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1. Inledning 

Varför avtala om en längre preskriptionstid än den allmänna preskriptionstiden 

på tio år? Ett skäl att avtala om längre preskriptionstid föreligger när en 

villkorad fordring, exempelvis i form av en garantiutfästelse, kommer att kunna 

göras gällande först efter det att preskription inträffat. Låt mig ge ett exempel 

som belyser problematiken med garantitider och preskription i kommersiella 

avtal:  

A köper en maskin av B och B garanterar att maskinen kommer att hålla i 

femton år. Tolv år senare går maskinen sönder. A vill göra garantin gällande. 

Utifrån preskriptionslagens nuvarande formulering kan B hänvisa till den 

allmänna preskriptionstiden på tio år och säga att garantin är preskriberad.  

Huvudregeln för den allmänna preskriptionstiden framgår av 2 § PreskL och 

anger att preskriptionstiden för kommersiella avtal är tio år. I 12 § PreskL finns 

förbud mot att avtala bort preskriptionstiden, att bestämma egna regler för att 

göra preskriptionsavbrott och att avtala om längre preskriptionstid i 

konsumentförhållanden. I preskriptionslagen framgår det dock inte om parterna 

har rätt att avtala om längre preskriptionstid än tio år och om det i sådana fall 

krävs att någon av parterna gör ett preskriptionsavbrott var tionde år i enlighet 

med huvudregeln.  

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det är möjligt att avtala om en 

preskriptionstid som är längre än tio år i kommersiella avtal. Uppsatsens fokus 

är preskription av garantianspråk och kommer inte att behandla andra typer av 

fordringsanspråk. Uppsatsens utgångspunkt är den allmänna preskriptionen. 

Frågor rörande specialpreskription kommer inte att behandlas. 

1.2 Metoder  

Med hänsyn till det oklara rättsläget har uppsatsen till stor del ett argumentativt 

innehåll och tar sin utgångspunkt i bakomliggande intressekonflikter. Tanken 

är att utreda gällande rätt. Tre metoder kommer att användas för att analysera 
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frågeställningen: en rättsdogmatisk metod, en rättsekonomisk metod och en 

ändamålsinriktad metod.  

1.2.1 Rättsdogmatisk metod 

Jag har huvudsakligen använt mig av en rättsdogmatisk metod vid analys av de 

rättskällor som är relevanta för frågeställningen. En rättsdogmatisk metod 

innebär att man finner de rättskällor som är tillämpliga för frågeställningen, 

förklara dem och varför de är relevanta i sammanhanget samt avslutningsvis 

redogöra för hur de tillämpas konkret. Jag kommer att använda mig av 

rättskällorna doktrin, praxis, branschpraxis och internationella instrument. I 

avsnitt 1.3 beskriver jag närmare hur jag förhållit mig till och tillämpat dessa 

rättskällor.   

1.2.2 Ändamålsinriktad metod 

För att kunna besvara frågor om preskriptionstid så måste det samtidigt 

klargöras vilka syften som ligger till grund för normbildningen, därför har jag 

även valt att tillämpa en ändamålsinriktad metod. Genom att beakta förarbetena 

kan man finna och tolka lagens ändamål. Ändamålsmetoden tillämpas i första 

hand på fall där vägledning saknas i lagtext och förarbeten. Vilken betydelse 

regelns syfte kan tillskrivas beror på omständigheterna vid regelns tillkomst 

och sakförhållandena i det enskilda fallet i vilket regeln kan komma att 

tillämpas. I förarbetet till preskriptionslagen så är det uttalade syftet att förkorta 

preskriptionstiden för konsumentfordringar, det bör vägas in i de fall 

uttalanden som berör andra typer av fordringar görs.1  

1.2.3 Rättsekonomisk metod 

För att finna de bakomliggande rättspolitiska överväganden och värderingar 

som ligger till grund för rättstillämpningen så har jag valt en rättsekonomisk 

metod. En rättsekonomisk metod utgår från att rätten ska maximera ekonomisk 

effektivitet eller välfärd.2 Metoden förutsätter att den som tillämpar rätten 

beaktar främjandet av ekonomisk välfärd. Domaren förutsätts agera logiskt och 

                                                           
1 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.1 
2 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 176 (Kapitel 
författare; Vladimir Bastidas Venegas) 
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kan vid lösning av enskilda fall skönsmässigt fylla ut luckor i lagen. 3 I svårare 

fall tvingas domaren göra ett ”politiskt” val mellan olika intressen utifrån 

konsekvensanalyser. Lösningen blir på så vis acceptabelt ur ett 

samhällsperspektiv. Rättsekonomin avvisar påståendet om att rätten utgör ett 

eget autonomt system. Rätten utgörs istället av en avvägning mellan olika 

samhällsintressen vilka kommer utifrån samhället och rättsekonomin utgör ett 

verktyg för avvägningen mellan de olika samhällsintressena.4 En 

rättsekonomisk metod är därför tillämpbar på preskription som till sin karaktär 

tjänar till säkerhet, trygghet och ekonomi i rättslivet.5 Den rättsekonomiska 

metoden har en annan källhierarki än övriga juridiska metoder då den värderar 

källor utifrån dess vetenskapliga värde, dess förklaringsförmåga i relation till 

verkligheten och dess träffsäkerhet vid analys av gällande rätt.6  

1.3 Material 

1.3.1 Lag 

För att besvara en fråga om preskription ska svaret i första hand sökas i 

preskriptionslagen (1981:130) [PreskL]. Huvudregeln för den allmänna 

preskriptionen framgår av 2 § PreskL som anger att preskriptionstiden för 

kommersiella avtal är tio år. I 12 § PreskL finns ett antal tvingande 

förbudsregler. Den tvingande lagstiftningen omfattar förbud mot att avtala bort 

preskriptionstiden, förbud mot att avtala om hur preskriptionsavbrott ska ske 

samt förbud mot att avtala om längre preskriptionstid i konsumentförhållanden. 

Det framgår inte om 2 § PreskL är dispositiv i kommersiella avtal.  

Den allmänna avtalsrätten i Sverige är reglerad genom lagen (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [AvtL]. 

Avtalslagen behandlar avtalsslutande, fullmakter och rättshandlingars 

ogiltighet vilket innebär en rad fler rättshandlingar än bara avtal. Avtalslagen 

behandlar inte vad som händer om den köpta produkten är felaktig utan detta 

                                                           
3 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 180 (Kapitel 

författare; Vladimir Bastidas Venegas) 
4 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 204 (Kapitel 

författare; Vladimir Bastidas Venegas) 
5
Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 9., [aktualiserade] uppl., Iustus, Uppsala, 2011 s. 92 

6 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 181 (Kapitel 

författare; Vladimir Bastidas Venegas) 
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regleras utav köprätten som har ett tvåårigt felansvar. Köplagens (1990:931) 

[KöpL] bestämmelser tillämpas inte när annat följer av avtal, partspraxis eller 

av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna 

enligt 3§ KöpL. Parterna kan avtala bort felansvaret. Då det saknas lagstiftning 

om garantier gäller köplagens felregler indirekt för säljarutfästelse om varans 

egenskaper.  

Lagtexten är min utgångspunkt i analysen av gällanderätt. Alla de ovan 

angivna författningarna är relevanta för min frågeställning men kan inte ensamt 

besvara den. I och med att avtalslagen är hundra år gammal har avtalsrätten 

hunnit utvecklats genom handelsbruk och praxis vilket lett till att den 

nuvarande allmänna avtalsrätten till stor del vilar på allmänna, ej lagfästa, 

principer.  Preskriptionslagen är en relativt ny tillkommen lag. Syftet med 

lagen var främst att förkorta preskriptionstiden för konsumentfordringar. 

