpliktelser samt negativa förpliktelser
såsom att avhålla sig från eller tillåta något.
Typiska exempel är hyres- och leasingavtal
eller fortlöpande tjänsteavtal såsom elektrici-
tets- och telefonavtal samt tidningsprenume-
rationer.

De viktigaste inteckningssäkerheterna, det
vill säga fastighets- och företagsinteckning-
arna, kräver nuförtiden inte förnyelse utan är
varaktiga. När det gäller inteckning av trans-
portmedel förutsätts däremot fortsättningsvis
att inteckningen förnyas vart tionde år hos
registermyndigheten. Denna reglering har
delvis grundat sig på den allmänna tioåriga
preskriptionstiden, men själva bestämmelser-
na finns i den lagstiftning som gäller ifråga-
varande inteckningsslag. Avsikten är inte att
ändra dem. Oberoende av bestämmelserna
om förnyelse av inteckning måste man kom-
ma ihåg att själva skuldförhållandet preskri-
beras i enlighet med bestämmelserna i pre-
skriptionslagen. Användningen av transport-
medelsinteckning är undantagslöst förknip-
pad med finansieringen av affärsverksamhet
varvid preskriptionstiden för en skuld börjar
löpa på en avtalad förfallodag.

Om en penningkredit eller någon annan i
1 mom. avsedd skuld som gäller tillsvidare
sägs upp till betalning, börjar man enligt
2 mom. tillämpa den allmänna preskriptions-
tiden. Då är preskriptionstiden tre år och den
börjar löpa på skuldens förfallodag.

9 §. Insättningar preskriberas inte. Enligt
denna paragraf preskriberas inte insättningar
och andra medel som en depositionsbank ta-
git emot av en kund och som skall betalas
tillbaka på anfordran. Detsamma gäller den
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ränta som betalats på sådana medel. Det sva-
rar mot den uppfattning som råder beträffan-
de innehållet i gällande rätt.

Den omständigheten att insättningar inte
preskriberas kan nuförtiden anses få stöd av
19 § preskriptionsförordningen, vars lydelse
dock är oklar. Principen framgår indirekt av
53 § kreditinstitutslagen som gäller preskrip-
tion av depositionsbankens skyldighet att be-
tala ränta. Om inte preskriptionen avbryts,
upphör bankens skyldighet att betala ränta
när tio år har förflutit från utgången av det
kalenderår under vilket ett konto på vilket
medel har deponerats hos en depositionsbank
senast har använts. De räntor som redan be-
talts på kontot preskriberas dock inte. De har
i allmänhet redan lagts till det insatta kapita-
let som inte preskriberas.

Det är framför allt för att skydda deponen-
terna som insättningar inte preskriberas. Spe-
cialreglering behövs också för att man i fråga
om insättningar tillämpar principen om att
prestation sker hos gäldenären (banken) och
för att räntorna på insättningarna noteras på
kontot av banken själv. En notering som görs
av gäldenären själv är inte som sådan ett er-
kännande som kommer till borgenärens kän-
nedom och enligt de allmänna principerna
avbryter preskription. Om åter noteringarna
på kontot, såväl räntebetalningen som de be-
tjäningsavgifter som debiteras av kunden, an-
ses vara erkännanden, är konklusionen den
att insättningar inte preskriberas.

Det är fortfarande så att det bara är deposi-
tionsbankerna som får ta emot insättningar av
allmänheten. I regeringens proposition (RP
33/2002 rd) föreslås att också andra företag
skall kunna få ta emot små mängder medel
som kan jämställas med insättningar och
skall betalas tillbaka på anfordran. Enligt för-
slaget finns i kreditinstitutslagen bestämmel-
ser angående såväl depositionsbanker som
andra samfund som tar emot sådana medel av
allmänheten som skall betalas tillbaka på an-
fordran.

För klarhetens skull kan konstateras att be-
stämmelserna om att insättningar inte pre-
skriberas inte gäller masskuldebrevslån där
man i regel avtalar om amorteringarnas och
räntornas förfallodagar. På dem tillämpas den
allmänna treåriga preskriptionstid som räknas
från förfallodagen. Eftersom största delen av

masskuldebrevslånen nuförtiden emitteras i
from av värdeandelar, blir det i praktiken inte
aktuellt med preskription. Detta beror på att
prestationerna i värdeandelssystemet fullgörs
direkt på de konton som borgenärerna med-
delat. En särskild bestämmelse om preskrip-
tion av värdeandelar och de prestationer som
ansluter sig till dem har inte ansetts behövlig.

Avbrytande av preskription

10 §. Inofficiella åtgärder för att avbryta
preskription. I paragrafen föreskrivs om av-
brytande av preskription genom icke-
formbundna åtgärder. Innehållet i bestäm-
melsen motsvarar till stora delar gällande
rätt. I bestämmelsen nämns åtgärder för vilka
det är betecknande att de orsakar avbrott i
preskriptionen. Eftersom man också i fort-
sättningen skall kunna avbryta preskription
genom att på ett fritt formulerat sätt erkänna
eller göra en påminnelse om skulden, kan
avbrytandet ske på flera olika sätt.

Även om bestämmelserna i lagen om hur
preskriptionen kan avbrytas och det materiel-
la innehållet i en sådan åtgärd är rätt vida,
bör avbrytandet ske på ett sådant sätt att man
vid behov senare kan bevisa det. Vid sidan
av skriftliga erkännanden och avtal är betal-
ningar som skett till exempel som kontoöver-
föringar lätta att bevisa. I en stridig situation
bör borgenären kunna visa när preskriptionen
har avbrutits.

Eftersom preskriptionstiden för en skuld
enligt förslaget får en senare begynnelsetid-
punkt, behövs det i allmänhet inte några av-
brytande åtgärder innan en kredit har förfallit
till betalning eller det annars har blivit aktu-
ellt att betala en skuld. Avtal, erkännanden
eller påminnelser inom den avtalade kredit-
perioden har därför ingen rättslig betydelse
för preskriptionen. När det är fråga om i 8 §
avsedda förpliktelser som gäller tillsvidare,
behövs det dock fortfarande avbrytande åt-
gärder för att hålla förpliktelsen giltig.

I princip kan också en preskriptionstid som
följer av en specialbestämmelse avbrytas på
samma sätt genom en icke-formbunden åt-
gärd som den preskriptionstid som följer av
den allmänna lagen. Tiden för väckande av
talan har en särställning. Det går inte att ge-
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nom icke-formbundna åtgärder avbryta såda-
na i speciallagstiftningen bestämda tider
inom vilka borgenären måste väcka talan
gentemot gäldenären. Detta framgår uttryck-
ligen av 2 § 3 mom. preskriptionslagen.

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om olika
sätt att avbryta preskription. De indelas i åt-
gärder som grundar sig på avtal och ensidiga
åtgärder som vidtas antingen av gäldenären
eller borgenären. Eftersom parterna genom
de åtgärder som avbryter preskriptionen sam-
tidigt bestämmer om sina rättigheter och
skyldigheter måste åtgärderna vara giltiga
som förmögenhetsrättliga rättshandlingar. Av
den omständigheten att åtgärderna inte är
formbundna följer att de kan göras muntligt
eller med hjälp av elektronisk dataförmed-
ling. Ett krav på varje avbrytande åtgärd är
att den vidtas antingen av borgenären eller
gäldenären och att den andra parten får kän-
nedom om den. Påminnelser som görs av
personer som står utanför skuldförhållandet
avbryter inte preskriptionen.

Enligt momentets 1 punkt avbryts preskrip-
tionen om parterna träffar ett avtal som gäller
skulden. Ett avtal visar att gäldenären känner
till och erkänner skuldens existens. Avtalet
kan gälla betalningsarrangemang, säkerheter
eller vilka som helst villkor som gäller skul-
den.

Typiska avtal om betalningsarrangemang
gäller förlängning av betalningstiden eller
periodisering av betalningarna. Innehållet i
ett avtal om betalningstid avgör dock om av-
talet leder till att det börjar löpa en ny pre-
skriptionstid eller om preskriptionstidens
början uppskjuts. Om avtalet gäller en skuld
som har förfallit till betalning eller ett avbrott
i eller uppskov med indrivningen, innebär
avtalet endast att preskriptionstiden avbryts.
Situationen är en annan om det är fråga om
uppgörandet av en ny betalningsplan eller en
förlängning av kreditperioden. Ett avtal om
en ny förfallodag leder till att preskriptionsti-
den börjar löpa först vid den tidpunkten.

Ett avtal om säkerhet avbryter preskriptio-
nen både när man avtalar om ny säkerhet och
när avtalet innebär att en befintlig säkerhet
befrias. Innehållet i ett avtal om säkerhet kan
också gälla arrangemang som gäller befintli-
ga säkerheter, exempelvis den inbördes prio-
ritetsordningen mellan flera säkerheter. Den

avbrytande verkan som ett avtal om säkerhet
har på preskriptionen gäller naturligtvis en-
dast avtalsparterna. Ett avtal mellan den som
ställt tredjemanspant och borgenären påver-
kar inte preskriptionen av gäldenärens för-
pliktelser. Detsamma gäller en borgensmans
och borgenärs avtal om ett ny borgensförbin-
delse eller innehållet i en gällande borgens-
förbindelse.

Andra ändringar i skuldens villkor kan vara
till exempel avtal om skuldens räntefot eller
sättet att beräkna räntan. En ändringen kan
också hänföra sig till prestationssättet, såsom
kvittning eller fyllnadsprestation. Också ett
avtal som leder till att räntan eller kapitalet
efterskänks delvis avbryter preskriptionen av
skuldens återstående del.

I denna punkt nämns också den möjlighe-
ten att man uttryckligen avtalar om att pre-
skriptionen skall avbrytas. Trots att man inte
på ett giltigt sätt kan förlänga preskriptionsti-
den genom avtal, leder ett avtal av detta slag
till att det börjar löpa en ny lika lång pre-
skriptionstid.

Momentets 2 punkt gäller de åtgärder som
gäldenären ensidigt kan vidta för att avbryta
preskriptionen. Preskriptionen avbryts enligt
denna punkt när gäldenären betalar av på
skulden eller på något annat sätt fullgör sin
prestationsskyldighet. Detta gäller alla slags
prestationer, inte endast betalningar i enlighet
med ett kreditavtal. Också en sen eller för li-
ten betalning avbryter preskriptionen. Det-
samma gäller en betalning som på något an-
nat sätt avviker från vad som avtalats, till ex-
empel en betalning med andra än överens-
komna betalningsmedel eller betalning före
förfallodagen. För att åtgärden skall ha av-
brytande verkan krävs att gäldenären har av-
sett att prestationen är en betalning av skul-
den och att borgenären förstått gäldenärens
avsikt. Däremot krävs inte att parternas upp-
fattningar motsvarar fakta eller blir beståen-
de. En prestation avbryter preskriptionen
även om den återgår på grundval av bestäm-
melserna om återvinning till konkursbo.

Till skillnad från nuvarande lag innehåller
paragrafen inte en bestämmelse om att pre-
skriptionen skulle avbrytas om en medgälde-
när eller tredje man betalar av på skulden så
att gäldenären är medveten om åtgärden. Så-
ledes avbryts inte preskriptionen för huvud-
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gäldenärens del bara för att denne har känne-
dom att en borgensman eller den som ställt
säkerhet fullgjort en prestation. Detsamma
gäller situationer där tredje man annars full-
gör en prestation som hänför sig till någon
annans skuld. De avbrytande åtgärderna är
individuella åtgärder som uttrycker betalaren
vilja eller uppfattning. Enbart den omstän-
digheten att tredje man fullgör en prestation
innebär inte på något sätt att gäldenären skul-
le erkänna skulden. Borgenären måste i så-
dana situationer själv sörja för att preskrip-
tionen avbryts i förhållande till gäldenären.
Om åter tredje man fullgör en prestation så-
som ombud eller företrädare för gäldenären,
är det enligt de allmänna reglerna om full-
makt klart att prestationen avbryter skuldens
preskription.

Vid sidan av betalning av en penningskuld
avbryter också fullgörandet av något annat
slag av avtalsförpliktelse preskriptionen av
en skuld. Iakttagandet av fortlöpande avtal
såsom hyresavtal avbryter således gång på
gång preskriptionen av avtalsförpliktelsen.
Det bör dock observeras att förpliktelser som
lösgjorts från ett avtal av detta slag, såsom
till betalning förfallna hyror, preskriberas
självständigt enligt 12 §.

När gäldenären betalar av på sin skuld kan
han anses erkänna skulden i fråga. Det är
dessutom möjligt att erkänna sitt ansvar för
en skuld genom att uttryckligen anmäla sitt
erkännande eller genom att vidta någon an-
nan åtgärd av vilken erkännandet av skulden
framgår för borgenären. En notering av skul-
den i gäldenärens bokföring eller skattede-
klarationen innebär som sådan inte ett erkän-
nande och har inte avbrytande verkan. Pre-
skriptionen avbryts om gäldenären på eget
initiativ tar kontakt med borgenären för att
förhandla till exempel om vissa betalnings-
villkor för skulden. För att preskriptionen
skall avbrytas krävs däremot inte att förhand-
lingarna leder till det resultat som gäldenären
eftersträvar. Preskriptionen avbryts också om
gäldenären erbjuder sig att fullgöra en presta-
tion. På samma sätt som ett avtal om kvitt-
ning avbryter också gäldenärens anmälan om
kvittning preskriptionen. Likaså visar bruket
av en limitkredit att gäldenären erkänner
skulden.

Momentets 3 punkt gäller de icke-

formbundna åtgärder som borgenären kan
vidta för att avbryta preskriptionen. På sam-
ma sätt som enligt gällande rätt avbryts pre-
skriptionen när borgenären kräver prestation
eller påminner gäldenären om skulden. Ge-
nom ett krav på prestation försöker borgenä-
ren få gäldenären att betala sin skuld eller en
del av den. Samtidigt påminner borgenären
gäldenären om skulden. Förutom att kräva
prestation eller uttryckligen påminna gälde-
nären om skulden kan borgenären genom
andra åtgärder visa att han har en fordran på
gäldenären. Borgenären kan avbryta pre-
skriptionen till exempel genom att skicka
gäldenären ett kontoutdrag, ett kvitto på en
enskild prestation eller någon annan handling
eller uppteckning av vilken det framgår att
borgenären anser sig ha en giltig fordran på
gäldenären.

Med avseende på en fritt formulerad åt-
gärds innehåll och form sägs i den nuvarande
preskriptionsförordningen endast att påmin-
nelsen om en skuld skall ske bevisligen. I
den föreslagna bestämmelsen nämns inte sär-
skilt den bevislighet som krävs av en avbry-
tande åtgärd, eftersom det är förenligt med
borgenärens eget intresse att kunna visa att
en avbrytande åtgärd har vidtagits. Enligt
allmänna processuella principer är det borge-
nären som har bevisbördan för att preskrip-
tionen har avbrutits.

I enlighet med vad som sagts i avsnitt 4.5,
beror de formella och materiella krav som
ställs på avbrytande åtgärder på vad man av-
ser åstadkomma genom preskriptionens av-
brytande. I lagförslaget har man inte utvidgat
syftet med det avbrytande förfarandet till att
exempelvis i detalj utreda skuldens belopp
eller skuldförhållandets innehåll i övrigt vid
tidpunkten för avbrottet. Syftet med avbry-
tande av preskriptionen är fortfarande pri-
märt att säkerställa att gäldenären är medve-
ten om sin egen prestationsskyldighet och
inte till exempel att lösa meningsskiljaktighe-
ter i fråga om skuldens belopp eller villkor.

Trots att avbrottsförfarandets syfte enligt
förslaget är begränsat på samma sätt som för
tillfället, har man försökt att viss mån preci-
sera kraven på avbrytande åtgärder. I para-
grafens 2 mom. förutsätts att skulden indivi-
dualiseras i den avbrytande åtgärden. Detta
motsvarar gällande rätt som dock inte inne-
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håller en sådan skriven regel. Kravet på in-
dividualisering gäller både gäldenärens och
borgenärens åtgärder. Preskriptionen avbryts
endast om det av den avbrytande åtgärden
framgår vilken skuld den avser.

Kravet på tillräcklig individualisering prö-
vas i varje enskilt fall. Vid bedömningen be-
aktas bland annat hur klar skulden är, om
parterna har flera skuldförhållanden och har
det skett rättshandlingar som skulden kan föl-
ja av mellan parterna. Också parternas ställ-
ning kan vara av betydelse på så sätt utförli-
gare individualisering kan krävas av den som
sysslar med yrkesmässig kreditgivning eller
indrivning än av en privatperson. En avbry-
tande åtgärd som lämnar skuldens grund helt
öppen eller oklar, kan inte godkännas ens om
den vidtagits av en privatperson.

Individualiseringskravet gäller alla avbry-
tande åtgärder. Också när preskriptionen av-
bryts genom ett avtal mellan gäldenären och
borgenären krävs att skulden individualise-
ras. Om parterna har flera skuldförhållanden,
avgörs inte den avbrytande verkans omfatt-
ning av vilka skulder som avtalet de facto
kan påverka. Denna fråga kan bli aktuell till
exempel när det gäller ett avtal om säkerhet.
Ett avtal som gäller en säkerhet som ställts
för flera olika skulder avbryter således pre-
skriptionen av endast de skulder som har in-
dividualiserats tillräckligt väl i avtalet. Om
parterna till exempel ändrar ett avtal om ge-
nerella säkerheter där fordringarna individua-
liseras endast genom att nämna parterna i
skuldförhållandet, avbryter inte ändringen av
avtalet i sig preskriptionen av alla fordringar.

Om gäldenären och borgenären har flera
skuldförhållanden, uppfyller inte heller gäl-
denärens prestation alltid individualiserings-
kravet. Om det av gäldenärens prestation inte
framgår vilken skuld som den avser vara en
amortering på eller en helhetsbetalning av,
visar inte betalningen att gäldenären erkänner
en viss skulds existens. Härvid avbryter inte
prestationens ankomst till borgenären pre-
skriptionen av någon skuld. Då ankommer
det på borgenären att se till att preskriptionen
avbryts. Han kan först och främst höra sig för
hos gäldenären vilken skuld denne vill att be-
talningen avräknas från. Någon utrednings-
skyldighet har borgenären dock inte. Om
gäldenären inte använder sig av den val- och

individualiseringsrätt som denne har enligt
7 kap. 15 § konsumentskyddslagen och
9 kap. 5 § handelsbalken, övergår rätten att
välja från vilken fordran betalningen skall
avräknas till borgenären. Borgenären kan
härvid avräkna betalningen från den eller de
fordringar han önskar. Avräkningen avbryter
inte i sig preskriptionen av en skuld, utan
preskriptionen avbryts först när borgenären
sänder gäldenären till exempel ett kontout-
drag eller något annat kvitto av vilket avräk-
ningen framgår.

Även om det är ändamålsenligt att avbry-
tandet av den allmänna preskriptionstiden
sker på ett icke-formbundet och enkelt sätt,
är det dock i vissa fall problematiskt för gäl-
denären om borgenären inte behöver lämna
någon utredning om fordrans belopp eller
grund. Utförligare uppgifter än enbart en in-
dividualisering bör krävas när det gäller ska-
deståndsskulder där grunderna för anspråket
och anspråkets storlek vanligen förutsätter
särskild utredning. Ett ersättningsanspråk kan
vara så oklart och mångtydigt för gäldenären
att en anmälan som uppfyller individualise-
ringskravet inte kan anses tillräcklig. För
gäldenären är det nödvändigt att på basis av
borgenärens anmälan bedöma anspråkets rik-
tighet, skaffa egen utredning och bereda sig
på fullgörandet av sin betalningsskyldighet.
Enligt den föreslagna bestämmelsen avbryts
preskriptionen av en skadeståndsskuld, ersät-
tandet av obehörig vinst och andra i 7 § av-
sedda gottgörelser genom borgenärens fritt
formulerade påminnelse endast om borgenä-
ren lämnar en sådan utredning om skuldens
grund och belopp som skäligen kan krävas.

När borgenären avbryter preskriptionen av
en ersättningsskuld eller någon annan gottgö-
relse bör han således uppge vilka omständig-
heter som skulden grundar sig på samt en
uppskattning av skuldens belopp vid den ak-
tuella tidpunkten. Enbart ett meddelande en-
ligt vilket det är fråga om skadestånd eller
någon annan gottgörelse räcker således inte.
Av meddelandet måste det framgå sådana
fakta som behövs för att kravet skall kunna
bedömas. När det gäller skuldens grunder bör
borgenären ange den gärning, försummelse,
händelse eller någon annan omständighet
som enligt hans uppfattning orsakar ett er-
sättnings- eller gottgörelseansvar samt den
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skada som denna omständighet orsakat. Bor-
genären behöver inte bedöma de rättsliga
frågorna såsom skadevållarens oaktsamhet
eller skadeavsikt. För avbrytande av pre-
skription är det å andra sidan inte tillräckligt
att enbart lämna en felanmälan i vilken det
konstateras att produkten är felaktig utan att
samtidigt framställa ett krav på ersättning.
När det gäller skadebeloppet krävs det dock
inte att exakt belopp anges. Accessoriska
krav såsom krav på dröjsmålsränta behöver
inte framställas.

Skuldens belopp och grund bör utredas på
ett sätt som skäligen kan krävas. Vid tolkning
av vad en utredning som skäligen kan krävas
avser kan man följa de principer som framgår
av 7 § räntelagen. Vid prövningen kan man
beakta bland annat borgenärens sakkunskap
och möjligheterna att få utredning i allmän-
het. Även de omständigheter som gäldenären
har kännedom om är av betydelse. Om gäl-
denären måste anses ha haft kännedom om
ersättningens eller gottgörelsens grund och
belopp vid tidpunkten för den avbrytande åt-
gärden, avbryts preskriptionen redan av en
påminnelse som uppfyller individualise-
ringskravet. Om det belopp som borgenären
kräver inte ändras, behövs det inte mera än
ett utförligt meddelande om skadans grund
och belopp.

Syftet med bestämmelsen om avbrytande
av ersättnings- och gottgörelseskulder är inte
att förhindra eller försvåra preskriptionens
avbrytande när fordrans belopp är svårt att
utreda. I oklara situationer krävs dock att
borgenären meddelar den uppfattning om
fordrans belopp och grund som han har vid
tidpunkten för avbrytandet. Målet med denna
anmälningsskyldighet är inte att tvister om
skuldförhållandets innehåll skall lösas redan
vid den tidpunkt då preskriptionen avbryts
utan endast att gäldenären i samband med
den avbrytande åtgärden får kännedom om
borgenärens uppfattning av skuldens grund
och belopp. Ingendera parten blir i detta sta-
dium bunden till det som han anfört och var-
dera kan senare lämna ny avvikande utred-
ning om ersättningen eller gottgörelsen. Om
borgenären försummar att meddela fordrans
grund eller belopp, åstadkommer påminnel-
sen inte ett avbrott i preskriptionen, om inte
borgenären kan visa att gäldenären hade fått

kännedom om grunden och beloppet på annat
sätt.

Vid avbrytande av preskription är det fråga
om åtgärder mellan parterna i skuldförhål-
landet. Därför uppkommer den avbrytande
verkan när motparten får kännedom om den
avbrytande åtgärden. Om det finns flera mot-
parter, måste var och en för sig få kännedom
om den avbrytande åtgärden. Eftersom den
avgörande tidpunkten är den vid vilken en
motpart får del av uppgiften, måste detta ske
före preskriptionstiden löper ut oberoende av
när den handling eller någon annan uppteck-
ning som innehåller påminnelsen är daterad
eller när den avsändes. Risken för att till ex-
empel ett påminnelsebrev kommer fram bärs
således av avsändaren.

Vid betalningar som sker såsom kontoöver-
föringar kan den avgörande tidpunkten anses
vara den tidpunkt som avses i 17 § lagen om
betalningsöverföringar (821/1999). Den tid-
punkten är avgörande för en överförd betal-
nings giltighet gentemot borgenärerna. En
betalning anses ha överförts till mottagaren
när beloppet har kommit fram till banken och
senast när mottagarens konto har krediterats
med det belopp som betalningen avser. Tid-
punkten i fråga är enligt 19 § lagen om betal-
ningsöverföringar i allmänhet den avgörande
för fullgörandet av en prestationen mellan
betalaren och mottagaren av en betalning.
Någon betydelse har således inte den tid-
punkt vid vilken gäldenären har gett sin bank
i uppdrag att genomföra en betalningsöverfö-
ring eller den tidpunkt vid vilken borgenären
de facto fick kännedom om att han mottagit
en betalning.

11 §. Rättsliga åtgärder som avbryter pre-
skription. I paragrafen föreskrivs om andra
åtgärder för att avbryta preskription än de
icke-formbundna åtgärderna. Dessa är så kal-
lade officiella åtgärder. Rättsliga åtgärder
kan användas för att avbryta preskriptionen
av alla slags skulder. De rättsliga åtgärder
som kan vidtas för att avbryta de preskrip-
tionstider som avses i preskriptionslagen är
valfria.

I 1 punkten av paragrafens 1 mom. före-
skrivs först och främst om avbrytande av
preskription genom åtgärder vid domstol.
Med domstol avses allmän domstol och spe-
cialdomstol oberoende av instans. Preskrip-
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tionen avbryts genom anhängiggörande av
talan om fordran mot gäldenären och genom
att framställa ett krav som gäller fordran vid
domstol. Även ett krav som framställs i nå-
gon annan form än genom stämningsansökan
är således tillräckligt för att avbryta tiden för
väckande av talan. Ett sådant krav kan till
exempel vara ett kvittningskrav som svaran-
de framställer vid domstol, ett ersättningsan-
språk i samband med handläggningen av ett
brottmål och inlämnande av ansökan i ett an-
sökningsärende eller ett förvaltningstviste-
mål.

Enligt bestämmelsen bör talan eller kravet
gälla fordran. Detta betyder inte att talan
väcks endast för att få en fullgörelsedom utan
det avgörande även i detta fall är att borgenä-
ren genom sitt krav visar att hans fordrings-
rätt fortfarande är giltig. Även väckande av
fastställelsetalan liksom ansökan om kvarstad
eller någon annan säkerhetsåtgärd vid dom-
stol avbryter preskriptionen. Som krav kan
dock inte anses till exempel uppvisande av
en handling eller en uppteckning som gäller
fordran som bevis vid en rättegång som gäll-
er någon annan tvist. Även om sådana åtgär-
der inte räcker för att vara officiella åtgärder
som avbryter preskription, kan de dock anses
vara icke-formbundna avbrytande åtgärder
om dokumenten företes för gäldenären och
åtgärden som sådan uppfyller de övriga kra-
ven på fritt formulerade avbrytande åtgärder.

På samma sätt som de icke-formbundna åt-
gärderna riktar sig de officiella åtgärderna
som syftar till att avbryta preskription mot
rättsförhållandet mellan borgenären och gäl-
denären. Enligt bestämmelsen skall talan
väckas av borgenären mot gäldenären. Också
ett krav som framställs i någon annan form,
till exempel en ansökan om säkerhetsåtgär-
der, skall vara framställt av borgenären och
avse gäldenären. Kravet kan naturligtvis
framställas av ett rättegångsombud eller ett
biträde, i fordringar som grundar sig på brott
till exempel av den allmänna åklagaren. Möj-
ligheterna att avbryta preskription är inte all-
tid förbehållna parterna i en rättegång utan
också intervention i en anhängig rättegång
kan avbryta preskriptionen.

Om en officiell åtgärd för att avbryta pre-
skription vidtas på något annat sätt än mellan
parterna i ett skuldförhållande, avbryts inte

preskriptionen ens om borgenären eller gäl-
denären skulle få kännedom om åtgärden.
Till exempel väckande av talan mot en bor-
gensman avbryter inte preskriptionen av en
skuld i förhållande till gäldenären. Detsamma
gäller så kallad hypotekstalan om den inte
väcks mot gäldenären utan mot den fastig-
hetsägare som ställt tredjemanssäkerhet. Pre-
skriptionen av en skuld påverkas inte av att
gäldenären får veta att en sådan talan har
väckts.

Enligt momentets 1 punkt jämställs med ett
krav som framställs vid domstol även ett
krav vid konsumentklagonämnden eller vid
något annat lagstadgat organ eller förfarande
vid vilket ett avgörande eller en rekommen-
dation kan meddelas i ärendet. Framställan-
det av ett sådant krav avbryter således också
tiden för väckande av talan.

Kravet på att organet eller förfarandet skall
vara lagstadgat betyder att det i lag skall fin-
nas åtminstone en bestämmelse om möjlighe-
terna att tillsätta ett visst organ eller inleda ett
visst förfarande. Lagstadgade organ är förut-
om konsumentklagonämnden för närvarande
patientskadenämnden, olycksfallsnämnden
och trafikförsäkringsnämnden. De handläg-
ger dock ersättningar som betalas ur lagstad-
gade försäkringar vilka inte hör till preskrip-
tionslagens tillämpningsområde. Däremot är
inte rättelseorgan som exempelvis näringsid-
karna har inrättat frivilligt här avsedda be-
slutsorgan ens när deras verksamhet kan an-
ses vedertagen, såsom försäkringsnämnden.

Det lagstadgade förfarande som avses i be-
stämmelsen är närmast skiljemannaförfaran-
det i vilket avgöranden som binder parterna
kan meddelas.

I momentets 2 punkt avsedda sätt att avbry-
ta preskriptionen är också anmälan av ford-
ran i samband med ett förfarande som gäller
en gäldenärs samtliga borgenärer. Förutom
offentlig stämning avser detta allmänna in-
solvensförfaranden, det vill säga konkurs, fö-
retagssanering och skuldsanering för privat-
personer.

Bevakning vid offentlig stämning har inte
tidigare ansetts avbryta preskription. Efter-
som offentlig stämning sker med stöd av en
myndighets beslut och den i många avseen-
den förutsätter att borgenären vidtar likadana
åtgärder som till exempel vid konkursbevak-
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ning har det ansetts vara ändamålsenligt att
bevakning av en fordran till följd av offentlig
stämning är en åtgärd som räcker till för att
avbryta skuldens preskription.

Preskriptionen avbryts utan anmälan från
borgenärens sida när det gäller fordringar
som beaktas i enlighet med gäldenärens egen
bokföring eller anmälan vid offentlig stäm-
ning eller insolvensförfaranden. Borgenärer-
nas krav beaktas också i allmänhet på basis
av gäldenärens egen anmälan vid skuldsane-
ring för privatpersoner och företagssanering.
Meningen är också att delvis övergå till ett
liknande förfarande när det gäller konkurs.

Preskriptionen avbryts när borgenären an-
mäler sin fordran i ett utländskt insolvensför-
farande som gäller gäldenären, om förfaran-
det och dess rättsverkningar erkänns i Fin-
land. Således avbryts preskriptionen av en
anmälan av fordran i ett förfarande som er-
känns i Finland enligt rådets förordning (EG)
nr 1346/2000 om insolvensförfaranden. Det-
samma gäller bevakning i en konkurs på vil-
ken konkurskonventionen av år 1933 mellan
Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige
tillämpas.

Preskriptionen av en skuld avbryts enligt
3 punkten också genom anhängiggörande av
ett utsökningsärende. Ansökan om utsökning
förutsätter i allmänhet att borgenären kan
åberopa en fullgörelsedom eller någon annan
utsökningsgrund.

I ett utsökningsförfarande kan i vissa fall
även en sådan borgenär delta som inte har
ansökt om utmätning och som inte ens kan
stöda sig på en utsökningsgrund. Till exem-
pel anmälan av en fordran vid exekutiv auk-
tion av en fastighet avbryter preskriptionen
av ifrågavarande fordran. Också borgenärens
krav på prestation ur värdet av en handfång-
en pant avbryter preskriptionen enligt 4 kap.
12 § 2 mom. utsökningslagen. Det är oftast
bara pantborgenärer som har en anslutnings-
rätt av detta slag. Om en pantborgenär anmä-
ler sin fordran på ovan beskrivet sätt, avbry-
ter anmälan preskriptionen av skulden också
till den del som säkerhetens värde inte räcker
till för att betala hela skulden. Detta gäller
dock enbart situationer där det är gäldenärens
egendom som är säkerheten. Ett krav som
enbart gäller en tredjemanspant, avbryter inte
preskriptionen för huvudgäldenärens del.

För att preskriptionen skall avbrytas krävs
att borgenären anmäler sin fordran eller att
den annars beaktas vid ett i 1 mom. avsett
förfarande. Inledandet av ett förfarande på-
verkar dock enligt 2 mom. redan i sig pre-
skriptionstiden. Preskriptionen avbryts näm-
ligen genast när förfarandet inleds förutsatt
att borgenären vidtar en åtgärd som avbryter
preskriptionen medan förfarandet pågår.

