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Preskription av skuld

Ksnsumentfordringar
:

Konsumentfordringar, en skuld som gäller en priva$ersons köp av^
varor eller tjänster 6r qet bruk, avskrivs (presfcriberas)_eftr tr.e år
enligt preskriptiondagen. Därftir-bör t'rimn ryar@ i toe år- Den tiden,
kan ftidangas om ett nytt krav på skulden kommer in, eller om
fordringsågaren begår en ny undersökning av den skuldsattes
ullgångar.

Banklån och löpande skuldebrev
Löpande skuldebrev, exempelvis vanliga banHån, preskriberas efter Uo
år. faen i praktiken fiOdängs den ticlen allöd, låntagaren har kvar
skulden råsten av livet. :

Hyresskulder
Hyresskuld som avser en hyrelägenhet som hyresgästen lämnat/flyttat
ifrån, preskriberas efter två år. Avbmtt kan endast ske genom fiiljand€
åtgarder: Stämningsansökan, ansökan om lagsölcning eiler
betal ningsförelåggande eller ansöka n till hyrrenä m nd.

Skulder till staten
Stafliga skulder preskribems vanligen efter ftm år, om den skuldmtte
forlf,arande inte lan betala. Men kronofogden kan begåra atttiden
förlångs.
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I prestriptionslagen ges nllrnärrna bestänmelser om preslniptionDen allmänna

Pfeslriotionstiden är 10 år- För konsumeutrorfringu dock tre fo- Tid€n räknas ffin fordrans
uppkomst
Lagens besgmmelser gäller omitre annat fofrreslrrivel
Entigt många lagar gäller specie[apreslrriptionstid€, - T ex ftrtrafikskadee, säftning;
produktans",ar, lönefor&ingar, hyr,esfordringar m fl.

Preslrriptionstid

2 $ En fordran pneskiberes tio år e,ftertillkomsten, om intc prestriptionen avbryts
dessförinnan-
-Preshiptionstiden irdock tre irförfordrrn mot en konsurnen{ om fordringen rvser
en varl, tjinst eller rnnrn nyttig[ef s{tm en niringsidkrre i sin yrkesmissig3
verksamhethartillhendehållitkonsumentcnförhuvudsrHigencnskiltbruk lhrmma
giller fordran mot den som hu gitti borgen fir befehingen ty en sidan fordran Den
treåriga preskiptionstidcn gllkrdockintefordringermm gundersig på liipende
skuldebrw.
-X'ör fordren på pension räknas preslrrftltionstiden frin den dag fordringen tidigast kan
göras gäIlende.

4 $ En regre*sfordran son her uppkomnitgenom elt nigon her betalt cn skuld, fidr
vilken flere är preslriberas tidipst ett år eftcr bfihingen ev
huvudfordringen-

Preskriptionsrvbrott

5 $ Preskiption evbryb genom att
-1. gäldeniren utEster net*ing, erliger rinta eller emortcring eller erkflnner
fordringen på ennet sllt gentemot borgenlren, Mäsle- år\o,t-s\-
-2. gäIdeniren fir ett sffitigt hev dler en sffiig erinren öm fordringpn från
borgenircn eller
-3. borgenirtn vieker t rrn mot gildcniren eller enners åberopar fordringen gentemot
gäldenären vid domstol, hm erdrutiv myldigLet ell,er i skitjefiDrfrrende,
konkursfiörfrrende eller firhandting om ofiendfit ackord.

Verkan av pneskriptionsavbnott

6 $ Ompreshiption her svbrutib genom erkinnandg hry e,llererinrenr löperen ry
preskriptionsfid cnligt 2 S från degen fir evbrottef.

Innebörden av preshiption

8 $ Preskription innebär ett borgeniren förlorar rittcn ett Hva ut sin fordren.
-Preshiption av en huvudfordnn onfatter f;ven fordren på ränta och rnnan
fillägg"f,drolihelse samt fordran på grnd av borge-



3 $ En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas ej före utgången av

tiden fiir åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts
dessfiirinnan. IIar så skett, preskriberas fordringen ett år efter den dag dom eller
slutligt beslut meddelas, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 $.
-Om någon har häktats eller erhållit del av åtal för brott löre utgången av tiden fiir
åtalspreskription men ansvarsfrågan inte har avgiorts dessförinnan, preskriberas en

fordran på skadestånd i anledning av brottet tidigast ett år efter den dag dom eller

slutligt beslut meddelas.

35 Kap Om bortfallande av Påfoljd

I S 
påfötjd må ej ådömas, med mindre den misståinlcte håiktats eller erhållit del av åtal for

brottet inom

1. två år, om å brottet ej kan ft)lja svårare straff åin fiingelse i ett år,

2. femår, om svåraste straffet ?ir högre men icke över f?ingelse i två år,

3. tio år, om svåraste straffet Zir högre men icke över ftingelse i åtta år,

4. femton år, om svåraste straffet iir fiingelse på viss tid över åtta år,

5. tjugofem år, om fiingelse på livstid kan fiilja å brottet-

Innefattar en handling flera brott, må utan hinder av vad nu sagts påfoljd

ådömas ftir alla brotten, så låinge påftiljd kan ådömas for något av dem.