Arbetet med att ta fram en ny modern och lättförståelig preskriptionslag pågick 

i decennier innan nuvarande preskriptionslagen godtogs. Försök till en enhetlig 

preskriptionslagstiftning i norden och Europa påbörjades men lades ner.  

1.3.3 Förarbeten 

Av tradition söker svenska domstolarna vägledning i förarbetena, särskilt i 

propositionerna. I förarbetena kan det framgå vad lagstiftaren haft för syfte 

med lagen då den stiftades. Det finns förarbetsuttalanden som är relevanta för 

min frågeställning. Viss försiktighet ska dock vidtas vad gäller förarbeten då de 

är en produkt av sin tid och kan ha till ändamål att klargöra ett annat syfte än 

det man avser använda den till. Proposition 1979/80:119 om en ny 

preskriptionslag ligger till grund för nuvarande preskriptionslag. I 

propositionen uttalas att syftet med att införa en ny preskriptionslag var att 

stärka konsumentskyddet genom införandet av en treårig preskriptionstid för 

konsumentfordringar.7 Detta påverkar förarbetsuttalandenas rättskällevärde i 

frågan om preskriptionstid mellan kommersiella parter. Jag anser att man ska 

vara försiktig med förarbetsuttalandena som skett i samband med en lagändring 

som har ett principiellt annat syfte än det som frågeställningen söker svar på.  

                                                           
7 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.1 
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1.3.4 Rättspraxis 

Högsta domstolens (HD) främsta verksamhet är att verka som en rättsskapande 

domstol och skapa vägledande avgöranden. Med vägledande avgöranden 

främjar HD rättsutvecklingen genom att i avgörandena, klargöra och utveckla 

gällande rätt. Praxis utgör därför en viktig del av denna utredning med att finna 

gällande rätt. HD:s rättsskapandeprocess är begränsad till konkret dömande och 

till att endast bringa klarhet i de rättsfrågor som lyfts fram till HD för prövning 

av parterna i det enskilda fallet.8 De rättsfall som rör preskription behandlar 

inte min frågeställning men är ändå av intresse för min analys då det 

förekommer obiter dictum uttalanden som kan ge ledning för min analys. Jag 

har valt att inte behandla underrättsavgöranden och skiljedomar, i de fall de 

förekommer så är det endast för att illustrera ett exempel. 

1.3.5 Doktrin 

Doktrin är inte en lika stark rättskälla som prejudikat och förarbeten. I brist på 

vägledande praxis och förarbeten ökar doktrinens betydelse som rättskälla 

eftersom det är sannolikt att HD vid ett avgörande av en fråga liknande den 

som behandlas i uppsatsen skulle beakta och påverkas av vad som uttalats i 

doktrinen. I doktrinen framförs idéer, lösningar och argument som är värda att 

beakta vid en analys av frågeställningen och därför är doktrin relevant att 

behandla i denna uppsats. Försiktighet ska dock vidtas då det för varje åsikt 

finns minns en som hävdar motsatsen. Jag har använt doktrinen för att pröva 

styrkan i argumentationen genom att jämföra olika författares argument. 

1.3.6 Internationella instrument 

Det är en allmän tendens inom förmögenhetsrätten att inspiration hämtas från 

internationella instrument när inhemska rättskällor inte ger klart svar på ett 

rättsligt problem. I UNIDROIT Principles, PECL samt DCFR finns lösningar 

på problem som inte är reglerade i svensk lagstiftning. Dessa instrument är inte 

rättsligt bindande på samma sätt som svensk lag. Däremot ger de uttryck för 

principer som råder i ett stort antal länder. Instrumenten är därför jämförbara 

                                                           
8 Lindskog, Stefan.  Högsta domstolen och den kommersiella rätten, Juridisk tidskrift: Artikel Nr 1 2002/03, s. 68   
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med ”stark” doktrin. HD har i flera avgöranden hänvisat till dessa instrument.9 

Det är tänkbart att internationella instrument skulle kunna få betydelse om HD 

skulle avgöra en tvist om avtal om preskriptionstid. Därför har jag i denna 

uppsats beaktat vad som framkommer i instrumenten. 

 

                                                           
9 Beträffande UNIDROIT se SvJT 2014 s.578 och PECL, se t.ex. Håstads egna tillägg i NJA 2006 s. 638 samt NJA 

2008 s. 733. Beträffande DCFR se NJA 2014 s.272, NJA 2013 s.659, NJA 2012 s. 452, NJA 2012 s.597, NJA 2009 s. 
672 och NJA 2010 s.629.  
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2. Preskription 

2.1 Preskriptionens syfte 

Innan en analys av möjligheten att avtala preskriptionstid görs måste en 

förståelse för preskriptionsinstitutets allmänna syfte finnas. Nordling har skrivit 

en av de äldre avhandlingarna som behandlar preskriptionsinstitutet i modern 

tid. I sin avhandling Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt 

utgiven 1877 talar han om preskription och frihetskänsla. Enligt honom måste 

grunden för preskriptionen sökas hos den part som får en förmån av att 

preskription inträffar.10  Förmånen är den frihetskänsla som gäldenären 

upplever då han blir kvitt en skuldförpliktelse. Nordling intresserade sig för 

växelverkan mellan borgenärens lagliga möjligheter att driva in fordran under 

preskriptionstiden mot det tillstånd som inträffar efter preskriptionen då 

rättsordningen istället stöder gäldenären i dennes rätt att undslippa fordringen. 

Denna typ av passivitet och skuldaspekt som Nordling beskriver sägs ha legat 

till grund för preskription sedan 1600-talet.11   

Nordling följdes upp av Fehr som med sin skrift Bidrag till läran om 

fordringspreskription enligt svensk rätt, utgiven 1913, delar upp den svenska 

preskriptionen i en privaträttslig och en processrättslig del. Fehr ansåg att 

utgångspunkten ligger i den grundläggande frågan om bevisningens avtagande 

tillförlitlighet och såg till det allmännas intresse av att inte besväras av 

rättegångar med alltför gamla bevismedel. Han beskrev att bevismedel oftast 

består av papper som bleknar eller förkommer och ansåg att det därför finns en 

gräns för när en fordring senast bör kunna göras gällande. 12  I likhet med 

Nordling pekade Fehr på gäldenärens rätt till ett slutdatum för att inte behöva 

spara verifikationer på betalning i obegränsad tid.13 

                                                           
10Jacobson, Herbert, Preskriptionens funktioner: fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ 

belysning, eddy.se], Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005[Visby, 2005, s.72 med hänvisning till Nordling 
Nordling, E. V., Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt: inbjudningsskrift till juris doktors 

promotionen i Upsala den 6 september 1877, Stockholm, 1877 s. 34 
11Jacobson, Herbert, Preskriptionens funktioner: fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ 
belysning, eddy.se], Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005[Visby, 2005], s. 73 
12Fehr, Martin, Bidrag till läran om fordringspreskription enligt svensk rätt, Uppsala, 1913 s. 14 
13Jacobson, Herbert, Preskriptionens funktioner: fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ 
belysning, eddy.se], Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005[Visby, 2005], s.75 



 

12 
 

Senare behandlade Lundstedt preskriptionens syfte i sin samling med 

nedtecknade föreläsningar. Han avvisade då föregångarnas tankar om en 

preskription till förmån för gäldenären och framhöll att fordringsrätten 

ursprungligen syftat till att tillvarata allmänna samhällsekonomiska intressen.14 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör osäkra fordringar undvikas.  En 

fordran som i åratal legat i dvala, bortglömd av både borgenär och gäldenär, 

och som plötsligt kan göras gällande leder till samhällsoro. 

