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Om en part inte åstadkommit åstadkommit preskriptionsavbrott genom att väcka 

talan i domstol inom rätt tid från fordringens uppkomst finns endast två möjligheter 

att åstadkomma preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen (1981:130). Det är 

antingen genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner

fordringen på annat sätt gentemot borgenären, eller

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från 

borgenären.

I frågan om när en gäldenär ska anses ha erkänt en fordring (p. 1) har Helsingborgs 

tingsrätt lämnat följande redovisning av gällnade rätt i domskälen i dom den 30 

oktober 2018 i mål T 5735-15.

I rättsfallet NJA 1987 s. 259 uttrycker Högsta domstolen att frågan om ett visst för

farande kan tilläggas verkan som sådant erkännande som avses i preskriptionslag

stiftningen får bedömas med beaktande av preskriptionsinstitutets ändamål. I Högsta 

domstolens avgörande den 11 oktober 2018, T 5152-17, uttalas att vad som utgör ett 

preskriptionsavbrytande erkännande från gäldenärens sida ska avgöras enligt allmän

na principer för tolkning av rättshandlingar. Det innebär att borgenärens befogade 

tillit får betydelse. Att gäldenären betalar en fordran under protest eller under villkor, 

eller gör en villkorad utfästelse om betalning, kan därmed som utgångspunkt inte 

tilläggas preskriptionsavbrytande verkan som ett erkännande (se punkten 7 i domen).

Stefan Lindskog har angett följande allmänna utgångspunkter i fråga om preskrip

tionsavbrott genom erkännande (se Preskription, 4 uppl. 2017, s. 242-244 och 250). 



Erkännandet måste ha sådan precision att det kan hänföras till en viss förpliktelse. 

Erkännandet kräver normalt en aktivitet från gäldenärens sida och kan även ske 

genom konkludent handlande. Handlandet måste dock normalt vara sådant att det är 

nödvändigt förbundet med förpliktelsen. Ren passivitet kan knappast konstituera ett 

erkännande. Att gäldenären underlåter att bemöta borgenärens betalningskrav leder 

således inte till att ett preskriptionsavbrytande erkännande skulle vara för handen. 

Däremot kan passivitet i förening med andra omständigheter leda till en annan 

bedömning. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer ska frågan huruvida gäldenärens 

handlande är att betrakta som ett erkännande bedömas med utgångspunkt i tillits

principen. Detta innebär i korthet att det avgörande är den befogade förväntning, dvs. 

tillit, som borgenären knyter till gäldenärens handlande, inte vad gäldenären har 

avsett med detta. I vad mån gäldenären har haft frågan om preskription och avbrott 

häri i åtanke är i detta sammanhang likgiltigt.

Det råder dock oenighet i den rättsvetenskapliga litteraturen om vilket krav som ska 

ställas på ett erkännande. Den ena tolkningen av begreppet innebär att gäldenären 

genom erkännandet ska bekräfta skuldens existens. Den andra tolkningen innebär 

enbart att gäldenären bekräftar vetskap om att borgenären menar sig ha en fordring. 

Stefan Lindskog anser att höga krav ska ställas på ett erkännande och förordar det 

första alternativet. Enligt honom krävs det därför att erkännandet innebär en bindande 

förändring av eller bekräftelse på rättsläget. Fordrans karaktär påverkar dock, enligt 

Stefan Lindskog, ”tröskeln” för att gäldenärens handlande ska ses som ett erkän

nande. Om gäldenären odiskutabelt står i skuld bör det krävas mindre än om skulden 

är tveksam. Att gäldenären erbjuder förlikning innebär enligt Stefan Lindskog inte i 

sig preskriptionsavbrott. Bedömningen får enligt honom bero på omständigheterna i 

det individuella fallet. Stefan Lindskog hänvisar i sammanhanget till rättsfallet NJA 

1921 s. 275, där utgången dock blev den motsatta, dvs. förlikningserbjudandet inne

bar ett erkännande av skulden (Lindskog a.a. s. 237-239 och 244-245). Hugo Tiberg 

anser inte att kraven bör ställas så högt som Stefan Lindskog anser. Hugo Tiberg 

förefaller luta åt det andra alternativet, dvs. att det räcker att gäldenären bekräftar att 

borgenären menar sig ha en fordring för att skuldförhållandet ska vara aktiverat. 

Huruvida fordran är tvistig påverkar vidare enligt honom inte själva preskriptionsav

brottet utan är en fråga som får prövas av domstol. Han anser även att förlikningsför

handlingar i normalfallet utgör ett erkännande av skulden (JT 1990-91 s. 353-354).



Sammanfattningsvis står det klart att borgenärens befogade tillit ska tillmätas 

väsentlig betydelse vid avgörande av om ett preskriptionsavbrytande erkännande 

föreligger. Huvuddelen av de allmänna utgångspunkter som Stefan Lindskog anger 

överensstämmer med tingsrättens bedömning av gällande rätt. Det saknas emellertid, 

enligt tingsrätten, tillräckligt stöd i gällande rätt för att uppställa ett så högt krav på 

erkännande som Stefan Lindskog förespråkar. Enligt tingsrätten får det vidare – med 

ledning av tillitsprincipen – avgöras från fall till fall huruvid förlikningsförhandlingar 

verkar preskriptionsavbrytande (jfr Högsta domstolens tidigare nämnda avgörande 

den 11 oktober 2018 punkten 7).