Syftet med bestämmelsen är att borgenä-
rerna inte skall vidta åtgärder som gäller en-
staka skulder medan till exempel en offentlig
kallelse som gäller samtliga skulder eller ett
insolvensförfarande redan är anhängigt vid
domstol. Inte heller myndighetsförfarandets
längd har någon verkan eftersom preskrip-
tionstiden är avbruten under hela förfarandet
och även under besvärsprocessen. En ny pre-
skriptionstid börjar löpa först när ett sådant
beslut meddelats i saken som det inte längre
går att söka ändring i med ordinära rättsme-
del.

Avbrottet i preskriptionen är bundet till an-
hängiggörandet av det ärende eller det förfa-
rande som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten.
Den tidpunkt vid vilken ett ärende eller förfa-
rande blir anhängigt fastställs i enlighet med
bestämmelserna om organet eller förfarandet
i fråga.

Enligt 5 kap. 1 § 2 mom. rättegångsbalken
blir ett tvistemål anhängigt när stämningsan-
sökan har kommit till domstolens kansli. En
skulds preskriptionstid avbryts således ome-
delbart när borgenären har tillställt domsto-
len stämningsansökan. Detta gäller både den
preskriptionstid som avses i preskriptionsla-
gen och preskriptionstider eller tider för
väckande av talan som det finns bestämmel-
ser om i speciallagstiftningen. Regleringen
avviker från nuläget. Nuförtiden anses alla
preskriptionstider utom ordinarie tider för
väckande av talan avbrytas först när gäldenä-
ren fått kännedom om talan. Läget kan anses
vara oklart och äventyra borgenärens rätts-
skydd. En skuld kan preskriberas trots bor-
genärens aktivitet om delgivningen av talan
fördröjs till exempel för att gäldenären håller
sig undan eller inte kan nås av någon annan
orsak.

Dagens brokiga reglering är en följd av den
underrättsreform som genomfördes år 1993.
Tidigare ansågs ett ärende bli anhängigt först
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när stämningen hade delgetts svaranden. När
tidpunkten för anhängighet tidigarelades i
samband med underrättsreformen påverkade
detta direkt tiderna för väckande av talan. I
12 § lagen om övergångsstadganden för un-
derrättsreformen (591/1993) föreskrivs ut-
tryckligen att den tid som utsatts för väckan-
de av talan eller delgivning av stämning an-
ses ha iakttagits om talan har anhängiggjorts
inom utsatt tid. Övergångsbestämmelsen
gällde däremot inte preskriptionstider av an-
nat slag och kravet beträffande dem är fortfa-
rande att svaranden fått del av talan inom fö-
reskriven tid.

Eftersom preskriptionen enligt förslaget
avbryts redan när talan blir anhängig, är det
inte nödvändigt att i preskriptionslagen ta in
några bestämmelser om särskilda förfaranden
som avbryter preskriptionstiden i förhållande
till gäldenärer som håller sig undan eller är
okända på den ort där de är bosatta. Vid be-
hov kan delgivningen ske genom kungörelse
i enlighet med vad som föreskrivs i 11 kap.
rättegångsbalken. Eftersom preskriptionen av
en skuld i allmänhet börjar löpa först efter att
skulden har förfallit till betalning, avser bor-
genärens krav i allmänhet en fullgörelsedom.
I undantagsfall kan borgenären söka en fast-
ställelsedom för att avbryta exempelvis pre-
skriptionen av ett borgensansvar.

Också ett ansökningsärende blir anhängigt
när ansökan lämnas in vid tingsrättens kansli.
Således avbryter inlämnandet av en konkurs-
ansökan eller ansökan om säkerhetsåtgärder
till tingsrättens kansli preskriptionen av den
fordran som ansökan grundar sig på. En för-
valtningstvist som gäller en offentligrättslig
fordran blir likaså anhängig genom ansökan.
Enligt lagen om skiljeförfarande (967/1992)
anses ett ärende ha blivit anhängigt när mot-
parten till den som vill hänskjuta en tvist till
skiljemän har fått det meddelande som avses
i lagens 12 § 1 mom.

Även vid utmätning skall den avgörande
tidpunkten vara den vid vilken anhängighe-
ten av ett utsökningsärende inträder. Detta
sker i allmänhet när borgenärens ansökan
kommer till utsökningsmyndigheten eller ut-
sökningens informationssystem. Det har varit
i viss mån oklart huruvida ett avbrott i pre-
skriptionstiden kräver att gäldenären får kän-
nedom om utmätningsförsöket. Enligt försla-

get har det inte med tanke på avbrytande av
preskriptionen någon betydelse när gäldenä-
ren tillställs ett meddelande om att ett utsök-
ningsärende blivit anhängigt eller när utmät-
ningen eller utmätningsförsöket sker. Pre-
skriptionen avbryts också då gäldenärens vis-
telseort förblir okänd och inte ens ett medde-
lande om inträde av anhängighet kan tillstäl-
las denne. Parterna kan kontrollera uppgif-
terna om inträde av anhängighet också i ef-
terhand i utsökningens informationssystem.

I de fall som avses i 1 mom. 2 punkten i
paragrafen anses preskriptionen ha avbrutits
när beslutet om inledande av förfarandet i
fråga har fattats. Preskriptionen av en fordran
som bevakas vid en konkurs eller annars be-
aktas vid konkursen avbryts när beslut om
konkursförfarande fattas. Såsom ovan kon-
staterats avbryts dock preskriptionen av den
fordran som utgjort grunden för sökandens
ansökan om att försätta gäldenären i konkurs
redan när ansökan blir anhängig. Beslutet om
inledande av förfarandet är avgörande också
när det gäller företagssanering och skuldsa-
nering för privatpersoner. Preskriptionen av
skulder som anmäls eller annars beaktas vid
offentlig stämning avbryts när domstolen fat-
tar beslut om att utfärda offentlig stämning.

Preskriptionen anses enligt den andra me-
ningen i 2 mom. ha avbrutits den dag då den
lagakraftvunna domen meddelade eller hand-
läggningen av ärendet avslutades på något
annat sätt. Om handläggningen av ärendet
fortsätter vid fullföljdsdomstol, löper pre-
skriptionstiden inte. Om åter tingsrättens,
hovrätten eller någon specialdomstols avgö-
rande vinner laga kraft anses avbrottet ha
skett vid tidpunkten för avgörandet.

Med att handläggningen avslutades på nå-
got annat sätt avses att handläggningen av
ärenden som inte avgörs genom dom avslu-
tas. Rubriken för en domstols, en myndighets
eller något annat organs avgörande har ingen
betydelse så länge avgörandet leder till att
behandlingen av ett ärende upphör slutligt.
En tredskodom avbryter preskriptionen även
om den inte vunnit laga kraft. Ansöknings-
ärenden, såsom ärenden som gäller säker-
hetsåtgärder, och förvaltningstvistemål av-
görs genom beslut. Preskriptionen av ford-
ringar som anmälts vid offentlig stämning
börjar när den i stämningen utsatta tiden lö-



RP 187/2002 rd 63

per ut. I 17 § i den föreslagna lagen finns en
utförligare specialbestämmelse om insol-
vensförfaranden.

Ett avbrott i preskriptionen förutsätter nöd-
vändigtvis inte att borgenärens krav god-
känns. Även om till exempel en konkursan-
sökan avslås för att konkursförutsättningar
saknas, avbryter avslagsbeslutet preskriptio-
nen av den fordran som ansökan grundat sig
på. Detsamma gäller avslag på ansökan om
säkerhetsåtgärder för att kravet på att det
skall föreligga fara inte uppfylls och domar
enligt vilka prestationskravet avslås såsom
förtida.

På motsvarande sätt avbryts preskriptionen
när konsumentklagonämnden ger en rekom-
mendation eller beslutar att inte ge en sådan.
Eftersom preskriptionen enligt dessa allmän-
na bestämmelser i allmänhet avbryts för den
tid under vilken behandlingen av en tvist är
anhängig vid konsumentklagonämnden, kan
specialbestämmelsen i 9 c § lagen om kon-
sumentklagonämnden (42/1978) upphävas
såsom obehövlig.

Ett utsökningsärende upphör att vara an-
hängigt när en slutredovisning eller ett intyg
över hinder lämnas. Registrering av en ford-
ran i utsökningsregistret som en så kallad
passivfordran förlänger enligt 3 kap. 101 § i
den föreslagna utsökningslagen inte utsök-
ningsärendets anhängighet. Preskriptionsti-
den fortsätter således att löpa under den två
års tid som registreringen i passivregistret är
i kraft.

När ett myndighetsförfarande avslutas bör-
jar det löpa en ny preskriptionstid i enlighet
med vad som föreskrivs i 13 § i den före-
slagna preskriptionslagen. Preskriptionstiden
avbryts när förfarandet avslutas oberoende av
om detta sker genom en av domstol medde-
lad lagakraftvunnen dom eller en rekommen-
dation som meddelats av något annat organ.
Avgörandets art påverkar dock längden av
den nya preskriptionstiden på det sätt som
beskrivs i detaljmotiven till 1 §.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om vissa
undantag där inträde av anhängighet inte le-
der till att preskriptionen avbryts såsom i
vanliga fall. Bestämmelsen gäller situationer
där handläggningen av ärendet avslutas innan
gäldenären underrättats på ett behörigt sätt
om att ärendet blivit anhängigt. Med detta

avses det vanliga delgivningssätt som skall
iakttas vid förfarandet i fråga eller det sär-
skilda delgivningssätt som hade bort iakttas i
fallet i fråga. Angående meddelande om an-
hängighet i utsökningsärenden och de undan-
tagsfall i vilka ett meddelande inte behöver
ges, skall enligt den proposition som gäller
utsökningslagen föreskrivas i 3 kap. 33 § ut-
sökningslagen.

Då gäldenären inte får uppgifter om det
krav som gäller skulden inom loppet av pre-
skriptionstiden, är det inte skäl att till inträdet
av anhängighet ansluta sådana verkningar
som avbrytandet av preskription har i vanliga
fall. Å andra sidan vore det orimligt strängt
för borgenären om skulden skulle preskribe-
ras under det förfarande som inte slutförs el-
ler mycket snart efter detta, särskilt om bor-
genären har anhängiggjort ärendet vid fel fo-
rum eller fel myndighet eller när till exempel
delgivning skett till någon annan än en behö-
rig företrädare för gäldenärssamfundet. Pro-
cessuella fel av detta slag får inte leda till
rättsförluster för borgenären. Frågan om hu-
ruvida förfarandet avslutats på grund av en
parts åtgärder, såsom återkallande av ansö-
kan, eller till följd av en domstols beslut är
inte av någon betydelse i detta sammanhang.

Därför föreslås att skulden inte preskriberas
medan ärendet är anhängigt och inte under
det år som följer efter att förfarandet avsluta-
des. Borgenären måste alltså i brådskande
ordning väcka ny talan eller på något annat
sätt sörja för att gäldenären under denna tid
får en påminnelse om skulden. Med tanke på
gäldenärens rättsskydd föreslås att preskrip-
tionstiden kan förlängas på detta sätt endast
en enda gång.

Paragrafens 4 mom. innehåller en special-
bestämmelse om tiden för väckande av talan.
Enligt bestämmelsen är den tilläggstid som
följer på anhängiggörandet av ett tvistemål
som lämnats därhän alltid ett år, oberoende
av om gäldenären har underrättats om att
ärendet blivit anhängigt eller inte. Hänvis-
ningen till 3 mom. betyder också att tiden för
väckande av talan kan förlängas endast en
gång genom att väcka talan eller anhängiggö-
ra ett tvistemål på något annat sätt. Således
kan borgenären inte förlänga den i lagen fö-
reskrivna tiden för väckande av talan flera
gånger, utan behandlingen av ärendet måste
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avslutas. Det är inte motiverat att föreskriva
om en längre tid för väckande av en talan
som käranden inte vill föra eller domstolen
lämnar utan prövning till följd av att absoluta
processförutsättningar saknas eller för att
svaranden hänvisar till att någon dispositiv
processförutsättning inte föreligger.

12 §. Accessoriska prestationer och delpre-
stationer. Den föreslagna paragrafen innehål-
ler en uttrycklig bestämmelse om preskrip-
tion av accessoriska prestationer och delpre-
stationer.

Enligt paragrafens 1 mom. preskriberas
ränta, dröjsmålsränta och andra accessoriska
kostnader samt amorteringar på kapitalet och
andra delprestationer självständigt. När det
gäller accessoriska prestationer och delpre-
stationer avgörs preskriptionstidens begyn-
nelsetidpunkt separat från huvudförpliktel-
sens och för varje sådan prestation räknas en
egen preskriptionstid.

På en skuld skall det enligt 3 § 1 mom. rän-
telagen inte betalas någon ränta förrän den
förfallit till betalning, om det inte har avtalats
särskilt. Vid kreditgivning kommer man i
allmänhet överens om såväl räntans storlek
som betalningstidtabell. Räntorna på en skuld
preskriberas tre år efter den avtalade förfal-
lodagen, om inte preskriptionen av skulden
avbryts före det. Om man avtalar om betal-
ning av ränta utan att fastställa förfallotid,
skall ränta enligt 5 § 1 mom. lagen om skul-
debrev betalas årligen på den dag som enligt
kalendern motsvarar den dag då skuldebrevet
utfärdades. Dröjsmålsräntan åter ackumule-
ras och förfaller till betalning dagligen när
dröjsmålsräntan enligt räntelagen har börjar
löpa. Både när det gäller den löpande räntan
och dröjsmålsräntan kan förfallodagen såle-
des anses vara på förhand fastställda på ett
för gäldenären bindande sätt.

Kreditavtalen kan vara bulletlån eller gälla
tills vidare, men största delen skall betalas
tillbaka genom amorteringar med avtalade
förfallodagar. Amorteringsskyldigheten bör-
jar preskriberas på förfallodagen. Också and-
ra förpliktelser som följer av ett avtal pre-
skriberas självständigt, om de har förfallit till
betalning eller om borgenären kan kräva pre-
station av dem. Delprestationens art bestäm-
mer när dess preskriptionstid börjar löpa.
Preskriptionen av en hyresbetalning börjar

till exempel löpa på förfallodagen. Preskrip-
tionen av skadestånd för brott mot en fortlö-
pande avtalsförpliktelse eller nyttjanderätt
börjar åter när borgenären fått kännedom om
avtalsbrottet.

Förutom att räntorna och andra accessoris-
ka kostnader på en skuld preskriberas själv-
ständigt, preskriberas de enligt förslaget ock-
så när kapitalet preskriberas. I praktiken in-
nebär detta närmast att de dröjsmålsräntor
som ackumuleras efter att kapitalet förfallit
till betalning preskriberas på samma gång
som kapitalet.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om avbry-
tande av de accessoriska kostnadernas pre-
skription. Enligt förslaget avbryter de i 10
och 11 § avsedda åtgärderna för avbrytande
av preskription preskriptionen av såväl kapi-
tal som accessoriska kostnader. En påminnel-
se om kapitalet avbryter således också pre-
skriptionen av de räntor som förfallit till be-
talning tidigare och på motsvarande sätt av-
bryter en påminnelse om räntorna preskrip-
tionen av kapitalet. Detta kan anses följa av
att räntorna är accessoriska i förhållande till
kapitalet. Dessutom måste det i praktiken an-
ses vara ändamålsenligt att borgenären inte
behöver avbryta preskriptionen var och en av
de eventuellt flera olika accessoriska kostna-
derna för sig. Det är inte ändamålsenligt att
kräva att en avbrytande åtgärd skall vara så
utförligt formulerad att alla accessoriska
kostnader individualiseras i den.

Förslaget avviker från gällande rätt när det
gäller accessoriska kostnader som förfallit till
betalning. Nuförtiden anses att gäldenärens
erkännande avbryter preskriptionen kapitalet,
men inte preskriptionen av till exempel tidi-
gare förfallna upplupna räntor och dröjsmåls-
räntor. För deras del krävs att det i gäldenä-
rens eller borgenärens avbrytande åtgärd ut-
tryckligen anges att den gäller också till be-
talning förfallna accessoriska kostnader.

Bestämmelsen gäller enbart accessoriska
kostnader. Förutom räntor och dröjsmålsrän-
tor är det fråga om till exempel olika slags
provisioner. Däremot avbryts inte preskrip-
tionen av delprestationer och andra själv-
ständiga förpliktelser genom att preskriptio-
nen av någon annan förpliktelse som följer
av samma grundförhållande avbryts. Pre-
skriptionen av hyra som har förfallit till be-
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talning avbryts till exempel inte när gäldenä-
ren betalar hyra som förfaller till betalning
någon gång senare.

13 §. Verkningarna av avbruten preskrip-
tion. Enligt paragrafens 1 mom. följer på av-
bruten preskription en ny, lika lång preskrip-
tionstid som den ursprungliga. Tiden räknas
från avbrottstidpunkten som i allmänhet är
den tidpunkt vid vilken motparten har under-
rättats om en inofficiell avbrytande åtgärd el-
ler vid vilken den i 11 § 2 mom. avsedda
handläggningen av ett ärende har avslutats.

Vid avbrottstidpunkten börjar det således i
allmänhet löpa en ny treårig preskriptionstid.
Om preskriptionstiden bestäms av en speci-
albestämmelse i någon annan lag, är den nya
preskriptionstiden också lika lång som den
ursprungliga. När det är fråga om kontokre-
diter som beviljats tills vidare eller någon
annan i 8 § avsedd förpliktelse med en tioårig
preskriptionstid, börjar en ny tioårig pre-
skriptionstid löpa vid avbrottet. Efter en la-
gakraftvunnen dom börjar man dock alltid
tillämpa den femårs preskriptionstid som an-
ges i 2 mom.

Det finns ingen begränsning av hur många
gånger man får vidta åtgärder för att avbryta
preskription. Sådana åtgärder kan vidtas när
som helst oberoende av exempelvis när pre-
skriptionen avbröts senast. I princip kan man
vidta hur många avbrytande åtgärder som
helst efter varandra. Den nya tiden räknas all-
tid från det senaste avbrottet, oberoende av
om det skedde till följd av borgenärens eller
gäldenärens åtgärder. Borgenärens krav på
prestation avbryter preskriptionen men om
gäldenären betalar av på skulden efter kravet,
räknas den nya preskriptionstiden från den
tidpunkt vid vilken borgenären fick kontant-
betalningen eller betalningen överfördes i en-
lighet med 17 § lagen om betalningsöverfö-
ringar. En ny preskriptionstid börjar löpa när
borgenären sänder gäldenären ett kvitto på
betalningen, om kvittot uppfyller de allmän-
na krav som ställs på en avbrytande åtgärd.
Om borgenären är en bank, fungerar ett kon-
toutdrag som en ny påminnelse.

I 11 § 4 mom. finns en bestämmelse om ti-
den för väckande av talan. Enligt den kan ti-
den för väckande av talan avbrytas endast en
gång genom anhängiggörande av talan förrän
ärendet måste avgöras. Ett beslut om att läm-

na ett ärende utan prövning eller därhän för-
länger tiden för väckande av talan med bara
ett år.

Enligt paragrafens 2 mom. har domar och
andra utsökningsgrunder en särställning som
avbrytande åtgärder. Efter en lagakraftvun-
nen dom förlängs preskriptionen från den fö-
reslagna treåriga allmänna preskriptionstiden
till fem år. Detsamma gäller alla beslut som
meddelats av domstolarna och andra utsök-
ningsgrunder, såsom skiljedomar, om de kan
verkställas såsom lagakraftvunna domar. Be-
stämmelsen har sin huvudsakliga betydelse
när det gäller domar eller tredskodomar som
förpliktar till fullgörande av prestation. Efter-
som konsumenklagonämndens beslut till sin
natur är en rekommendation, börjar endast en
ny frist som är lika lång som den ursprungli-
ga preskriptionstiden eller tiden för väckande
av talan löpa när behandlingen i nämnden har
avslutats.

För en längre preskriptionstid talar den
omständigheten att skuldens grund och be-
lopp fastställs i en lagakraftvunnen dom och
efter den är det till exempel inte nödvändigt
att bevara bevismaterialet. Efter en rättegång
torde inte heller gäldenären glömma skulden
särskilt snart eller få den uppfattningen att
borgenären skulle ha avstått från sin fordran.
Det vore inte ändamålsenligt om borgenären
skulle vara tvungen att försöka driva in skul-
den eller bevisligen påminna gäldenären om
skulden ens om indrivningen inte leder till
önskat resultat. Detta skulle orsaka onödiga
utmätningsförsök och kostnader. Å andra si-
dan är åter den nuvarande tioåriga preskrip-
tionstiden onödigt lång med tanke på de
normala åtgärder som vidtas i syfte att driva
in skulder. Gäldenären bör få påminnelser
om skulden redan med tanke på dröjsmåls-
räntan.

Enligt förslaget iakttas en femårig preskrip-
tionstid också då preskriptionstiden ur-
sprungligen fastställts i enlighet med någon
specialbestämmelse. Också enligt gällande
reglering börjar den allmänna preskriptions-
tiden tillämpas på alla skulder efter att en
dom har meddelats.

Som medel för att avbryta preskriptionen
efter en dom använder man ofta indrivning
av skulden genom utsökning. Enligt 11 § i
den föreslagna lagen avbryts såsom nämnts
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preskriptionen så snart borgenärens ansökan
om utsökning blir anhängig. En ny preskrip-
tionstid börjar löpa när behandlingen av ett
utsökningsärende har avslutats. I utsöknings-
registret antecknas både inträdet och upphö-
randet av anhängigheten och av registret
framgår således klart de tidpunkter vid vilka
preskriptionen har avbrutits. Det bör dock
observeras att även inofficiella avbrytande
åtgärder fortfarande kan användas och efter
dem börjar också en femårig preskriptionstid
att löpa.

Den längre, femåriga preskriptionstiden
gäller bara utsökningsgrunder som ålägger
prestationsskyldighet. Om det i en dom kon-
stateras att fordran inte gäller eller att dess
grund är ogiltig såsom rättshandling, har frå-
gan om fordrans preskription inte någon
rättslig betydelse. Redan av principerna om
domens rättskraft följer att om borgenärens
talan avslagits genom en tidigare dom, så
avslås också en ny talan som väcks på sam-
ma grund. Om en dom eller ett beslut som
vunnit laga kraft kan upphävas till exempel
till följd av nya bevis eller uppenbart felaktig
tillämpning av lag, får dock inte preskriptio-
nen av en skuld utgöra ett hinder. När pre-
skriptionstiderna blir kortare kan denna fråga
bli aktuell oftare än vad som är fallet i dag
och därför föreslås att en uttrycklig bestäm-
melse om detta tas in i den nya lagen. Enligt
den föreslagna bestämmelsen anses en skuld
inte ha preskriberats efter att den ursprungli-
ga domen meddelades om domen i fråga
återbryts. En ny preskriptionstid börjar här-
vid löpa vid den tidpunkt då den nya domen
meddelas.

I allmänhet förutsätter en fullgörelsedom
att skulden har förfallit till betalning. Före
det har borgenären inte ett sådant behov av
rättsskydd att en dom skulle vara nödvändig.
I vissa fortlöpande skuldförhållanden är det
dock möjligt att meddela en fullgörelsedom
innan det ens har uppstått någon prestations-
skyldighet. Ett exempel på detta är periodiskt
skadestånd för underhåll. En fullgörelsedom
kan i vissa fall också meddelas villkorligt till
exempel för fullgörelse av solidariskt ansva-
riga gäldenärers eller borgensmäns regress-
ansvar. Med tanke på dessa situationer har i
3 mom. tagits in en uttrycklig bestämmelse
om att den femåriga preskriptionstiden räk-

nas från varje betalnings förfallodag.

Preskriptionens verkningar

14 §. Prestationsskyldigheten upphör. I pa-
ragrafen föreskrivs om preskriptionens vikti-
gaste rättsverkan, det vill säga att gäldenä-
rens prestationsskyldighet upphör. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. upphör gäldenärens skyl-
dighet att betala en penningskuld eller fullgö-
ra någon annan prestation när skulden pre-
skriberas. Gäldenären är inte skyldig att beta-
la en preskriberad skuld och borgenären har
inte rätt att driva in den. Preskriptionen sker
direkt med stöd av lag och förutsätter inte
några åtgärder från gäldenärens sida.

Av bestämmelsen framgår bättre än av 1 §
preskriptionsförordningen att preskriptionen
gäller innehållet i rättsförhållandet mellan
parterna. Det är alltså inte endast fråga om en
händelse som påverkar möjligheterna att ut-
öva en rätt, även om preskriptionen också har
betydelse med tanke på de rättsskyddsmedel
som parterna har till sitt förfogande. I en rät-
tegång som gäller skulden innebär detta att
preskriptionsfrågan måste behandlas som en
del av själva saken. En invändning om pre-
skription är liksom en invändning om avbru-
ten preskription så kallade sakinvändningar.
De gäller förutsättningarna för bifallande av
talan. Det är alltså inte fråga om processför-
utsättningar som när de saknas leder till att
talan bör lämnas utan prövning. Även ett
överskridande av den tid för väckande av ta-
lan som anges i en specialbestämmelse leder
i allmänhet till att talan förkastas.

När en skuld har preskriberats, har borge-
nären inte längre rätt att driva in skulden. Om
till exempel borgenären bevakar fordran vid
konkurs, skall bevakningen förkastas om den
bestrids av gäldenären, en konkurrerande
borgenär eller konkursboet. Om skulden har
preskriberats först efter att en dom eller nå-
gon annan utsökningsgrund har meddelats,
får utsökning inte längre förrättas för att dri-
va in den preskriberad skulden. Borgenären
kan inte heller skaffa sig en ny utsöknings-
grund.

Preskriptionstiden är inte en processuell
frist som man kan kräva att skall återställas
till exempel för att borgenären haft laga hin-
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der. Med hänsyn till preskriptionstidens
längd skulle detta inte ens behövas. Borgenä-
ren kan inte heller kräva att preskriptionsti-
den inte skall beaktas och en ny preskrip-
tionstid till exempel på den grunden att gäl-
denären handlat på ett klandervärt sätt i något
avseende. Borgenären kan enligt förslaget
använda sig av många olika medel för att av-
bryta preskriptionstiden och gäldenären kan
inte ens genom att hålla sig undan hindra
borgenären att avbryta preskriptionen.

Preskriptionen har dock inte alla de rätts-
verkningar som i allmänhet följer av att en
skuld upphör. När en skuld upphört till ex-
empel för att den betalats i sin helhet eller till
följd av eftergift, återstår inget förhållande
mellan borgenären och gäldenären. Efter att
en skuld har preskriberats, har dock borgenä-
ren i vissa fall rätt att hålla prestationer som
gäldenären fullgör senare samt åberopa me-
del som säkerställer att han får betalning, till
exempel kvittning och panträtt. Preskriberade
fordringar kallas också en ofullkomliga för-
pliktelser i rättslitteraturen.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om betal-
ning av preskriberade skulder och återstäl-
lande av betalning. Utgångspunkten är den-
samma som i gällande rätt att fullgörandet av
en preskriberad förpliktelse är en giltig pre-
station. Gäldenären har inte rätt att kräva att
betalningen av en preskriberad skuld skall
återställas.

Prestationens giltighet påverkas i allmänhet
inte av orsaken till gäldenären prestation.
Borgenären är inte skyldig att återställa be-
talningen ens om gäldenären fullgjort den av
misstag. Gäldenären är således skyldig att
själv se till att han inte betalar en preskribe-
rad skuld. Betalningen av en preskriberad
skuld anses inte heller vara en obehörig vinst
eller gåva. Dessa utgångspunkter har ingen
betydelse för den omständigheten att betal-
ningen eller någon annan prestation måste
vara giltiga som rättshandlingar. Om gälde-
nären till exempel har tvingats eller vilseletts
att betala en preskriberad penningskuld, kan
prestation vara ogiltig med stöd av bestäm-
melserna i 3 kap. rättshandlingslagen. Bor-
genären har inte heller rätt att avräkna en av
gäldenären fullgjord icke-individualiserad
betalning från en preskriberad fordran i en si-
tuation där parterna har flera skuldförhållan-

den.
Det är dock skäl att fästa uppmärksamhet

vid bestämmelserna i lagen om indrivning av
fordringar (513/1999). Enligt 4 § som gäller
god indrivningssed får man vid indrivning
inte ge felaktiga eller vilseledande uppgifter-
na om följderna av en försummad betalning.
Gäldenären måste således vid indrivningen
upplysas om att den skuld som drivs in är
preskriberad och att en försummelse att beta-
la en preskriberad skuld inte har några rätts-
liga påföljder. Om gäldenären betalar en pre-
skriberad skuld till följd av att indrivnings-
förfarandet varit felaktigt, har han enligt la-
gens 16 § rätt att kräva ersättning av inkasso-
byrån.

Till skydd för konsumenterna föreslås att
man i momentet tar in en undantagsbestäm-
melse. En privatperson har enligt förslaget
rätt att få tillbaka betalningen av en preskri-
berad konsumentfordran. Bestämmelsen
gäller varje slag av fordran som en närings-
idkare kan ha till följd av försäljning av kon-
sumtionsnyttigheter och beviljande av kredi-
ter till konsumenter.

Ett krav på återbetalning kan framställas
under samma förutsättningar även då en en-
skild borgensman eller enskild pantsättare av
misstag har betalat av på en huvudförpliktel-
se som har preskriberats i förhållande till
gäldenären. Detta gäller även situationer där
en enskild borgensman har betalat av på sig
egen preskriberade borgensskuld till borge-
nären. Begreppen kreditgivare, enskild bor-
gensman och enskild pantsättare definieras i
2 § borgenslagen.

Borgenären har dock ingen återbetalnings-
skyldighet om ovan nämnda privatperson har
känt till att skulden var preskriberad och trots
detta betalat av på skulden. Gäldenären har
till exempel betalat en preskriberad skuld för
att kunna köpa någon annan produkt av när-
ingsidkaren eller för att kunna avtala om ett
fortsatt hyresavtal.

Eftersom syftet med en betalning eller nå-
gon annan prestation i allmänhet inte är full-
görelse av en preskriberad förpliktelse, bör
borgenären vid behov visa att gäldenären haft
kännedom om att skulden var preskriberad
när han betalade den. Presumtionen är att
prestationen skett av misstag. I bestämmelsen
anges inte någon särskild reklamationstid
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inom vilken gäldenären bör kräva återbetal-
ning. Det är dock fråga om återställande av
obehörig vinst varvid den treåriga preskrip-
tionstiden räknas enligt 7 § 1 mom. 4 punk-
ten. Borgenärens vetskap eller förfarandets
klandervärdhet har ingen betydelse med tan-
ke på uppkomsten av återbetalningsskyldig-
het.

I anknytning till undantagsbestämmelsen
föreskrivs också om den räntebetalningsskyl-
dighet som blir aktuell i samband med åter-
betalning. På det belopp som återbetalas skall
borgenären betala i 3 § 2 mom. räntelagen
(633/1982) avsedd så kallad avkastningsränta
från den dag på vilken han mottog betalning-
en av den preskriberade skulden. Även utan
en särskild bestämmelse är det klart att
dröjsmålsränta utgår på den betalning som
skall återställas när skyldigheten har konkre-
tiserats och förfallit till betalning.

15 §. Kvittning och återgång av betalning.
I paragrafen anges villkoren för att en pre-
skriberad fordran skall kunna användas för
kvittning. Paragrafen innehåller också en be-
stämmelse om hur en betalnings eller presta-
tions ogiltighet påverkar preskriptionen.

Enligt gällande rätt avviker den tioåriga
preskriptionstiden och specialbestämmelser-
na om preskription från varandra när det
gäller kvittning. Den föreslagna bestämmel-
sen gäller däremot både den allmänna och
den speciella preskriptionstiden på samma
sätt.

Enligt 5 § i preskriptionsförordningen kan
en fordran användas för kvittning efter att
den allmänna preskriptionstiden löpt ut, för-
utsatt att den skuld man vill kvitta sin fordran
mot uppstod före fordran preskriberades. Om
motfordran erhållits genom en överföring,
förutsätts dessutom att fordran inte var pre-
skriberad när överföringen skedde. Däremot
krävs inte att kvittning skulle ha varit möjlig
redan innan motfordran preskriberades. Det
har till exempel inte ansetts att skulden måste
ha förfallit till betalning innan motfordran
preskriberas.

Den föreslagna bestämmelsen skärper en
aning de förutsättningar under vilka en pre-
skriberad fordran kan användas för kvittning.
Enligt paragrafens 1 mom. är det möjligt att
kvitta sin egen skuld mot en preskriberad
fordran endast om kvittningsförutsättningar-

na uppfylls före den fordran som används för
kvittning preskriberas. Med kvittningsförut-
sättningar avses de krav som ställs på ensidig
kvittningsrätt. Vardera fordran skall ha olika
innehavare och fordringarna skall vara av
samma slag och indrivbara innan den fordran
som innehas av den som framställer ett kvitt-
ningsyrkande preskriberas.