Preskriptionsreglerna fyller även en viktig funktion enligt Lundstedt då de 

leder till att onödiga rättsprocesser undviks. Även Rodhe framhöll att 

bevismedlets försämring och gäldenärens svårighet att avvärja krav efter 

mycket lång tid är den huvudsakliga funktionen för preskriptionsinstitutet.15  

Lindskog var den första att, i sin omfattande avhandling: Preskription: om 

civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, behandla den allmänna 

preskriptionen efter det att preskriptionslagen trädde i kraft. Lindskog delar 

upp syftet med preskriptionsinstitutet i partsintressen och samhälleliga 

funktioner. 16 Partsintresset består dels av borgenärens intresse av att värna om 

sin materiella rätt och möjlighet till enkla preskriptions avbrott, dels av 

gäldenärens intresse av att inte behöva spara bevismedel på betalningar efter 

viss tid (befriandeintresse) och att inte riskera att bli överrumplad av materiellt 

tveksamma fordringar efter en längre tids passivitet från borgenären 

(klargörandeintresset).17 Det ligger enligt Lindskog i det allmännas intresse att 

domstolar inte ska behöva hantera gamla och osäkra bevismedel eftersom det 

kan påverka förtroendet för domstolarna (bevisbegränsning), att 

skuldförhållanden inte löper på obegränsad tid utan kan regleras eller upphöra 

inom en rimlig tid (avvecklingsfunktion) och att ett visst rättsförhållande kan 

presumeras om inte rättsfakta tyder på ett annat rättsläge.  

                                                           
14Lundstedt, Vilhelm, Allmän obligationsrätt. Senare delen, Anteckningar efter professor Vilhelm Lundstedts kurs 

höstterminen 1937, Juridiska föreningen, Uppsala, 1938 s.145 
15 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, [2. tr.], Norstedt, Stockholm, 1984[1956] s.650 
16 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.50 ff. 
17 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.50 ff. 
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Kort efter Lindskogs publikation utkom Jacobsson med en omfattande 

komparativ doktorsavhandling om preskriptionens funktioner.18 Jacobsson 

framhåller att det i svensk rätt främjar gäldenären att det finns en tidig 

utgångspunkt för preskriptionstiden samtidigt som den relativt långa 

preskriptionstiden och möjligheten till preskriptionsavbrott underlättar för 

borgenären att bevaka sina fordringar.  

Sammanfattningsvis förekommer tre tydliga syften med preskriptionsinstitutet:  

1. Att begränsa möjligheterna av att bevismedlets kvalitet försämras. För 

att kunna påvisa att en fordran betalats krävs bevismedel. Bevisningens 

kvalitet försämras var efter åren går, det bör därför finnas gränser för 

hur lång preskriptionstiden kan vara. 

 

2. Att undvika onödigt långa och kostsamma rättegångar på grund av 

bristande bevisning. I och med att bevismedlet försämras så uppstår 

samhällsekonomiska konsekvenser i form av rättsprocesser.  

 

3. Att avveckling av skuldförhållandet sker. Gäldenären har ett intresse av 

att det finns en tidpunkt då en ej åberopad fordran preskriberas och 

bevismedel kan slängas.  

2.2 Allmänt om preskription 

Att preskription inträffar innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin 

fordran. I princip alla betalningsanspråk kan bli föremål för preskription. 

Fortsättningsvis kommer den typ av fordring som åsyftas vara 

garantiutfästelser kopplade till fel i lös egendom. Det som åsyftas med 

preskription är förlust av både talerätten och den materiella rättigheten.19  

Huvudregeln för fodringar mellan kommersiella parter är att en fordran 

preskriberas tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts 

dessförinnan genom ett preskriptionsavbrott 2 § PreskL. Om preskription har 

avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid, 
                                                           
18 Jacobson, Herbert, Preskriptionens funktioner: fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ 

belysning, eddy.se], Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005[Visby, 2005] 
19 Jacobson, Herbert, Preskriptionens funktioner: fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ 
belysning, eddy.se], Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005[Visby, 2005], s. 337 
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enligt huvudregeln, från dagen för avbrottet 6 § PreskL. Att avtala om att en 

fordran inte ska preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat 

sätt än som föreskrivs i preskriptionslagen är ogiltigt 12 § st 1 PreskL. 

Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en fordran som 

avser konsumentfodringar, 12 § st 2 PreskL.  

2.2.1 Preskriptionstidens startpunkt 

2 § 1 st PreskL anger att ”[e]n fordran preskriberas tio år efter tillkomsten”. En 

ordagrann tolkning av tillkomstrekvisitet i 2 § 1 st PreskL tyder på att 

preskriptionstiden börjar löpa den dag fordran har uppkommit. Problematiken 

med den ordagranna tolkningen av rekvisitet är att alla de rättsfakta som 

tillsammans grundar en fordring inte behöver inträffa samtidigt. Ett exempel är 

villkorade fordringar så som garantier.20   

Det första rättsfaktumets princip, i vilken en strikt syn på 

bevisbegränsningsfunktionen, talar för att preskriptionstiden börjar löpa redan 

då det första rättsfaktumet som fordran grundas på inträffar.21 Om det första 

rättsfaktumet uppkommer när köpavtalet ingås så tar preskriptionstiden sin 

startpunkt från avtalsdagen. Det kan dock skapa problem för borgenären då det 

innebär att preskriptionstiden börjar löpa innan han i vissa fall ens har en 

fordring. En ensidig utfästelse från gäldenären som utgör en fordring får anses 

tillkommen i och med utfästelsen trotts att den utgör en villkorad fordring i 

form av en garanti.22 Ur ett ändamålsperspektiv kan det argumenteras mot att 

räkna tiden från avtalstidpunkten då detta innebär att utfästelsen kan 

preskriberas innan parterna är medvetna om att de skulle behöva göra den 

gällande.23 Ett annat argument emot det första rättsfaktumets princip är de 

problem som uppstår när avtalstidpunkten är oklar då det resulterar i att 

                                                           
20 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.385 
21 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.386 
22 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.390 
23 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.90 
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tidpunkten för fordrans tillkomst inte tydligt framgår och preskriptionstiden 

startpunkt i och med det blir osäker. 24  

Våra grannländer Finland, Danmark och Norge har alla en preskriptionstid som 

börjar löpa i och med att fordringen kan göras gällande.25 Ett förslag i 

proposition 1976/77:5 om att i Sverige införa en bestämmelse om att 

preskriptionstiden skulle börja löpa först när borgenären kunde göra sin fordran 

gällande blev emellertid nedröstad. Enligt 1977 års departementspromemoria 

ansågs det medföra alldeles för stora nackdelar för affärslivet att ha en sådan 

startpunkt för preskriptionen.26  

2.2.2 Preskriptionsavbrott 

Borgenären använder preskriptionsavbrott för att bevaka sin fordran. Genom 

att göra ett preskriptionsavbrott kan borgenären få tillstånd en ny 

preskriptionstid. Preskriptionsavbrott innebär att den löpande 

preskriptionstiden stoppas och att en ny preskriptionstid börjar löpa. På så vis 

förhindrar borgenären att fordran preskriberas och gör att han fortfarande kan 

kräva ut fordran från gäldenären. Preskriptionsavbrottet sker genom att 

gäldenären blir uppmärksammad på fordringen genom ett skriftligt krav eller 

genom att borgenären väcker talan vid allmän domstol eller exekutiv 

myndighet. Möjligheterna till preskriptionsavbrott är begränsade till de 

åtgärder som framgår i 5 § PreskL och kan inte ändras eller tas bort genom 

avtal vilket framgår i förbudsreglerna i 12 § PreskL. Även gäldenärens 

erkännande av skulden leder till rättsföljden preskriptionsavbrott 5 § p 1 

PreskL. Erkännandet sker genom att gäldenären till borgenären garanterar 

betalning eller på annat sätt exempelvis genom räntebetalning eller amortering 

av fordran visar sin betalningsvilja eller i vart fall en bekräftelse av 

skuldförhållandet.  