I Högsta domstolens avgörande den 11 oktober 2018 (T 5152-17) utvecklas följande.

6. I 5 § 1–3 finns bestämmelser om preskriptionsavbrott. Enligt första punkten 

avbryts preskription genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller 

amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. Enligt andra 

punkten sker preskriptionsavbrott genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en 

skriftlig erinran om fordringen från borgenären. I tredje punkten finns föreskrifter om 

preskriptionsavbrott genom att talan väcks eller att fordringen annars åberopas vid 

domstol m.m. 7. Vad som utgör ett preskriptionsavbrytande erkännande från gälde

närens sida enligt 5 § 1 avgörs enligt allmänna principer för tolkning av rättshand

lingar. Det innebär att borgenärens befogade tillit får betydelse. Att gäldenären beta

lar en fordran under protest eller under villkor, eller gör en villkorad utfästelse om 

betalning, kan därmed som utgångspunkt inte tilläggas preskriptionsavbrytande ver

kan som ett erkännande. 

7. Vad som utgör ett preskriptionsavbrytande erkännande från gäldenärens sida enligt 

5 § 1 avgörs enligt allmänna principer för tolkning av rättshandlingar. Det innebär att 

borgenärens befogade tillit får betydelse. Att gäldenären betalar en fordran under 

protest eller under villkor, eller gör en villkorad utfästelse om betalning, kan därmed 

som utgångspunkt inte tilläggas preskriptionsavbrytande verkan som ett erkännande 

8. När preskription avbryts genom erkännande, krav eller erinran löper en ny pre

skriptionstid från dagen för avbrottet (6 §). Under förutsättning att preskriptions

avbrott sker fortlöpande kan en fordran göras gällande utan någon begränsning i tid. 



9. Innebörden av preskription är att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. 

Borgenären kan inte utverka dom eller annat rättsligt avgörande rörande fordringen; 

inte heller kan verkställighet ske genom exekutiv myndighet. Preskriptionen innebär 

emellertid inte att fordringen helt utsläcks. Fordringen som sådan finns alltså kvar, 

men utan att vara rättsligt indrivningsbar. Det brukar uttryckas som att fordringen är 

endast "naturlig". En preskriberad fordran kan under vissa förutsättningar användas 

till kvittning. Preskriptionen inskränker inte heller borgenärens rätt att ta ut sin ford

ran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt. (Se 8, 10 och 11 §§.)

Återuppväckande av en preskriberad fordran 

10. En preskriberad fordran kan återuppväckas. Om så sker får det till konsekvens att 

borgenären på nytt kan framställa krav med rättslig verkan. Vid bedömningen av om 

en fordran har återuppväckts måste utgångspunkten vara att en gäldenär typiskt sett 

inte har något intresse av att åter bli betalningsskyldig. Det finns därför skäl att ställa 

tämligen höga krav på vad som ska anses skapa en befogad tillit hos borgenären om 

att gäldenären har önskat erkänna fordran trots att preskription inträtt. 

11. I situationer där gäldenären är konsument eller bostadshyresgäst har det vidare 

krävts att gäldenären på ett otvetydigt sätt har åtagit sig att betala fordringen trots 

vetskap om att fordringen är preskriberad eller att det framgår att gäldenären, oavsett 

hur det förhåller sig med frågan om preskription, var villig att åta sig betalningsskyl

dighet, något som borgenären ska bevisa (NJA 2002 s. 358 och NJA 2004 s. 499). 

12. Om gäldenären betalar en preskriberad fordran, har det i olika sammanhang 

uttalats att betalningen inte kan återkrävas (se t.ex. prop. 1979/80:119 s. 13 och 72). 

Betalningen anses nämligen skapa en befogad tillit hos borgenären om att gäldenären 

därigenom erkänner fordringen. 

13. Detta gäller emellertid inte utan undantag. Om gäldenären erlägger betalning 

under protest eller under villkor ger detta inte borgenären grund för befogad tillit om 

att betalningen är ett sådant erkännande som återuppväcker den preskriberade ford

ringen. Det saknar då betydelse om protesten eller villkoret tar sikte på preskription 

eller innefattar någon annan invändning mot betalningsskyldighet. 



14. När betalning har skett genom ett exekutivt förfarande bör bedömningen ske med 

samma utgångspunkter. Betalningen i sig grundar då inte någon befogad tillit hos 

borgenären om att gäldenären har önskat erkänna fordran trots att preskription inträtt. 

Fordran kan i dessa fall inte sägas ha återuppväckts, trots att betalning skett. 15. Om 

betalning sker under sådana förhållanden som nu har behandlats (se p. 13 och 14) har 

gäldenären rätt till återbetalning av det erlagda beloppet. 