Indrivbarheten förutsätter framför allt att
fordringarna har förfallit till betalning och att
en fullgörelsedom skulle kunna meddelas i
fråga om dem vid domstol. I praxis har av en
indrivbar fordran dessutom krävts klarhet
och ostridighet. Om till exempel skuldens be-
lopp kan preciseras först efter att den fordran
som innehas av den som kräver kvittning har
preskriberats, betyder detta i allmänhet att
den preskriberade fordran inte duger som
motfordran vid kvittning utan den andra par-
tens samtycke. En ensidig kvittning är näm-
ligen inte möjlig, om motfordran kan anmä-
las endast till maximibelopp. Detsamma gäll-
er situationer där den skuld gäldenären vill
kvitta förfaller till betalning först efter att
hans fordran har preskriberats.

Eftersom förutsättningarna för kvittning
måste föreligga innan någondera av de ford-
ringar som står mot varandra har preskribe-
rats, behövs ingen särskild bestämmelse om
överföring av fordringar. En preskriberad
fordran kan inte överföras så att den kan an-
vändas för kvittning.

Till de allmänna förutsättningarna för
kvittning hör inte att de fordringar som står
mot varandra har samband med varandra i
sak. Enligt gällande rätt har saksammanhang
i allmänhet inte någon verkan på kvittnings-
förutsättningarna. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen är förutsättningarna för kvittning
bättre om de fordringar som står mot varand-
ra har anknytning till varandra. Även en pre-
skriberad fordran duger som motfordran vid
kvittning, om den hör till samma rättsförhål-
lande som den fordran som den som yrkar på
kvittning har. Härvid krävs således inte att
det finns förutsättningar för kvittning redan
innan motfordran preskriberas. Det räcker att
kvittningsförutsättningar föreligger vid tid-
punkten för kvittningsförklaringen.

Det är fråga om samma rättsförhållande
bland annat när samma händelseförlopp ska-
par rättigheter och skyldigheter som står mot
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varandra. Ett gemensamt rättsförhållande
uppstår till exempel vid avtal som förpliktar
vardera parten, såsom köp, hyresavtal och
entreprenadavtal. Priset för en entreprenad
enligt entreprenadavtalet och det skadestånd
eller någon annan ersättning som följer av
entreprenörens avtalsbrott hör till samma
rättsförhållande. Kravet på att fordringarna
hör till samma rättsförhållande betyder inte
att fordringarna skall ha en gemensam grund
eller att de följer att samma enskilda rätts-
handling. I långvariga affärsförhållanden kan
det finnas flera skulder och fordringar som
står mot varandra och de bildar tillsammans
en fast affärsekonomisk helhet. Parterna kan
också avtala om eller åtminstone uppfatta det
så att det avgörande är den egentliga netto-
skulden.

I paragrafens 2 mom. finns en bestämmelse
med tanke på den situationen att betalningen
eller kvittningen av en skuld återgår eller an-
nars visar sig vara utan verkan. Återgång av
en betalning eller av kvittning till exempel
enligt lagen om återvinning till konkursbo
leder till fordringsrätten återuppstår till den
del återgång skett. En annan typisk situation
när prestationen saknar verkan är exempelvis
hävning av avtal där parterna i allmänhet blir
skyldiga att återställa de prestationer som står
mot varandra. En återbetalning kan också
följa av att det först efter realiseringen blir
klart att borgenären inte hade en panträtt som
gav honom rätt att få betalning.

Syftet med bestämmelsen är att skydda
borgenären som vid tidpunkten för prestatio-
nen har haft grundad anledning att anta att
betalningen eller kvittningen är giltig och att
fordringsrätten således har upphört. Återgång
av en prestation får inte leda till att borgenä-
ren förlorar sin fordran för att hans fordran
skulle anses ha hunnit preskriberas under
denna tid.

Ett återställande av ett skuldförhållande på
detta sätt förutsätter att borgenären har haft
grundad anledning att anta att prestationen
gjort slut på skuldförhållandet så att en på-
minnelse om skulden inte längre behövs.
Gäldenärens betalning eller kvittning skall
vara sådan att den objektivt sett kan anses
vara en prestation. Däremot krävs inte att
gäldenärens prestation är en avtalsenligt, rik-
tig prestation. Inte heller den omständigheten

att man förstår att det till prestationen anslu-
ter sig en risk för återvinning gör prestatio-
nen till en på i bestämmelsen avsett sätt
grundlös ur borgenärens synvinkel. Syftet
med återvinning eller återbäring av vinst på
något annat sätt är att återställa gäldenärens
och återvinningssvarandens ställning till vad
den hade varit utan den betalning som återgår
genom återvinning eller någon annan rätts-
handling. Denna grundläggande utgångs-
punkt skulle brytas ned om borgenärens ford-
ran ansågs kunna upphöra genom preskrip-
tion.

Även en prestation som återgår eller som
annars saknar verkan avbryter den allmänna
preskriptionstiden. Borgenärens tro på pre-
stationens giltighet behöver då bedömas en-
dast om preskriptionstiden löpt ut efter be-
talningen eller kvittningen. Om det däremot
återstår preskriptionstid när borgenären får
kännedom om återbetalningskravet, avbryter
delgivningen och den eventuella återbetal-
ningsprocessen åter preskriptionen oberoen-
de av vad borgenären haft skäl att anta vid
tidpunkten för prestationen.

I paragrafen finns ingen uttrycklig be-
stämmelse om när preskriptionstiden för det
återställda skuldförhållandet anses börja
löpa. Den frågan måste avgöras från fall till
fall beroende på vilket slag av skuld det är
fråga om. I allmänhet börjar preskriptionsti-
den löpa när borgenären betalar tillbaka de
medel ha fått genom betalningen eller kvitt-
ningen. Först då återställs skuldförhållandet
på så sätt att det är gäldenären som är den
prestationsskyldige. Om det är en förtida be-
talning som återgår, är det möjligt att pre-
skriptionstiden börjar löpa från den i det ur-
sprungliga avtalet angiven förfallodag som
kan inträffa vid en långt senare tidpunkt än
själva återbetalningen.

16 §. Säkerhetsrätt. I paragrafen föreskrivs
om preskriptionens verkningar på borgenä-
rens säkerhetsrätt. Enligt 1 mom. i lagförsla-
get kvarstår borgenärens rätt till den säkerhet
gäldenären ställt oberoende av om skulden
preskriberas.

Inte heller ens den nuvarande allmänna tio-
åriga preskriptionstiden enligt 6 § preskrip-
tionsförordningen påverkar borgenärens rätt
att driva in sin fordran ur värdet av en hand-
fången pant eller fastighetssäkerhet. Det har
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varit i viss mån oklart om borgenären har
samma rätt när det gäller särskilda preskrip-
tionstider. I allmänhet avser gäller tiderna för
väckande av talan skulder som har karaktären
av skadestånd och för vilka säkerheter i all-
mänhet inte ställs. Den föreslagna paragrafen
gäller såväl allmän preskription som särskil-
da tider för väckande av talan och andra spe-
cialbestämmelser om preskription.

Preskriptionen av en skuld hindrar inte att
borgenären får betalning ur värdet av den
egendom som gäldenären ställt som säkerhet,
om borgenären har pant- eller retentionsrätt i
egendomen. Arten av den egendom som
ställts som säkerhet har ingen betydelse och
således gäller bestämmelsen även rättigheter
som grundar sig på företagsinteckning. Pant-
och retentionsrätter jämställs på samma sätt
som i andra bestämmelser i allmänhet. Såle-
des ger alla rättsligt verksamma realsäkerhe-
ter borgenären samma skydd mot preskrip-
tion av skulder.

En säkerhetsrätt ger skydd bara till den del
som säkerhetens värde räcker till för betal-
ning av skulden. Borgenären har inte rätt att
driva in den överskjutande delen av en pre-
skriberad skuld. Om exempelvis en fastighet
har intecknats och pantsatts för ett belopp
som är större än dess värde, har borgenären
inte någon fördel av den alltför stora inteck-
ningen eller pantförbindelsen.

Bestämmelsen gäller i enlighet med sin ut-
tryckliga lydelse endast säkerhet som ställts
av gäldenären själv, inte tredjemanspant som
det finns bestämmelser om i borgenslagen.
Om huvudförpliktelsen preskriberas, så för-
faller också borgen som ställts för den samt, i
enlighet med hänvisningsbestämmelsen i
41 § borgenslagen, också tredjemanspant.
Således kan tredjemanssäkerhet inte använ-
das för betalning av en preskriberad huvud-
förpliktelse. Däremot kan borgenären fortfa-
rande kräva prestation ur värdet av en pant i
de situationer där borgenärens säkerhetsskuld
preskriberats endast i förhållande till pantsät-
taren.

Paragrafens 2 mom. gäller preskriptionens
verkningar på äganderättsförbehåll. Ett vill-
kor enligt vilket säljaren har rätt att häva kö-
pet eller kräva tillbaka köpeföremålet om be-
talning försummas upphör enligt förslaget att
gälla när en skuld preskriberas, om inte detta

villkor har antecknats i ett register som enligt
lag förs över ägande och rättigheter. Be-
stämmelsen innebär delvis en till och med
stor ändring i nuläget. En mycket stor del av
de köp som ingås med äganderätts- och re-
tentionsrättsförbehåll gäller objekt som inte
omfattas av några som helst registreringsbe-
stämmelser. Exempel på detta är hushållsma-
skiner och möbler, men också en stor del av
de maskiner och den utrustning som används
i näringsverksamheten.

Med en skuld som hänför sig till köpeskil-
lingen avses först och främst egentlig veder-
lagsskuld. Bestämmelsen gäller dock även
andra förpliktelser vilkas uppfyllande ett
äganderätts- eller retentionsrättsförbehåll
säkrar. Om de betalningar som ett förbehåll
säkrar preskriberas var för sig, upphör säker-
hetsförbehållet att gälla först när hela skulden
har preskriberats.

Pant- och retentionsrätterna kräver i regel
åtgärder för offentliggörande av säkerhetsrät-
tens uppkomst och fortbestånd. Eftersom ett
pantföremål är i borgenärens besittning, kan
man förvänta sig att gäldenären är medveten
om säkerhetsrätten. Äganderätts- och reten-
tionsrättsförbehållen åter grundar sig ofta en-
dast på ett avtalsvillkor, vilket inte på samma
sätt förutsätter åtgärder som kan iakttas av
utomstående. Oregistrerade äganderättsför-
behåll används dessutom i allmänhet som sä-
kerheter fört kortfristiga skulder. Redan med
tanke på att pantföremålet och dess säker-
hetsvärde skall bestå kan man dessutom för-
vänta sig att borgenären åberopar ett ägande-
rättsförbehåll så fort som möjligt efter att
skulden förfallit till betalning.

Det förs register över vissa slag av ägande
och i dessa register kan även äganderättsför-
behåll föras in. De register som här avses är
register som förs enligt lag. Sådana är lag-
farts- och inteckningsregistret som gäller fas-
tigheter, de register som gäller transportme-
del samt värdeandelsregistret. Andra än lag-
bestämda register, till exempel någon när-
ingsidkares eget register, har inga rättsliga
verkningar.

Om äganderättsförbehållet har antecknats i
registret innan köpeskillingen preskriberas,
är förbehållet giltigt fastän skulden senare
skulle preskriberas. Om åter förbehållet inte
har antecknats i registret när skulden preskri-
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beras, upphör det att vara giltigt samtidigt
som skulden preskriberas. Härvid är det ing-
en skillnad om lagen förpliktar till att föra in
en anteckning om förbehållet i registret inom
viss tid eller inte. Också en sen registrering
bevarar giltigheten av äganderätts- eller re-
tentionsrättsförbehållet. Ett förbehåll kan re-
gistreras också på åtgärd av gäldenären, vil-
ket sker om den som köper en fastighet ansö-
ker om lagfart på ett villkorligt fång. Då
lämnas lagfartsansökan vilande tills ägande-
rättens övergång har fastställts. Vid fastig-
hetsköp kan man komma överens om ett
äganderättsförbehåll på högst fem år.

17 §. Insolvensförfarande. I paragrafen fö-
reskrivs om verkan av allmänna insolvens-
förfaranden på preskriptionen av en skuld.

Enligt paragrafens 1 mom. har borgenären,
utan hinder av att preskriptionstiden löper,
rätt att få betalning ur den egendom som hör
till konkursboet, om fordran har beaktats i
konkursdomen. Med att fordran har beaktats
avses att det i konkursdomen fastställs att
fordran betalas ur värdet av den egendom
som överlämnats till konkurs. En i en kon-
kursdom fastställd rätt till en utdelningskvot i
konkursboet preskriberas således inte. Bor-
genären behöver inte särskilt påminna gälde-
nären om skulden eller vidta några andra av-
brytande åtgärder så länge konkursen pågår.

Regeln gäller all den egendom som kan an-
ses höra till konkursboet. Således gäller den
också egendom som eventuellt delas ut först
efter slutredovisningen i konkursen eftersom
den först då har kommit till förvaltarnas kän-
nedom.

En konkursdom gäller endast borgenärens
rätt till egendom som hör till konkursboet.
Om konkursen gäller en fysisk person, svarar
han för skulden också med sådan egendom
som han får senare och som inte hör till kon-
kursboet. En gäldenärs personliga skulder
preskriberas i enlighet med de allmänna be-
stämmelserna. Eftersom en konkursdom inte
är en utsökningsgrund, vore en preskriptions-
tid som räknas från domen oklar. Enligt för-
slaget tillämpas också i detta fall en femårig
preskriptionstid.

Ett betalningsprogram som fastställts vid
skuldsaneringen för en privatperson och ett
saneringsprogram som fastställts vid före-
tagssanering ersätter de i programmet beak-

tade skuldförhållandenas ursprungliga vill-
kor. I ett betalningsprogram bestäms också
de betalningstider som skall iakttas i fortsätt-
ningen. Eftersom betalningsprogrammet är
en utsökningsgrund enligt vilken prestations-
skyldigheten inträder först senare, tillämpas
bestämmelserna i 13 § 3 mom. på de i pro-
grammet ingående betalningarnas preskrip-
tionstider. På så sätt får varje betalning en
femårig preskriptionstid som räknas från för-
fallodagen i fråga. För klarhetens skull tas en
hänvisning som gäller detta in i 2 mom.

I momentet finns en bestämmelse som blir
tillämplig om betalningsprogrammet förfal-
ler. Då anses preskriptionstiden ha avbrutits
när domstolen har meddelat en lagakraftvun-
nen dom om att betalningsprogrammet skall
förfalla. Alla skulder som ingår i skuldsane-
ringen har då en preskriptionstid som räknas
från samma tidpunkt. Preskriptionstidens
längd beror på om borgenären sedan tidigare
har en fullgörelsedom och om skulden i fråga
har en särskild preskriptionstid.

I fråga om tiden för väckande av talan gäll-
er för närvarande 79 och 79 a § lagen om
skuldsanering för privatpersoner, enligt vilka
tiden för väckande av talan om till exempel
ett betalningsprogram förfaller anses ha varit
avbruten under de kalenderår som skuldsane-
ringen pågått. Att använda sig av avbrott i
frister är en befogad lösning när det gäller de
så kallade slutliga preskriptionstider som inte
regleras av preskriptionslagen. Det vore dock
inte ändamålsenligt om bestämmelserna om
tiden för väckande av talan skulle avvika från
preskriptionsbestämmelserna i fråga om en-
dast ett slag av förfarande. Därför föreslås att
också tiderna för väckande av talan skall an-
ses börja på nytt när ett betalningsprogram
förfaller. Samma reglering gäller enligt för-
slaget också när ett företagssaneringsprogram
förfaller.

Det behövs inga specialbestämmelser om
utsökningens verkningar på preskriptionen av
en skuld eftersom preskriptionen enligt 11 §
avbryts för hela den tid som utsökningsförfa-
randet pågår och en ny preskriptionstid börjar
löpa när förfarandet avslutas.

Även om slutet på en utsökningsgrunds
verkställbarhet såsom rättsligt fenomen kan
särskiljas från preskriptionen av en skuld, så
leder de i praktiken till nästan samma slutre-
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sultat. Därför föreslås att man i 3 mom. tar in
en hänvisning till gränserna för en utsök-
ningsgrunds verkställbarhet. Enligt den pro-
position som gäller utsökningslagen före-
skrivs i 2 kap. 24 och 25 § i den föreslagna
lagen om tidsfristen för en utsökningsgrunds
verkställbarhet.

18 §. Hur preskriptionen beaktas. I para-
grafen föreskrivs om förutsättningarna för att
preskriptionen av en skuld skall beaktas vid
domstol eller i något annat myndighetsförfa-
rande.

Enligt gällande rätt beaktas den allmänna
tioåriga preskriptionstiden vid domstol en-
dast om en gäldenären framställer en invänd-
ning om saken. De särskilda preskriptionsti-
derna har däremot av hävd prövats på tjäns-
tens vägnar. Det har ansetts vara på sin plats
att domstolen på eget initiativ prövar de sär-
skilda preskriptionstiderna eftersom syftet
med specialbestämmelserna om preskription
är att skuldförhållandena utreds snabbt. De
olika förhållningssätten är delvis också en
följd av att många specialbestämmelser gäll-
er tiden för väckande av talan. Utgångspunk-
ten för lagförslaget är också i detta avseende
den att samma reglering, i mån av möjlighet,
skall gälla såväl de allmänna och de särskilda
preskriptionstiderna som tiden för väckande
av talan.

Enligt allmänna civilprocessuella principer
skall domstolen basera sitt avgörande på de
krav och invändningar som parterna fram-
ställt. Denna princip är dock inte absolut och
en sak kan avgöras även utan hörande av par-
terna, om kravet är uppenbart ogrundat. En
domstol är inte heller enligt den princip som
framgår av 24 kap. 3 § 2 mom. rättegångs-
balken bunden till parternas yrkanden i ett
ärende där förlikning inte är tillåten. I prakti-
ken kan dock domstolen inte ha någon annan
kännedom om när preskriptionen börjat och
om den har avbrutits än den som framgår av
den utredning som parterna lägger fram. Där-
för har domstolen inte någon möjlighet att
förkasta ett krav på den grunden att skulden
har preskriberats, om inte borgenären getts
tillfälle att bemöta frågan om preskription.

I den föreslagna paragrafens 1 mom. sägs
också att preskriptionen tas till prövning vid
domstol och i andra myndighetsförfaranden
endast om en part framställer en invändning

om saken. Således beaktas inte preskriptio-
nen ex officio, fastän bestämmelserna om
preskription är tvingande. Inte heller tiden
för väckande av talan beaktas utan en in-
vändning.

Den viktigaste följden av kravet på invänd-
ning om preskription är att gäldenären måste
åberopa preskriptionen. En talan om en pre-
skriberad skuld kan inte förkastas som up-
penbart grundlös i enlighet med 5 kap. 6 §
2 mom. rättegångsbalken utan att parterna
ges tillfälle att yttra sig i saken. Det har ingen
betydelse hur länge skulden enligt ansök-
ningshandlingarna verkar ha varit preskribe-
rad. Om gäldenären inte bemöter talan om en
preskriberad skuld, inte motiverar sitt svaro-
mål eller i sitt svar endast åberopar omstän-
digheter som klart saknar betydelse för avgö-
randet av ärendet, skall talan bifallas genom
tredskodom.

Domstolen skall dock enligt 5 kap. 21 §
3 mom. rättegångsbalken se till att parterna
nämner alla de omständigheter som de öns-
kar åberopa. Preskriptionen hör naturligtvis
till de frågor som domstolen genom process-
ledning skall ta upp till diskussion. På vilket
sätt preskriptionen skall åberopas för att den
skall beaktas avgörs med stöd av de principer
som gäller påståendebördan och den materi-
ella processledningen. Det måste anses vara
tillräckligt att gäldenärens yrkande innehåller
synpunkter på preskriptionen eller borgenä-
rens passivitet. Om det framgår av rätte-
gångsmaterialet att det är möjligt att skulden
har preskriberats, skall domstolen utnyttja sin
rätt att ta reda på om gäldenären avser åbero-
pa preskriptionen av skulden.

I paragrafens 2 mom. finns en hänvisning
till att utmätningsmannen skyldig att på eget
initiativ undersöka om den verkställbara
fordringsrätten är preskriberad. Detta mot-
svarar gällande praxis. I den föreslagna ut-
sökningslagen finns en uttrycklig bestämmel-
se om detta i 2 kap. 1 §.

Utmätningsmannens undersökning gäller
naturligtvis endast preskription som skett ef-
ter att utsökningsgrunden meddelades. Efter
att en fullgörelsedom har meddelats, preskri-
beras skulden i enlighet med 13 § 2 mom. ef-
ter fem år, om preskriptionen inte har avbru-
tits under denna tid.
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Preskription när det finns flera gäldenärer

19 §. Preskriptionen för enskilda gäldenä-
rers del. I paragrafen föreskrivs om beräk-
ning av preskriptionstid och preskriptionens
rättsverkningar när flera gäldenärer svarar för
samma skuld.

Preskriptionstiden räknas enligt 1 mom. för
varje gäldenär för sig. Om en skuld till ex-
empel sägs upp tidigare än vad som avtalats
för att betalningar har försummats, börjar
preskriptionstiden för varje gäldenärerna löpa
för när skulden har förfallit till betalning för
den gäldenärens del. Om borgenären inte rik-
tar sina avbrytande åtgärder mot alla gälde-
närer samtidigt, kan även preskriptionstider-
na börja löpa vid olika tidpunkter.

Samma individuella sätt att beräkna pre-
skriptionstiden gäller även de avbrytande åt-
gärderna. Preskriptionen av en skuld avbryts
endast för den gäldenärs del i vars namn åt-
gärden vidtas eller mot vilken den avbrytan-
de åtgärden vidtas. Preskriptionen måste med
andra ord avbrytas skilt för varje gäldenär
och från avbrottet löper en ny preskriptions-
tid. Förslaget motsvarar till denna del gällan-
de rättsregler.

Paragrafen i fråga gäller endast skuldför-
hållanden med solidarisk ansvarsgrund där
flera personer enligt en förbindelse eller di-
rekt med stöd av lag, till exempel skades-
tåndslagen, svarar som gäldenärer för betal-
ning av skulden. Bestämmelserna om an-
svarsförhållandena mellan gäldenär och bor-
gensmän och om preskriptionens verkningar
på dessa skulder finns samlade i 17, 18 och
31 § borgenslagen. Också enligt de bestäm-
melserna bedöms preskriptionstidens början
och avbrytandet av preskription för gäldenä-
rens och för varje för huvudförpliktelsen sva-
rande borgensmans del var för sig. Eftersom
borgen och tredjemanspant är accessoriska
till huvudförpliktelsen, upphör de alltid att
gälla när huvudförpliktelsen preskriberas.

Enligt lagen om öppna bolag och komman-
ditbolag svarar de personligt ansvariga bo-
lagsmännen för alla bolagets skulder. Skuld-
ansvaret anses inte preskriberas skilt för varje
bolagsmans del, utan också när det gäller
preskription bedöms skuldens giltighet en-
dast såsom ett förhållande mellan bolaget och
borgenären. Borgenären behöver således inte

avbryta preskriptionen av en skuld i förhål-
lande till varje bolagsman, utan endast till
bolaget. Förslaget ändrar inte i detta avseen-
de gällande regler.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om rätts-
verkningarna när en solidariskt ansvarig gäl-
denärs skuld har preskriberats. Enligt försla-
get svarar de övriga gäldenärerna därefter
endast för betalning av sin egen del av skul-
den. De återstående gäldenärernas ansvar be-
gränsas således i två avseenden. För det för-
sta minskar skuldens totalbelopp med det be-
lopp som den gäldenär för vars del skulden
har preskriberats hade svarat för i gäldenä-
rernas inbördes ansvarsfördelning. För det
andra har de återstående gäldenärerna inte
längre solidariskt ansvar, utan borgenären
kan endast kräva var och en av dem på den
andel som denne svarar för.

Förslaget avviker från gällande rätt enligt
vilken de återstående gäldenärernas ansvar
minskar med den från ansvaret befriade gäl-
denärens andel beräknad enligt huvudtal,
men de återstående gäldenärerna fortsätter
att vara solidariskt ansvariga för återstoden
av skulden. Förslaget motsvarar däremot
18 § i den nya borgenslagen. Bestämmelser-
na om olika fall av gemensamt ansvar bör
inte avvika från varandra om det inte är be-
fogat.

Fördelningen av ansvaret beror på att gäl-
denärerna är solidariskt ansvariga också i sitt
inbördes förhållande. Om den gäldenär som
betalat skulden inte av någon av de andra
gäldenärerna får del som denne ansvarar för,
fördelas denna andel enligt 2 § 2 mom. lagen
om skuldebrev mellan de övriga gäldenärer-
na i det förhållande som deras andelar repre-
senterar. Således kunde ett bevarande av det
solidariska ansvaret när en gäldenär befrias
från ansvar försämra de övriga gäldenärernas
ställning om en av dem visar sig sakna betal-
ningsförmåga. Eftersom preskriptionen orsa-
kats av att borgenären inte har avbrutit pre-
skriptionen av skulden, är det befogat att
borgenären också bär ansvar för följderna av
sitt handlande. Det är ingen skillnad om pre-
skriptionen skedde innan domen meddelades
eller efter detta.

Regeln är såtillvida absolut att den från
skuldansvaret befriade gäldenärens faktiska
betalningsförmåga inte har någon betydelse.
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Om borgenären låter skulden preskriberas för
en betalningsoförmögen gäldenärs del, har
befriandet av denne från skuldansvaret över-
huvudtaget inte någon verkan på de övriga
gäldenärernas ställning. De rättsliga verk-
ningarna för tredje man bör för tydlighetens
skull dock inte vara beroende av bedömning-
en från fall till fall av gäldenärens betalnings-
förmåga. Det har dessutom gjorts så enkelt
att avbryta preskriptionen av en skuld att en
regel med något annat innehåll inte kan mo-
tiveras med till exempel kostnadsinbespar-
ingar.

Om det är känt att någon gäldenär har be-
talningsproblem, kan de övriga gäldenärerna
samtycka till att man låter en skuld preskri-
beras för den gäldenärs del som saknar betal-
ningsförmåga. Härvid kan man komma över-
ens om hur det återstående gäldenärerna de-
lar på ansvaret för skulden eller om de skall
fortsätta att ha solidariskt ansvar för hela
skulden. Ett sådant avtalsvillkor kan inte på
ett giltigt sätt uppställas på förhand att bor-
genären får rätt att befria en gäldenär från an-
svar samtidigt som dennes medgäldenärer
fortsätter att ha fullt ansvar.

I momentets andra mening preciseras vad
som avses med varje gäldenärs andel. I regel
fördelas ansvaret enligt gäldenärernas huvud-
tal. Denna regel följer av 2 § lagen om skul-
debrev. Vid beräkning av de andelar som
gäldenärerna skall betala beaktas det ur-
sprungliga antalet gäldenärer. En avvikelse
görs från ansvarsfördelningen enligt huvud-
tal, om gäldenärerna sinsemellan har avtalat
om något annat eller något annat föreskrivs
om fördelningen.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen
mellan gäldenärer ingår till exempel i skade-
ståndslagens 3 kap. som gäller principalan-
svar. Enligt dessa bestämmelser är arbetsgi-
varens ansvar i allmänhet primärt i förhållan-
de till arbetstagarens ansvar. Gäldenärerna
kan komma överens om ansvarsfördelningen
på många olika sätt. En av gäldenärerna kan
ha primärt ansvar för skulden eller ansvaret
kan fördelas på annat sätt en enligt huvudtal.
När gäldenärerna sinsemellan har olika an-
svar har befriandet av en gäldenär från an-
svar olika verkningar beroende på hurdan re-
gressrätt de andra gäldenärerna hade haft i
förhållande till den befriade gäldenären.

Om gäldenärerna överhuvudtaget inte har
ett solidariskt ansvar för betalning av skul-
den, utan ansvaret mot borgenären redan en-
ligt skuldförbindelsen är uppdelat till exem-
pel enligt huvudtal, påverkar inte preskrip-
tionen av en skuld för en gäldenärs del de öv-
rigas ansvar.

Ett avtal om den inbördes fördelningen av
ansvaret mellan gäldenärerna är i princip en-
dast en sak mellan gäldenärerna och förutsät-
ter ingen medverkan av borgenären. Ett avtal
om ansvarsfördelningen påverkar ju inte bor-
genärens indrivningsrätt. Eftersom ansvars-
fördelningen mellan gäldenärerna dock enligt
förslaget påverkar rättsverkningarna av pre-
skription, förutsätts det i bestämmelsen att
borgenären har godkänt gäldenärernas avtal
om inbördes ansvarsfördelning. Enligt en
allmän princip kan ett avtal inte vara bindan-
de för tredje man och försämra dennes rättig-
heter utan att tredje man samtycker till det.
Från den princip görs dock ett undantag i
18 § borgenslagen, enligt vilken redan bor-
genärens kännedom om borgensmännens in-
bördes ansvarsfördelning har betydelse. Oli-
ka ansvarsfördelningsavtal är vanligare i
borgensförbindelser än i solidariska skuld-
förhållanden.

Borgenären skall anses ha godkänt gälde-
närernas avtal, om han när skulden gavs hade
kännedom om avtalets innehåll och inte in-
grep. I det skedet har borgenären möjlighet
att avstå från att bevilja gäldenärerna en
skuld, om han inte vill godkänna gäldenärer-
nas avtal. Gäldenärerna kan dock avtala om
sin inbördes ansvarsfördelning också i ett se-
nare skede av skuldförhållandet. Härvid har
borgenären inte samma möjlighet att påverka
gäldenärernas avtal. Då förutsätts att borge-
nären uttryckligen godkänner gäldenärernas
avtal för att dess verkan skall utsträcka sig
till preskriptionens följder.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om gälde-
närens rätt att få tillbaka den del som översti-
ger hans andel, om han betalat av på skulden
utan veta att skulden var preskriberad för nå-
gon solidariskt ansvarig gäldenärs del. Gäl-
denären har rätt att få tillbaka det belopp som
överstiger hans andel enligt 2 mom.

Förslaget avviker från gällande rätt, efter-
som gäldenärerna nuförtiden fortsätter att
vara solidariskt ansvariga och således svarar
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för hela den förminskade skulden. Till möj-
ligheten att återställa prestationen har man
förhållit sig negativt också till den del som de
återstående gäldenärerna har betalat av på
den preskriberade skulden.

Den föreslagna bestämmelsen avviker ock-
så från bestämmelsen i 14 § 2 mom. enligt
vilken betalning av en preskriberad skuld i
allmänhet inte är en grund för att kräva till-
baka den fullgjorda prestationen. Härvid är
dock utgångspunkten en annan. När gäldenä-
rernas solidariska ansvar upphör till följd av
preskription, är de återstående gäldenärerna
inte längre ansvariga för varandras andelar.
Även om varje gäldenär kan antas veta eller
åtminstone ha ansvaret för om hans egen
skuld har preskriberats, kan han inte vara
skyldig att ha kännedom om de övriga perso-
nernas skuldförhållande. Det vore inte rätt-
vist om borgenären fick hålla den betalning
av hela skulden som en av gäldenärerna full-
gjort, om denna gäldenär till följd av borge-
närens handlande har förlorat sin regressrätt
gentemot de övriga gäldenärerna.

Någon skyldighet att återställa betalningen
skall naturligtvis inte finnas, om gäldenären
har betalat skulden i vetskap om att den är
preskriberad. Borgenärens kännedom om
preskriptionen och om att gäldenären betalat
mera än vad hans andel förutsätter har där-
emot ingen betydelse när det gäller återstäl-
lande av betalningen.

På det belopp som återbärs skall borgenä-
ren betala ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen.

20 §. Preskription av regressrätt. I paragra-
fen föreskrivs om preskription av solidariskt
ansvariga gäldenärers regressrätt. I enlighet
med vad som sägs ovan, har den gäldenär
som betalat skulden rätt att kräva varje soli-
dariskt ansvariga gäldenär på den andel av
skulden som denne svarar för enligt huvud-
tal, om inte något annat har avtalats. Regress-
rätt uppstår endast i fråga om det belopp som
överstiger den andel som den gäldenär som
betalat skulden egentligen svarade för.

Enligt förslaget börjar regressrättens pre-
skription att löpa när gäldenären fullgör be-
talningen. Preskriptionen av regressrätten är
således inte bunden till den ursprungliga hu-
vudförpliktelsens preskriptionstid. Ofta kan
det också vara så att den gäldenär som betalat
skulden inte ens känner till när preskriptions-

tiden för de övriga gäldenärernas del löper ut.
Denne måste naturligtvis reserveras tillräck-
ligt med tid för indrivningsåtgärder och åt-
minstone för att avbryta preskriptionen.

Det finns ingen specialbestämmelse om hur
lång preskriptionstiden för en regressfordran
är och således tillämpas den allmänna treåri-
ga preskriptionstiden. På så sätt kan den gäl-
denär som betalat skulden använda sig av
den normala treåriga preskriptionstiden för
att driva in sin regressfordran. Regleringen
motsvarar 33 § 2 mom. borgenslagen.

