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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Preskription är ett mycket betydelsefullt rättsligt institut, eftersom det berör alla personer som 

någonsin åtagit sig en förpliktelse. Det berör kort sagt alla människor i ett samhälle.” 

Herbert Jacobson1 

Förpliktelser kan vara av vitt skilda slag, men vanligast förekommande är för-

pliktelsen att prestera i pengar. En penningfordran är därmed en mycket vanlig typ 

av fordran. Förpliktelser kan emellertid komma att upphöra på grund av passivitet 

hos borgenären.2 En fordran preskriberas nämligen om den lagstadgade tidsfristen 

för dess indrivande löper ut, och borgenären förlorar då rätten att kräva ut sin 

fordran. Genom en framgångsrik invändning om preskription kan en gäldenär 

således undkomma sina förpliktelser. En sådan invändning har av Lindskog kallats 

en ”tjuvinvändning” som dock, oavsett hur den uppfattas rent moraliskt, kan utgöra 

en viktig del i gäldenärens försvar mot borgenärens betalningskrav.3  

Preskriptionens inträde kan emellertid förhindras; borgenären kan avbryta pre-

skriptionen genom att påminna gäldenären eller på annat sätt åberopa sin fordran. 

Då ”vrids klockan tillbaka”, och en ny preskriptionstid börjar löpa. Ett praktiskt och 

vanligt förekommande tillvägagångssätt för att åstadkomma preskriptionsavbrott är 

att borgenären brevledes sänder en faktura till gäldenären. En måhända uppenbar 

risk med detta tillvägagångssätt är att gäldenären, sant eller osant, invänder att 

försändelsen inte kommit honom4 tillhanda, att något preskriptionsavbrott därmed 

inte skett och att borgenärens fordran har preskriberats. Faktum är att den 

                                                           
1  Jacobson, Preskription – ett rättsligt institut med ett eget liv? s. 91. 
2 Förpliktelser kan förstås också komma att upphöra på grund av aktivitet hos borgenären. Då är det fråga om 

en form av eftergift. Rodhe, Obligationsrätt s. 633. 
3 Lindskog, Preskription s. 23. Jag vill i detta sammanhang tillägga att en invändning om preskription inte 

nödvändigtvis behöver vara moraliskt tveksam; det kan också vara så att en fordran är tvistig eller att 
gäldenären, på grund av att en längre tid passerat, saknar bevisning för att en fordran är betald. I ett sådant 
fall kan en invändning om preskription helt enkelt vara det enklaste, och kanske enda, alternativet för 
gäldenären. 

4 För ökad läsvänlighet kommer jag, efter rekommendation i handboken Myndigheternas skrivregler, att 
använda mig av pronomenen han och honom när jag syftar på såväl män som kvinnor. Se Ds 2009:38 s. 27. 
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vanligaste invändningsgrunden som åberopas med stöd av 3 kap. 21 § utsöknings-

balken om hinder mot verkställighet utgörs av just invändning om preskription.5 

En borgenär torde normalt sett vara mycket mån om att påminna gäldenären om sin 

fordran för att undvika preskriptionens inträde. En gäldenär som håller sig undan 

från borgenärens kravbrev kan emellertid hävda att fordran har preskriberats, trots 

att borgenären kanske har skickat ett tiotal försändelser. Det är därför angeläget att 

utreda hur reglerna om preskription fungerar. Kan en gäldenär hålla sig undan och 

på så sätt undkomma sina skulder? Och hur bör en borgenär gå till väga för att 

förhindra preskription av sin fordran? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna examensuppsats är att utreda och utvärdera 

borgenärers ställning när tvist föreligger kring huruvida preskriptionsavbrott skett. 

Uppsatsen utgör därför en analys av hur en borgenär bör gå till väga för att 

förhindra preskription av sin fordran.  

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag att undersöka dels huruvida 

borgenären eller gäldenären bär bevisbördan för att ett skriftligt krav eller en 

skriftlig erinran om fordringen kommit gäldenären till handa, dels vilket beviskrav 

som uppställs för att uppfylla denna bevisbörda och vad detta beviskrav innebär. 