Om parterna inom ramen för ett avtalsförhållande handlar löpande med 

varandra kan parternas agerande leda till att det sker ett kontinuerligt 

                                                           
24 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.23 
25 Baserad på de uppgifter som framkom i Finansinspektionens promemoria, Preskription - en studie av reglerna i 

Sverige och i sex andra länder (Dnr 05-8352-399), sammanställd 2005-12-15 på uppdrag av Annina H Persson och 

Göran Millqvist vid Stockholms Universitet.  Uppdatering har dock skett avseende danskrätt. 
26 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.23 
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preskriptionsavbrytande erkännande av förpliktelser. 27  Vid exempelvis ett 

köpavtal i vilken det ingår en garantiutfästelse så består handlingen vanligtvis 

av ett prestationsutbyte vid själva köpet, saken byts mot pengar, men fram till 

dess att en omständighet som kan göra garantin gällande inträffar så förhåller 

sig parterna passiva.  Då preskriptionsavbrott förutsätter någon typ av handling 

så kommer den part som har förmån av garantin behöva vaka över sin rätt att 

göra garantin gällande om garantitiden överskrider preskriptionstiden i 2§ 

PreskL. I exemplet förutsätts att avtal om preskription är ogiltigt och garantin 

träffas av bestämmelserna i den allmänna preskriptionen. 

När preskriptionsavbrottet skett genom gäldenärens erkännande börjar den nya 

preskriptionstiden löpa i samma stund som erkännandet kommit till uttryck, 

detta trots att det först senare kommer till borgenärens kännedom.28 Då det är 

borgenären som bryter preskriptionstiden genom skriftlig erinran eller rättsliga 

åtgärder krävs det dock inte att gäldenären tagit del av meddelandet för att en 

ny preskriptionstid ska börja löpa. 29 Det räcker med att meddelandet kommit 

gäldenären tillhanda. 30  Borgenären behöver inte visa att gäldenären efter att ha 

tagit emot brevet också rent faktiskt har tagit del av dess innehåll. Detta kan ur 

ett gäldenärsperspektiv verka strängt, men syftet med bestämmelsen är att 

gäldenären inte ska kunna undkomma sin betalningsförpliktelse genom att 

undvika kontakt med borgenären.31  

2.2.3 Preskriptionstiden efter preskriptionsavbrottet 

Efter ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid att löpa enligt 2 § 

PreskL från dagen för avbrottet 6-7 § PreskL. Huvudregeln i 2 § PreskL 

föreskriver en tioårsfrist innan preskription inträffar. Om det är tillåtet att 

avtala bort huvudregeln och bestämma en längre preskriptionstid får det 

                                                           
27 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.251 
28 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.458-459 
29 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.458-459 
30 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.460   
31 Beviskravet förborgenärens preskriptionsavbrytande är dock högt ställt. Att det är utrett eller ostridigt att ett enstaka 

brev avsänts till gäldenären har normalt inte godtagits som bevis för att gäldenären också mottagit brevet. Detta trots 
att avsändandet i sig är ett starkt belägg för att försändelsen också nått adressaten (NJA 1996 s. 809 och NJA 1998 s. 

750). I NJA 2007 s.157 utredde HD beviskravet när en gäldenär gjort gällande att han inte hade mottagit något av de 

tiotal preskriptionsbrytande brev som borgenären hävdade att han skickat. HD uttalade att det var troligt att något av 
breven som skickats till adressen, på vilken gäldenären var mantalsskriven, borde ha kommit gäldenären tillhanda. 
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effekter på den nya preskriptionstid som börjar löpa efter ett 

preskriptionsavbrott. Frågan är om den nya preskriptionstiden ska presumeras 

ha samma längd som den först avtalade preskriptionstiden eller ska den löpa på 

tio år enligt huvudregeln i 2§ PreskL.  

Är det praktiskt möjligt att den nya preskriptionstiden efter 

preskriptionsavbrottet blir kortare än den avtalade tiden? Det skulle kunna leda 

till missbruk om borgenären genom att göra ett preskriptionsavbrott i början av 

en avtalad ursprunglig preskriptionstid och genom preskriptionsavbrottet korta 

ner preskriptionstiden från en avtalad ursprunglig tjugoårig preskriptionstid till 

en ny tioårig preskriptionstid. Lindskog anser att frågan om den nya 

preskriptionstidens längd ska lösas efter ett ändamålsövervägande.32 Som 

konstaterades i avsnitt 2.1 så är ändamålet med preskriptionsavbrott att ge 

borgenären en möjlighet att bevaka sitt fordringsanspråk gentemot gäldenären. 

Att göra preskriptionsavbrott ligger alltså ursprungligen i borgenärensintresse.  

I de fall B ger A en femton år lång garanti kan den nya preskriptionstidens 

längd få stor betydelse för parterna. Om vi tänker oss i ett första scenario att 

den allmänna tioårsfristen gäller för en ny löptid så innebär det att endera 

parten kan gå in och ändra preskriptionstiden. B kan exempelvis en mycket 

kort tid efter avtalstidpunkten göra ett preskriptionsavbrott och på så vis korta 

ner garantins giltighet genom att låta garantiutfästelsen preskriberas efter tio år 

istället för femton år. Det ligger då i As intresse att bevaka preskriptionstiden 

och, i de fall B kortat ner preskriptionens löptid, göra ett eget 

preskriptionsavbrott fem år efter garantiutfästelsen för att återgå till den 

ursprungliga preskriptionstiden. Möjligheten att enskilt kunna ändra 

avtalsförpliktelser rimmar illa med principen om avtalsfrihet (se avsnitt 3).  

 

                                                           
32 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.633 
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3. Avtalsfrihet 

En grundläggande princip i den svenska avtalsrätten är principen om 

avtalsfrihet. Utgångspunkten för avtalsfriheten är att det är fritt att välja vem 

man vill ingå avtal med och om vad. Principen om avtalsfrihet står inte i någon 

lag. Rätten för parterna att avtala om vad de vill är begränsad av indispositiv 

lagstiftning. 

3.1 Att avtala om preskriptionstid 

Parterna har enligt principen om avtalsfrihet rätt att avtala om garanti. Frågan 

är dock om det i preskriptionslagen finns någon begränsning av avtalsfriheten 

vad gäller allmän preskription och om det i praktiken finns ett behov av att ge 

gäldenären en möjlighet att kunna medge förlängning av tiden för den 

allmänna preskriptionen? De intressen som är knutna till den allmänna 

preskriptionen talar mot ett förlängningsmedgivande (se avsnitt 2.1). Det ligger 

i gäldenärens intresse att fodringen kan preskriberas. Borgenären i sin tur har 

redan en möjlighet undvika tidsnöd genom en skriftlig erinran genom vilken en 

ny preskription börjar löpa (se avsnitt 2.2.3).  