Förslaget ändrar på gällande rätt. Enligt 3 §
preskriptionsförordningen har den solidariskt
ansvariga gäldenär som betalat av på skulden
under det sista året av preskriptionstiden ett
extra år för att driva in sin regressfordran. En
specialbestämmelse har behövts för att bor-
genärens rätt till betalning i princip ha ansetts
övergå på gäldenären och också preskriptio-
nen av skulden har bedömts i enlighet med
vilken preskriptionstid skulden hade i borge-
närens hand. Efter reformen behövs en sådan
bestämmelse inte längre eftersom regress-
fordrans preskription börjar löpa först när
gäldenären fullgjort prestationen. Först vid
denna tidpunkt uppstår det för den gäldenär
som betalat skulden en rätt att kräva presta-
tion av de övriga gäldenärerna. Tidpunkten i
fråga är också densamma som preskriptions-
tidens början i allmänhet enligt den föreslag-
na lagen.

Om gäldenären undantagsvis har betalat av
på en skuld som inte har förfallit till betal-
ning, börjar regressrättens preskription inte
löpa direkt från betalningen, utan då preskri-
beras regressrätten på samma sätt som hu-
vudförpliktelsen. På preskriptionen av re-
gressfordran tillämpas vad som gällde i fråga
om skuldens preskription mellan den ur-
sprungliga borgenären och de övriga gälde-
närerna. En förtida betalning av en skuld på-
verkar således överhuvudtaget inte preskrip-
tionstidens längd eller dess början. De övriga
gäldenärernas prestationsskyldighet kan inte
tidigareläggas för att en gäldenär har betalat
av på skulden innan han varit skyldig att göra
det.

Ikraftträdelsebestämmelser

21 §. Ikraftträdelse- och övergångsbe-
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stämmelser. I paragrafens 1 mom. finns en
bestämmelse om när lagen träder i kraft. Av-
sikten är att lagen träder i kraft cirka ett halvt
år efter att den har antagits och blivit stadfäst

Genom paragrafens 2 mom. upphävs pre-
skriptionsförordningen som innehåller de nu-
varande bestämmelserna om preskription av
skulder och offentlig stämning. I propositio-
nen föreslås att det stiftas en separat lag om
offentlig stämning.

Om det någon annanstans i lagstiftningen
finns en hänvisning till preskriptionsförord-
ningen eller till en bestämmelse i den, blir
den föreslagna preskriptionslagen eller en
motsvarande bestämmelse i den i stället till-
lämplig. Hänvisningar av detta slag finns
bland annat i lagen om företagsinteckning
(634/1984) och i lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar. I de specialbestämmel-
ser om preskription som det föreslås andra
ändringar i har dock hänvisningarna uppdate-
rats.

I paragrafens 3 mom. finns det övergångs-
bestämmelser om skuldförhållanden som
uppstått under den tidigare lagens tid. Enligt
förslaget tillämpas bestämmelserna i pre-
skriptionslagen också på de skulder vilkas
rättsgrund uppstått före lagens ikraftträdande.
Att en skuld har förfallit till betalning eller
att preskriptionstiden enligt den tidigare la-
gen har börjat löpa skall i allmänhet inte vara
av någon betydelse.

Meningen är att övergången till att tillämpa
det nya regelverket skall ske så smidigt som
möjligt. Med hänvisning till skuldförhållan-
denas långfristighet vore det svårt att tilläm-
pa två olika preskriptionssystem jämsides.
Detta vore inte heller rimligt för parterna i ett
skuldförhållande.

Huvudregeln enligt förslaget är att den fö-
reslagna treåriga preskriptionstiden, som i
allmänhet räknas från skulden förfallodag el-
ler från den tidpunkt vid vilken skulden kan
sägas upp, tillämpas i stället för de tidigare
bestämmelserna. Detta innebär oftast att pre-
skriptionstiden å ena sidan blir avsevärt kor-
tare, å andra sidan att den börjar löpa vid en
senare tidpunkt. De föreslagna övergångsbe-
stämmelsen kan således beroende på fallet i
fråga leda till att den preskriptionstid som
kan avbrytas löper ut vid en tidigare eller sen
senare tidpunkt.

För gäldenärens del kan de nuvarande be-
stämmelserna leda till att preskriptionstiden
löper ut vid en tidigare tidpunkt närmast när
det är fråga om en långfristig skuld som inte
har förfallit till betalning, till exempel ett
banklån. Det är dock exceptionellt att skulder
preskriberas i skuldförhållanden av det sla-
get. I allmänhet leder förslaget till klart kor-
tare preskriptionstider än de nuvarande.

I vissa skuldförhållanden leder förslaget till
längre särskilda preskriptionstider, vilket kan
göra gäldenärens ställning sämre. Ett sådant
fall är till exempel ombuds skadeståndsan-
svar där preskriptionstiden ändras från ett år,
vilket den är enligt 18 kap. 9 § handelsbal-
ken, till tre år. Detta torde inte kunna anses
vara ett problem eftersom borgenärens passi-
vitet inte är en omständighet som kan ge gäl-
denären anledning att i allmänhet förvänta
sig befrielse från skulden. När det gäller de
särskilda preskriptionstider som enligt för-
slaget blir längre, är gäldenären aldrig en pri-
vatperson som har konsumentställning.

För borgenärens del är det åter de kortare
preskriptionstiderna som är av betydelse. När
det gäller de preskriptionstider som kan av-
brytas, så är det dock endast borgenärens
anmälningsskyldighet som utvidgas enligt
förslaget.

Vid lagens ikraftträdande behövs en över-
gångsperiod under vilken de gamla skulderna
inte preskriberas till följd av de nya bestäm-
melserna. I annat fall kunde en skuld som ti-
digare haft en tioårig preskriptionstid plöts-
ligt preskriberas direkt när lagen träder i kraft
eller kort därefter. Detta kunde ske till exem-
pel om tre år eller nästan tre år har gått sedan
skuldens förfallodag just när lagen träder i
kraft.

Enligt förslaget kan en skuld inte med stöd
av de nya bestämmelserna preskriberas under
den treåriga övergångsperioden, om den inte
kan preskriberas enligt de tidigare bestäm-
melserna. Således preskriberas en skuld inte
under denna period, om det endast är de nya
bestämmelserna som skulle leda till detta.
Om däremot skulden skulle preskriberas ock-
så enligt de tidigare bestämmelserna, hindrar
inte övergångsperioden att preskription sker.
Har till exempel en konsumentfordran förfal-
lit till betalning två år före lagens ikraftträ-
dande, så preskriberas den vid slutet av det år
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som följer på ikraftträdandet.
Å andra sidan preskriberas en skuld inte

enligt de tidigare bestämmelserna under
övergångsperioden, om inte den preskriberas
också enligt de nya bestämmelserna. Således
förlorar den tioåriga preskriptionstid som
räknas från fordrans uppkomst sin betydelse
omedelbart. Eftersom bestämmelsen om den
ettåriga tiden för väckande av talan när det
gäller ombuds skadeståndsansvar upphävs,
blir också preskriptionstiden för skadestånds-
fordringar som uppstått före lagens ikraftträ-
dande tre år i enlighet med de nya bestäm-
melserna.

De skulder som har preskriberats under den
tidigare lagen kan inte återuppstå till följd av
lagreformen. Detta är fallet också då skul-
derna i fråga inte skulle ha preskriberats en-
ligt den nya lagen. Den nya föreslagna lagen
gäller inte heller i andra avseenden dessa ti-
digare preskriberade skulder och således be-
stäms till exempel preskriptionens rättsverk-
ningar fortfarande enligt de tidigare bestäm-
melserna.

Det måste anses klart att en tidigare avbry-
tande åtgärd fortfarande är giltig, fastän den
inte helt skulle motsvara de nya bestämmel-
serna. En rättshandlings laglighet bedöms i
enlighet med rättsläget vid tidpunkten för
rättshandlingen. En avbrytande åtgärd som
vidtagits under den tidigare lagen leder dock
inte till den tioåriga preskriptionstid som
följde av tidigare lagen, utan en ny avbrytan-
de åtgärd måste vidtas under de tre år som
följer på den nya lagens ikraftträdande.

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om verk-
ningarna av lagens ikraftträdande med avse-
ende på anhängiga ärenden. En skuld anses
avbrytas på det sätt som avses i 11 § också
när det gäller ärenden som har förts till dom-
stol eller exempelvis konsumentklagonämn-
den för handläggning före lagens ikraftträ-
dande. Preskriptionen avbryts enligt förslaget
den dag då lagen träder i kraft. På så sätt be-
höver inte borgenären särskilt ombesörja av-
brytandet av preskription vid till exempel of-
fentlig stämning eller under ett insolvensför-
farande.

Med tanke på utsökningsärenden föreslås
en undantagsbestämmelse för att hindra att
ett anhängiggörande som eventuellt skett
långt tidigare i efterhand tillmäts avbrytande

verkan på preskriptionen också då gäldenä-
ren har varit omedveten om utmätningsför-
söket och förblivit omedveten om borgenä-
rens krav. Anmälningsförfarandet effektive-
ras enligt den proposition som gäller utsök-
ningslagen vilket för sin del leder till att ock-
så anhängiggörandet av ett utsökningsförfa-
rande kan få till stånd ett avbrott i preskrip-
tionen. Enligt propositionen förutsätter en
övergång till det nya systemet i utsöknings-
ärenden dock att preskriptionen har avbrutits
på något annat sätt i samband med utsök-
ningen eller att anhängigheten har meddelats
eller meddelas gäldenären före skulden pre-
skriberas. Om den ändring i preskriptionsför-
ordningen som ingår i utsökningspropositio-
nen hinner träda i kraft innan den nya pre-
skriptionslagen gör det, är anhängigheten i
sig en tillräcklig åtgärd för avbrytande av
preskription under denna mellanperiod. Bor-
genären kan alltid säkra avbrytandet av pre-
skription genom att anhängiggöra en utsök-
ningsansökan på nytt efter att preskriptions-
lagen har trätt i kraft.

1.2. Lag om offentlig stämning

Lagens tillämpningsområde

1 §. Tillämpningsområde och lagens subsi-
diaritet. Lagen föreslås gälla förfarandet vid
offentlig stämning och en offentlig stämnings
rättsverkningar. En offentlig stämning utfär-
das för att man skall få reda på en gäldenärs
samtliga skulder. Förfarandet skall gälla alla
slags skulder oberoende av deras art. Även
skulder som inte omfattas av lagen om pre-
skription av skulder skall anmälas när en of-
fentlig stämning har utfärdats. Skulder skall
anmälas vid äventyr att de annars förblir
okända och upphör att gälla.

Enligt 1 mom. skall lagen iakttas när of-
fentlig stämning på en gäldenärs okända bor-
genärer kan utfärdas med stöd av någon an-
nan lag. Stämningen baserar sig alltså alltid
på någon uttrycklig bestämmelse i en special-
lag. I detta avseende skiljer sig den föreslag-
na lagen från den gällande preskriptionsför-
ordningen, som innehåller vissa bestämmel-
ser om förutsättningarna för offentlig stäm-
ning och i vilka situationer offentlig stäm-
ning kan användas. Vid upplösning av sam-
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manslutningar är det också enligt gällande
lag den lagstiftning som reglerar dessa sam-
manslutningar som bestämmer när offentlig
stämning skall utfärdas. Offentlig stämning
kan alltså inte utfärdas när gäldenären vill
det, utan endast i situationer som bestäms i
lag och i vilka det finns ett särskilt behov att
klarlägga gäldenärens ekonomiska situation i
dess helhet. Sådana situationer förekommer
såväl i samband med familje- och arvsrättsli-
ga som bolagsrättsliga utredningsförfaran-
den. Därför är det ändamålsenligt att behovet
av en offentlig stämning och förutsättningar-
na för att utfärda en sådan bedöms inom ra-
men för ifrågavarande materiella lagstiftning.

Offentlig stämning skall få utfärdas för ut-
redning av en avliden persons, ett dödsbos el-
ler den efterlevande makens skulder. Så har
man gjort också hittills och i propositionen
föreslås att en bestämmelse om saken skall
fogas till 21 kap. ärvdabalken (40/1965), där
också de övriga bestämmelserna om skulder
och skuldansvar finns. Även i samband med
att ett äktenskap upplöses kan det vara moti-
verat att förvissa sig om att makarnas samtli-
ga skulder blir beaktade vid avvittringen. I
propositionen föreslås därför att en bestäm-
melse om detta skall fogas till äktenskapsla-
gens (234/1929) IV avdelning, som gäller
avvittring. Offentlig stämning skall få utfär-
das också för utredning av en omyndig per-
sons skulder. En intressebevakares rätt att
ansöka om offentlig stämning för sin huvud-
mans räkning skall enligt propositionen re-
gleras genom bestämmelser i lagen om för-
myndarverksamhet.

En frivillig upplösning av en sammanslut-
ning föregås vanligtvis av likvidation. Till
likvidationsförfarandet hör i allmänhet att en
offentlig stämning utfärdas för utredning av
sammanslutningens okända borgenärer och
det totala beloppet av deras fordringar. Be-
stämmelser om offentlig stämning ingår
bland annat i 13 kap. 9 a § lagen om aktiebo-
lag (734/1978), 19 kap. 10 § lagen om an-
delslag (1488/2001), 15 § lagen om öppna
bolag och kommanditbolag, 40 § förenings-
lagen (503/1989) samt 19 § lagen om stiftel-
ser (109/1930). I dessa lagar förpliktas likvi-
datorerna att ansöka om offentlig stämning
på den i likvidation försatta sammanslutning-
ens eller stiftelsens borgenärer.

Den offentliga stämningen skiljer sig till
sina rättsverkningar från andra kungörelse-
förfaranden och offentliga uppmaningar. I
paragrafen nämns uttryckligen att offentlig
stämning utfärdas och förfarandet tillämpas i
syfte att utreda en gäldenärs skulder. Lagen
tillämpas till exempel. inte på sådana offent-
liga meddelanden och uppmaningar i anslut-
ning till fusion eller delning av sammanslut-
ningar som ger borgenärerna tillfälle att utta-
la sig om förslaget till fusion eller delning.
Dessa kungörelser kallas inte heller offentlig
stämning. En offentlig stämning utfärdas inte
heller för att skuldförhållanden skall faststäl-
las eller verkställighetsgrunder skall uppstå,
utan avsikten är bara att man skall få reda på
vilka skulder gäldenären har.

I propositionen förslås dock att ett gemen-
samt register skall bildas för både offentliga
stämningar och andra kungörelser till borge-
närerna. Om registret bestäms i 10 §. Hur det
tas i bruk bestäms genom förordning.

Enligt 2 mom. skall lagen inte tillämpas på
offentliga stämningar som utfärdas i sam-
band med konkurs eller förfaranden som av-
ses i lagen om företagssanering. Det finns
specialbestämmelser om de kungörelser som
utfärdas i konkurs- och skuldsaneringsförfa-
randet och till följd av dessa bakgrundsförfa-
randen har kungörelserna också självständiga
rättsverkningar. Skulder som inte har beva-
kats i en konkurs beaktas till exempel inte i
konkursen, även om boförvaltaren känner till
dem för att de till exempel ingår i gäldenä-
rens bokföring.

Den lag om offentlig stämning som före-
slås i propositionen är avsedd att vara en all-
män lag om förfarandet vid utfärdande av of-
fentlig stämning och stämningens rättsverk-
ningar. Specialbestämmelser om vissa fall av
stämning finns inte bara i konkurs- och före-
tagssaneringsbestämmelserna utan också i
annan lagstiftning. Lagens subsidiaritet
framgår av 3 mom. Om inget annat före-
skrivs, skall på förfarandet och rättsverk-
ningarna tillämpas den allmänna lagen, också
när uttryckliga hänvisningar saknas.

I den gällande lagstiftningen finns sådana
specialbestämmelser i 13 kap. 9 a § 2 mom.
lagen om aktiebolag och 19 kap. 10 § lagen
om andelslag. Enligt bestämmelserna skall
offentlig stämning inte sökas hos en allmän
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domstol utan hos registermyndigheten, det
vill säga patent- och registerstyrelsen. Dess-
utom är kungörelsetiden för sammanslut-
ningar bara en månad, med andra ord betyd-
ligt kortare än i fråga om andra offentliga
stämningar. I övrigt hänvisar nämnda be-
stämmelser till de allmänna bestämmelserna
om förfarandet vid utfärdande av offentlig
stämning. Följaktligen gäller det som före-
skrivs om domstolar i tillämpliga delar regis-
termyndigheterna.

Förfarandet vid offentlig stämning

2 §. Behörig domstol och handläggnings-
ordning. I paragrafen bestäms vid vilken
domstol ett ärende som gäller offentlig stäm-
ning skall handläggas (forum) och i vilken
ordning ärendet skall handläggas. Någon
ändring av den materiella behörigheten före-
slås inte, utan enligt 1 mom. skall stämningen
fortfarande sökas hos allmän underrätt. Där-
emot föreslås det att den regionala behörig-
heten skall ändras så, att gäldenärens allmän-
na forum blir behörigt forum.

Enligt den gällande preskriptionsförord-
ningen är gäldenärens konkursforum behörigt
forum. Enligt 1 kap. 1 a § konkursstadgan
behandlas en konkursansökan som gäller en
fysisk person av den domstol inom vars
domkrets gäldenärens allmänna forum finns.
Ett ärende som gäller en sammanslutning el-
ler en stiftelse behandlas däremot i allmänhet
av den domstol inom vars domkrets samman-
slutningens eller stiftelsens förvaltning hu-
vudsakligen sköts. Dessutom har lagen spe-
cialbestämmelser om bolag som hör till
samma koncern. Eftersom domstolen på
sammanslutningens eller stiftelsens hemort
beslutar om likvidation, är det ändamålsen-
ligt att samma domstol också kan utfärda den
offentliga stämningen i anslutning till likvi-
dationsförfarandet.

Med allmänt forum avses den domstol in-
för vilken gäldenären är skyldig att svara i
tvistemål enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken.
Offentlig stämning på en fysisk persons bor-
genärer söks hos domstolen på den ort där
gäldenären har sin fasta bostad och hemvist.
Offentlig stämning på en avliden persons
borgenärer söks hos tingsrätten på den ort där
den avlidna hade sin sista hemvist. I de situa-

tioner som avses i lagen om förmyndarverk-
samhet söks offentlig stämning hos domsto-
len på den ort där huvudmannens har hem-
vist. En sammanslutnings eller stiftelses
hemort är dess registrerade hemort. Ett öppet
bolags och kommanditbolags allmänna fo-
rum anses dock vara den domstol inom vars
domkrets den ort är belägen från vilken bola-
gets verksamhet leds.

Om offentlig stämning samtidigt söks på
flera gäldenärers borgenärer, kan ärendet be-
handlas av den domstol som är behörig för
någon gäldenärs del. En gemensam ansökan
kan i allmänhet komma i fråga endast när det
gäller äkta makar och offentlig stämning söks
för att den ena maken har avlidit eller till
följd av äktenskapsskillnad. En gemensam
ansökan är också möjlig om bolag inom
samma koncern har sökts i likvidation. I des-
sa fall finns det ett sådant sakligt samband
mellan ansökningarna att det är ändamålsen-
ligt att ärendet behandlas av samma domstol.

I samband med en offentlig stämning be-
handlar man inte juridiska oklarheter eller
tvister som gäller fakta. Det är endast frågan
om att sätta ut en tid inom vilken skulderna
skall anmälas och att ta emot borgenärernas
anmälningar. Det är frågan om ett typiskt an-
sökningsförfarande, och därför föreskrivs i
2 mom. att vid handläggningen av ärenden
som gäller offentlig stämning skall iakttas
bestämmelserna om handläggningen av an-
sökningsärenden. De allmänna bestämmel-
serna om handläggning av ansökningsären-
den är alltid subsidiära till sin karaktär. Be-
stämmelserna om hur ansökningsärenden blir
anhängiga och behandlas skall flyttas till
8 kap. rättegångsbalken och lagen om be-
handling av ansökningsärenden vid allmän
underrätt kommer att upphävas.

3 §. Ansökan. Ett ansökningsärende an-
hängiggörs i allmänhet genom att en skriftlig
ansökan lämnas till tingsrättens kansli. Av
ansökan skall framgå sökandens individuali-
serade yrkanden och de omständigheter på
vilka sökanden stöder sin ansökan.

Enligt paragrafen skall av ansökan dessut-
om framgå de skulder som sökanden vet att
gäldenären har samt vilka borgenärerna är
och hur de kan kontaktas. Om sökanden kän-
ner till vad skulden grundar sig på och dess
belopp, skall detta nämnas i ansökan. Räntor
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eller andra accessoriska kostnader behöver
inte räknas ut eller meddelas. Om sökanden
inte vet något annat om skulden än till exem-
pel namnet på borgenären, skall detta nämnas
i ansökan och sökanden skall samtidigt för-
klara att han eller hon inte har några närmare
uppgifter om grunden för skuldförhållandet
eller dess innehåll.

Det är nödvändigt att sökanden lämnar så
noggranna uppgifter som möjligt i sin ansö-
kan, för avsikten med en offentlig stämning
är att få reda på annars okända skulder samt
sådana omständigheter i anslutning till kända
skuldförhållanden som är obekanta för sö-
kanden. En borgenär vars uppfattning om
skuldförhållandets innehåll motsvarar upp-
gifterna i ansökan och den kungörelse som
har utfärdats med stöd av den behöver inte
göra någon separat anmälan om sin fordran.
Följaktligen kan en borgenär direkt med stöd
av den förteckning som sökanden har lämnat
till domstolen avgöra om det finns behov för
honom att bevaka skulden samt vilka om-
ständigheter som måste framföras i bevak-
ningen. Trots detta är det inte ändamålsenligt
att införa någon särskild sanktion för att en
borgenär redan i sin ansökan skall lämna så
exakta uppgifter om skuldförhållandet som
möjligt. Om sökanden underlåter att anmäla
en skuld som han känner till eller avsiktligt
ger felaktiga uppgifter om skulden, kan
skuldförhållandet förbli i kraft trots att bor-
genären inte har bevakat sin fordran. Enligt 8
§ 2 mom. förutsätter detta dock att borgenä-
ren kan visa att skulden var känd.

Avsikten med paragrafen är inte att förplik-
ta sökanden att före ansökan utförligare reda
ut gäldenärens skuldförhållanden eller deras
innehåll. Tvärtom är avsikten med en offent-
lig stämning att förplikta borgenärerna att ak-
tivt uppge sina fordringar, om dessa saknas i
ansökan eller avviker från vad som står i an-
sökan. Även borgenärernas namn och uppgif-
ter om hur de kontaktas skall uppges i ansö-
kan så noggrant som skäligen kan fordras
med hänsyn till de uppgifter som sökanden
har till sitt förfogande.

I sin förteckning över skulderna skall sö-
kanden ta med samtliga skulder. Fastän det
inte särskilt nämns i förteckningen, skall
också skulder som inte har förfallit till betal-
ning samt villkorliga och tvistiga skuldför-

hållanden nämnas. Att en skuld nämns i för-
teckningen innebär inte att sökanden medger
skuldens grund eller belopp. I samband med
en offentlig stämning avgörs inga tvister gäl-
lande fordringar, inte heller fastställs före-
komsten av en fordran eller förpliktas en gäl-
denär att betala en skuld.

I motsats till vad som nu gäller föreslås
också att i ansökan även skall lämnas uppgif-
ter om de personer som ansvarar för skulder-
na i stället för eller tillsammans med gälde-
nären eller vilkas rätt saken annars gäller.
Följaktligen skall till exempel medgäldenä-
rer, borgensmän och personer som har ställt
tredjemanspant informeras om ansökan. Om
det är frågan om en stämning på en borgens-
mans borgenärer eller en sådan persons bor-
genärer som har ställt tredjemanspant, skall i
ansökan också finnas uppgifter om huvud-
gäldenären. På motsvarande sätt skall i ansö-
kan också finnas uppgifter om ett öppet bo-
lags eller kommanditbolags ansvariga bo-
lagsmän. I ansökan skall också nämnas de
dödsbodelägare som inte är sökande.

Ovan nämnda personers namn behövs i an-
sökan av två orsaker. För det första är de ofta
också borgenärer som har eller kan få re-
gressrätt mot den gäldenär som avses i stäm-
ningen. För det andra kan en ansökan om of-
fentlig stämning vara ett tecken på att gälde-
nären inte kommer att fullgöra sina förplik-
telser enligt avtalet, varvid de medansvariga
kommer att få betala skulden.

4 §. Kungörelse av offentlig stämning. Pa-
ragrafen anger det centrala innehållet i en of-
fentlig stämning samt hur den skall kungöras.

Den offentliga kungörelsens centrala inne-
håll och betydelse framgår av 1 mom. Enligt
momentet skall domstolen i den offentliga
stämningen uppmana borgenärerna att skrift-
ligen anmäla sina fordringar hos samma
domstol inom en tid som domstolen sätter ut.
I bestämmelsen nämns också hotet att en
skuld som förblir okänd upphör. Om en
skulds upphörande och rättsverkningar be-
stäms mera detaljerat i 8 och 9 §.

I propositionen föreslås inte närmare be-
stämmelser om kungörelsens innehåll. Det är
inte meningen att gällande praxis till denna
del skall ändras. Av kungörelsen skall alltså
framgå de uppgifter med vilkas hjälp en bor-
genär eller någon annan som har intressen i
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saken kan vidta behövliga åtgärder för att
bevaka sina intressen. I kungörelsen skall
nämnas bland annat domstolens namn och
omständigheter som preciserar vilket ärende
det är frågan om, gäldenärens namn och and-
ra uppgifter som behövs för att identifiera
gäldenären samt dagen när fordran senast
skall anmälas till domstolen eller den person
som domstolen har förordnat att ta emot an-
mälan, samt också uppgifter om hur denna
person kan kontaktas. Av kungörelsen skall
framgå att en fordran som inte anmäls i tid
kan upphöra. Kungörelsernas och anmäl-
ningarnas innehåll motsvarar huvudsakligen
bestämmelserna i 19 § 3 mom. konkursstad-
gan och 4 § förordningen om företagssane-
ring (55/1993).

I kungörelsen tas inte med de uppgifter
som sökanden har lämnat om redan kända
skulder. Det är inte meningen att gäldenärens
skulder skall tillkännages allmänt. Inte heller
i ett senare skede av förfarandet med offent-
lig stämning informeras borgenärerna om
vilka fordringar de övriga borgenärerna har
anmält. Sökandens eller en borgenärs even-
tuella anmärkning om att en annan borgenärs
fordran i samband med ansökan har anteck-
nats på ett felaktigt sätt, till exempel. till ett
alltför högt belopp, medför inte heller någon
skyldighet för domstolen att vidta åtgärder
för att utreda fordrans belopp eller grund.

Enligt 2 mom. skall den domstol som har
utfärdat stämningen publicera en kungörelse
av stämningen i officiella tidningen. Kungö-
relsen skall publiceras minst tre månader före
den dag som har satts ut i stämningen, det
vill säga dagen när borgenärerna senast skall
anmäla sina fordringarna. Enligt lagförslaget
skall kungörelsen publiceras endast en gång i
officiella tidningen, när den enligt gällande
lag skall publiceras tre gånger.

Enligt lagförslaget är den kortaste möjliga
tiden för anmälan tre månader kortare än en-
ligt den gällande preskriptionsförordningen.
Sex månader är under dagens förhållanden en
oändamålsenligt lång tid, eftersom informa-
tionsgången har blivit avsevärt snabbare se-
dan 1960-talet, när tiden senast förkortades.
Ett kungörelseregister med aktuella uppgifter
samt tillgången till elektronisk kommunika-
tion gör det möjligt för borgenärerna att få
informationen och att också fullgöra sin an-

mälningsplikt inom en betydligt kortare tid
än vad som tidigare var möjligt. Anmälnings-
fristen föreslås dock fortfarande vara betyd-
ligt längre än den nuvarande bevakningstiden
i konkursförfarandet. En längre frist behövs
för att en offentlig stämning ofta gäller pri-
vatpersoner som inte är bokföringsskyldiga
och som därför kan ha till och med flera
okända skulder.

Tre månader är enligt lagförslaget den kor-
taste möjliga anmälningstiden. I enskilda fall
kan domstolen sätta ut en längre tid, om gäl-
denären förmodas ha ett avsevärt antal okän-
da borgenärer eller om det finns orsak att
misstänka att kungörelsen når borgenärerna
långsammare än vanligt.

Om den gäldenär som stämningen avser är
en näringsidkare som har antecknats i han-
delsregistret, skall domstolen både utfärda
kungörelse och utan dröjsmål underrätta
handelsregistret om den offentliga stämning-
en. Uppgift om den offentliga stämningen
skall också sändas till det register som avses i
10 §. I det nya registret skall antecknas samt-
liga offentliga stämningar, vare sig gäldenä-
ren är en fysisk eller juridisk person eller om
gäldenärssamfundet är antecknat i handelsre-
gistret eller något annat register. Avsikten är
att domstolarna elektroniskt skall överföra
dessa uppgifter från det datasystem som de
använder för behandling av sina ärenden.

Enligt 3 mom. skall den domstol som har
utfärdat stämningen, förutom att den skall
publicera den offentliga kungörelsen och
sända de meddelanden som avses i 2 mom.,
också se till att vissa personer särskilt infor-
meras om stämningen. Senast en månad före
den utsatta tiden skall domstolen sända ett
meddelande om kungörelsen av stämningen
till de borgenärer och andra intressenter som
nämns i den förteckning som avses i 3 §.
Domstolen utreder inte på tjänstens vägnar
om den förteckning som har fogats till ansö-
kan är korrekt och fullständig, utan medde-
landet sänds endast till de personer som sö-
kanden har uppgivit i förteckningen. Med
kungörelsen skall domstolen också sända sö-
kandens förteckning över gäldenärens kända
skulder. Detta är nödvändigt för att borgenä-
rerna skall kunna kontrollera hur deras ford-
ringar är antecknade i ansökan och avgöra
om det finns orsak för dem att separat anmäla
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sin fordran.
5 §. Uppgifter som sökanden kan förordnas

att sköta. Enligt paragrafen kan domstolen
bestämma att vissa uppgifter i anslutning till
en offentlig stämning skall överföras att skö-
tas av en person som har förordnats att utreda
eller förvalta gäldenärens egendom. Den gäl-
lande preskriptionsförordningen känner ing-
en sådan möjlighet. Vid konkurs, företagssa-
nering och skuldsanering för privatpersoner
har uppgifter som annars hör till domstolen
däremot överförts eller kan i enskilda fall
överföras på boförvaltaren eller utredaren.

Enligt 1 mom. kan den domstol som har ut-
färdat den offentliga stämningen bestämma
att skulderna skall anmälas till en sådan sö-
kande eller någon annan person som har för-
ordnats att utreda eller förvalta gäldenärens
egendom. Sådana personer är till exempel
boutredningsmannen i ett dödsbo och den
som har förordnats till intressebevakare för
gäldenären. Bestämmelsen gäller också lik-
vidatorer som har förordnats med stöd av be-
stämmelserna om likvidation av en juridisk
person. Med en person som utreder eller för-
valtar gäldenärens egendom avses endast en
person som på lagstadgat sätt har förordnats
till uppdraget. När domstolen utfärdar offent-
lig stämning kan den därför inte förordna en
dödsbodelägare som i praktiken sköter döds-
boets angelägenheter att ta emot borgenärer-
nas anmälningar.

Om en boutredningsman eller intressebe-
vakare har förordnats, är det i allmänhet han
eller hon som söker offentlig stämning. Det
ändamålsenligaste är dock att till exempel en
dödsbodelägare vid behov samtidigt kan an-
söka hos tingsrätten både om att en boutred-
ningsman skall förordnas och att offentlig
stämning skall utfärdas, så att boutrednings-
mannen kan förordnas att ta emot anmäl-
ningarna. Detsamma gäller i tillämpliga delar
försättande i likvidation och därmed förknip-
pad offentlig kungörelse.

Ett förordnande kan utfärdas bara om den
som föreslås till uppgiften ger sitt samtycke
till den. Bestämmelsen föreskriver inga vill-
kor för när en person kan avböja uppgiften,
utan han eller hon får själv bestämma. Å and-
ra sidan innehåller paragrafen inte heller någ-
ra särskilda bestämmelser om när ett förord-
nande bör utfärdas. Vid prövningen av om

det finns förutsättningar för ett förordnande
skall domstolen lägga vikt vid samma om-
ständigheter som när den överväger att för-
ordna boförvaltaren i en konkurs att ta emot
bevakningarna. I dessa fall är det ett allmänt
villkor att den som tar emot anmälningarna
skall ha tillgång till sådana kontorsutrymmen
och sådan datateknik att meddelanden med
hjälp av datateknik kan sändas till denna per-
son och att han eller hon klarar av att ordna
och förvara anmälningarna på behörigt sätt.
Detta framgår redan av att en anmälan enligt
lagförslagets 6 § 3 mom. måste få göras elek-
troniskt. Om ett förordnande utfärdas eller
inte är i första hand en ändamålsenlighetsfrå-
ga, som måste avgöras med hänsyn till att
förfarandet skall vara både säkert och smi-
digt.