Således aktualiseras frågor dels om placeringen av bevisbördan, dels om fast-

ställandet av beviskravet. Dessa frågor aktualiserar i sin tur ett antal frågeställningar, 

så som vilken betydelse gäldenärens folkbokföringsadress har, hur många 

försändelser som måste skickas för att preskriptionsavbrott skall anses 

åstadkommet, vikten av användandet av rekommenderade försändelser samt vilken 

bevisning om att kravbrev skickats som måste läggas fram. Jag kommer även att 

diskutera huruvida något krav kan eller bör uppställas på att försändelser skall 

skickas till just gäldenärens folkbokföringsadress. Vidare kommer jag att utreda 

huruvida mina slutsatser kan utgöra generellt gällande principer. 

                                                           
5 KFM:s ställningstagande nr. 3/13/VER s. 2 
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Jag ämnar emellertid även ge läsaren en bredare bild av preskriptionsinstitutet, 

uppdaterad med den klargörande rättspraxis som tillkommit på senare tid. Detta 

utgör uppsatsens andra syfte, och aktualiserar mer grundläggande frågeställningar 

om preskriptionsinstitutets verkan och syfte, vilka anspråk som kan utgöra föremål 

för preskription samt vilken preskriptionstid som gäller i olika sammanhang. Den 

sistnämnda frågeställningen inkluderar en diskussion kring huruvida det är möjligt 

att avtala om preskriptionstid annan än vad som följer enligt lag. 

1.3 Disposition 

För att introducera läsaren till ämnet preskription inleds framställningen med en 

kort historisk tillbakablick, samt en redogörelse för verkan av och syftet med 

preskription (avsnitt 2). I detta inledande avsnitt kommer jag även att utreda vilka 

anspråk som är föremål för preskription samt vilken preskriptionstid som gäller i 

olika sammanhang. Därefter kommer jag att behandla preskriptionsavbrott, och då 

särskilt preskriptionsavbrott åstadkommet av borgenären (avsnitt 3). Härigenom ges 

underlaget till uppsatsens analysdel (avsnitt 4). I detta avsnitt behandlas frågan om 

placeringen av bevisbördan och fastställande av beviskravet, samt de frågeställningar 

som denna fråga i sin tur aktualiserar. En stor del av detta avsnitt kommer att 

behandla utvecklingen i rättspraxis. 

Analysdelen utgör uppsatsens mest omfattande avsnitt, och utgör också grunden till 

nästkommande avsnitt och uppsatsens huvudsakliga syfte; att utreda och utvärdera 

borgenärers ställning när tvist föreligger kring huruvida preskriptionsavbrott skett 

(avsnitt 5). I detta avsnitt diskuteras även hur utvecklingen i rättspraxis påverkar 

betydelsen av folkbokföringsadressen. Därutöver kommer jag i detta avsnitt att 

behandla frågan om huruvida mina slutsatser kan utgöra några generellt gällande 

principer. Framställningens sista del består av några avslutande kommentarer, vilka 

sammanfattar mina slutsatser och innehåller kortare reflektioner om framtiden 

(avsnitt 6). 
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1.4 Avgränsningar 

Preskriptionslagen är enligt 1 § preskriptionslagen tillämplig ”i fråga om preskription 

av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.” 

Preskriptionslagen är således subsidiär till bestämmelser om så kallad 

specialpreskription, det vill säga preskriptionsbestämmelser specifikt för vissa typer 

av rättsområden och avtalstyper. Regleringen av specialpreskription är spridd över 

ett stort antal olika lagar.6 Med anledning härav har jag, för uppnå en högre grad av 

tydlighet och enhetlighet, valt att huvudsakligen behandla så kallad allmän 

preskription, det vill säga preskription enligt preskriptionslagen. För att utreda 

huruvida slutsatsen av min analys kan utgöra några generellt gällande principer 

kommer jag emellertid i viss mån även att behandla specialpreskription. 