Ett behov av att kunna avtala om längre preskriptionstid kan emellertid uppstå i 

de fall gäldenären har medgett en förlängning av preskriptionstiden och 

borgenären i och med det låtit bli att verkställa ett preskriptionsavbrott.33 Dock 

kan man i det fallet argumentera för borgenärens möjlighet att förlänga 

preskriptionstiden genom preskriptionsavbrott. Enligt Lindskog saknar 

argumentet relevans för frågan om gäldenärens rätt till 

förlängningsmedgivande då det inte föreligger ett absolut hinder mot att 

gäldenären kan göra ett förlängningsmedgivande.34 Han menar att även om 

avtalsfriheten inte uttrycks i lagtexten så har lagstiftaren förutsatt att 

preskriptionstiden ska kunna förlängas genom avtal i och med sitt uttalande i 

proposition 1979/80:119.35 I propositionen står det att ”[i] fråga om andra 

fordringar föreskrivs ingen begränsning av rätten att träffa avtal om längre 

                                                           
33 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.497 
34 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.498 
35 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.630 
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preskriptionstid än tio år. Ett avtal som föreskriver en mycket lång 

preskriptionstid kan emellertid framstå som oskäligt. Det kan då jämkas eller 

lämnas utan avseende med stöd av generalklausulen i 36 § avtalslagen”36 

I förordningen [1862:10 s.1] om tioårig preskription och om kallelse på okända 

borgenärer (preskriptionsförordningen), liksom i nuvarande PreskL, saknades 

det en uttrycklig bestämmelse om parternas rätt att avtala om preskription. 

Dock förekom det redan innan preskriptionsförordningens tillkomst uttalanden 

om att legala preskriptionstider inte kunde förlängas eller upphävas. Lindblad 

uttalade i sin skrift som utkom 1843 att ”den af enskilda stadgade 

prescriptionstid, bör i förbigående anmärkas, att legala prescriptionstider icke i 

allmänhet derigenom synas kunna förlängas eller upphäfvas. Vid motsatt 

förhållande skulle den säkerhet i rättigheten som åsyftas genom Lagens 

föreskrifter om deras bevakande inom viss tid, till betydlig del förfelas”.37 

I NJA 1919 s. 457 presumerades att avtal om längre preskriptionstid än tio år är 

ogiltiga enligt preskriptionsförordningen.38 I fallet hade en borgensman iklätt 

sig en betalningsskyldighet ”intill dess full likvid sker, utan avseende  å vad i 

fråga om tid för kravs anställande och ny borgens anskaffande finnes i lag 

stadgat”. HD ansåg inte att skrivelsen kunde frita borgenären från att ”inom 

laga tid bevaka sin fordran”. I motsatts till Lindskogs uttalande i föregående 

stycke så ansågs det inte finnas ett behov av att kunna förlänga tiden utöver den 

allmänna preskriptionstiden.  

Hasselrot argumenterar för ogiltighet av preskriptionsavtal i 

preskriptionsförordningen enligt följande: ”överenskommelse, varigenom 

gäldenären helt eller delvis avsäger sig förmånen att åberopa sig på 

ifrågavarande preskription, är icke giltig. Preskriptionstiden har bestäms till 

åstadkommande av reda och ordning och till undvikande av svårlösta 

rättegångar. Den har sålunda sin grund jämväl i ett allmänt intresse. Satsen 

                                                           
36 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.103  
37 Lindblad, Johan Christofer, Om prescription enligt Sveriges lag, 2., omarb. uppl., Uppsala, 1843 s. 2 
38 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedt, Stockholm, 1956 s.668 och Hasselrot, Berndt, Några spörsmål ang. 

preskription, årsstämning, avtals slutande, avbetalningsköp, konkurrensklausuler, auktion samt legoavtal ang. 
jordbruksinventarium., Malmö, 1925 s.77 
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”förord bryter lag” bör därför här sakna tillämpning”.39  Hasselrot får medhåll 

av Rodhe: ”[r]egeln om tioårspreskription är tvingande såtillvida som avtal om 

längre preskriptionstid liksom avtal att preskription ej alls skall ske äro 

ogiltiga.”40 Både Hasselrot och Rohde grundar sitt ställningstagande på ovan 

refererade NJA 1919 s.457. 

Enligt lagrådets remiss till nuvarande lag strider själva avtalsfriheten i fråga om 

preskription mot vad som utgör grundtanken med preskriptionsinstitutet. 

Lagrådet föreslog istället att ett uttryckligt förbud mot avtala om längre 

preskriptionstid skulle införas i 12 § PreskL.41 Lagrådet uttalade även att det 

förbud mot avtal om längre preskriptionstid som varit gällande rätt i och med 

preskriptionsförordningen inte hade medfört några nackdelar.42 

I proposition 1979/80:119 bemötte dåvarande justitiedepartement lagrådets 

kritik med att det ”[i] långvariga affärsförbindelser finns […] ett berättigat 

intresse av att kunna träffa avtal om längre preskriptionstid än tio år, t.ex. när 

det gäller villkorade fordringar eller fordringar som förfaller till betalning 

senare än tio år efter tillkomsten.” 43  Sedan tillade de att risken för att 

avtalsfriheten ska komma att missbrukas är mycket liten i och med att ett avtal 

som föreskriver en lång preskriptionstid kan angripas med stöd av 36 § 

avtalslagen, om detta avtalsvillkor skulle framstå som oskäligt.44   

Lindskog menar att äldre rätts inställning till avtal om preskriptionstid kan 

grunda sig på paradoxen som uppstår om man tänker sig att även avtal om 

längre preskriptionstid kan bli föremål för preskription om preskriptionen inte 

bryts inom tio årsfristen. Han tillägger - i motsats till lagrådets uttalande i 

förarbetena - att ”preskription är ett civilrättsligt institut och borde som sådant, 

kan man tycka, vara föremål för avtalsfrihet.”45  

                                                           
39 Hasselrot, Berndt, Några spörsmål ang. preskription, årsstämning, avtals slutande, avbetalningsköp, 

konkurrensklausuler, auktion samt legoavtal ang. jordbruksinventarium., Malmö, 1925 s.77 
40 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedt, Stockholm, 1956 s.668 
41 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s. 176 
42 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s. 176 
43 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s. 192-193 
44 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s. 192-193 
45 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.627 
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Runesson har i en nyligen utkommen bok, om Licens till patent och 

företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, uttalat att ”[a]vtal om längre 

preskriptionstid är ogiltiga”46 och hänvisat till Lindskog.47 I början av stycket 

som Runesson hänvisat till skriver Lindskog att ”[v]ad gäller de intressen och 

funktioner som är knutna till den allmänna preskriptionen talar främst 

bevisbegränsningsfunktionen men också avvecklingsfunktionen mot att ett 

förlängningsmedgivande anses verksamt.”.48 Efter de första raden vänder dock 

Lindskog i sitt resonemang och tar en tydlig ställning för avtalsfrihet.49 

Runessons ställningstagande och hänvisning visar tydligt på den förvirring som 

råder efter förarbetsuttalandena avseende avtal om preskription.50 I det kapitlet 

Runesson hänvisar till punktar Lindskog upp tre skäl till varför avtalsfrihet ska 

få råda på preskriptionens område: 

1. det strider inte mot lagstiftarens värderingar, och 

2. borgenären kan komma att lida en rättsförlust om han förlitar sig på 

gäldenärens förlängningsmedgivande samt att 

3. avtalsfriheten bör upprätthållas så långt som möjligt. 

3.2 Begränsning av avtalsfriheten avseende preskriptionstid 

Är möjligheten att avtala om preskriptionstid i kommersiella avtal begränsad? I 

förarbetsuttalandena föreskrivs ingen begränsning av rätten att träffa avtal om 

längre preskriptionstid. 51 Det vill säga att det inte föreligger någon 

preskriptionsrättslig begränsning av möjligheten att avtala om preskriptionstid. 