Om en borgenär av misstag inom den utsat-
ta tiden anmäler sina fordringar till domsto-
len och inte till den som har förordnats att ta
emot anmälningarna, skall domstolen sända
anmälan till denna person. I lagförslaget har
det dock inte ansetts behövligt att ta in en
särskild bestämmelse om saken motsvarande
den som finns i 19 § 2 mom. konkursstadgan.

Den som har förordnats att ta emot anmäl-
ningarna skall sätta upp en förteckning över
de skulder som borgenärerna har anmält och
sända förteckningen till domstolen. Domsto-
len kan vid behov utfärda närmare bestäm-
melser om vilka uppgifter som skall lämnas.

Enligt 2 mom. kan domstolen bestämma att
en person som avses i 1 mom. också skall
sända de meddelanden och förteckningar
som avses lagförslagets 4 § 3 mom. Ett så-
dant förordnande kan ges om det anses än-
damålsenligt och säkert med hänsyn till för-
farandet. En advokat skall i allmänhet ges
bägge förordnandena, om inte annat följer av
särskilda skäl.

6 §. Borgenärens anmälan. I paragrafen
bestäms vad en borgenärs anmälan skall in-
nehålla och hur den skall göras. Eftersom av-
sikten med en offentlig stämning endast är att
ge en helhetsbild av gäldenärens skuldansvar
och få reda på vem som innehar fordringarna,
har det inte ansetts ändamålsenligt att ställa
stränga krav på innehållet i en anmälan.
Eventuella meningsskiljaktigheter mellan
borgenärer och gäldenärer samt mellan bor-
genärerna reds ut i andra förfaranden, i sista
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hand genom rättegång. Vid offentlig stäm-
ning är syftet med att en fordran skall anmä-
las i hög grad detsamma som när en preskrip-
tionstid avbryts genom andra än formella åt-
gärder. I bägge fallen anmäler borgenären sin
fordran för att hindra fordran att upphöra,
inte för att skuldförhållandets innehåll skall
utredas närmare.

I 1 mom. föreskrivs därför att av anmälan
skall framgå minst de omständigheter som
enligt 10 § 2 mom. lagen om preskription av
skulder måste uppges för att preskriptionen
av en fordran skall avbrytas utan att formella
åtgärder vidtas. I sin anmälan skall borgenä-
ren följaktligen individualisera skulden och
ge en sådan utredning om skuldens grund
och kapitalbelopp som skäligen kan krävas. I
anmälan skall borgenären också lämna sitt
namn och uppgifter om hur han eller hon kan
kontaktas. Bevis om fordringsrättens existens
fogas inte till anmälan.

I 2 mom. konstateras att en borgenär inte
behöver anmäla en skuld som sökanden har
uppgivit i sin skuldförteckning. Om borgenä-
ren anser att förteckningens uppgifter om
skulden inte är korrekta, skall borgenären
dock anmäla sin fordran.

Enligt 4 § 1 mom. skall borgenären skrift-
ligen anmäla sin fordran till tingsrätten. En-
ligt allmänna regler uppfylls skriftlighetskra-
vet också genom ett elektroniskt meddelande
till domstolen. Handlingar som sänds till en
tingsrätt per post omfattas av bestämmelser-
na i lagen om insändande av vissa handlingar
till domstolar (248/1965) och på elektroniska
meddelanden tillämpas lagen om elektronisk
telekommunikation i rättegångsärenden
(594/1993). Avsikten är att sistnämnda lag
skall ersättas med en lag om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (RP 17/2002 rd).

Det är ändamålsenligt att samma förfarande
kan tillämpas också när en borgenär skall
lämna sin anmälan till en sökande som dom-
stolen har förordnat för uppgiften. En hän-
visning med detta innehåll föreslås i 3 mom.

En borgenär har iakttagit den tid som före-
skrivs i stämningen om anmälan har kommit
fram senast den sista dagen av den utsatta ti-
den. Om en person som utreder eller förvaltar
gäldenärens egendom har förordnats att ta
emot anmälningarna, skall anmälan nå denna

person senast under det sista dygnet av den
utsatta tiden. Om anmälningarna skall sändas
till domstolen, följer av 6 § 1 mom.
(662/1978) lagen om beräknande av laga tid
(150/1930) att anmälan skall anlända till
domstolen före tjänstetidens utgång. Däremot
har 6 § 2 mom. i samma lag ingen betydelse
för lagförslaget, eftersom det föreslås att man
vid offentlig stämning skall slopa regeln att
en fordran skall anmälas senast den utsatta
dagen före klockan tolv.

En frist som har satts ut i en offentlig
stämning kan inte återställas med stöd av
31 kap. 17 § rättegångsbalken.

7 §. När en offentlig stämning förfaller.
Enligt 1 mom. skall en offentlig stämning
förfalla om ett konkursförfarande, skuldsane-
ring för privatpersoner eller företagssanering
inleds för gäldenären under den tid som har
satts ut i den offentliga stämningen. Dessa
insolvensförfaranden har ett eget förfarande
för utredning av skulder. Till förfarandet har
också fogats ett hot om att fordringarna kan
upphöra, varför ingen särskild offentlig
stämning därutöver behövs. I privatpersoners
skuldsanering ingår visserligen inte något
förfarande för bevakning av skulder efter of-
fentlig kungörelse och även vid företagssane-
ring kan kungörelsen utelämnas, men i vart-
dera förfarandet förutsätts dock att en över-
gripande förteckning görs upp över gäldenä-
rens skulder och borgenärer. Därför är det
inte ändamålsenligt att en särskild offentlig
stämning samtidigt kan vara anhängig.

Att ett konkurs-, skuldsanerings- eller före-
tagssaneringsförfarande inleds skall enligt
lagförslaget medföra att den offentliga stäm-
ningen omedelbart förfaller. Om förfarandet
senare förfaller, kan en ny offentlig stämning
sökas.

Att en offentlig stämning utfärdas hindrar
inte en borgenär att yrka att gäldenären ge-
nom dom skall förpliktas att betala sin skuld.
Detta framgår också av 8 §, som föreskriver
att en talan som väcks under kungörelseförfa-
randet motsvarar en anmälan av borgenären.

Att en offentlig stämning har förfallit skall
enligt 2 mom. meddelas på samma sätt som
att en offentlig stämning har utfärdats. Be-
stämmelserna i 4 § skall alltså iakttas när det
kungörs och meddelas att den offentliga
stämningen har förfallit. Uppgiften att sköta
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denna information kan domstolen i enlighet
med lagförslagets 5 § anförtro boutred-
ningsmannen.

Verkningarna av utebliven anmälan

8 §. Okända skulder upphör. I 1 mom. be-
stäms den viktigaste påföljden i anslutning
till offentlig stämning, nämligen att skulden
kan upphöra. För att en skuld skall upphöra
förutsätts det att borgenären inte har anmält
sin fordran inom den tid som har satts ut i
den offentliga stämningen och att skulden är
okänd när tiden går ut. Den tidpunkt enligt
vilken det bedöms om en skuld har förblivit
okänd är uttryckligen den dag när den utsatta
tiden går ut.

I 2 mom. nämns de omständigheter som an-
ses göra en skuld känd. För det första anses
en skuld vara känd om den nämns i ansökan
om offentlig stämning. Att skulden till sitt
belopp avviker från vad som har meddelats i
ansökan saknar betydelse, om skulden dock
till sin grund kan anses vara densamma. En
lika klar situation är det frågan om när en
borgenär har meddelat grunden och beloppet
för sin fordran så, att skulden kan anses indi-
vidualiserad.

De övriga omständigheter som nämns i be-
stämmelsen förutsätter i allmänhet såväl be-
visning om att vissa omständigheter existerar
som bedömning av om dessa omständigheter
är fakta som anses grunda vetskap. En skuld
anses vara känd om borgenären visar att gäl-
denären eller en person som likställs med
gäldenären har varit medveten om skulden
innan den utsatta tiden har gått ut. I lagrum-
met försöker man noggrant ange vilka perso-
ners vetskap som har betydelse. Det gäller att
observera att inte ens dessa personer har nå-
gon skyldighet att aktivt försöka utreda sa-
ken. Borgenären skall följaktligen kunna visa
att till exempel gäldenärens lagliga företräda-
re faktiskt kände till grunden för skulden och
att den fortfarande är obetald. Det är inte nog
att den som befinner sig i en sådan ställning
vanligtvis borde veta detta.

När offentlig stämning söks för utredning
av en avliden persons eller ett dödsbos skul-
der, anses skulden vara känd om någon av
dödsbodelägarna är medveten om skulden,
även om den delägare som ansöker om stäm-

ning inte känner till den. Med person som har
förordnats att utreda eller förvalta gäldenä-
rens egendom avses samma personer som i
5 § 1 mom. Om dödsboets boutredningsman
känner till skulden, är den följaktligen känd.
På samma sätt räcker det att en intressebeva-
kare som avses i lagen om förmyndarverk-
samhet eller en minderårig persons lagliga
förmyndare känner till skulden.

Om en sammanslutning är gäldenär, anses
skulden vara känd av sammanslutningen om
dess lagliga företrädare känner till den. Om
sammanslutningen är försatt i likvidation, är
likvidatorerna sådana lagliga företrädare. Ef-
tersom sammanslutningens eller stiftelsens
styrelse och övriga organ upphör när likvida-
tion inleds, har det inte längre någon betydel-
se vilken vetskap ledamöterna i dessa tidiga-
re organ har haft. Personer som med stöd av
lagen är ansvariga för gäldenärens skulder är
exempelvis bolagsmännen i ett öppet bolag
och de ansvariga bolagsmännen i ett kom-
manditbolag. Däremot gäller bestämmelsen
inte skuldansvar som baserar sig på en sär-
skild förbindelse, till exempel en solidarisk
skuldförbindelse, borgen, eller tredjemans-
pantsättning. De som har givit en sådan för-
bindelse kan inte ens i allmänhet vara ansva-
riga för gäldenärens samtliga förpliktelser.
Att en medgäldenär, borgensman eller en
person som har ställt tredjemanspant är med-
veten om skulden befriar alltså inte borgenä-
ren från att anmäla sin fordran när offentlig
stämning utfärdas på en annan medgäldenärs
eller huvudgäldenärens borgenärer.

En skuld betraktas som känd också när pre-
skriptionen under den utsatta tiden har avbru-
tits genom någon sådan åtgärd som avses i
11 § i den föreslagna preskriptionslagen. Att
borgenären till tingsrättens kansli lämnar en
konkursansökan eller en stämningsansökan i
vilken yrkas att gäldenären skall förpliktas att
betala skulden anses därför ersätta den anmä-
lan som borgenären annars skall göra.

9 §. Verkningarna av att en skuld upphör.
Enligt en hänvisning i paragrafen skall 14—
19 § lagen om preskription av skulder tilläm-
pas på en skuld som har upphört till följd av
att anmälan har försummats efter att en of-
fentlig stämning har utfärdats.

Hur prestationsskyldigheten upphör, om en
betalning på en skuld som har upphört kan
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återfås, om en fordran som har upphört kan
användas för kvittning och om borgenären
får söka betalning ur en realsäkerhet regleras
följaktligen av bestämmelserna i den före-
slagna preskriptionslagen. I en domstol eller i
ett annat myndighetsförfarande beaktas den
omständigheten att en skuld har upphört för
att anmälan efter offentlig stämning har för-
summats endast om en part gör en invänd-
ning om saken, på samma sätt som preskrip-
tion.

Särskilda bestämmelser

10 §. Kungörelseregistret. I 1 mom. be-
stäms om kungörelseregistret och dess data-
innehåll. Registret föreslås bli riksomfattande
och rättsregistercentralen registeransvarig.
Registrets syfte är att öka offentliga kungö-
relsers offentlighet samt att förbättra uppgif-
ternas tillgänglighet och därigenom bevak-
ningen av borgenärernas intressen. I registret
kan antecknas uppgifter både om offentliga
stämningar och om andra sådana kungörelser
som en domstol eller någon annan myndighet
har beslutat utfärda och som riktar sig all-
mänt till okända borgenärer eller andra rätts-
innehavare. Till registret kan fogas kungörel-
ser som utfärdas vid konkursförfarande, före-
tagssanering eller dödande av urkunder. Av
övriga myndigheters kungörelser kan i det
gemensamma registret tas in både handelsre-
gistermyndigheternas offentliga stämningar
som kungörelser om fusion och diffusion av
sammanslutningar.

Avsikten är att registerföringen och överfö-
ringen av uppgifter från domstolar och övriga
myndigheter skall ske med hjälp av automa-
tisk databehandling. På detta sätt blir kungö-
relserna offentliga tidigare än när de publice-
ras i officiella tidningen.

I registret skall antecknas samma uppgifter
som publiceras i officiella tidningen. Det är
också nödvändigt att registret har sådana
uppgifter om kungörelserna som behövs för
att man skall kunna identifiera och kontakta
gäldenären. För fysiska personer antecknas
personbeteckningen och den senaste kända
adressen och hemvisten bredvid namnet.
Också de uppgifter som behövs för att man
skall kunna kontakta den som skall ta emot
anmälningarna måste finnas i registret. På

detta sätt blir kungörelseregistret ett person-
register. Eftersom registrets syfte endast är
att främja borgenärernas möjligheter att iakt-
ta uppmaningen i kungörelsen inom utsatt
tid, skall uppgifterna utplånas ur registret ge-
nast när den utsatta tiden har gått ut.

Syftet med kungörelserna och registret är
att så många borgenärer som möjligt skall
nås av informationen. Att inrätta ett register
som detta är motiverat bara om uppgifterna
lätt är tillgängliga för en stor skara männi-
skor, till exempel genom Internet. Enligt
2 mom. skall registret också vara offentligt
så, att var och en skall ha rätt att ta del av det.
Uppgifter ur registret kan, enligt förslaget,
lämnas ut i elektronisk form utan hinder av
16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999).

Kostnader får inte heller vara ett hinder för
att använda registret. Därför föreslås det att
man via allmänna datanät skall få bläddra
gratis i uppgifterna i registret. De kostnader
som registerföringen medför skall finansieras
med en del av den ansökningsavgift som sö-
kanden betalar. I praktiken minskar sökande-
nas kostnader betydligt, eftersom antalet
kungörelser som skall publiceras i officiella
tidningen minskar.

Enligt 3 mom. skall genom förordning be-
stämmas om hur registret tas i bruk och vilka
av en domstols eller en annan myndighets
kungörelser som skall införas i registret.
Följaktligen avgörs registrets omfattning
först när förordningen utfärdas. Det är också
möjligt att avancera stegvis så, att registret
till följd av dataöverförings- och förvalt-
ningsfrågor till en början bara kommer att
innehålla de uppgifter som domstolarna har
lämnat till registret. Med beaktande av att
förordningen kan medföra förpliktelser för
myndigheterna inom olika förvaltningsområ-
den, skall statsrådet besluta om utfärdandet
av förordningen.

11 §. Ikraftträdelse- och övergångsbe-
stämmelser. I 1 mom. finns en sedvanlig
övergångsbestämmelse. Avsikten är att lagen
skall träda i kraft samtidigt som lagen om
preskription av skulder. Sistnämnda lag upp-
häver preskriptionsförordningen, i vilken be-
stämmelserna om offentlig stämning nu in-
går.

Enligt 2 mom. skall de nya bestämmelserna
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tillämpas i ärenden som blir anhängiga efter
att lagen har trätt i kraft. Ärenden som är an-
hängiga redan när lagen träder i kraft slutbe-
handlas enligt de tidigare bestämmelserna.

1.3. Lagen om förmyndarverksamhet

37 §. Enligt 8 § preskriptionsförordningen
kan offentlig stämning sökas på borgenärerna
till en person som har ställts under förmyn-
derskap. I propositionen föreslås att en be-
stämmelse med motsvarande innehåll skall
fogas som ett nytt 3 mom. till 37 § lagen om
förmyndarverksamhet. Enligt bestämmelsen
är det möjligt att ansöka om offentlig stäm-
ning när en person inte ställs under förmyn-
darskap, men en intressebevakare förordnas
för honom eller henne enligt vad som be-
stäms i lagen om förmyndarverksamhet.

Enligt momentet kan en intressebevakare
ansöka om offentlig stämning för utredning
av sin huvudmans skulder. Den som gör an-
sökan skall ha ett gällande förordnande att
vara intressebevakare för personen i fråga.
Intressebevakaren kan göra sin ansökan i vil-
ket skede som helst efter att han eller hon har
tillträtt sitt uppdrag, och får också själv avgö-
ra om ansökan skall göras. Bestämmelsen
gör det också möjligt för en minderårig per-
sons lagbestämda intressebevakare att söka
offentlig stämning på den minderårigas bor-
genärer.

Den domstol som utfärdar den offentliga
stämningen kan ge intressebevakaren ett för-
ordnande att sköta de uppgifter som är för-
knippade med stämningen enligt vad som be-
stäms i 5 § 1 och 3 mom. lagen om offentlig
stämning. Detta tillvägagångssätt är i all-
mänhet ändamålsenligt bland annat när in-
tressebevakaren är en allmän intressebevaka-
re som avses i 1 § 2 och 3 mom. lagen om
ordnande av intressebevakningstjänster i
förmyndarverksamheten.

61 §. Paragrafen bestämmer hur ett skade-
ståndsyrkande mot en intressebevakare pre-
skriberas.

Enligt gällande 1 mom. skall skadestånds-
talan anhängiggöras inom ett år från det att
förmyndarmyndigheten har överlämnat in-
tressebevakningshandlingarna till den som är
berättigad att ta emot dem. I propositionen
föreslås att bestämmelsen skall ändras så att

den motsvarar de bestämmelser som föreslås
om preskriptionen av en ombudsmans ansvar
enligt den föreslagna preskriptionslagen.
Detta innebär att preskriptionstiden förlängs
från ett till tre år och att den inte längre skall
vara en tid inom vilken talan skall väckas,
utan att det skall vara möjligt att avbryta pre-
skriptionstiden också genom andra än offici-
ella åtgärder. Specialbestämmelsen behövs
dock, eftersom den närmare reglerar den tid-
punkt när intressebevakarens redovisning an-
ses vara given.

Enligt gällande 2 mom. tillämpas ettårsti-
den för väckande av talan inte om grunden
för skadeståndet inte framgår av uppgifterna i
redovisningen. För skador som har vållats
genom brott föreskrivs i gällande 3 mom. i
enlighet med 7 kap. 2 § skadeståndslagen att
skadeståndsyrkanden kan framställas så
länge som åtal kan väckas. I propositionen
föreslås att dessa bestämmelser skall ersättas
med ett nytt 2 mom., som skall gälla alla så-
dana skadeståndsyrkanden mot intressebeva-
karen vilkas grunder inte framgår av redovis-
ningen. Bestämmelsen skall också gälla ska-
dor som inte är förknippade med verksamhe-
ten som intressebevakare. Enligt lagförslaget
skall i fråga om preskription i dessa fall till-
lämpas vad som föreskrivs i 7 § i den före-
slagna preskriptionslagen. Om grunden för
skadeståndsyrkandet inte framgår av den
bristfälliga redovisningen, skall preskrip-
tionstiden enligt 7 § 1 mom. 2 punkten i den
föreslagna preskriptionslagen börja när hu-
vudmannen annars har observerat felet eller
bristen. Om den skada som skall ersättas inte
är förknippad med intressebevakaruppdraget,
börjar preskriptionstiden från den tidpunkt
som avses i 7 § 1 mom. 3 punkten preskrip-
tionslagen, det vill säga när den skadelidande
har fått eller borde ha fått vetskap om skadan
och vem som är ansvarig för den. När skadan
har vållats genom brott, skall skadeståndsyr-
kandet som hittills alltid få framställas i sam-
band med behandlingen av brottmålet. En
bestämmelse om detta föreslås i 7 § 3 mom.
preskriptionslagen.

I 2 mom. föreslås en bestämmelse som är
avsedd att trygga huvudmannens faktiska
möjligheter att framställa skadeståndsyrkan-
den. Man kan inte förutsätta att huvudman-
nen medan han är omyndig eller omedelbart
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efter att omyndigheten har upphört skall
framställa yrkanden mot sin intressebevaka-
re. Därför föreslås i lagförslaget att huvud-
mannens skadeståndsyrkande aldrig skall
preskriberas förrän tre år har gått efter att in-
tressebevakningen upphörde. Undantagsbe-
stämmelsen skall gälla såväl den allmänna
treåriga preskriptionstiden som den bakre
gräns för framställande av skadeståndsyrkan-
den som anges i 7 § 2 mom. förslaget till pre-
skriptionslag. Treårstiden för framställande
av yrkandet skall börja löpa när den minder-
åriga har blivit myndig. Om det är frågan om
en intressebevakare som har förordnats för en
person som har fyllt 18 år, skall treårstiden
räknas från den tidpunkt när någon intresse-
bevakare inte längre förordnas för personen i
fråga. Byte av intressebevakare skall inte in-
nebära att preskriptionstiden börjar löpa, utan
den skall börja löpa endast om intressebe-
vakningen helt avslutas. Om huvudmannen
har avlidit, skall hans rättsinnehavare ha
samma treårstid till sitt förfogande.

Ikraftträdelsebestämmelse. Lagen är av-
sedd att träda i kraft samtidigt som den nya
lagen om preskription av skulder träder i
kraft. Lagen skall tillämpas också i fråga om
skadestånd för vilka grunden har uppstått in-
nan lagen har trätt i kraft. Den treåriga pre-
skriptionstiden skall följaktligen också gälla
skadestånd som baserar sig på skador som
har vållats innan lagen har trätt i kraft. Om
den ettårstid för att väcka talan som före-
skrivs i gällande lag redan har gått ut när la-
gen träder i kraft, kan något skadeståndsyr-
kande inte längre framställas.

1.4. Äktenskapslagen

88 a §. Enligt den gällande preskriptions-
förordningens 8 § kan offentlig stämning sö-
kas också i samband med äktenskapsskillnad.
I propositionen föreslås att denna bestäm-
melse skall ingå i äktenskapslagen och fogas
till lagen som en ny 88 a §. Ansökningsförfa-
randet skall vara det som föreskrivs i försla-
get till lag om offentlig stämning.

Enligt paragrafen kan en make söka offent-
lig stämning för utredning av sina egna eller
den andra makens skulder. När ett äktenskap
upplöses kan det i enskilda fall finnas behov
att reda ut om makarna har okända skulder.

Vid avvittringen beaktas ju makarnas samtli-
ga enskilda och gemensamma skulder. Efter-
som offentlig stämning kan sökas endast för
verkställande av avvittring, förutsätter förfa-
randet att giftorätten mellan makarna inte
helt har uteslutits i äktenskapet.

Avvittringen kan inledas när ett äkten-
skapsskillnadsärende är anhängigt eller äk-
tenskapet redan har upplösts. Då kan man
också ansöka om offentlig stämning. Det
finns inga bestämmelser om att avvittring
skall ske inom en bestämd tid och ibland sker
avvittringen först när en lång tid har förflutit
sedan behandlingen av äktenskapsskillnads-
ärendet avslutades. Det har inte ansetts än-
damålsenligt att bestämma någon särskilt tid
inom vilken offentlig stämning skall sökas.

Ikraftträdelsebestämmelse. Lagen föreslås
träda i kraft samtidigt som lagen om offentlig
stämning.

1.5. Ärvdabalken

21 kap. Om en död persons och döds-
bos gäld

2 a §. I paragrafen föreslås bestämmelser
om när offentlig stämning kan sökas på en
död persons borgenärer och vem som har rätt
att göra ansökan. Motsvarande bestämmelser
ingår i 7 § preskriptionsförordningen. Samti-
digt som det föreslås att bestämmelserna här-
efter skall ingå i ärvdabalken och fogas till
dess 21 kap. som ett ny 2 a §, föreslås också
att regleringen delvis skall preciseras och gö-
ras modernare.

I enlighet med gällande lag föreslås att of-
fentlig stämning skall få sökas först efter att
bouppteckningen har förrättats. Det finns inte
heller orsak att göra ansökan tidigare, efter-
som den avlidnas kända skulder förtecknas i
bouppteckningen. Bouppteckningen utgör
följaktligen den helhetsbild med vars hjälp
man kan bedöma behovet av offentlig stäm-
ning. Samtidigt kan uppgifterna i bouppteck-
ningen läggas till grund för den borgenärsför-
teckning som lämnas in tillsammans med an-
sökan. Att bouppteckning förrättas är en för-
utsättning för att offentlig stämning skall
kunna sökas också när den lagstadgade tiden
för bouppteckning har försummats.

Å andra sidan föreslås i paragrafen att den
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bestämmelse skall slopas som föreskriver att
offentlig stämning skall sökas inom en må-
nad efter att bouppteckningen har förrättats.
Denna bestämmelse i 7 § preskriptionsför-
ordningen har i rättslitteraturen tolkats så, att
den inte gäller en ansökan som har gjorts av
en boutredningsman. Om bestämmelsen tol-
kas så, kan delägarna i enskilda fall tvingas
att ansöka om att en boutredningsman skall
förordnas för att han eller hon skall ansöka
om offentlig stämning också när det inte
finns något annat skäl att överlåta boet till
förvaltning av en boutredningsman. Enligt
lagförslaget skall samtliga som har rätt att
göra en ansökan om offentlig stämning få
göra en sådan utan att ansökan behöver göras
inom någon bestämd tid. På detta sätt kan an-
sökan göras också när frågan om en stämning
är behövlig blir aktuell först en lång tid efter
dödsfallet. Eftersom dödsbodelägarna inte
blir bundna att iaktta en bestämd tid, står of-
fentlig stämning alltid till förfogande obero-
ende av vilken förvaltningsmodell som till-
lämpas i dödsboet.

Enligt paragrafen skall en ansökan om of-
fentlig stämning alltid få göras av den efter-
levande maken, en delägare i dödsboet samt
boutredningsmannen eller testamentsexeku-
torn. Andra än de som nämns i bestämmelsen
skall inte ha rätt att söka offentlig stämning
på den avlidnas borgenärer. En skiftesman
har till exempel inte ansetts behöva rätt att
ansöka om offentlig stämning, eftersom skif-
tesmannens uppgift begränsar sig till att skif-
ta ett bo som är färdigt att skiftas. Om offent-
lig stämning i detta skede anses behövlig,
skall ansökan göras i dens namn som har rätt
därtill eller också skall ett boutredningsman-
naförordnande sökas för skiftesmannen.

Enligt lagförslaget skall det vara möjligt att
genom offentlig stämning reda ut inte bara
den avlidnes utan också dödsboets skulder.
Dessutom skall det såsom hittills vara möjligt
att söka stämning på den efterlevande ma-
kens borgenärer. Med tanke på avvittringen
kan det i enskilda fall vara behövligt att be-
loppet av den efterlevande makens nettoför-
mögenhet kontrolleras genom offentlig stäm-
ning.

Enligt bestämmelsen söks offentlig stäm-
ning för utredning av den avlidna makens el-
ler dödsboets skulder. Avsikten med denna

formulering är främst att klarlägga syftet med
den offentliga stämningen. Med bestämmel-
sen avses inte att offentlig stämning kan ut-
färdas endast om det finns bevis för att det
förekommer oklarhet i fråga om den avlidnes
skulder eller att okända borgenärer kan antas
dyka upp. För att stämningen skall kunna ut-
färdas räcker det att ovan nämnda formella
förutsättningar är uppfyllda. Behovet av of-
fentlig stämning är beroende av vad sökan-
den och eventuella andra parter anser om sa-
ken.

Offentlig stämning skall sökas och utfärdas
enligt bestämmelserna i lagen om offentlig
stämning. Även en offentlig stämnings rätts-
verkningar bestäms enligt samma lag.

Ikraftträdelsebestämmelse. Lagen föreslås
träda i kraft samtidigt som lagen om offentlig
stämning.

1.6. Skadeståndslagen

1 §. I 7 kap. 2 § skadeståndslagen bestäms
om preskription av skadestånd. Enligt den
gällande bestämmelsen skall skadestånd sö-
kas inom tio år från det att skadan inträffade.
Har skadan förorsakats genom brott kan ska-
destånd dock yrkas så länge som det finns
rätt att väcka åtal för brottet.

I propositionen föreslås att bestämmelsen
skall ersättas av bestämmelsen i 7 § förslaget
till preskriptionslag. I sistnämnda förslag till
en allmän lag om preskription försöker man
samla alla de viktigaste bestämmelserna om
preskription av skulder, för att på detta sätt
skapa överskådligare regler. Därför föreslås
det att bestämmelserna om preskription av
skadestånd härefter skall ingå i den nya lagen
om preskription av skulder och inte i skades-
tåndslagen.

I enlighet med den allmänna preskriptions-
tid som föreslås kommer preskriptionstiden
för skadeståndsskulder att förkortas till tre år.
Också den tidpunkt när preskriptionstiden
börjar löpa ändras något. Enligt lagförslaget
skall preskriptionstiden börja löpa först när
den skadelidande har fått kännedom om ska-
dan och om vem som har vållat skadan. I
allmänhet skall skadestånd dock yrkas inom
tio år efter skadefallet. Denna frist skall dock
inte begränsa rätten att yrka skadestånd för
person- eller miljöskador som avses i 7 §
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2 mom. förslaget preskriptionslag. Enligt
specialbestämmelsen i samma paragrafs
3 mom. kan ett skadeståndsyrkande dock så-
som hittills alltid behandlas i anslutning till
brottmålsbehandlingen. Bestämmelserna har
refererats i detaljmotiveringen till 7 § försla-
get till preskriptionslag.

2 §. I ikraftträdelsebestämmelsen hänvisas
till ikraftträdelsebestämmelsen i 21 § 3 mom.
i den föreslagna lagen om preskription av
skulder. Detta innebär att den treåriga pre-
skriptionstiden efter att lagen har trätt i kraft
kommer att gälla också de skadeståndsskul-
der som har uppstått innan lagen har trätt i
kraft.

1.7. Handelsbalken

1 §. I 18 kap. 9 § handelsbalken bestäms
om preskription av ett ombuds skadestånds-
ansvar. Enligt bestämmelsen skall talan
väckas inom natt och år efter att ombuds-
mannen har lämnat sin redovisning.

I propositionen föreslås att bestämmelsen
skall ersättas av bestämmelserna i den nya
lagen om preskription, som skall innehålla
alla de viktigaste bestämmelserna om pre-
skription av skulder. Preskriptionstiden för-
längs enligt den föreslagna lagen från ett till
tre år. En viktig förändring är också att det
inte längre skall vara frågan om en tid inom
vilken talan skall väckas, utan det skall vara
möjligt att avbryta preskriptionen också ge-
nom andra än officiella åtgärder.

Om den tidpunkt när preskriptionstiden
börjar löpa bestäms i 7 § 1 mom. 2 punkten
förslaget preskriptionslag att preskriptionsti-
den för en skadeståndsskuld som har sin
grund i ett ombuds ansvar i allmänhet skall
börja löpa när uppdragstagaren har lämnat
sin redovisning. Om grunden för yrkandet
inte framgår av uppgifter i redovisningen,
skall preskriptionstiden dock börja löpa från
den tidpunkt när huvudmannen borde ha ob-
serverat ombudets fel eller försummelse. En
bakre gräns för framställande av yrkandet
skall enligt 7 § 2 mom. förslaget till preskrip-
tionslag vara tio år från det att skadan föror-
sakades. Förslaget behandlas närmare i de-
taljmotiveringen till nämnda 7 §.

2 §. Lagen avses träda i kraft samtidigt som
den föreslagna preskriptionslagem. För tyd-

lighetens skull föreslås att ikraftträdelsebe-
stämmelsen skall hänvisa till ikraftträdelse-
bestämmelsen i 21 § 3 mom. preskriptionsla-
gen. Detta innebär att den treåriga preskrip-
tionstiden skall gälla också ombudsmannaav-
tal som har ingåtts innan lagen har trätt i
kraft samt skadestånd till följd av sådana
uppdrag. Om ettårstiden för väckande av ta-
lan har börjat löpa, förvandlas också den till
en treårig preskriptionstid.

1.8. Lagen om borgen och tredjemans-
pant

19 §. Preskription av borgen. I borgensla-
gen finns täckande preskriptionsregler som
till sitt innehåll mycket långt motsvarar be-
stämmelserna i förslaget till preskriptionslag.
Lagens 19 § gäller borgenärens rätt att få hu-
vudförpliktelsen betald av borgensmannen.
Preskriptionstiden är i dessa fall tre år och
den börjar löpa när huvudförpliktelsen förfal-
ler till betalningen. Preskriptionstiden kan
avbrytas genom andra än officiella åtgärder.