Vidare har jag valt att endast mer ingående behandla det fallet att borgenären 

avbryter preskriptionen. Det är rimligtvis vanligare att borgenären söker upp 

gäldenären för att ”hålla liv i” ett skuldförhållande än att gäldenären självmant på 

något sätt erkänner sin skuld till borgenären. Därmed torde det finnas ett större 

praktiskt intresse av att behandla denna situation. Det är också här mer 

komplicerade frågor om bevisbörda och beviskrav kan komma att uppstå. 

Regler om preskription finns i stort sett alla moderna rättsordningar. Den fortsatta 

framställningen kommer emellertid endast att behandla det svenska rättsläget (som 

dock uppvisar stora likheter med övriga nordiska länder). En internationell utblick 

ligger utanför syftet med denna uppsats, och skulle inte kunna bli heltäckande utan 

att framställningen skulle bli alltför omfattande. Det kan dock vara värt att nämna 

att särskilda preskriptionsregler finns i PECL7, som utformades för att i framtiden 

kunna utgöra grunden för en gemensam civilrättslig lagstiftning inom EU.8 

                                                           
6 Se till exempel 19 kap. 1 § sjölagen om preskription av vissa fordringar, 18 kap. 9 § handelsbalken som 

föreskriver ett års preskriptionstid för huvudmannens klander av sysslomannens redovisning, 12 kap. 61 § 
jordabalken, som föreskriver två års preskriptionstid för fordringsanspråk på grund av hyresförhållande 
samt skattepreskriptionslagen, som enligt dess 1 § tillämpas i fråga om preskription av skatt och andra 
statliga fordringar, och vars 3 § föreskriver fem års ordinarie preskriptionstid. Även 32 § 2 st. köplagen om 
reklamation utgör en bestämmelse om specialpreskription; köparen förlorar rätten att åberopa fel, det vill 
säga rätten att åberopa fel preskriberas, om köparen inte reklamerar inom två år från det att han tagit emot 
varan. Se angående köplagen som preskriptionsbestämmelse Lindskog, Preskription s. 151. 

7  Se kap. 14 PECL (art. 14:101-14:601). Lando, PECL, Part III s. 154 ff 
8  Lando, PECL, Part I & II s. xxiii. 
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1.5 Material och metod 

För att utreda och analysera gällande rätt har jag använt mig av de traditionella 

rättskällorna författningstext, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. Jag har tagit min 

utgångspunkt i författningstext, som sedan tolkats i ljuset av såväl lagförarbeten och 

rättspraxis. För det fall rättsreglernas innebörd efter en genomgång av författnings-

text, lagförarbeten och rättspraxis fortfarande varit oklar har resonemang och 

överväganden hämtats från den juridiska doktrinen. Vidare har myndighets-

publikationer använts i viss utsträckning. I detta avseende bör uppmärksammas att 

KFM:s ställningstaganden, som tas fram när rättsläget är oklart i principiella frågor 

för att skapa enhetlig rättstillämpning inom KFM för det fall att det saknas 

vägledning i rättskällor av högre dignitet, inte är bindande för domstolarna.9 

Vad avser rättspraxis har genomgången inte kunnat vara fullständig. Istället har 

nedslag gjorts där jag bedömt att aktuell rättspraxis varit av intresse för 

framställningen. Jag har då framförallt försökt att behandla den rättspraxis som 

tillkommit de senaste åren för att ge uppsatsen visst ”nyhetsvärde”. Huvuddelen av 

den rättspraxis som behandlas kommer från HD i egenskap av prejudikatbildande 

instans. I viss utsträckning har emellertid även rättspraxis från underinstanserna 

HovR och TR använts. Rättsfall från underinstanserna har inte samma höga 

rättskällevärde som rättsfall från HD, men kan illustrera problem och lösningar och 

har således använts som underlag för en djupare diskussion. 