Tidigare har vi talat om bevismedlens bristande kvalitet och de 

rättsekonomiska kostnader det medför avseende svårlösliga rättsprocesser att 

låta en lång preskriptionstid löpa enligt detta uttalanden så ska vi bort se från 

                                                           
46 Runesson, M Eric, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2014 s.232 (hänvisning i fotnot 13 ”se Lindskog”) 
47 Runesson har hänvisat i fotnot 13 ”se Lindskog s. 498 f.” 
48 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s 498 
49 Jacobson delar Lindskogs syn på avtalsfriheten, se Jacobson, Herbert, Preskriptionens funktioner: fordringsrättsliga 
och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning, eddy.se], Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 

2005[Visby, 2005], s, s. 391 
50 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s. 192-193 
51 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.103  
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de argumenten och inte låta dem färga vår bedömning av hur lång tiden kan 

vara. 

Lindskog anser att det är ”uppenbart att förlängningen inte kan göras hur lång 

som helst”52 då det i praktiken leder till att parterna avtalar bort den allmänna 

preskriptionen i strid med förbudet i 12 § PreskL. En lämplig preskriptionstid 

kan variera från fall till fall då ”omständigheterna i det enskilda fallet kan 

föranleda ett behov av en lång preskriptionstid och också vara sådant att de 

negativa effekterna av det är begränsade. Det motiverar givetvis godtagandet 

av en längre preskriptionstid än när förhållandet är det motsatta”.53 Ett 

förlängningsmedgivande som gäldenären gör enskilt ska ha en yttre tidsgräns 

på tio år emedan en avtalad preskriptionstid maximalt ska göras så lång som 

avtalsrätten tillåter.54 Ett verktyg som emellertid erbjuds i det fall ett avtal om 

preskriptionstid framstår som oskäligt är generalklausulen i 36 § AvtL. En 

mycket lång preskriptionstid kan jämkas eller lämnas utan avseende med stöd 

av generalklausulen. 55  

3.3 Vad utgör en skälig preskriptionstid enligt 36 § AvtL 

Varför är frågan om 36 § AvtL relevant för frågan om preskriptionstidens 

längd? Bedömningen av vad som kan komma att utgöra en oskäligt lång 

preskriptionstid ska göras från fall till fall. En längre preskriptionstid kan 

behövas i det enskilda fallet. Syftet med generalklausulen i 36 § AvtL är att ge 

domstolarna vidgade möjligheter att ingripa i avtalsförhållanden. I fallet med 

preskriptionstidenslängd har förarbetsuttalandena föreskrivit att avtal om 

preskriptionstidenslängd endast kan angripas med 36 § AvtL. I en 

skälighetsbedömning enligt 36 § AvtL ingår en avvägning mellan å ena sidan 

den klagandesbehov av skydd och å andra sidan parternas uttalade syfte med 

avtalet, avtalskonsekvenserna är en risk som vardera avtalsparten bör stå. 36 § 

                                                           
52 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.499 
53 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.630 
54 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.499 
55 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.103 Se även lagrådet (s.176) och 

Departementschefens (s. 192) kommentar angående möjligheten att avtala om en längre preskriptionstid än tio år samt 
möjligheten att använda 36§ AvtL för att förhindra oskäligt långa preskriptionstider. 
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AvtL ska inte bara kunna förhindra tillämpning i ett särskilt fall utan kan även 

ändra avtalets innehåll så att resultatet inte längre framstår som orimligt.  

Tidigare har tillämpning av 36 § AvtL i kommersiella avtal varit mycket 

restriktiv och oskäliga avtalsvillkor i princip aldrig jämkats mellan 

kommersiella parter. Enligt Ramberg har dock attityden mot användningen av 

36 § AvtL förändrats och det finns nu exempel på att argument om oskäliga 

avtalsvillkor kan nå framgång i kommersiella avtalsförhållanden mellan stora 

företag. 56 En part som gör gällande att ett avtal eller villkor ska jämkas eller 

sättas åsido har en tung väg att gå, men kan nå framgång om han övertygande 

visar på faktiska och rättsliga omständigheter som talar för att en jämkning ska 

ske. Den part som vill göra ett avtal gällande måste lägga fram en förklaring till 

varför avtalets innehåll är rimligt och kan inte endast förlita sig på att ett 

ingånget avtal ska hållas.  

3.3.1 En skälig yttersta preskriptionstid 

Med utgångspunkt i Lindskogs uttalande om att det föreligger ”en obestämd 

men dock yttersta gräns för den tilltänkta förlängningen av preskriptionstiden” 

57 kommer jag i detta följande avsnitt undersöka vad som skulle kunna tänkas 

utgöra denna diffusa tidpunkt som avgör gränsen mellan tillåtet och otillåtet. 

Det framgår inte om Lindskog grundar detta antagande på förbudet mot att 

avtala bort preskriptionen i 12 § PreskL eller oskälighet enligt 36 § AvtL. Med 

avseende på oskälighetsbegreppet i 36 § AvtL har Lindskog tidigare uttalat att 

vad gäller kommersiella avtala får skäligheten ”bedömas i ljuset av den 

avtalsrättsliga grundideologin, enkannerligen det marknadsekonomiska 

systemet. Med den utgångspunkten bör alla avtalsrättsliga regler och principer i 

första hand syfta till att verka marknadsfrämjande.”58 För att finna en yttersta 

tidpunkt för preskriptionen som främjar en ekonomisk välfärd och enligt en 

rättsekonomismetod är acceptabel ur ett samhällsperspektiv börjar jag med att 

göra en utblick mot lösningar utanför Sverige för att se hur man där har löst 

problemet. 

                                                           
56 Ramberg, Christina. Oskäliga kommersiella avtal, Blendow LexNova, januari 2012 
57Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.629 

58 Lindskog, Stefan Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen, Juridisk Tidskrift Artikel Nr 2 2005/06 s. 275 
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Trots att preskription av rättigheter och skyldigheter förekommer i alla 

rättssystem så varierar startpunkten och längden av preskriptionen. 

Skillnaderna sträcker sig från ett år upp till trettio år mellan olika länder.59   

Illustrativ utblick i norra Europa 

Vid en ytlig illustrativ jämförelse med de preskriptionsbestämmelser som 

förekommer i norra Europa kommer man fram till en liknande slutsats.60 De 

allmänna preskriptionsreglerna i Norge, Danmark, Finland, Frankrike, 

Tyskland och Österrike varierar mellan tre och trettio år. Även här är 

skillnaden mot svenskrätt vad avser preskriptionens startpunkt och längd.  I 

norsk, dansk och finsk rätt räknas fristen från den dag då borgenären tidigast 

har rätt att kräva fullbordan och den allmänna preskriptionstiden för alla 

fordringar är tre år.61 I tyskrätt är den allmänna preskriptionstiden tre år.62 I 

franskrätt är preskriptionstiden trettio år räknat från den tidpunkt då borgenären 

tidigast kunde vidta rättsliga åtgärder för att få fordran verkställt om ingen 

särskild regel är tillämplig i det enskilda fallet.63 För kommersiella fordringar 

löper en tioårig preskriptionstid med start vid förfallotidpunkten eller den 

tidpunkt då fordran tidigast kunde göras gällande.64 I Österrikisk rätt är 

huvudregeln avseende preskriptionstiden trettio år.65  

Preskription i internationell kontraktsrätt 

UNIDROIT delar upp preskriptionstiden i två led (1) den allmänna 

preskriptionstiden är tre år från det att fordringen kan göras gällande, men den 

(2) maximala preskriptionstiden är tio år från det att borgenären vetat, eller 

borde vetat om, omständigheterna rörande fordringen.66 Det är tillåtet att avtala 

om preskriptionstiden men avtalsrätten begränsas genom att den allmänna 

                                                           
59 United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods kan ses som ett försök till en 

internationell harmonisering av preskriptionsbestämmelserna nivå tyvärr är dokumentet endast tillämpligt på köp som 

omfattas av CISG. 
60 Baserad på de uppgifter som framkom i Finansinspektionens promemoria, Preskription - en studie av reglerna i 