Enligt 1 mom. skall bestämmelsen om pre-
skriptionstiden och tidpunkten när den börjar
löpa kvarstå, men bestämmelserna om åtgär-
der som avbryter preskriptionen och vilka
verkningar ett avbrott har skall inte längre
ingå i paragrafen utan ersättas av de allmän-
na bestämmelserna i lagen om preskription
av skulder. Preskriptionen av en borgens-
skuld skall såsom hittills kunna avbrytas ock-
så genom andra än officiella åtgärder och
samtliga åtgärder som avses i 10 och 11 § la-
gen om preskription av skulder skall stå till
förfogande.

Enligt gällande 3 mom. tillämpas i fråga
om borgen inte bara specialbestämmelsen om
en treårig preskriptionstid, utan också regeln
i den gällande preskriptionsförordningen att
en borgensförbindelse preskriberas inom tio
år efter att förbindelsen ingicks.

I propositionen föreslås ingen annan änd-
ring av denna bestämmelse än en justering av
hänvisningen. För alternativet att bibehålla
den tioåriga preskriptionstiden talar den
omständigheten att man på detta sätt kan för-
vissa sig om att den som har ställt tredje-
manspant med minst tio års intervaller på-
minns om sitt ansvar. Även om tio år är en
ganska lång intervall för en påminnelse, är
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den dock inte helt betydelselös i långfristiga
skuldförhållanden. I praktiken är dock de öv-
riga förpliktelser som borgenslagen ålägger
borgenärerna viktigare och blir oftare aktuel-
la. När det är frågan om en generell borgens-
förbindelse eller limitkredit, skall borgenären
antingen halvårsvis informera en enskild
borgensman om huvudförbindelsens obetalda
kapital eller informera den enskilda bor-
gensmannen alltid när en huvudförbindelse
uppstår. Samtliga borgensförbindelser omfat-
tas av regeln att om en borgensman gör sig
skyldig till ett betalningsdröjsmål, skall bor-
genären underrätta borgensmannen om
dröjsmålet inom en månad efter att dröjsmå-
let började. En borgensman har också alltid
själv rätt att begära uppgifter av borgenären
om sitt borgensansvar.

Den villkorliga skuld som uppstår vid en
borgensförbindelse jämställs med de skulder
vilkas betalningstid inte är känd på förhand,
på det sätt som avses i 8 § förslaget till pre-
skriptionslag. För dessa skulder iakttas den
tioåriga preskriptionstid som räknas från det
att den rättsliga grunden för skulden uppstod.
Denna tid förvandlas dock till en allmän tre-
årig preskriptionstid när skulden sägs upp till
betalning.

33 §. Preskription av regressfordran. I pa-
ragrafen finns en bestämmelse motsvarande
den i lagens 19 § om den rätt som en bor-
gensman som har betalt en skuld har att få
betalt av gäldenären eller någon annan bor-
gensman. I propositionen föreslås att de sär-
skilda bestämmelserna i 2 mom. om avbry-
tande av preskription och avbrottets verkan
skall upphävas.

Ikraftträdelsebestämmelse. De nya be-
stämmelserna föreslås träda i kraft samtidigt
som den nya lagen om preskription av skul-
der. Ändringarna i de gällande bestämmel-
serna är så små att inga särskilda övergångs-
bestämmelser behövs.

1.9. Lagen om dödande av urkunder

6 §. I paragrafen bestäms om innehållet i en
kungörelse som domstolen skall utfärda. En-
ligt gällande lag skall innehavaren av urkun-
den kallas att senast en viss dag före klockan
tolv visa den för domstolen vid äventyr att
urkunden dödas, om det inte finns laga hin-

der.
I lagförslaget föreslås att paragrafen skall

moderniseras och förenklas. Bland annat be-
stämmelsen om klockslaget är obehövlig och
skall upphävas. Också den oklara föreskriften
att urkunden dödas endast om det inte finns
laga hinder skall enligt lagförslaget upphä-
vas. Med laga hinder har man inte i detta
sammanhang haft för avsikt att hänvisa till
ett hinder som innehavaren kan ha haft och
som kan ha hindrat honom att visa upp ur-
kunden på den bestämda dagen, utan i all-
mänhet en grund på vilken ansökan kan för-
kastas.

Vid publiceringen av kungörelsen skall
iakttas vad som bestäms i 11 kap. 10 § rätte-
gångsbalken. Det är ändamålsenligt att avstå
från kungörelsebestämmelser som skiljer sig
från vad denna allmänna bestämmelse före-
skriver. De gällande specialbestämmelserna
om dödande av urkund har till stor del förlo-
rat sin betydelse även av den anledningen att
ärenden som gäller dödande av urkund nu-
mera behandlas i tingsrättens kansli och inte
vid ett sammanträde i tingsrätten.

7 §. I paragrafens bestäms om den inställel-
sedag som domstolen skall sätta ut enligt 6 §.
Enligt paragrafen får denna dag inte sättas ut
tidigare än tre månader efter att beslutet om
offentlig kungörelse har fattas och inte senare
än till den ordinarie rättegångsdag som infal-
ler ett år senare. Fristerna räknas från den
dag när kungörelsebeslutet fattades. Om den
urkund som skall visas upp innehåller en viss
förfallodag som infaller inom ett år efter att
kungörelsebeslutet fattades, räknas inställel-
sedagen från förfallodagen.

Bestämmelsens språkdräkt moderniseras
till att motsvara ordalydelsen i förslaget till
lag om offentlig stämning. Innehållet i be-
stämmelsen ändras inte, utom att det inte
längre föreskrivs när inställelsedagen senast
skall infalla, utan endast att inställelsedagen
inte får infalla tidigare än om tre månader
och att denna frist skall räknas från det att
kungörelsen publicerades, vilket i allmänhet
är fallet även i fråga om andra kungörelser. I
praktiken används i allmänhet minimitiden,
varför det inte har någon betydelse att maxi-
mitiden slopas.

8 §. I paragrafen bestäms om kungörelse-
förfarandet. I den gällande paragrafen be-
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stäms såväl om den kungörelse som skall
publiceras i officiella tidningen som om en-
skild delgivning.

Gällande lag reglerar mycket noggrant i
vilket nummer av officiella tidningen kungö-
relsen om dödande av en urkund skall publi-
ceras. I propositionen föreslås att dessa be-
stämmelser skall upphävas, vilket innebär att
kungörelsen enligt 11 kap. 10 § rättegångs-
balken alltid skall publiceras i det första
numret för varje månad.

I paragrafen kvarstår bara bestämmelserna
om enskild delgivning. Enligt lagförslaget
skall den förpliktade, såsom gäldenären i en
löpande skuldsedel, samt urkundens sista
kända innehavare särskilt underrättas om en
kungörelse som avses i 6 §. Underrättelsen
skall ske senaste en månad före inställelseda-
gen. Denna frist behövs för att den som un-
derrättas skall få tillräckligt med tid på sig att
handla i enlighet med underrättelsen. Försla-
get motsvarar till sitt innehåll lagen om of-
fentlig stämning. Den del av bestämmelsen
som gäller växlar ändras inte. Bestämmelsen
om när kungörelsen skall delges dödsbodelä-
gare upphävs som obehövlig.

Ikraftträdelsebestämmelse. Bestämmelser-
na skall tillämpas på ansökningar som har
gjorts efter att lagen har trätt i kraft.

1.10. Lagen om hyra av bostadslägenhet

1 § . I 10 § lagen om hyra av bostadslägen-
het bestäms om en treårig tid för väckande av
talan som gäller rätten till ersättning eller an-
nan fordran som grundar sig på ett hyresavtal
eller hyresförhållande eller på nämnda lag.
Tiden räknas från hyresförhållandets upphö-
rande.

I propositionen föreslås att paragrafen skall
upphävas. Det är ändamålsenligt att tidpunk-
ten när preskriptionstiden börjar i hyresför-
hållanden är enhetlig med de allmänna pre-
skriptionsreglerna och att bestämmelserna
också annars så lång som möjligt är enhetliga
och koncentrerade till en enda lag. Tidpunk-
ten när hyresförhållandet upphör skall följ-
aktligen inte längre vara den allmänna tid-
punkt när preskriptionstiden för fordringar
som ansluter sig till ett hyresförhållande bör-
jar löpa. Det avgörande kommer att vara vil-
ket slag av fordran — till exempel obetald

hyra eller ersättning för att lägenheten är i
bristfälligt skick — som det är frågan om och
vilka bestämmelser i lagen om preskription
av skulder som då blir tillämpliga. För hyres-
skulder skall den treåriga preskriptionstiden
börja löpa från förfallodagen för varje hyra.
Preskriptionstiden för hyresvärdens yrkande
på skadestånd för att lägenheten har tagit
skada skall börja när skadan har blivit möj-
ligt att observera, det vill säga i allmänhet
när lägenheten blir ledig.

Att bestämmelsen upphävs innebär också
att preskriptionen av en fordran som har sitt
ursprung i ett hyresförhållande kan avbrytas
också på annat sätt än genom väckande av ta-
lan, till exempel på ett inofficiellt sätt så som
genom en påminnelse om eller ett erkännan-
de av skulden.

2 §. Lagen är avsedd att träda i kraft samti-
digt som den nya lagen om preskription av
skulder. I ikraftträdelsebestämmelsen hänvi-
sas till ikraftträdelsebestämmelsen i 21 §
3 mom. förslaget till preskriptionslag. Detta
innebär att de nya preskriptionsbestämmel-
serna även skall gälla hyresavtal som har in-
gåtts innan lagen har trätt i kraft och skulder
som baserar sig på dem.

1.11. Lagen om hyra av affärslokal

1 §. I 9 § bestäms om preskription av rätten
till ersättning som grundar sig på ett hyres-
förhållande. I propositionen föreslås att be-
stämmelsen skall upphävas på motsvarande
grunder som 10 § lagen om hyra av bostads-
lägenhet, som har samma innehåll.

2 §. Om lagens ikraftträdande föreslås lika-
dana bestämmelser som i det lagförslag som
behandlas i avsnitt 1.10.

1.12. Jordlegolagen

3 §. I paragrafens 3 mom. finns en särskild
bestämmelse om den tid inom vilken talan
skall väckas när ett legoförhållande inte har
kommit till stånd för att ett formfel har be-
gåtts. I lagförslaget föreslås att denna be-
stämmelse skall upphävas. I momentet kvar-
står då bestämmelserna om skadestånd till
följd av att ett jordlegoavtal inte kommer till
stånd samt till följd av att ett avtal med annat
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innehåll är utan verkan, men preskriptionen
av skadestånd bestäms enligt den föreslagna
preskriptionslagens bestämmelser om pre-
skription av ersättningar. Lagändringen inne-
bär att fristen förlängs från ett till tre år.

77 §. I lagförslaget föreslås att paragrafen
skall upphävas på motsvarande grunder som
de till innehållet likalydande bestämmelserna
om tid för väckande av talan enligt lagen om
hyra av bostadslägenhet och lagen om hyra
av affärslokal.

Ikraftträdelsebestämmelse. Om lagens
ikraftträdande föreslås likadana bestämmel-
ser som i det lagförslag som behandlas i av-
snitt 1.10.

1.13. Lagen om aktiebolag

12 kap. Vinstutdelning och annan an-
vändning av bolagets tillgångar

4 a §. Rätten till dividend kan numera pre-
skriberas enligt två olika långa preskriptions-
tider beroende på om man i samband med ut-
betalningen använder dividendkuponger och
om bolagets aktier är anslutna till värdean-
delssystemet. I fråga om betalnings- och ut-
delningskuponger iakttas den femåriga pre-
skriptionstid som föreskrivs i 25 § lagen om
skuldebrev. Samma tid gäller enligt 19 §
2 mom. preskriptionsförordningen också rän-
ta och annan avkastning på värdeandelar.
Annars iakttas den vanliga tioåriga preskrip-
tionstiden.

Det är ändamålsenligt att den enhetliga
preskriptionstid som föreslås också gäller
vinstutdelning från aktiebolag. Vid bered-
ningen av propositionen har man valt mellan
två alternativ. Vinstutdelningsskulder kunde
antingen omfattas av den allmänna treåriga
preskriptionstiden eller den femåriga pre-
skriptionstid som nu tillämpas på dividend-
kuponger och värdeandelar. I detta samman-
hang har man ansett det ändamålsenligt att
iaktta de frister som också annars gäller en-
ligt lagen om aktiebolag. I motsvarande be-
stämmelser om vinstutdelning, såsom 13 kap.
12 § 4 mom., 14 kap. 17 § 3 mom. och
14 a kap. 5 § 3 mom. lagen om aktiebolag, är
fristen fem år. För en längre frist talar också
den omständigheten att utdelningen baserar

sig på bolagets egna beslut.
Enligt lagförslaget skall den femåriga pre-

skriptionstiden börja löpa från den dag som
enligt bolagsstämmans beslut är förfalloda-
gen. Om förfallodagen inte uttryckligen an-
ges, börjar preskriptionstiden löpa genast när
beslutet är fattat. I övrigt skall bestämmel-
serna i den föreslagna preskriptionslagen
iakttas. En aktieägare kan avbryta preskrip-
tionen till exempel med en anmärkning som
inte behöver göras i någon bestämd form.

13 kap. Likvidation, upplösning, avre-
gistrering och sanering

9 a §. Paragrafens hänvisning till bestäm-
melserna i preskriptionsförordningen skall
enligt lagförslaget ersättas med en hänvis-
ning till den nya lagen om offentlig stäm-
ning. Någon ändring av innehållet föreslås
inte.

Ikraftträdelsebestämmelse. Lagen är av-
sedd att träda i kraft samtidigt som lagen om
preskription av skulder och lagen om offent-
lig stämning. Den nya preskriptionsbestäm-
melsen skall tillämpas endast när bolags-
stämmans beslut om vinstutdelning är fattat
efter att lagen har trätt i kraft.

1.14. Konsumentskyddslagen

1 §. I 12 kap. 1 e § konsumentskyddslagen
finns en bestämmelse om en särskild pre-
skriptionstid för konsumentfordringar. Enligt
paragrafens 1 mom. preskriberas en konsu-
mentfordran efter tre år från det att närings-
idkaren fullgjorde sin prestationsskyldighet
eller, om konsumenten har beviljats anstånd
med betalningen eller kredit, från att betal-
ningen skulle erläggas eller krediten förföll
till betalning. Fordran preskriberas dock se-
nast inom den allmänna tioåriga preskrip-
tionstid som anges i 1 § preskriptionsförord-
ningen.

I 2 mom. bestäms om preskription av en
konsumentfordran. Preskriptionstiden kan
avbrytas av bägge parterna i skuldförhållan-
det. Konsumenten kan avbryta preskriptions-
tiden enbart genom att betala en del av ford-
rans kapital, ränta eller kostnader. Näringsid-
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karen kan som vanligt avbryta preskriptions-
tiden genom att påminna konsumenten om
fordran. Med avbrytande av preskriptionstid
avses i bestämmelsen detsamma som i detta
lagförslag, varför en ny treårig preskriptions-
tid börjar löpa från den tidpunkt när preskrip-
tionen avbröts. Dessutom konstateras i mo-
mentet uttryckligen att om näringsidkaren
påstår att han har avbrutit preskriptionen,
skall han bevisa det.

Enligt 3 mom. tillämpas paragrafen inte på
fordringar om vars preskription särskilt be-
stäms något annat.

Lagförslagets bestämmelser om en allmän
preskriptionstid motsvarar mycket långt nu-
läget för konsumentfordringar. Detta gäller
såväl preskriptionstidens längd som tidpunk-
ten när den börjar löpa.

Smärre skillnader förefaller dock finnas
mellan de sätt på vilka preskriptionen kan
avbrytas. Enligt ordalydelsen i den gällande
bestämmelsen i konsumentskyddslagen skul-
le preskriptionen inte avbrytas genom att
gäldenären tar kontakt eller annars på något
sätt informellt sätt erkänner skulden, utan
åtminstone en partiell betalning av fordran
skulle alltid krävas. En sådan regel finns vare
sig i de gällande allmänna preskriptionsreg-
lerna eller de som föreslås i propositionen.
Skillnaden har inte motiverats i förarbetena
till konsumentskyddslagen. Även om betal-
ningen av en skuld i praktiken är det vanli-
gaste sättet att erkänna en skuld och ett
mycket tydligt sådan, förutsätter inte konsu-
mentskyddssynpunkter att andra bevisliga
erkännanden av gäldenären skall anses sakna
verkan. Med hänsyn till att lagstiftningen
skall vara tydlig kan det därför anses ända-
målsenligt att bestämmelserna är enhetliga
också i detta avseende.

Enligt den gällande bestämmelsen skall på
konsumentfordringar förutom den särskilda
preskriptionstiden också tillämpas den all-
männa tioåriga preskriptionstid som avses i
preskriptionsförordningen. De parallella pre-
skriptionstiderna medför förväxling. Den tio-
åriga preskriptionstid som skall räknas från
tidpunkten när fordran uppstod saknar nästan
helt praktisk betydelse. När det gäller lång-
fristiga skulder, för vilka den långa preskrip-
tionstiden i princip kan bli tillämplig, av-
krävs gäldenären regelbundet betalningar un-

der kredittiden, vilka avbryter preskriptionen.
Bestämmelsen om att näringsidkarens bevis-
ningsskyldighet kan också anses överflödig,
för en borgenär skall också i allmänhet kunna
visa att preskriptionen har avbrutits inom ut-
satt tid.

2 §. Avsikten är att lagen skall träda i kraft
samtidigt som den nya lagen om preskription
av skulder. Bestämmelserna i den allmänna
lagen blir tillämpliga på konsumentfordring-
ar. Ändringarna är i sig mycket anspråkslösa.

I övergångsbestämmelsen hänvisas dock
till övergångsbestämmelsen i 21 § 3 mom.
förslaget till preskriptionslag, på samma sätt
som i fråga om de lagförslag som avses i av-
snitten 1.10—1.12. De nya preskriptionsbe-
stämmelserna kommer att gälla också kon-
sumentkrediter om vilka har avtalats före
konsumentskyddslagens preskriptionsbe-
stämmelse trädde i kraft 1.9.1994 och för
vilkas vidkommande man alltså fortfarande
endast iakttar den tioåriga preskriptionstiden.

1.15. Lagen om konsumentklagonämn-
den

1 §. I 9 c § lagen om konsumentklago-
nämnden bestäms hur en skadeståndsskuld
som baserar sig på en fastighetsförmedlares
och bostadsförmedlares prestation preskribe-
ras när ett ärende som gäller prestationen är
eller har varit anhängigt vid konsumentkla-
gonämndens avdelning för bostadsköp. En-
ligt bestämmelsen löper den ettårstid för
väckande av talan som avses i 18 kap. 9 §
handelsbalken inte under den tid som tvisten
behandlas av konsumentklagonämnden.

I lagförslaget föreslås att bestämmelsen
skall upphävas, för enligt 11 § förslaget till
preskriptionslag avbryts preskriptionen alltid
för den tid som ett ärende behandlas i kon-
sumentklagonämnden. Dessutom skall de
skadeståndsskulder som avses i den gällande
bestämmelsen omfattas av bestämmelsen i
samma lagförslags 7 § 1 mom. 2 punkten,
varför den korta preskriptionstiden inte läng-
re skall gälla dessa skulder. Den avbrytande
verkan som konsumentklagonämndens avgö-
rande har behandlas i detaljmotiveringen till
11 § 1 mom. 1 punkten förslaget till preskrip-
tionslag.
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2 §. Enligt ikraftträdelsebestämmelsen
skall lagen träda i kraft samma dag som den
nya lagen om preskription av skulder.

1.16. Arbetsavtalslagen

13 kap. Särskilda bestämmelser

9 §. Preskription och tid för väckande av
talan. Paragrafen gäller de fordringar som en
arbetstagare har enligt arbetsavtalslagen när
ett anställningsförhållande upphör. På en så-
dan fordran skall inte tillämpas den allmänna
tioåriga preskriptionstiden, utan talan skall
väckas inom två års tid efter att anställnings-
förhållandet avslutades. Denna tid för väck-
ande av talan gäller dock inte ersättning för
en personskada som har vållats en arbetstaga-
re. Under anställningsförhållandet iakttas den
allmänna tioåriga preskriptionstiden.

I propositionen föreslås att en särskild be-
stämmelse om preskriptionstiden för arbets-
rättsliga fordringar skall tas in i arbetsavtals-
lagen. I paragrafen bestäms både vilken pre-
skriptionstid som skall iakttas under anställ-
ningsförhållandet och vilken som skall iakt-
tas efter att anställningsförhållandet har upp-
hört. För personskador som drabbar arbetsta-
gare föreslås dock en undantagsregel, som
föreskriver att preskriptionstiden för ersätt-
ningen av en sådan skada som hittills skall
vara tio år.

Specialregleringen gäller endast längden på
preskriptionstiden och den tid inom vilken ta-
lan skall väckas. De övriga frågorna i anslut-
ning till preskription skall däremot avgöras
enligt den nya lagen om preskription, som
skall tillämpas subsidiärt. När det till exem-
pel gäller avbrytande av preskription och
rättsverkningarna av preskription skall de
allmänna bestämmelserna tillämpas. Lagen
om preskription skall också bestämma från
vilken tidpunkt preskriptionstiden börjar
löpa.

Enligt 1 mom. skall preskriptionstiden för
en arbetstagares lönefordran samt andra ford-
ringar som baserar sig på arbetsavtalslagen
vara fem år. För arbetsrättsliga fordringar
skall preskriptionstiden följaktligen vara be-
tydligt längre än den allmänna preskriptions-
tiden, men också kortare än den nuvarande.

Att preskriptionstiden skall vara längre för
dessa fordringar än för andra motiveras av
omständigheter som är förknippade med ar-
betstagarnas rättsskydd. En arbetstagare kan
inte nödvändigtvis under anställningsförhål-
landet framställa yrkanden mot sin arbetsgi-
vare, eftersom detta kan äventyra anställ-
ningsförhållandets fortgång. Det kan också
råda oklarhet om vilken lön som skall betalas
enligt kollektivavtalet. Å andra sidan kan en
tioårig preskriptionstid vara oskäligt lång i
synnerhet för mindre företag, när betalning
och dröjsmålsränta överraskande yrkas för
flera år gamla fordringar.

Den femåriga preskriptionstid som föreslås
är avsedd att gälla samtliga arbetstagares lö-
nefordringar oberoende av om dessa grundar
sig på arbetsavtal, arbetskollektivavtal eller
minimilön enligt arbetsavtalslagen. Det sak-
nar betydelse om det är frågan om en fast lön
eller olika slags tilläggsersättningar. Pre-
skriptionstiden för en lönefordran skall dock
börja löpa när lönen förfaller till betalning.
Om inget har avtalats om lönens förfallodag,
skall lönen enligt 2 kap. 13 § arbetsavtalsla-
gen i allmänhet betalas den sista dagen av lö-
neutbetalningsperioden.

I en annan ställning är endast ersättningar
som baserar sig på arbetstidslagen eller se-
mesterlagen. Dessa ersättningar skall yrkas
genom talan som skall väckas inom de tider
som bestäms i nämnda lagar. I detta sam-
manhang föreslås inga ändringar av de lagar-
na.

Den preskriptionstid som löper under an-
ställningsförhållandet skall vara en preskrip-
tionstid som kan avbrytas också på annat sätt
än genom domstolstalan. En lika lång pre-
skriptionstid skall börja löpa också när bor-
genären framställer en påminnelse, som inte
behöver ha någon bestämd form.

Samma femåriga preskriptionstid skall med
undantag av personskador också gälla andra
fordringar som baserar sig på arbetsavtalsla-
gen. En arbetsgivarens eller arbetstagares
fordran på skadestånd till följd av ett brott
mot arbetsavtalslagen preskriberas följaktli-
gen inom fem år. Eftersom det inte finns nå-
gon bestämmelse om när denna tid börjar
löpa, skall preskriptionstiden räknas enligt
7 § lagen om preskription av skulder. Pre-
skriptionstiden för skadestånd börjar löpa när
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den som har rätt till skadeståndet anses ha
fått kännedom om skadan och vem som an-
svarar för den.

Arbetsgivaren skall se till säkerheten i ar-
betet. Arbetsgivarens på oaktsamhet grunda-
de skadeståndsansvar kan härledas både ur
skadeståndslagen och 12 kap. 1 § arbetsav-
talslagen. Arbetsgivarens skadeståndsansvar
ökar arbetstagarnas trygghet till exempel när
samtliga skador inte ersätts enligt lagen om
olycksfallsförsäkring eller yrkessjukdomsla-
gen. Skadeståndsansvaret är också ägnat att
öka arbetsgivarens intresse att skydda sina
arbetstagare för olycksfall och hälsorisker.

Enligt 2 mom. skall preskriptionstiden för
personskada dock fortfarande vara tio år.
Preskriptionstiden skall räknas från det att
arbetstagaren har fått kännedom om skadan
och att skadan beror på en sådan med arbetet
förknippad orsak för vilken arbetsgivaren an-
svarar. Med konkret kunskap jämställs att en
person i en arbetstagares ställning vid en viss
tidpunkt skall anses ha fått reda på dessa om-
ständigheter. Frågor som gäller skador som
yppar sig först länge efter skadefallet eller
som förvärras samt vilken utredningsskyl-
dighet som den skadelidande kan förutsättas
ha har behandlats utförligare i detaljmotiver-
ingen till 7 § preskriptionslagen. Med beak-
tande av preskriptionstidens längd blir dessa
frågor dock sällan aktuella i anslutning till
personskador som har förorsakats i arbetet.

I propositionen föreslås att den gällande
bestämmelsen om tiden för väckande av talan
inte skall ändras till sitt innehåll. Efter att an-
ställningsförhållandet har upphört, skall ar-
betstagaren enligt 3 mom. väcka talan inom
två år vid äventyr att fordran annars förfaller.
Bestämmelsen gäller såväl lönefordringar
som till exempel krav på skadestånd till följd
av olaglig uppsägning. Bestämmelsen togs in
i den nya arbetsavtalslagen för bara två år se-
dan och det anses inte ändamålsenligt att i
detta sammanhang ändra den.

Bestämmelsen om den tid inom vilken ta-
lan skall väckas skall inte gälla de person-
skador som avses i 2 mom. På dessa skall
endast tillämpas den tioåriga preskriptionsti-
den, som kan avbrytas.

Ikraftträdelsebestämmelse. Lagändringen
föreslås träda i kraft samtidigt som den före-
slagna preskriptionslagen. Den nya preskrip-

tionsbestämmelsen skall tillämpas också på
skulder som har uppstått innan lagen har trätt
i kraft. I praktiken avser detta främst löne-
fordringar som har uppstått innan lagen har
trätt i kraft. För dessa förkortas den preskrip-
tionstid som gäller under anställningsförhål-
landet till fem år. För att hindra att gamla
fordringar överraskande preskriberas i sam-
band med att lagen träder i kraft, föreslås att i
lagförslaget skall tas in en likadan över-
gångsbestämmelse som i den föreslagna pre-
skriptionslagen. Enligt denna skall en skuld
som har uppstått innan lagen har trätt i kraft
inte preskriberas med stöd av de nya be-
stämmelserna förrän tre år efter att lagen har
trätt i kraft.

1.17. Lagen om studiestöd

36 §. Preskription av borgen. I paragrafen
bestäms om preskription av statsborgen för
studielån. Statsborgen preskriberas inte enligt
de vanliga preskriptionsbestämmelserna och
inte heller enligt borgenslagen. Bestämmel-
sen uppdateras så, att hänvisningarna till den
redan upphävda förordningen om närmare
bestämmande av löftesmans ansvarsskyldig-
het (borgensförordningen) och förordningen
om preskription i fordringsmål och om of-
fentlig stämning på borgenärer (preskrip-
tionsförordningen), som föreslås bli upphävd,
ändras till hänvisningar till de nya lagarna.
Någon ändring av bestämmelsens innehåll
föreslås inte.

Ikraftträdelsebestämmelse. Lagen föreslås
träda i kraft samtidigt som den föreslagna
preskriptionslagen.

1.18. Lagen om skuldsanering för privat-
personer

79 §. Preskriptionstidens och indrivnings-
fristens förhållande till skuldsaneringen. Pa-
ragrafen är avsedd att gälla fordringar för
vilka föreskrivs en särskild preskriptionstid
och för vilka preskriptionen inte kan avbrytas
genom frivilliga åtgärder under den tid som
skuldsaneringen varar. Syftet med specialbe-
stämmelsen är att hindra att en borgenär för-
lorar sin fordringsrätt till följd av ett indriv-
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nings- eller verkställighetsförbud. Sådana
fordringar är särskilt skatte- och underhålls-
bidragsskulder, för vilka indrivningstiden är
begränsad till en bestämd frist. Bestämmel-
sen tillämpas också på skulder för vilka an-
språk skall väckas genom talan inom en viss
tid. Däremot anses bestämmelsen inte påver-
ka den allmänna preskriptionstiden eller sär-
skilda preskriptionstider som kan avbrytas
genom andra än formella åtgärder. När det
gäller dessa förutsätts det att borgenären ser
till att preskriptionen avbryts också under
skuldsaneringsförfarandet.

I propositionen föreslås att i lagen om pre-
skription av skulder skall tas in bestämmelser
om hur en privatpersons skuldsanering på-
verkar preskriptionen av hans eller hennes
skulder. Enligt 11 § förslaget till preskrip-
tionslag avbryts preskriptionen för den tid
som ett insolvensförfarande varar. Det förut-
sätts inte längre att borgenären under skuld-
saneringsförfarandet särskilt skall avbryta
preskriptionen för en skuld som omfattas av
detta förfarande. Om domstolen fastställer ett
betalningsprogram, preskriberas enligt sam-
ma lagförslags 17 § 2 mom. varje betalning
fem år efter den förfallodag som har bestämts
för betalningen. Samma regler föreslås gälla
när preskriptionstiden eller tiden för väckan-
de av talan baserar sig på en specialbestäm-
melse.

Huvudregeln skall alltså vara, att frågor i
anslutning till preskription även i detta avse-
ende skall avgöras enligt lagen om preskrip-
tion av skulder. För tydlighetens skull skall
till ifrågavarande paragraf i lagen om skuld-
sanering för privatpersoner fogas en hänvis-
ningsbestämmelse om saken. Samtidigt före-
slås också en justering av paragrafens rubrik.

Särskilda bestämmelser behövs dock för
skulder som inte kommer att omfattas av la-
gen om preskription av skulder och för vilka
lagen i allmänhet föreskriver en bestämd in-
drivningstid, som inte kan avbrytas. Ingen
ändring föreslås av dessa bestämmelser, en-
dast en precisering av det sätt på vilket be-
stämmelsens tillämpningsområde definieras i
lagtexten. Lagtekniskt sammanslås 2 och
3 mom. till ett nytt 2 mom.

79 a §. Preskriptionstidens och indriv-
ningsfristens förhållande till frivillig skuld-
sanering. I paragrafen bestäms hur frivillig

skuldsanering påverkar tiderna för väckande
av talan och indrivningstiderna. I lagförslaget
föreslås att bestämmelsen skall ändras så, att
preskriptionsfrågorna bedöms på ett så enhet-
ligt sätt som möjligt oberoende av om skuld-
saneringen verkställs genom frivillig förlik-
ning eller domstolsbeslut.

När man kommer överens om frivillig
skuldsanering, avbryts preskriptionstiderna
direkt med stöd av de allmänna bestämmel-
serna. I avsaknad av en särskild bestämmelse
avbryter överenskommelsen dock inte tiderna
för väckande av talan eller indrivningstiderna
eller föranleder uppehåll i dessa tider. För
tydlighetens skull föreslås att de olika frister-
nas verkningar på ett övergripande sätt skall
anges i denna bestämmelse. Enligt paragra-
fen skall för det första den omständigheten
att en eller annan frist löper ut inte på något
sätt hindra borgenären att få de betalningar
som har avtalats i den frivilliga skuldsane-
ringen. Dessutom behövs bestämmelserna för
det fall att en gäldenär inte iakttar avtalet och
det hävs. I så fall anses det att preskriptions-
tiderna och tiderna för väckande av talan ha
avbrutits och de anses börja löpa på nytt när
den betalningstid som har avtalats vid den
frivilliga skuldsaneringen har löpt ut. När det
är frågan om en indrivningstid som avses i
79 § 2 mom., får borgenären som hittills dri-
va in sin fordran ännu under kalenderåret ef-
ter det år när saneringen avslutades.

Ikraftträdelsebestämmelse. Lagändringen
är avsedd att träda i kraft samtidigt som den
nya lagen om preskription av skulder. De nya
bestämmelserna skall tillämpas också när
skuldsaneringsbeslutet har fattats eller skuld-
saneringsavtalet har slutits innan lagändring-
en trädde i kraft.

1.19. Lagen om företagssanering

99 och 99 a §. Bestämmelserna motsvarar
de ovan refererade bestämmelserna i 79 och
79 a § lagen om skuldsanering för privatper-
soner och för att bestämmelserna skall vara
enhetliga föreslås motsvarande ändringar
också i lagen om företagssanering.