Utöver att söka fastställa vad lagen är (de lege lata) har rättskällorna använts för att 

diskutera vad lagen borde vara (de lege ferenda).  Jag har således använt mig av 

traditionell juridisk, eller rättsdogmatisk, metod, genom vilken man med hjälp av 

rättskällorna såväl rekonstruerar gällande rätt som söker nya svar och lösningar, för 

att besvara syftet med min uppsats.10 

  

                                                           
9  Se KFM:s hemsida, http://www.kronofogden.se/Stallningstaganden.html. 
10 Jareborg, SvJT 2004 s. 4. Se även Peczenik, SvJT 2005 s. 249, för en mer grundlig beskrivning av rätts-

dogmatiken som metod. 

http://www.kronofogden.se/Stallningstaganden.html
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2 Preskriptionsinstitutet 

2.1 Historisk tillbakablick 

Även om dagens preskriptionslag är en relativt modern lagstiftningsprodukt vilar 

preskriptionsinstitutet som sådant på tankar som kan spåras så långt tillbaka som till 

den romerska rätten, och har sin början i vad vi idag kallar hävd.11 Hävd är ett 

rättsligt institut där äganderätt grundas på långvarig besittning, som idag återfinns i 

4 § godtrosförvärvslagen och 16 kap. 1 § jordabalken. Omfattningen av den 

romerska rättens inverkan på utvecklingen av den svenska rätten är emellertid inte 

helt klarlagd.12 

På samma sätt som i den romerska rätten var förlust av rättigheter efter viss tid 

begränsade till regler om hävd (och då endast avseende fast egendom) i äldre svensk 

rätt. Landskapslagarna innehöll inte några regler om preskription.13 I 1734 års lag14 

återfanns en bestämmelse om preskription i 9 kap. 12 § handelsbalken. 

”Hafver man fordran hos annan, i gods, penningar eller hvad thet är, och kräfver then ej skifteliga 

eller munteliga, eller gifver then ej an för Rätta, eller hos Konungens Befallningshafvande, inom 

tjuogo år; äge sedan ej någon talan ther å.” 

Denna bestämmelse upphävdes och ersattes av preskriptionsförordningen, som i sin 

tur efterföljdes av dagens preskriptionslag. 

2.2 Rättsverkan av preskription 

Såsom nämndes inledningsvis förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran om 

denna preskriberas, och genom en framgångsrik invändning om preskription kan en 

gäldenär på så sätt undkomma sina förpliktelser. Denna rättsverkan framgår av 8 § 

1 st. preskriptionslagen, som stadgar just att ”borgenären förlorar rätten att kräva ut 

sin fordran.” I propositionen till preskriptionslagen förtydligade föredraganden 

                                                           
11 Lindskog, Preskription s. 37. 
12 Lindskog, Preskription s. 38 med hänvisning till Fehr, Bidrag till läran om fordringspreskription enligt 

svensk rätt s. 20 f. 
13 Lindskog, Preskription s. 38. 
14 Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen av riksdagen år 1734. 
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preskriptionens rättsverkan genom att konstatera att borgenären således inte skall 

kunna ”tvinga fram fullgörelse genom att utverka dom eller verkställighet utan 

gäldenärens medgivande”.15 Inte heller kan skadestånd utkrävas vid utebliven 

betalning av preskriberad fordran.16 Om en gäldenär frivilligt betalar en preskriberad 

skuld kan denne emellertid inte i ett senare skede åberopa preskription för att på så 

sätt få tillbaka beloppet.17 

Preskription beaktas inte ex officio (på eget initiativ) av domstolen.18 En part som 

önskar göra gällande att preskription inträtt måste därför själv aktivt åberopa 

preskription, och i konsekvens härmed är det också möjligt att som gäldenär avstå 

från att åberopa preskription.19 Sannolikt ställs emellertid inte några högre krav på 

hur specificerat ett sådant åberopande måste vara; såsom Lindskog framhåller torde 

ett åberopande av fordringens ålder vara tillräckligt.20 Om gäldenären förbiser att, 

eller av någon anledning inte vill, åberopa preskription (att åberopa preskription 

ansågs åtminstone förr strida mot affärshedern) kan borgenären därmed, trots att 

preskription inträtt, ändå vinna full framgång med sin talan.21 I framförallt 

långvariga avtalsförhållanden kan det vara klokt av en gäldenär att avstå från att 