Sverige och i sex andra länder (Dnr 05-8352-399), sammanställd 2005-12-15 på uppdrag av Annina H Persson och 

Göran Millqvist vid Stockholms Universitet.   
61 Norskrätt: foreldelsesloven 2 §; Danskrätt: nye forældelseslov, lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af 

fordringer 2-3 §; Finskrätt: Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728, 3§ 
62 The Bürgerliches Gesetzbuch 195 § 
63 Code civil art. 2262 
64 Code de commerce art. 110-4 
65 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 1478-1479 §§ 
66 UNIDROIT art 10.2 
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preskriptionstiden inte kan kortas ner till mindre än ett år och maxtiden inte 

kan bli kortare än fyra år och förlängd till mer än femton år.67 Eftersom 

UNIDROITs principer endast är tillämpliga på internationella avtal mellan 

näringsidkare, vilka inte är i behov av skydd, så är det möjligt för parterna att 

genom avtala anpassa preskriptionstiden efter eget behov.68Genom att ange 

klara rikt linjer för kortaste och längsta perioden avser UNIDROIT förebygga 

risken för att en styrkemässigt starkare part skulle missbruka avtalsfriheten.69 

Preskriptionstid enligt europeisk kontraktsrätt 

PECL är en samling avtalsrättsliga principer som är tänkta att utgöra grund för 

en gemensam europeisk avtalsrätt. I PECL föreskrivs en rätt att avtala om 

kortare och längre preskriptionstid.70 Tiden får inte vara kortare än ett år eller 

längre än trettio år efter att fordran kan göras gällande.71 I DCFR finns 

bestämmelserna i PECL inarbetade, dock med förändringar i såväl substans 

som terminologi. DCFR kan sägas utgöra en för Europa avsedd modelllag för 

civilrättsliga frågor. Utgångspunkten är en treårig preskription, men avtal om 

preskription är i princip tillåtet om den inte är kortare än ett år eller längre än 

trettio år.72  

En skälig yttersta preskriptionstid 

Svensk preskription är i många delar väsensskild från övriga närliggande 

rättssystem vilket blir särskilt påtagligt vid en jämförelse. Det är främst två 

stora skillnader som förekommer mellan svenskrätt, andra nordeuropeiska 

länder och de internationella instrumenten (UNIDROIT, PECL och DCFR): 

1. alla föreskriver en, i förhållande till svenskrätt (avsnitt 2.2), kort allmän 

preskriptionstid på tre år, och 

                                                           
67 UNIDROIT art. 10.3  
68 UNIDROIT Principles of International commercial contracts 2010, International institute for the unification of 

privatelaw (UNIDROIT), Rome 2010, s. 351 
69 UNIDROIT Principles of International commercial contracts 2010, International institute for the unification of 
privatelaw (UNIDROIT), Rome 2010, s. 352 
70 PECL art 14:601 - 706 (1) 
71 PECL art 14:601 - 707 (2) och PECL art 14:203 
72 DCFR III art 7:201 och art 7:601 
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2. preskriptionstiden börjar dock löpa först då fordringen kan göras gällande 

det vill säga att en fordran, till skillnad från i svenskrätt (avsnitt 2.2.1), inte kan 

preskriberas innan den kan göras gällande.  

Jag har tidigare fört ett resonemang om de rättspolitiska syften som legat 

bakom införandet av avtalsfriheten avseende avtal om preskriptionstid i 

förarbetena till preskriptionslagen. Det främsta argumentet för att ändra 

gällande rätt och introducera avtalsfrihet torde vara att det underlättar för 

handeln. Handel underlättas genom att undanröja existerande hinder bland 

annat genom metoder som avreglering, internationell harmonisering och 

standardisering. Utifrån det perspektivet skulle en yttersta tidpunkt kunna dras 

vid trettio år då detta har bedömts, av flertalet andra rättssystem och 

modellagar, som en passande yttersta gräns för preskriptionstid.73 

Internationella instrument så som DCFR kan ”tjäna som ett jämförelseunderlag 

och ibland även som beskrivning av vad som får anses gälla även i Sverige, 

trots att avtalsbestämmelser på området saknas. De kan också vara till hjälp för 

avtalsskrivaren när denne är i behov av att identifiera de frågeställningar som 

bör regleras i ett avtal och välja lämpliga lösningar.”74 Gäller detta även i de 

fall den svenska rätten i sin systematisering skiljer sig åt från 

jämförelseunderlaget? Det är omdiskuterat på vilket sätt HD egentligen använt 

sig av de internationella instrumenten i den frågan tycks olika uppfattningar 

råda om de ska ses som en rättskälla eller en inspirationskälla. Om den svenska 

lagstiftaren eftersträvar en enhetlig och harmoniserad preskriptionsreglering 

utgör de internationella instrumenten en god grund inspirations grund att utgå 

från. Att DCFR i vissa fall används som inspiration framgår bland annat av 

NJA 2009 s. 672 i vilken HD tog vägledning för vad som kan anses som skälig 

uppsägningstid från DCFR och skrev att det ”bör i huvudsak vara sådana 

omständigheter som nämns i IV.E.-2:302 DCFR”.75 När det gäller 

avtalstolkning så har DCFR följaktligen relativt stort inflytande, det råder dock 

stor skillnad mellan avtalstolkning och preskription vilket även tidigare 

                                                           
73 Se avsnitten om Frankrike och Österrike samt PECL och DCFR 
74 Herre, Johnny. DCFR och svensk rätt, Svensk Juristtidning, 2012 s. 933  
75 Frågan i målet var om Malmbergsbagarn varit skyldig att iaktta uppsägningstid eller om de kunde säga upp avtalet 

till omedelbart upphörande. Om uppsägningstid skulle vidtas hur lång denna skulle ha varit. Avtal som innehåller 

annan än skälig uppsägningstid kan beroende på omständigheterna jämkas med tillämpning av 36 § avtalslagen (jfr 
NJA 2008 s. 24). 
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framförts. Dock hävdar förarbetsuttalandena att det inte råder något hinder för 

avtalet om preskriptionstid ur preskriptionsrättsligt hänseende utan att den 

grundläggande allmänna avtalsfrihetsprincipen råder.76  

                                                           
76 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.103 Se även lagrådet (s.176) och 

Departementschefens (s. 192) kommentar angående möjligheten att avtala om en längre preskriptionstid än tio år samt 
möjligheten att använda 36§ AvtL för att förhindra oskäligt långa preskriptionstider. 
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4. Garantitid 

Preskriptionslagen saknar formkrav för avtal om preskription. Endast 

rättigheter och skyldigheter som uttryckts i ett kontrakt kan påverka 

preskriptionstiden.77 De lege ferenda borde garantitider medföra en nödvändig 

och självklar förlängning av preskriptionstiden i det fall att det 2 § PreskL är 

dispositiv, men utifrån förarbetsuttalandet ”[o]m fodringen förfaller 

tillbetalning senare än tio år från dess tillkomst så kommer den att preskriberas 

om inget preskriptionsavbrott görs inom tio årsfristen”78 är det tveksamt om så 

är fallet. Är det därmed tillräckligt att parterna kommit överens om en 

garantitid på femton år för att avtala bort den allmänna preskriptionstiden i 2 § 

PreskL?  