Ikraftträdelsebestämmelsen. Lagändringen
är avsedd att träda i kraft samtidigt som lagen
om preskription av skulder.



RP 187/2002 rd 97

2. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft cirka sex må-
nader efter att de har antagits och blivit stad-
fästa. En tillräckligt lång övergångstid är
nödvändig för att man skall hinna ordna ut-
bildning och organisera informationen. Par-
terna i ett skuldförhållande måste också ges
tillräckligt med tid att anpassa sig till refor-
men av preskriptionsbestämmelserna. De
kortare preskriptionstiderna måste beaktas
bland annat i de datasystem som kreditöver-
vakningen stöder sig på. Å andra sidan skall
dessa system också beakta att åtgärder som
avbryter preskriptionen i allmänhet inte läng-
re behövs under kredittiden.

3. Lagst if tningsordning

Preskriptionslagstiftningen förpliktar en
borgenär att med skäliga intervaller påminna
gäldenären om skuldens existens vid äventyr
att skulden annars upphör. Om skulden pre-
skriberas har borgenären inte längre rätt att
yrka prestation av gäldenären inför domstol
eller i ett insolvensförfarande. Även om den
privaträttsliga regleringen av ett skuldförhål-
lande och reglerna för hur det upphör omfat-
tas av området för den vanliga lagstiftningen,
ställer såväl bestämmelsen om skydd för
egendom i 15 § grundlagen och bestämmel-
sen om rättsskydd i 21 § grundlagen krav på
lagstiftningens innehåll. Likaså gäller det att
ta hänsyn till artikel 6 i Europarådets männi-
skorättskonvention, som föreskriver att var
och en skall ha rätt till en rättvis rättegång.

Att yrkanden som gäller en skuld preskri-
beras eller att rätten att göra dem gällande
begränsas så, att talan skall väckas inom en
viss tid är ett gemensamt drag i de flesta eu-
ropeiska ländernas lagstiftning, även om re-
gleringen varierar avsevärt, såväl när det
gäller fristernas längd som tidpunkten när en
frist börjar löpa. Genom begränsningarna
försöker man skydda gäldenärer från anspråk
som de har svårt att bemöta för att det redan
har gått en längre tid och bevisen har blivit
otillförlitliga och bristfälliga. En trygg eko-
nomisk ställning för gäldenären förutsätter
också att man i rätt tid vidtar åtgärder för att
driva in skulden. Preskriptionslagstiftningen
syftar därför till att skapa rättssäkerhet och

rättvisa.
Den treåriga preskriptionstid som föreslås

är tillräckligt lång för borgenären med tanke
på att tiden börjar löpa från den avtalade för-
fallodagen eller när borgenären annars har
möjlighet att framställa sina yrkanden. För
skadestånd börjar preskriptionstiden enligt
förslaget löpa när den skadelidande har fått
tillräcklig kännedom om skadan och vem
som är ansvarig för den. Man har särskilt för-
sökt se till att rätten att yrka skadestånd för
person- och miljöskador inte skall preskribe-
ras utan att de skadelidande har haft en fak-
tisk möjlighet att yrka skadestånd. På person-
och miljöskador skall den bakre gränsen på
tio år enligt lagförslaget inte tillämpas. Grän-
sen är avsedd att begränsa möjligheterna att
framställa de allra äldsta ansvarsanspråken.
Dessutom finns det specialbestämmelser om
preskription av skador som grundar sig på
brott eller riktar sig mot minderåriga. I lag-
förslaget föreslås att preskriptionstiden skall
förlängas till fem år när ärendet har avgjorts
genom domstolsbeslut.

Preskriptionslagstiftningen har således ett
sådant godtagbart syfte som förutsätts både i
grundlagen och fördraget om mänskliga rät-
tigheter och de medel som används står i ett
rimligt förhållande till detta mål.

Enligt övergångsbestämmelsen i det första
lagförslaget i propositionen (preskriptionsla-
gen) skall lagen efter att den har trätt i kraft
även tillämpas på preskription av förpliktel-
ser som har uppstått tidigare. Enligt över-
gångsbestämmelsen kan skulder som har
uppstått innan lagen har trätt i kraft dock inte
preskriberas med stöd av de nya bestämmel-
serna omedelbart efter att lagen har trätt i
kraft. En treårig övergångstid gäller för skul-
der som inte med stöd av tidigare bestäm-
melser preskriberas tidigare.

Beroende på vilken typ av skuld det är frå-
gan om kan förslaget antingen förkorta eller
förlänga den övergångstid som annars skulle
bli tillämplig. I allmänhet innebär förslaget
en klar förkortning av preskriptionstiderna.
När vissa specialbestämmelser upphävs, som
bestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken
om den tid inom vilken en skadeståndstalan
skall väckas mot ett ombud, kan preskrip-
tionstiden också förlängas. En liknande in-
verkan kan förslaget också i teorin ha på
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långfristiga krediter, eftersom den tidpunkt
när preskriptionstiden börjar löpa enligt lag-
förslaget ändras, så att tiden inte börjar löpa
när kreditavtalet ingås, utan när skulden för-
faller till betalning.

Det är skäl att ur statsförfattningsrättslig
synvinkel granska de föreslagna övergångs-
bestämmelserna med tanke på det egendoms-
skydd som föreskrivs i 15 § grundlagen, som
också anses gälla avtalsförhållandens bestånd
och förmögenhetsintressena hos parterna i ett
avtalsförhållande. Förbudet mot retroaktiva
ingrepp i existerande avtal och förpliktelser
är dock inte absolut, utan frågan bedöms en-
ligt de allmänna förutsättningarna för in-
skränkning av grundläggande fri- och rättig-
heterna (GrUB 25/1994 rd.). En bestämmelse
som inskränker en grundläggande fri- och
rättighet eller innebär ett ingrepp i en sådan
rättighet skall ha en acceptabel grund, dikte-
ras av något tungt vägande samhälleligt skäl
och vara nödvändig för att man skall uppnå
ett godtagbart mål. Dessutom skall bestäm-
melsen vara förenlig med kravet på propor-
tionalitet, så att ingreppet i den grundläggan-
de fri- och rättigheten inte leder till ett resul-
tat som är oskäligt för en enskild individ.

Grundlagsutskottet har behandlat flera lag-
förslag i vilka det har varit frågan om retro-
aktiv tillämpning av en preskriptionsbe-
stämmelse. I sitt utlåtande över regeringens
proposition med förslag till lagstiftning om
borgen och tredjemanspant (GrUU 37/1999
rd.) ansåg grundlagsutskottet att preskrip-
tionsregleringen gällde sådana omständighe-
ter av procedurkaraktär och sådan verkstäl-
lighet av fordringar som hörde till området
för en vanlig lag och utan hinder av grundla-
gen kunde sättas i kraft genom vanlig lag.
Med stöd av lagen om borgen och tredje-
manspant tillämpades lagens preskriptions-
regler retroaktivt omedelbart efter att lagen
hade trätt i kraft, vilket i vissa fall förkortade
och i vissa fall förlängde preskriptionstiden
jämfört med den preskriptionstid som före-
skrevs i tidigare lag.

Grundlagsutskottet har i sina utlåtanden
ansett att även bestämmelser om preskription
av underhållsbidragsfordran och begränsning
av tidsfristen för verkställighet genom utsök-
ning är bestämmelser som kan stiftas i vanlig
lag och så, att bestämmelserna gäller också

skulder som har uppstått innan lagen har trätt
i kraft och utsökningsgrunder som har med-
delats i fråga om sådana skulder (GrUU
9/1998 rd och GrUU 12/2002 rd). I dessa be-
stämmelser är det frågan om att indrivnings-
tiden begränsas till en absolut frist, som inte
kan förlängas genom åtgärder som skulle av-
bryta preskriptionen. Dessa frister är stränga-
re mot borgenären än de bestämmelser som
nu föreslås och som i samtliga fall ger en
borgenär möjlighet att genom egna åtgärder
hindra att en fordran preskriberas.

Genom övergångsbestämmelserna i lagför-
slagen försöker man förenhetliga och förtyd-
liga lagstiftningen. För borgenärer och gäl-
denärer samt andra som tillämpar lagen vore
det synnerligen besvärligt att under en lång
tid, kanske flera årtionden, parallellt tillämpa
nya och gamla bestämmelser om preskrip-
tionstider som kan avbrytas. En förkortning
av den allmänna preskriptionstiden påskyn-
dar också utredningen av de äldsta skulderna
och förbättrar således gäldenärernas ställ-
ning. Vid bedömningen av retroaktivitetens
verkan gäller det att beakta att en borgenär
fortfarande mycket enkelt kan hindra pre-
skription samt att å andra sidan inte heller en
gäldenär har motiverad orsak att vänta sig att
borgenären kommer att försumma att avbryta
preskriptionen. Att lagen träder i kraft retro-
aktivt motiveras av ett vägande samhälleligt
behov som rättssäkerheten och ett tydligt
rättsläge påkallar. Med beaktande av att lag-
ändringen under en treårig övergångstid inte
medför preskription av skulder som inte an-
nars skulle preskriberas och att borgenärerna
på detta sätt ges en tillräckligt lång tid på sig
att slå vakt om sina rättigheter, leder över-
gångsarrangemanget inte till ett slutresultat
som är oskäligt för den enskilda individen.

Även lagförslagen 3, 6, 7, 10-12, 14 och
15, som refereras ovan i propositionen, inne-
håller övergångsbestämmelser som föreskri-
ver att när lagarna har trätt i kraft skall den
preskriptionstid som kan avbrytas bestämmas
enligt de nya bestämmelserna.

Med hänvisning till det ovan sagda anser
regeringen att lagförslagen till alla delar kan
behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som har anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.

Lag

om preskription av skulder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller preskription av skulder.
Med skulder avses i denna lag penningskul-
der och andra förpliktelser.

Denna lag tillämpas inte på
1) skatter, offentliga avgifter eller andra

penningfordringar som kan drivas in genom
utsökning utan dom eller beslut,

2) böter, förverkandepåföljder eller andra
straffrättsliga påföljder och inte heller på vite
eller på hot om tvångsutförande eller avbry-
tande,

3) pensioner, ersättningar, bidrag eller and-
ra förmåner som betalas med stöd av pen-
sions- eller sociallagstiftningen, på grundval
av lagstadgad försäkring eller av offentliga
medel,

4) underhållsbidrag som avses i lagen om
underhåll för barn (704/1975) eller på kom-
muners regressfordringar som grundar sig på
underhållsstöd till barn enligt lagen om un-
derhållstrygghet (671/1998).

2 §

Förhållandet till specialbestämmelser

Om det i någon annan lag finns avvikande
specialbestämmelser om preskriptionstiden

eller annat som hänför sig till preskription av
skulder, gäller de i stället för denna lag. Om
borgenären kan framställa krav som har olika
ansvarsgrunder, tillämpas preskriptionstiden
enligt specialbestämmelsen endast på skulder
som har sin grund i lagen i fråga.

Även om en specialbestämmelse annars
tillämpas på preskriptionen av en skuld, pre-
skriberas skulden enligt denna lag efter det
att beträffande skulden givits en lagakraft-
vunnen dom eller någon annan utsöknings-
grund som kan verkställas som en lagakraft-
vunnen dom.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller i
tillämpliga delar sådana specialbestämmelser
enligt vilka en talan som gäller en skuld mås-
te väckas inom utsatt tid. Tiden för väckande
av talan kan dock avbrytas endast genom en
avbrytande åtgärd enligt 11 §. Om borgenä-
ren har förlorat sin rätt att väcka talan, anses
skulden ha preskriberats på det sätt som före-
skrivs i denna lag.

3 §

Lagens tvingande natur

Avvikelser från denna lag får inte göras
genom avtal till nackdel för gäldenären.

Avvikelser från denna lag får inte heller
göras till nackdel för en konsument eller en-
skild borgensman eller enskild pantsättare
genom ett avtal där det bestäms att en främ-
mande stats lag skall tillämpas på en skuld,
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om denna lag annars skall tillämpas på skul-
den.

Preskriptionstiden och dess början

4 §

Den allmänna preskriptionstiden

En skuld preskriberas tre år efter en tid-
punkt som bestäms i 5—7 §, om preskriptio-
nen inte har avbrutits före det.

5 §

Preskriptionstidens början när förfallodagen
är bestämd

Preskriptionstiden räknas från förfalloda-
gen, om förfallodagen är på ett för gäldenä-
ren bindande sätt bestämd i förväg.

Om betalning av en skuld före den bestäm-
da förfallodagen kan påyrkas med anledning
av gäldenärens avtalsbrott eller av någon an-
nan orsak, börjar preskriptionstiden löpa när
skulden har förfallit till betalning till följd av
uppsägningsåtgärder.

6 §

Preskriptionstidens början när förfallodagen
för en köpeskilling inte är bestämd

Om förfallodagen för en köpeskilling eller
något annat vederlag inte har bestämts i för-
väg på ett bindande sätt, börjar preskriptions-
tiden löpa när säljaren har överlämnat före-
målet för köpet till köparen eller när någon
annan avtalspart som är borgenär har full-
gjort sin egen prestationsskyldighet.

7 §

Preskriptionstidens början och maximilängd
vid ersättningar

Preskriptionstiden för skadestånd och gott-
görelse av annat slag börjar löpa,

1) när det gäller ersättning för avtalsbrott,
då köparen har upptäckt felet eller bristen i
köpeobjektet eller då någon annan avtalspart

som är borgenär har eller borde ha upptäckt
en felaktighet i fullgörandet av avtalet,

2) när det gäller skadestånd som grundar
sig på ett ombuds, en företrädares eller någon
annan uppdragstagares fel eller försummelse,
då uppdragstagaren har lämnat sin redovis-
ning eller, om skadeståndsgrunden inte fram-
går av de redovisade uppgifterna, då huvud-
mannen har eller borde ha upptäckt felet eller
försummelsen,

3) när det gäller skadestånd som grundar
sig på något annat än ett avtalsförhållande, då
den skadelidande fick kännedom om eller
borde ha känt till skadan och den som ansva-
rar för skadan,

4) när det gäller återbäring av obehörig
vinst, då den som kan framställa ett sådant
krav fick kännedom om eller borde ha känt
till att en betalning skett av misstag, att ett
avtal är ogiltigt eller att någon annan har
skett som har lett till att det uppstått obehörig
vinst som skall återbäras och vem som fått
den obehöriga vinsten.

Preskriptionen av ett skadestånd eller nå-
gon annan skuld som avses i 1 mom. måste
dock avbrytas innan tio år har gått från av-
talsbrottet eller från den händelse som har or-
sakat skadan eller lett till uppkomsten av
obehörig vinst. Denna tidsfrist begränsar
dock inte den skadelidandes rätt att kräva er-
sättning för person- eller miljöskador.

En skuld som grundar sig på ett brott anses
varken med stöd av denna eller någon annan
lag vara preskriberad så länge åtal kan väck-
as för brottet eller så länge brottmålet är an-
hängigt vid domstol.

8 §

Preskriptionstiden i andra fall

När det är fråga om en skuld på obestämd
tid eller vars uppkomst är villkorlig eller nå-
gon annan skuld där preskriptionstidens bör-
jan inte bestäms med stöd av 5—7 §, pre-
skriberas skulden tio år efter att förpliktel-
sens rättsgrund uppstått, om inte preskriptio-
nen har avbrutits före det.

Efter att skulden har förfallit till betalning
på grund av borgenärens yrkande eller av nå-
got annat skäl iakttas dock en treårig pre-
skriptionstid, som räknas från förfallodagen.
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9 §

Insättningar preskriberas inte

Insättningar som en depositionsbank tagit
emot och andra medel som mottagits från
allmänheten och som skall återbetalas på an-
fordran samt de räntor som betalats på dem
preskriberas inte.

Avbrytande av preskription

10 §

Icke-rättsliga åtgärder för att avbryta pre-
skription

Preskriptionen av en skuld avbryts, om
1) parterna kommer överens om betal-

ningsarrangemang, säkerheter eller andra
ändringar i villkoren för skulden eller om att
preskriptionen har avbrutits,

2) gäldenären betalar eller på något annat
sätt erkänner sin skuld till borgenären,

3) borgenären kräver prestation av gäldenä-
ren eller på något annat sätt påminner gälde-
nären om skulden.

För att preskriptionen av en skuld skall av-
brytas krävs att skulden preciseras när åtgär-
den för att avbryta preskriptionen vidtas. Är
det fråga om skadestånd eller gottgörelse
som avses i 7 §, skall av borgenärens påmin-
nelse så tydligt som skäligen kan krävas
framgå grunden för skulden samt beloppet,
om gäldenären inte har kännedom om dem.

11 §

Rättsliga åtgärder som avbryter preskription

Preskriptionen av en skuld avbryts på det
sätt som anges i 2 mom., om

1) borgenären väcker talan angående ford-
ran mot gäldenären eller i fråga om fordran
framställer ett krav vid domstol, konsument-
klagonämnden eller vid något annat lagstad-
gat organ eller i ett förfarande där ett avgö-
rande eller en rekommendation i ärendet kan
meddelas,

2) borgenären anmäler sin fordran till följd
av en offentlig stämning som gäller gäldenä-
ren eller i gäldenärens konkurs eller något
annat insolvensförfarande eller skulden an-
nars beaktas i samband med förfarandet,

3) borgenären anhängiggör ett utsöknings-
ärende eller skulden annars beaktas i sam-
band med ett utsökningsförfarande.

När ett i 1 mom. 1 eller 3 punkten avsett
ärende blir anhängigt eller ett beslut fattats
om att inleda ett förfarande som avses i
2 punkten eller om ett interimistiskt förbud
som gäller skulden i fråga, avbryts preskrip-
tionen för den tid som förfarandet pågår. Pre-
skriptionen anses ha avbrutits den dag då den
lagakraftvunna domen meddelades eller
handläggningen av ärendet avslutades på nå-
got annat sätt.

Om borgenären återkallar sin ansökan eller
handläggningen av ett ärende avslutas av nå-
gon annan orsak utan att en delgivning eller
något annat meddelande om borgenärens
krav som lagen förutsätter har tillställts gäl-
denären, anses preskriptionstiden inte ha av-
brutits. Då preskriberas skulden dock tidigast
ett år efter att förfarandet avslutades. Pre-
skriptionstiden kan förlängas på detta sätt
endast en gång.

Vad som föreskrivs i 3 mom. tillämpas på
tiden för väckande av talan också då ett ären-
de som avses i 1 mom. 1 punkten har avvi-
sats utan prövning eller ärendet har lämnats
därhän efter att det har delgivits gäldenären.

12 §

Accessoriska prestationer och delprestatio-
ner

Ränta och dröjsmålsränta på en skuld, and-
ra accessoriska kostnader samt amorteringar
på skuldkapitalet och andra delprestationer
preskriberas var för sig. Om kapitalet pre-
skriberas, preskriberas dock även räntorna på
skulden och de övriga accessoriska kostna-
derna.

En avbrytande handling avbryter förutom
preskriptionen av skuldkapitalet även pre-
skriptionen av räntor och andra accessoriska
prestationer oberoende av deras förfalloda-
gar.
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13 §

Verkningarna av avbruten preskription

På avbruten preskription följer en ny, lika
lång preskriptionstid som den förra.

Efter att skulden fastställts genom en laga-
kraftvunnen dom eller någon annan utsök-
ningsgrund som kan verkställas på samma
sätt som en lagakraftvunnen dom är preskrip-
tionstiden dock fem år. Om en dom eller ett
beslut som vunnit laga kraft återbryts, anses
någon preskription inte ha skett under den tid
som gått efter att domen meddelades.

Uppstår prestationsskyldigheten först efter
att den utsökningsgrund som avses i 2 mom.
givits, räknas preskriptionstiden från den tid-
punkt vid vilken prestationsskyldigheten
uppstod.

Verkningarna av preskription

14 §

Upphörande av prestationsskyldigheten

Gäldenärens skyldighet att betala en skuld
upphör när skulden preskriberas.

En gäldenär har inte rätt att av borgenären
återfå en betalning på av en preskriberad
skuld. Är det fråga om en näringsidkares
fordran som grundar sig på överlåtelse av en
konsumtionsnyttighet eller beviljande av
kredit för en konsument, eller en kreditgiva-
res fordran på en enskild borgensman eller
enskild pantsättare, har gäldenären dock rätt
att få tillbaka en betalning som denne full-
gjort utan att veta att skulden var preskribe-
rad. På det belopp som skall återbäras skall
borgenären betala ränta enligt 3 § 2 mom.
räntelagen (633/1982) från den dag som den-
ne tog emot betalningen på den preskriberade
skulden.

15 §

Kvittning och återgång av en betalning

En borgenär får använda en preskriberad
fordran för kvittning, om förutsättningarna
för kvittning fanns redan innan fordran pre-
skriberades eller om parternas fordringar

hänför sig till samma rättsförhållande.
Om betalning eller kvittning av en skuld

senare återgår eller annars visar sig vara utan
verkan, anses någon preskription inte ha skett
under tiden efter prestationen, förutsatt att
borgenären hade grundad anledning att tro att
skulden hade upphört att gälla till följd av be-
talningen eller kvittningen.

16 §

Säkerhetsrätt

Preskription hindrar inte att borgenären får
betalning ur egendom som gäldenären ställt
som säkerhet, om borgenären har pant- eller
retentionsrätt i egendomen.

Ett villkor enligt vilket säljaren har rätt att
häva köpet eller kräva tillbaka köpeobjektet,
om betalningen försummas, upphör att gälla
när en skuld som hänför sig till köpeskilling-
en preskriberas, om inte detta villkor har an-
tecknats i ett register som med stöd av lag
förs över ägande och rättigheter.

17 §

Insolvensförfarande

Om borgenärens fordran har beaktats i en
konkursdom, kan, utan hinder av att preskrip-
tionstiden löper, betalning sökas ur egendom
som hör till konkursboet. Angående en kon-
kursdoms verkningar för en gäldenär som an-
svarar personligen för en skuld gäller vad
som föreskrivs i 13 § 2 mom.

När det gäller en fordran som beaktats i ett
av en domstol fastställt betalningsprogram
preskriberas varje betalning för sig på det sätt
som föreskrivs i 13 § 3 mom. Om betal-
ningsprogrammet förfaller, anses preskrip-
tionstiden ha avbrutits då ett lagakraftvunnet
beslut om att betalningsprogrammet skall
förfalla meddelades.

Angående verkställbarheten av en utsök-
ningsgrund föreskrivs särskilt.

18 §

Hur preskriptionen beaktas

Preskriptionen av en skuld tas till prövning
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vid domstol och i andra myndighetsförfaran-
den endast om en part framställer en invänd-
ning om saken.

Angående utsökningsmyndigheternas skyl-
dighet att på tjänstens vägnar beakta pre-
skription av en skuld föreskrivs särskilt.

Preskription när det finns flera gäldenärer

19 §

Preskriptionen för enskilda gäldenärers del

Om det finns flera gäldenärer, räknas pre-
skriptionstiden för varje gäldenär för sig.
Preskriptionen av en skuld avbryts endast för
den gäldenär i vars namn åtgärden för att av-
bryta preskriptionen vidtas eller mot vilken
den avbrytande åtgärden riktar sig.

Om gäldenärerna har solidariskt ansvar för
samma skuld och skulden preskriberas för
någon gäldenärs del, svarar var och en av de
återstående gäldenärerna endast för betalning
av sin egen andel av skulden. Andelarna be-
stäms enligt gäldenärernas huvudtal, om inte
något annat har avtalats eller bestämts om
ansvarsfördelningen.

Om en gäldenär har betalat av på skulden
utan att känna till att skulden varit preskribe-
rad för någon solidariskt ansvarig gäldenärs
del, har gäldenären rätt att kräva tillbaka det
belopp som överskrider gäldenärens andel av
skulden. På det belopp som skall återbäras
skall borgenären betala ränta enligt 3 §
2 mom. räntelagen från den dag denne tog
emot betalningen på den preskriberade skul-
den.

20 §

Preskription av regressrätt

Om en gäldenär med solidariskt ansvar har

betalat av på en skuld som har förfallit till
betalning, börjar preskriptionen av dennes
regressrätt gentemot de andra gäldenärerna
löpa när betalningen fullgjorts. Om betalning
har skett innan skulden förfallit till betalning,
gäller för preskriptionen av en regressfordran
detsamma som gällde mellan den ursprungli-
ga borgenären och de andra gäldenärerna i
fråga om preskription av skulden.

Ikraftträdelsebestämmelser

21 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs förordningen

den 9 november 1868 om preskription i ford-
ringsmål och om offentlig stämning på bor-
genärer (32/1868) jämte ändringar. En hän-
visning till den någon annanstans i lagstift-
ningen avser efter ikraftträdandet av denna
lag hänvisning till denna lag eller, när det
gäller offentlig stämning på borgenärer, till
lagen om offentlig stämning ( / ).

Denna lag tillämpas också på en skuld vars
rättsgrund uppstått före ikraftträdandet av la-
gen. En skuld preskriberas dock enligt denna
lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande,
om inte skulden i fråga också enligt de tidi-
gare gällande bestämmelserna preskriberas
före det.

Om ett ärende som gäller en skuld är an-
hängigt när lagen träder i kraft, avbryts pre-
skriptionen av skulden på det sätt som avses i
11 § vid lagens ikraftträdande. I ett anhängigt
utsökningsärende förutsätts dessutom att gäl-
denären har underrättats om borgenärens
krav eller att preskriptionen har avbrutits på
något annat sätt i utsökningsförfarandet före
den tidpunkt vid vilken skulden annars hade
preskriberats.

—————
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2.

Lag

om offentlig stämning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lagens tillämpningsområde

1 §

Tillämpningsområde och lagens subsidiaritet

Denna lag tillämpas när det med stöd av
någon annan lag är möjligt att utfärda offent-
lig stämning på en gäldenärs okända borge-
närer i syfte att utreda gäldenärens skulder.

Denna lag gäller inte offentlig stämning
som utfärdas i samband med konkurs eller
företagssanering.

Om det i någon annan lag finns bestäm-
melser som avviker från denna lag, gäller i
stället de bestämmelserna.

Förfarandet vid offentlig stämning

2 §

Behörig domstol och handläggningsordning

Ett ärende som gäller offentlig stämning
handläggs av den domstol som är allmänt fo-
rum för gäldenären. Gäller ansökan om of-
fentlig stämning flera gäldenärer, kan ärendet
handläggas av en domstol som är behörig för
någon gäldenärs del.

Vid handläggningen av ärenden som gäller
offentlig stämning iakttas bestämmelserna
om handläggning av ansökningsärenden.

3 §

Ansökan

Till ansökan om offentlig stämning skall
fogas en förteckning över de skulder som sö-
kanden vet att gäldenären har. I förteckning-
en skall nämnas grund och kapital för varje
skuld, vem som är borgenär och hur denne
kan kontaktas. Av ansökan skall även framgå
uppgifter om de personer som svarar för
skulderna i stället för eller tillsammans med
gäldenären eller vilkas rätt saken annars gäll-
er.

4 §

Kungörelse av offentlig stämning

I den offentliga stämning som domstol ut-
färdar uppmanas borgenärerna att hos dom-
stolen skriftligt anmäla sina fordringar senast
på en i stämningen utsatt dag vid äventyr att
de skulder som fortfarande är okända upphör.

Domstolen skall publicera kungörelsen av
den offentliga stämningen i den officiella
tidningen senast tre månader före den utsatta
dagen. Om gäldenären är en näringsidkare
som har antecknats i handelsregistret, skall
den offentliga stämningen anmälas till han-
delsregistret utan dröjsmål. Dessutom skall
uppgifter om den offentliga stämningen an-
mälas för anteckning i det register som avses
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i 10 §.
Domstolen skall se till att uppgift om kun-

görelsen och den förteckning som avses i 3 §
tillställs de personer som nämns i förteck-
ningen senast en månad före den utsatta da-
gen.

5 §

Uppdrag åt sökanden

Domstolen kan bestämma att uppgift om
skulderna skall ges en sådan sökande eller
annan person som förordnats att utreda eller
förvalta gäldenärens egendom och som tar
emot uppdraget. Förteckningen över anmälda
skulder skall lämnas till domstolen i enlighet
med domstolens anvisningar.

Domstolen kan bestämma att en person
som avses i 1 mom. skall sköta den uppgift
som nämns i 4 § 3 mom.

6 §

Borgenärens anmälan

I borgenärens anmälan skall det finnas en
sådan utredning om skuldens grund och be-
lopp som skäligen kan krävas. Borgenärens
namn och uppgifter om hur denne kan kon-
taktas skall ingå i anmälan.

Om uppgifterna om en skuld inte avviker
från vad som nämnts i ansökan, behöver bor-
genären inte anmäla skulden.

Bestämmelserna om sändande av handling-
ar eller elektroniska meddelanden till dom-
stolarna skall iakttas vid anmälan, även om
anmälan på domstolens förordnande tillställs
sökanden eller någon annan mottagare av
anmälningar.

7 §

När en offentlig stämning förfaller

En offentlig stämning förfaller, om gälde-
nären försätts i konkurs eller skuldsanering
för privatpersoner eller företagssanering in-
leds för gäldenärens del före den dag som ut-
satts i den offentliga stämningen.

Uppgift om att en offentlig stämning förfal-
lit skall publiceras på samma sätt som upp-
gift om offentlig stämning.

Verkningarna av utebliven anmälan

8 §

Okända skulder upphör

En skuld som förblivit okänd upphör efter
utgången av den dag som utsatts i den offent-
liga stämningen.

En skuld anses vara känd, om den nämns i
ansökan eller borgenärens anmälan eller om
borgenären visar att gäldenären, en delägare i
gäldenärens dödsbo eller gäldenärens lagliga
företrädare eller den som enligt lag har per-
sonligt ansvar för gäldenärens skulder eller
som förordnats att utreda eller förvalta gäl-
denärens egendom har känt till skulden innan
den utsatta tiden löpte ut. Detsamma gäller
om borgenären före den utsatta dagen har
krävt prestation på det sätt som anges i 11 §
lagen om preskription av skulder ( / ).

9 §

Verkningarna av att en skuld upphör

På en skuld som upphört till följd av of-
fentlig stämning tillämpas 14—19 § lagen
om preskription av skulder.

Särskilda bestämmelser

10 §

Kungörelseregistret

Kungörelseregistret är ett riksomfattande
register som rättsregistercentralen för över
offentliga stämningar för tillkännagivande av
den och för övervakningen av borgenärernas
intressen. I registret får också föras in uppgif-
ter om andra kungörelser som publiceras med
stöd av en domstols eller myndighets beslut
och som riktar sig allmänt till borgenärer och
andra rättsinnehavare. I registret får föras in
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uppgifter om identifiering och kontaktande
av gäldenären och den som tar emot anmäl-
ningar. Uppgifterna utplånas ur registret när
den tid som utsatts i kungörelsen löpt ut.

Uppgifterna i registret är offentliga. Upp-
gifter ur registret kan lämnas ut i elektronisk
form utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). Uppgifter ur registret får gratis
via rättsregistercentralen allmänna datanät.

Bestämmelser om hur registret tas i bruk

och vilka av en domstol eller myndighet be-
slutade kungörelser som skall tas in i regist-
ret utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas på ansökningar som an-

hängiggjorts efter lagens ikraftträdande.
—————

3.

Lag

om ändring av 37 och 61 § lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 1 april 1999 om förmyndarverksamhet (442/1999) 61 § samt
fogas till 37 § ett nytt 3 mom. som följer:

37 §
— — — — — — — — — — — — — —

Intressebevakaren kan för att utreda sin hu-
vudmans skulder ansöka om offentlig stäm-
ning i enlighet med lagen om offentlig stäm-
ning ( / ).

61 §
Ett skadeståndsanspråk som grundar sig på

intressebevakarens verksamhet preskriberas
tre år från det att förmyndarmyndigheten i
enlighet med 60 § har överlämnat de hand-
lingar som gäller intressebevakningen till den
som varit berättigad att ta emot dem. När det
är fråga om en sådan intressebevakare som
nämns i 50 § 2 mom. räknas preskriptionsti-
den dock från det att intressebevakaren har
gett en sådan redogörelse som avses i nämn-

da moment till den som varit berättigad att ta
emot redogörelsen.

Om grunden för skadeståndet inte framgår
av uppgifterna i redovisningen eller om in-
tressebevakaren har orsakat huvudmannen
skada på något annat sätt än i sin intressebe-
vakningsuppgift, gäller i fråga om preskrip-
tion av skadeståndet vad som föreskrivs i 7 §
lagen om preskription av skulder ( / ). Ska-
deståndet preskriberas dock tidigast tre år ef-
ter det att huvudmannen fyllt 18 år eller en
intressebevakare inte mera förordnats för ho-
nom eller henne.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas också på skadestånd vars

grund uppstått före lagens ikraftträdande.
—————
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4.

Lag

om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/1929) en ny 88 a § som följer:

88 a §
När ett äktenskapsskillnadsärende är an-

hängigt eller när äktenskapet har upplösts,
kan en make i syfte att för avvittringen utreda
sina egna eller den andra makens skulder an-

söka om offentlig stämning i enlighet med
lagen om offentlig stämning ( / ).

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————

5.

Lag

om ändring av 21 kap. ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 21 kap. ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) en ny 2 a § som följer:

21 kap.

Om död person och dödsbos gäld

2 a §
För utredande av den dödes och dödsboets

skulder kan efter det att bouppteckningen har
förrättats offentlig stämning begäras i enlig-
het med lagen om offentlig stämning ( / ).

Ansökan kan göras av den efterlevande ma-
ken, en delägare i dödsboet, boutrednings-
mannen eller en testamentsexekutor. Offent-
lig stämning kan begäras även för utredande
av den efterlevande makens skulder.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
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6.

Lag

om upphävande av 7 kap. 2 § skadeståndslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs 7 kap. 2 § ska-

deståndslagen av den 31 maj 1974
(412/1974).

2 §
Denna lag träder i kraft den 20 .

Rätt till skadestånd som uppstått före la-
gens ikraftträdande preskriberas i enlighet
med 21 § 3 mom. lagen om preskription av
skulder ( / ).

—————

7.

Lag

om upphävande av 18 kap. 9 § handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs 18 kap. 9 §

handelsbalken.

2 §
Denna lag träder i kraft den 20 .

En skuld som uppstått före lagens ikraftträ-
dande preskriberas i enlighet med 21 §
3 mom. lagen om preskription av skulder
( / ).

—————
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8.

Lag

om ändring av 19 och 33 § lagen om borgen och tredjemanspant

I enlighet med riksdagens beslut
andras i lagen den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 19 § 1 och

3 mom. samt 33 § 2 mom. som följer:

19 §
Borgensmannens ansvar gentemot borgenä-

ren preskriberas tre år efter att huvudförplik-
telsen förfallit till betalning, om inte pre-
skriptionen avbryts före det.
— — — — — — — — — — — — — —

En borgensförbindelse preskriberas dessut-
om i enlighet med 8 § lagen om preskription
av skulder ( / ) tio år efter att förbindelsen in-
gicks.

33 §
— — — — — — — — — — — — — —

Borgensmannens regressfordran på en an-
nan borgensman preskriberas tre år efter att
han fick rätt att driva in sin regressfordran
hos den andra borgensmannen, om inte pre-
skriptionen avbryts före det.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————

9.

Lag

om ändring av lagen om dödande av urkunder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 14 augusti 1901 om dödande av urkunder (34/1901) 6—8 §, av dessa

6 och 8 § sådana de lyder i lag 1058/1991, som följer:

6 §
Domstolen skall genom kungörelse enligt

11 kap. 10 § rättegångsbalken kalla den som
innehar urkunden att senast en viss dag visa
den för domstolen och anmäla sina anspråk
på den vid äventyr att urkunden dödas genom
domstolens beslut.

7 §
Domstolen skall senast tre månader före in-

ställelsedagen i den officiella tidningen pub-

licera kungörelsen om den urkund som skall
dödas. Om en förpliktelse enligt urkunden
skall uppfyllas inom ett år från ansökan, skall
inställelsedagen fastställas till en senare tid-
punkt än tre månader efter den bestämda för-
fallodagen.

8 §
Den förpliktade och den sista kända inne-

havaren av urkunden skall underrättas om en
kungörelse som nämns i 6 § senast en månad
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före inställelsedagen. Om en förekommen
växel efterlyses genom kungörelse, skall en-
dast acceptanten särskilt underrättas om det-
ta.

———

Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas på ansökningar som gjorts

efter lagens ikraftträdande.

—————

10.

Lag

om upphävande av 10 § lagen om hyra av bostadslägenhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs 10 § lagen den

31 mars 1995 om hyra av bostadslägenhet
(481/1995).

2 §
Denna lag träder i kraft den 20 .

En skuld som uppstått före lagens ikraftträ-
dande preskriberas i enlighet med 21 §
3 mom. lagen om preskription av skulder
( / ).

—————

11.

Lag

om upphävande av 9 § lagen om hyra av affärslokal

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs 9 § lagen den

31 mars 1995 om hyra av affärslokal
(482/1995).

2 §
Denna lag träder i kraft den 20 .

En skuld som uppstått före lagens ikraftträ-
dande preskriberas i enlighet med 21 §
3 mom. lagen om preskription av skulder
( / ).

—————
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12.

Lag

om ändring av jordlegolagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i jordlegolagen av den 29 april 1966 (258/1966) 77 § och
ändras 3 § 3 mom. som följer:

3 §
— — — — — — — — — — — — — —

Om någon med stöd av ett avtal som i strid
med bestämmelserna i 1 mom. ingåtts munt-
ligen har tagit en fastighet eller ett område i
sin besittning i arrenderingssyfte, skall den
avtalspart som motsätter sig att ett skriftligt
legoavtal som stämmer överens med ovan
nämnda avtal ersätta motparten den skada
som orsakats denne genom att ett legoförhål-

lande inte kommer till stånd. Ett avtalsvillkor
som strider mot detta är ogiltigt.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
En skuld som uppstått före lagens ikraftträ-

dande preskriberas i enlighet med 21 §
3 mom. lagen om preskription av skulder
( / ).

—————

13.

Lag

om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 13 kap. 9 a § 1 mom., så-

dant det lyder i lag (1094/2000), samt
fogas till 12 kap. en nya 4 a § som följer:

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av
bolagets tillgångar

4 a §
En aktieägares rätt till utdelad vinst pre-

skriberas fem år efter den förfallodag som
anges i bolagsstämmans beslut.

13 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering och
sanering

9 a §
Likvidatorerna skall söka offentlig stäm-

ning på bolagets borgenärer. Angående of-
fentlig stämning gäller bestämmelserna i la-
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gen om offentlig stämning ( / ), om inte något
annat följer av 2 mom.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

Bestämmelserna i 12 kap. 4 a § tillämpas
på vinstutdelning som bolagsstämma fattat
beslut om efter lagens ikraftträdande.

—————

14.

Lag

om upphävande av 12 kap. 1 e § konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs

1 §
Genom denna lag upphävs 12 kap. 1 e §

konsumentskyddslagen av den 20 januari
1978 (38/1978), sådant detta lagrum lyder i
lagarna 541/1994, 1162/1997 och 416/1998.

2 §
Denna lag träder i kraft den 20 .
En skuld som uppstått före lagens ikraftträ-

dande preskriberas i enlighet med 21 §
3 mom. lagen om preskription av skulder
( / ).

—————

15.

Lag

om upphävande av 9 c § lagen om konsumentklagonämnden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs

1 §
Genom denna lag upphävs 9 c § lagen den

20 januari 1978 om konsumentklagonämn-
den (42/1978), sådan detta lagrum lyder i lag
844/1994.

2 §
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
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16.

Lag

om ändring av 13 kap. 9 § arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetsavtalslagen av den 26 januari 2001 (55/2001) 13 kap. 9 § som följer:

13 kap.

Särskilda bestämmelser

9

Preskription och tid för väckande av talan

En arbetstagares lönefordran preskriberas
fem år från förfallodagen, om inte preskrip-
tionens avbryts före det. Preskriptionstiden är
densamma också för övriga i denna lag av-
sedda fordringar.

Preskriptionstiden för ersättning av en per-
sonskada som orsakats en arbetstagare är

dock tio år.
När ett anställningsförhållande har upphört

förfaller rätten till en i 1 mom. avsedd ford-
ran, om talan inte väcks inom två år från det
att anställningsförhållandet upphörde.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas också på en fordran vars

rättsgrund har uppstått före ikraftträdandet av
lagen. En fordran preskriberas dock enligt
denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträ-
dande, om inte skulden i fråga också enligt
de tidigare gällande bestämmelserna preskri-
beras före det.

—————

17.

Lag

om ändring av 36 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 36 § som följer:

36 §

Preskription av borgen

På statsborgen för studielån tillämpas inte
vad som i 19 § 3 mom. lagen om borgen och
tredjemanspant (351/1999) föreskrivs om

preskription av en borgensförbindelse. Be-
stämmelserna i 19 § 1 mom. i nämda lag till-
lämpas inte på lån enligt denna lag till den
del det är fråga om amorteringar av dem.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
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18.

Lag

om ändring av 79 och 79 a § lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) rubriken

för 79 § och 79 § 1 och 2 mom. samt 79 a §, av dessa 79 a § sådan den lyder i lag 113/1995,
som följer:

79 §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till skuldsaneringen

Angående avbrytande av preskriptionstiden
och tiden för väckande av talan och dess
verkningar på en fordran som skall beaktas i
betalningsprogrammet gäller vad som före-
skrivs i 11 och 17 § lagen om preskription av
skulder ( / ).

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar sin rätt och om lagen
om preskription av skulder inte tillämpas på
skulden i fråga, utgör det att denna tid har
löpt ut efter att skuldsaneringen har inletts el-
ler ett i 21 § nämnt interimistiskt förbud har
trätt i kraft inte något hinder för erhållande
av betalning med stöd av betalningspro-
grammet. Om ett indrivnings- eller verkstäl-
lighetsförbud som grundar sig på denna lag
upphör utan att betalningsprogrammet fast-
ställs eller om programmet förfaller, beaktas
vid beräkningen av den tid som avses i detta
moment inte det kalenderår under vilket in-
drivnings- eller verkställighetsförbudet träd-
de i kraft eller tiden därefter till utgången av
det kalenderår då förbudet på ovan angivet

sätt upphörde eller betalningsprogrammet
förföll.
— — — — — — — — — — — — — —

79 a §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till frivillig skuldsanering

Om en borgenär kommer överens med gäl-
denären om en sådan frivillig skuldsanering
som till sitt innehåll motsvarar principerna i
denna lag, har borgenären utan hinder av att
den tid som avses i 79 § löper ut rätt att få
betalning i enlighet med villkoren för skuld-
saneringen. Om det gäller en fordran som av-
ses i 79 § 2 mom., skall borgenären, vid
äventyr att han annars förlorar sin rätt, driva
in sin fordran före utgången av det kalender-
år som följer på det då betalningstiden enligt
villkoren för skuldsaneringen löper ut, om
inte den ursprungliga indrivningsfristen för
fordran löper ut efter det. I annat fall anses
preskriptionstiden eller tiden för väckande av
talan ha avbrutits när den betalningstid som
följer av villkoren i skuldsaneringen har löpt
ut.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
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19.

Lag

om ändring av 99 och 99 a § lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) rubriken för 99 och 99 §

1 och 2 mom. samt 99 a §, av dessa 99 a § sådan den lyder i lag 114/1995, som följer:

99 §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till saneringsförfarandet

Angående avbrytande av preskriptionstiden
och tiden för väckande av talan och dess
verkningar på en fordran som skall beaktas i
betalningsprogrammet gäller vad som före-
skrivs i 11 och 17 § lagen om preskription av
skulder ( / ).

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar sin rätt och lagen om
preskription av skulder inte tillämpas på
skulden i fråga, utgör det att denna tid har
löpt ut efter att saneringsförfarandet har in-
letts eller ett i 22 § nämnt temporärt förbud
har trätt i kraft inte något hinder för erhållan-
de av betalning med stöd av saneringspro-
grammet. Om ett indrivnings- eller verkstäl-
lighetsförbud som grundar sig på denna lag
upphör utan att saneringsprogrammet fast-
ställs eller en i programmet fastställd skuld-
reglering upphör, beaktas vid beräkningen av
den tid som avses i detta moment inte det ka-
lenderår under vilket indrivnings- eller verk-
ställighetsförbudet trädde i kraft eller tiden

därefter till utgången av det kalenderår då
förbudet på ovan angivet sätt upphörde eller
skuldregleringen upphörde. Om saneringsför-
farandet upphör utan att något saneringspro-
gram fastställs, beaktas den tid indrivnings-
förbudet är i kraft inte när den tid bestäms
inom vilken borgenären skall kräva presta-
tion av en borgensman som avses i 25 §
2 mom.
— — — — — — — — — — — — — —

99 a §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till frivillig skuldreglering

Om en borgenär kommer överens med gäl-
denären om en sådan frivillig skuldreglering
som till sitt innehåll motsvarar principerna i
denna lag, har borgenären, utan hinder av att
den tid som avses i 99 § löper ut, rätt att få
betalning i enlighet med villkoren för skuld-
regleringen. Om det gäller en fordran som
avses i 99 § 2 mom., skall borgenären, vid
äventyr att han annars förlorar sin rätt, driva
in sin fordran före utgången av det kalender-
år som följer på det då betalningstiden enligt
villkoren för skuldsaneringen löper ut, om



RP 187/2002 rd116

inte den ursprungliga indrivningsfristen för
fordran löper ut efter det. I annat fall anses
preskriptionstiden eller tiden för väckande av
talan ha avbrutits när den betalningstid som

följer av villkoren i skuldsaneringen har löpt
ut.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————

Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Bilaga
Parallelltexter

3.

Lag

om ändring av 37 och 61 § lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 1 april 1999 om förmyndarverksamhet (442/1999) 61 § samt
fogas till 37 § ett nytt 3 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

37 §
— — — — — — — — — — — — — —

Intressebevakaren kan för att utreda sin
huvudmans skulder ansöka om offentlig
stämning i enlighet med lagen om offentlig
stämning ( / ).

61 §
Skadeståndstalan som grundar sig på in-

tressebevakarens verksamhet skall väckas
inom ett år från det att förmyndarmyndighe-
ten i enlighet med 60 § har överlämnat de
handlingar som gäller intressebevakningen
till den som varit berättigad att ta emot dem.
När det är fråga om en sådan intressebeva-
kare som nämns i 50 § 2 mom., räknas tiden
för väckande av talan dock från det att in-
tressebevakaren har gett en sådan redogörel-
se som avses i nämnda moment till den som
varit berättigad att ta emot redogörelsen.

Den i 1 mom. nämnda tiden för väckande
av talan tillämpas dock inte, om skade-
ståndsstalan grundar sig på en omständighet
som inte framgår av redovisningarna.

61 §
Ett skadeståndsanspråk som grundar sig

på intressebevakarens verksamhet preskri-
beras tre år från det att förmyndarmyndig-
heten i enlighet med 60 § har överlämnat de
handlingar som gäller intressebevakningen
till den som varit berättigad att ta emot dem.
När det är fråga om en sådan intressebeva-
kare som nämns i 50 § 2 mom. räknas pre-
skriptionstiden dock från det att intressebe-
vakaren har gett en sådan redogörelse som
avses i nämnda moment till den som varit
berättigad att ta emot redogörelsen.

Om grunden för skadeståndet inte framgår
av uppgifterna i redovisningen eller om in-
tressebevakaren har orsakat huvudmannen
skada på något annat sätt än i sin intresse-
bevakningsuppgift, gäller i fråga om pre-
skription av skadeståndet vad som före-
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Om intressebevakaren har åsamkat hu-
vudmannen skada genom ett brott och tiden
för väckande av åtal för brottet är längre än
den tid som nämns i 1 mom., kan skades-
tånd yrkas under den tid som gäller för
väckande av åtal.

skrivs i 7 § lagen om preskription av skulder
( / ). Skadeståndet preskriberas dock tidigast
tre år efter det att huvudmannen fyllt 18 år
eller en intressebevakare inte mera förord-
nats för honom eller henne.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas också på skadestånd vars

grund uppstått före lagens ikraftträdande.
———
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4.

Lag

om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/1929) en ny 88 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

88 a §
När ett äktenskapsskillnadsärende är an-

hängigt eller när äktenskapet har upplösts,
kan en make i syfte att för avvittringen utre-
da sina egna eller den andra makens skul-
der ansöka om offentlig stämning i enlighet
med lagen om offentlig stämning ( / ).

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
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5.

Lag

om ändring av 21 kap. ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 21 kap. ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) en ny 2 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

21 kap.

Om död person och dödsbos gäld

2 a §
För utredande av den dödes och dödsbo-

ets skulder ka efter det att bouppteckningen
har förrättats offentlig stämning begäras i
enlighet med lagen om offentlig stämning
( / ). Ansökan kan göras av den efterlevan-
de maken, en delägare i dödsboet, boutred-
ningsmannen eller en testamentsexekutor.
Offentlig stämning kan begäras även för ut-
redande av den efterlevande makens skul-
der.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
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8.

Lag

om ändring av 19 och 33 § lagen om borgen och tredjemanspant

I enlighet med riksdagens beslut
andras i lagen den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 19 § 1 och

3 mom. samt 33 § 2 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

Preskription av borgen

Borgenären förlorar sin rätt gentemot bor-
gensmannen, om han inte inom tre år efter
att huvudförpliktelsen förföll till betalning
kräver betalning av borgensmannen. Pre-
skriptionen avbryts också, när borgenären
påminner borgensmannen om borgen eller
när borgensmannen betalar av på huvud-
förpliktelsen. Efter avbrott av preskriptions-
tiden börjar en ny tre års preskriptionstid.
— — — — — — — — — — — — — —

En borgensförbindelse preskriberas dess-
utom, på det sätt som sägs i förordningen
om preskription i fordringsmål och om of-
fentlig stämning på borgenärer (32/1868),
tio år efter det förbindelsen ingicks.

19 §

Borgensmannens ansvar gentemot borge-
nären preskriberas tre år efter att huvudför-
pliktelsen förfallit till betalning, om inte
preskriptionen avbryts före det.

— — — — — — — — — — — — — —
En borgensförbindelse preskriberas dess-

utom i enlighet med 8 § lagen om preskrip-
tion av skulder ( / ) tio år efter att förbindel-
sen ingicks.

33 §
— — — — — — — — — — — — — —

Borgensmannens regressfordran gentemot
en annan borgensman preskriberas, om han
inte kräver betalning inom tre år räknat från
att han fick rätt att driva in sin regressford-
ran hos den andra borgensmannen. Pre-
skriptionen avbryts också när borgens-
mannen påminner den andra borgensman-
nen om regressfordran eller när denne beta-

33 §
— — — — — — — — — — — — — —

Borgensmannens regressfordran på en an-
nan borgensman preskriberas tre år efter att
han fick rätt att driva in sin regressfordran
hos den andra borgensmannen, om inte pre-
skriptionen avbryts före det.
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lar av på regressfordran. Efter avbrott av
preskriptionstiden börjar en ny tre års pre-
skriptionstid.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
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9.

Lag

om ändring av lagen om dödande av urkunder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 14 augusti 1901 om dödande av urkunder (34/1901) 6—8 §, av dessa lag-

rum 6 och 8 § sådana de lyder i lag 1058/1991, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Upptas ansökan till behandling, skall

domstolen genom kungörelse enligt 11 kap.
10 § rättegångsbalken kalla den som innehar
urkunden att senast en viss dag före klockan
tolv visa den för domstolen och anmäla sina
anspråk på den, vid äventyr att urkunden,
om det inte finns laga hinder, dödas genom
domstolens beslut.

6 §
Domstolen skall genom kungörelse enligt

11 kap. 10 § rättegångsbalken kalla den som
innehar urkunden att senast en viss dag visa
den för domstolen och anmäla sina anspråk
på den vid äventyr att urkunden dödas ge-
nom domstolens beslut.

7 §
Domstolen skall senast tre månader före

inställelsedagen i den officiella tidningen
publicera kungörelsen om den urkund som
skall dödas. Om en förpliktelse enligt ur-
kunden skall uppfyllas inom ett år från an-
sökan, skall inställelsedagen fastställas till
en senare tidpunkt än tre månader efter den
bestämda förfallodagen.

8 §
En kungörelse som nämns i 6 § skall of-

fentliggöras i det första numret i den offici-
ella tidningen för ett kvartal, dock inte sena-
re än det kvartal som först infaller en månad
efter att beslutet om kungörelsen fattades,
samt särskilt delges den förpliktade eller,
om denne är sökande, den siste kände inne-
havaren av urkunden. Om en förkommen
växel efterlyses genom kungörelse, skall
endast acceptanten särskilt underrättas om
detta. Är dessa personer döda, skall kungö-
relsen delges den eller dem som är delägare
i dödsboet.

8 §
Den förpliktade och den sista kända inne-

havaren av urkunden skall underrättas om
en kungörelse som nämns i 6 § senast en
månad före inställelsedagen. Om en före-
kommen växel efterlyses genom kungörelse,
skall endast acceptanten särskilt underrättas
om detta.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
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Lagen tillämpas på ansökningar som
gjorts efter lagens ikraftträdande.

———
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12.

Lag

om ändring av jordlegolagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i jordlegolagen av den 29 april 1966 (258/1966) 77 § och
ändras 3 § 3 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
— — — — — — — — — — — — — —

Om någon med stöd av ett avtal som i
strid med bestämmelserna i 1 mom. ingåtts
muntligen har tagit en fastighet eller ett om-
råde i sin besittning i arrenderingssyfte,
skall den avtalspart som motsätter sig att ett
skriftligt legoavtal som stämmer överens
med ovan nämnda avtal ersätta motparten
den skada som orsakats denne genom att ett
legoförhållande inte kommer till stånd. Ett
avtalsvillkor som strider mot detta är ogil-
tigt.

77 §
(upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
En skuld som uppstått före lagens ikraft-

trädande preskriberas i enlighet med 21 §
3 mom. lagen om preskription av skulder
( / ).

———
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13.

Lag

om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 13 kap. 9 a § 1 mom., så-

dant det lyder i lag (1094/2000), samt
fogas till 12 kap. en nya 4 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av
bolagets tillgångar

4 a §
En aktieägares rätt till utdelad vinst pre-

skriberas fem år efter den förfallodag som
anges i bolagsstämmans beslut.

13 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering och
sanering

9 a §
Likvidatorerna skall söka offentlig stäm-

ning på bolagets borgenärer. Angående of-
fentlig stämning gäller bestämmelserna i
förordningen om preskription i fordringsmål
och om offentlig stämning på borgenärer
(32/1868), om inte något annat följer av
2 mom.
— — — — — — — — — — — — — —

13 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering och
sanering

9 a §
Likvidatorerna skall söka offentlig stäm-

ning på bolagets borgenärer. Angående of-
fentlig stämning gäller bestämmelserna i la-
gen om offentlig stämning ( / ), om inte nå-
got annat följer av 2 mom.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i 12 kap. 4 a § tillämpas

på vinstutdelning som bolagsstämma fattat
beslut om efter lagens ikraftträdande.

———
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16.

Lag

om ändring av 13 kap. 9 § arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetsavtalslagen av den 26 januari 2001 (55/2001) 13 kap. 9 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap

Särskilda bestämmelser

9 §

Tid för väckande av talan

Med avvikelse från den allmänna pre-
skriptionstiden om 10 år förfaller, när an-
ställningsförhållandet upphör, rätten till
fordran enligt denna lag, om talan inte väcks
inom två år från det att anställningsförhål-
landet upphörde.

Bestämmelsen i 1 mom. gäller inte ersätt-
ning för en personskada som åsamkats en
arbetstagare.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

9 §

Preskription och tid för väckande av talan

En arbetstagares lönefordran preskribe-
ras fem år från förfallodagen, om inte pre-
skriptionens avbryts före det. Preskriptions-
tiden är densamma också för övriga i denna
lag avsedda fordringar.

Preskriptionstiden för ersättning av en
personskada som orsakats en arbetstagare
är dock tio år.

När ett anställningsförhållande har upp-
hört förfaller rätten till en i 1 mom. avsedd
fordran, om talan inte väcks inom två år
från det att anställningsförhållandet upp-
hörde.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas också på en fordran vars

rättsgrund har uppstått före ikraftträdandet
av lagen. En fordran preskriberas dock en-
ligt denna lag tidigast tre år efter lagens
ikraftträdande, om inte skulden i fråga ock-
så enligt de tidigare gällande bestämmel-
serna preskriberas före det.

———
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17.

Lag

om ändring av 36 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 36 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

36 §

Preskription av borgen

På statsborgen för studielån tillämpas inte
vad som stadgas om preskription av borgen i
förordningen om preskription i fordringsmål
och om offentlig stämning på borgenärer.
Stadgandet i 4 § förordningen angående
närmare bestämmande av löftesmans an-
svarsskyldighet tillämpas inte heller på
amorteringar på lån som avses i denna lag.

36 §

Preskription av borgen

På statsborgen för studielån tillämpas inte
vad som i 19 § 3 mom. lagen om borgen och
tredjemanspant (351/1999) föreskrivs om
preskription av en borgensförbindelse. Be-
stämmelserna i 19 § 1 mom. i nämda lag
tillämpas inte på lån enligt denna lag till
den del det är fråga om amorteringar av
dem.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
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18.

Lag

om ändring av 79 och 79 a § lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) rubriken

för 79 § och 79 § 1 och 2 mom. samt 79 a §, av dessa 79 a § sådan den lyder i lag 113/1995,
som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

79 §

Särskilda preskriptions- eller indrivningsti-
ders förhållande till skuldsaneringen

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar rätten till betalning,
utgör utgången av denna tid efter att skuld-
saneringen har inletts eller ett i 21 § nämnt
interimistiskt förbud har trätt i kraft inte nå-
got hinder för erhållande av betalning med
stöd av betalningsprogrammet.

Om ett indrivnings- eller verkställig-
hetsförbud som grundar sig på denna lag
upphör utan att betalningsprogrammet fast-
ställs eller om programmet förfaller, beaktas
vid beräkningen av den tid som avses i 1
mom. inte det kalenderår under vilket in-
drivnings- eller verkställighetsförbudet träd-
de i kraft eller tiden därefter till utgången av
det kalenderår då förbudet på ovan angivet
sätt upphörde eller betalningsprogrammet
förföll.

— — — — — — — — — — — — — —

79 §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till skuldsaneringen

Angående avbrytande av preskriptionsti-
den och tiden för väckande av talan och
dess verkningar på en fordran som skall be-
aktas i betalningsprogrammet gäller vad
som föreskrivs i 11 och 17 § lagen om pre-
skription av skulder ( / ).

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar sin rätt och om lagen
om preskription av skulder inte tillämpas på
skulden i fråga, utgör det att denna tid har
löpt ut efter att skuldsaneringen har inletts
eller ett i 21 § nämnt interimistiskt förbud
har trätt i kraft inte något hinder för erhål-
lande av betalning med stöd av betalnings-
programmet. Om ett indrivnings- eller verk-
ställighetsförbud som grundar sig på denna
lag upphör utan att betalningsprogrammet
fastställs eller om programmet förfaller, be-
aktas vid beräkningen av den tid som avses i
detta moment inte det kalenderår under vil-
ket indrivnings- eller verkställighetsförbudet
trädde i kraft eller tiden därefter till utgång-
en av det kalenderår då förbudet på ovan
angivet sätt upphörde eller betalningspro-
grammet förföll.
— — — — — — — — — — — — — —
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79 a §

Särskilda preskriptions- eller indrivningsti-
ders förhållande till frivillig skuldsanering

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar rätten till betalning,
och han med gäldenären kommer överens
om en sådan frivillig skuldsanering som till
sitt innehåll motsvarar principerna i denna
lag, har borgenären utan hinder av att
nämnda tid löper ut rätt att få betalning i en-
lighet med villkoren för skuldsaneringen.
Borgenären skall driva in sin fordran före
utgången av det kalenderår som följer på det
då betalningstiden enligt villkoren för skuld-
saneringen löper ut, vid äventyr att han an-
nars förlorar rätten till betalning. Om den
ursprungliga tiden för indrivning av en ford-
ran slutar senare, kan borgenären dock driva
in sin fordran inom denna tid.

79 a §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till frivillig skuldsanering

Om en borgenär kommer överens med
gäldenären om en sådan frivillig skuldsane-
ring som till sitt innehåll motsvarar princi-
perna i denna lag, har borgenären utan hin-
der av att den tid som avses i 79 § löper ut
rätt att få betalning i enlighet med villkoren
för skuldsaneringen. Om det gäller en ford-
ran som avses i 79 § 2 mom., skall borgenä-
ren, vid äventyr att han annars förlorar sin
rätt, driva in sin fordran före utgången av
det kalenderår som följer på det då betal-
ningstiden enligt villkoren för skuldsane-
ringen löper ut, om inte den ursprungliga
indrivningsfristen för fordran löper ut efter
det. I annat fall anses preskriptionstiden el-
ler tiden för väckande av talan ha avbrutits
när den betalningstid som följer av villkoren
i skuldsaneringen har löpt ut.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
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19.

Lag

om ändring av 99 och 99 a § lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) rubriken för 99 § och 99

§ 1 och 2 mom. samt 99 a §, av dessa 99 a § sådan den lyder i lag 114/1995, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

99 §

Särskilda preskriptionstiders eller indriv-
ningsfristers förhållande till saneringsförfa-

randet

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar rätten till betalning,
utgör utgången av denna tid efter att sane-
ringsförfarandet har inletts eller ett i 22 §
nämnt temporärt förbud har trätt i kraft inte
något hinder för erhållande av betalning
med stöd av saneringsprogrammet.

Om ett indrivnings- eller verkställig-
hetsförbud som grundar sig på denna lag
upphör utan att saneringsprogrammet fast-
ställs eller en i programmet fastställd skuld-
reglering upphör, beaktas vid beräkningen
av den tid som avses i 1 mom. inte det ka-
lenderår under vilket indrivnings- eller verk-
ställighetsförbudet trädde i kraft eller tiden
därefter till utgången av det kalenderår då
förbudet på ovan angivet sätt upphörde eller
skuldregleringen upphörde. Om sanerings-
förfarandet upphör utan att något sanerings-
program fastställs, beaktas den tid indriv-
ningsförbudet är i kraft inte när den tid be-
stäms inom vilken borgenären skall kräva

99 §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till saneringsförfarandet

Angående avbrytande av preskriptionsti-
den och tiden för väckande av talan och
dess verkningar på en fordran som skall be-
aktas i betalningsprogrammet gäller vad
som föreskrivs i 11 och 17 § lagen om pre-
skription av skulder ( / ).

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar sin rätt och om lagen
om preskription av skulder inte tillämpas på
skulden i fråga, utgör det att denna tid har
löpt ut efter att saneringsförfarandet har in-
letts eller ett i 22 § nämnt temporärt förbud
har trätt i kraft inte något hinder för erhål-
lande av betalning med stöd av sanerings-
programmet. Om ett indrivnings- eller verk-
ställighetsförbud som grundar sig på denna
lag upphör utan att saneringsprogrammet
fastställs eller en i programmet fastställd
skuldreglering upphör, beaktas vid beräk-
ningen av den tid som avses i detta moment
inte det kalenderår under vilket indrivnings-
eller verkställighetsförbudet trädde i kraft
eller tiden därefter till utgången av det ka-
lenderår då förbudet på ovan angivet sätt
upphörde eller skuldregleringen upphörde.
Om saneringsförfarandet upphör utan att
något saneringsprogram fastställs, beaktas
den tid indrivningsförbudet är i kraft inte när
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prestation av borgensman som avses i 25 §
2 mom.

— — — — — — — — — — — — — —

den tid bestäms inom vilken borgenären
skall kräva prestation av en borgensman
som avses i 25 § 2 mom.
— — — — — — — — — — — — — —

99 a §

Särskilda preskriptionstiders eller indriv-
ningsfristers förhållande till frivillig skuld-

reglering

Om en borgenär skall driva in en fordran
inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr
att han annars förlorar rätten till betalning,
och han med gäldenären kommer överens
om en sådan frivillig skuldreglering som till
sitt innehåll motsvarar principerna i denna
lag, har borgenären utan hinder av att
nämnda tid löper ut rätt att få betalning i en-
lighet med villkoren för skuldregleringen.
Borgenären skall driva in sin fordran före
utgången av det kalenderår som följer på det
då betalningstiden enligt villkoren för skuld-
regleringen löper ut, vid äventyr att han an-
nars förlorar rätten till betalning. Om den
ursprungliga tiden för indrivning av en ford-
ran slutar senare, kan borgenären dock driva
in sin fordran inom denna tid.

99 a §

Preskriptionstidens och indrivningsfristens
förhållande till frivillig skuldreglering

Om en borgenär kommer överens med
gäldenären om en sådan frivillig skuldre-
glering som till sitt innehåll motsvarar prin-
ciperna i denna lag, har borgenären, utan
hinder av att den tid som avses i 99 § löper
ut, rätt att få betalning i enlighet med villko-
ren för skuldregleringen. Om det gäller en
fordran som avses i 99 § 2 mom., skall bor-
genären, vid äventyr att han annars förlorar
sin rätt, driva in sin fordran före utgången
av det kalenderår som följer på det då betal-
ningstiden enligt villkoren för skuldsane-
ringen löper ut, om inte den ursprungliga
indrivningsfristen för fordran löper ut efter
det. I annat fall anses preskriptionstiden el-
ler tiden för väckande av talan ha avbrutits
när den betalningstid som följer av villkoren
i skuldsaneringen har löpt ut.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———