I det fall säljaren åtagit sig ett ansvar för varans funktionsduglighet under 

garantitiden omfattas garantin av 21 § KöpL. Har säljaren lämnat en 

tidsbestämd funktionsgaranti sträcker sig säljarens felansvar tidsmässigt längre 

än endast fram till överlämnandet av varan till köparen. Vilka rättsverkningar 

som följer av en garanti beror på hur garantin är formulerad. När en förpliktelse 

tar sig formen av en garanti blir den per automatik sträng för den som uttalat 

den.79  Enligt de köprättsliga preskriptionsreglerna i 32 § 2 st KöpL måste 

köparen reklamera varan inom två år om inte annat framgår av en av säljaren 

utfäst garanti. Säljaren kan genom en garanti åta sig att svara för fel under en 

längre period än två år från avlämnandet.80 Genom avtalsfriheten i 3 § KöpL 

kan de köprättsliga preskriptionsreglerna, i form av reklamation, avtalas bort 

och ersättas av preskriptionen i PreskL. Enligt 1 § PreskL är lagen tillämplig på 

preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som särskilt 

föreskrivet.  

I NJA 1985 s. 397 II uttalar HD om preskriptionstid och garanti i samband med 

ett entreprenadfall att ”det förhållandet att parterna bestämt en viss garantitid 

inte i sig innebär att garantitidens utgång skall medföra preskriptionsverkan”. 

                                                           
77 Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s.256 f 
78 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.23 
79 Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H., Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen, 5., 

[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.110 
80 Riksdagens proposition 1988/89: 76, om ny köplag. Stockholm. s.124-125 ang 32§ 
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Visserligen rör det sig i detta fall om ett entreprenadförhållande i vilket det är 

vanligt förekommande med ansvarsbegränsningar under arbetets olika etapper 

vilka kan vara av varierande omfång, men vid bedömningen om garantitider 

bör en avvägning göras mellan olika intressen där köparens befogade tillit till 

att han kan göra anspråket. 
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5. Avslutande sammanfattning 

5.1 Är det tillåtet att avtala om en preskription som är längre än tio 

år? 

Svaret på frågeställningen om det är möjligt att avtala om en preskriptionstid 

som är längre än tio år i kommersiella avtal står och faller med 

förarbetsuttalandena.81 Enligt förarbetet föreskrivs ingen begränsning av rätten 

att träffa avtal om längre preskriptionstid än tio år.82  Ett förbud mot avtal om 

längre preskriptionstid skulle kunna medföra olägenheter. I långvariga 

affärsförbindelser finns det ibland ett berättigat intresse av att kunna träffa 

avtal om längre preskriptionstid än tio år, t.ex. när det gäller villkorade 

fordringar eller fordringar som förfaller till betalning senare än tio år efter 

tillkomsten.83 Enligt lagrådets mening strider dock avtalsfriheten mot 

grundtanken bakom preskriptionsinstitutet och gällande rätt. Grundtanken 

bakom preskriptionsinstitutet är att preskriptionstiden ska löpa så länge 

bevismedlets kvalitet inte försämras och resulterar i samhällsekonomiska 

konsekvenser i form av långa rättsprocesser.  

En tolkning av bestämmelsen i 12§ 2 PreskL skulle kunna leda till en annan 

slutsats än att avtalsfrihet råder. I och med att PreskL föreskriver en 

grundläggande preskriptionstid på tio år i 2 § PreskL, kan den treåriga 

preskriptionstiden för konsumentfordringar i 12 § st 2 PreskL anses endast 

utgöra ett lagstadgat undantag från huvudregeln. Eftersom tioårig 

preskriptionstid utgör huvudregeln för allmän preskription saknas anledning att 

i lagtext föreskriva ett förbud mot en förlängning av den allmänna 

preskriptionstiden, då ett avtal om preskription skulle komma att preskriberas 

efter tio år. 84  

Förarbetena ska beaktas för att finna och tolka lagens ändamål. Det sker genom 

att beakta de uttalanden som lagstiftaren gjort och genom att i viss mån se till 

                                                           
81 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.103 Se även lagrådet (s.176) och 

Departementschefens (s. 192) kommentar angående möjligheten att avtala om en längre preskriptionstid än tio år samt 

möjligheten att använda 36§ AvtL för att förhindra oskäligt långa preskriptionstider. 
82 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.103  
83 Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm, s.193 
84 Se fotnot, Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.630 
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de rättspolitiska värderingar som ligger bakom lagstiftningen. Utifrån en 

ändamålstolkning av förarbetet så strider inte avtal om preskriptionstid mot 

lagstiftarens värderingar. Lagstiftaren har i detta fall även försvarat sin 

ståndpunkt mot kritiken från lagrådet.  

Bakom lagstiftarens uttalanden i förarbetet ligger ett rättspolitiskt övervägande. 

Lagstiftaren har, ur ett rättsekonomiskt perspektiv, ansett det fördelaktigt med 

avtalsfrihet på preskriptionsrättensområde. Avtalsfrihet främjar handeln. Något 

som talar för denna tolkning, av lagstiftarens bakomliggande syfte med 

införandet av avtalsfrihet, är det faktum att en handfull resultatlösa försök till 

en, inom norden och Europa, enhetlig preskriptionsreglering gjordes innan 

nuvarande preskriptionslag trädde i kraft.  En regelrätt lagstiftning i ämnet 

skulle dragit ut på tid och varit resurskostsamt. Lagstiftaren valde att ta en 

genväg genom förarbetena. Jag kallar det genväg då uttalandena gjordes i 

förbigående i en proposition som främst syftade till att reglera 

konsumentfordringar men resulterade i en radikal ändring av gällande rätt.  

5.2 Var går gränsen för en oskäligt lång preskriptionstid? 

Parterna är fria att avtala om längre preskriptionstid än tio år så länge det inte 

är oskäligt enligt 36 § AvtL. En fordran måste kunna preskriberas. Att avtala 

om en mycket lång preskriptionstid är dock detsamma som att avtala bort 

preskriptionen och är därmed detsamma som att bryta mot PreskL.85 

Vad som utgör en skälig avtalstid varierar beroende på omständigheterna i det 

enskilda fallet. En yttersta preskriptionsgräns kan dock synliggöras med ett 

rättsekonomiskt perspektiv. Rätten ska främja ekonomisk välfärd vilket bäst 

uppnås med reglering som främjar handel. Domaren förutsätts agera logiskt 

och kan vid lösning av enskilda fall fylla ut luckor i lagen. 86 Som inspiration 

kan domaren låta sig inspireras av en modellag som är framtagen för att skapa 

harmonisering och enhetlighet. I svårare fall tvingas domaren göra en 

intresseavvägning. Om den svenska lagstiftaren eftersträvar en enhetlig och 

                                                           
85Lindskog, Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.629 

86 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 180 

(Kapitel författare; Vladimir Bastidas Venegas) 
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harmoniserad preskriptionsreglering utgör de internationella instrumenten en 

god grund att utgå från. Det är därför troligt att en yttersta gräns för 

preskriptionen till synes skulle dras någonstans runt trettio år.  
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6. Källförteckning 

6.1 Lag och författningar 

Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(1915:218) 

Köplag (1990:931) 

Preskriptionslag (1981:130) 

6.2 Riksdagstryck 

Riksdagens proposition 1979/80:119. om preskriptionslag, m.m. Stockholm 

Riksdagens proposition 1988/89: 76, om ny köplag. Stockholm  

Regeringskansliets faktapromemoria 2011/12:FPM29, Förordning om en 
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