åberopa preskription, och istället betala en i och för sig preskriberad fordran, för att 

säkerställa goda framtida relationer. Ett sådant medvetet avstående från att åberopa 

preskription utgör då förvisso ett rent affärsmässigt beslut. Det får emellertid sägas 

viktigt att alltid ha i åtanke hur sådana affärsmässiga överväganden kan komma att 

påverka juridiken. 

Verkan av preskription är således att en fordran inte längre kan krävas ut. Vidare 

måste preskription aktivt åberopas. En preskriberad fordran upphör emellertid inte 

att existera. En preskriberad fordran kan fortfarande, enligt 10 § preskriptionslagen, 

användas till kvittning, och, enligt 11 § preskriptionslagen, tas ur en pant. Inte heller 

kan en gäldenär kräva tillbaka sina pengar genom åberopande av reglerna om 

                                                           
15  Prop. 1979/80:119 s. 72. 
16 Tiberg, Fordringsrätt s. 74. 
17 Prop. 1979/80:119 s. 72. Jacobson uttrycker detta som att gäldenären genom betalningen ”visar att han av-

står från sin rätt att inte behöva prestera.” Jacobson, Preskriptionens funktioner s. 386. 
18 Prop. 1979/80:119 s. 71 Lindskog, Preskription s. 651 f. 
19 Lindskog, Preskription s. 651 samt Jacobson, Preskriptionens funktioner s. 391. 
20 Lindskog, Preskription s. 651. 
21 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt s. 152. 
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condictio indebiti (enligt vilka en misstagsbetalning som huvudregel skall gå åter) om 

han av misstag betalat en preskriberad fordran.22 Det är alltså, såsom nämndes 

inledningsvis, gäldenärens förpliktelse (att betala) som upphör, inte fordran som 

sådan. Inom doktrin talas ibland om att vad som kvarstår av fordran är en ”naturlig 

fordran”. Detta begrepp har sin grund i naturrätten, som inte erkänner 

preskription.23 Att tala om en preskriberad fordran som en naturlig fordran är 

därför, enligt min mening, missvisande. Jag föredrar snarast Mellqvist och Perssons 

enkla beskrivning av en preskriberad fordran som en fordran som i vissa fall kan 

göras gällande.24 

Det är inte möjligt att avtala bort reglerna om preskription. Preskriptionslagen är 

således tvingande i detta avseende. 12 § preskriptionslagen föreskriver att ”[a]vtal att 

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

sätt än vad som föreskrivs […] är ogiltigt.” 

2.3 Syftet med preskription 

2.3.1 Ett inledande ifrågasättande 

Avtalet är den viktigaste och vanligaste grunden för uppkomsten av förpliktelser.25 

Sentensen pacta sunt servanda (avtal skall hållas) är en av juridikens mest 

grundläggande, och parterna i ett avtal är skyldiga att uppfylla sina respektive 

förpliktelser. Eftersom avtal skall hållas, skall skulder betalas. Mot bakgrund av detta 

är det självklart möjligt att ifrågasätta syftet med preskription.26 När en borgenär 

förlorar rätten att kräva ut sin fordran innebär ju det att gäldenären inte behöver 

hålla sin del av avtalet (betala sin skuld). För egen del kan jag känna mig kluven inför 

det faktum att en fordran inte längre kan göras gällande enbart på grund av att lång 

                                                           
22 Tiberg, Fordringsrätt s. 78. 
23 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt s. 151. 
24 Mellqvist och Persson, Fordran & Skuld s. 91. 
25 En förpliktelse kan dock även uppstå på utomkontraktuell grund genom bland annat prekontraktuellt 

ansvar, skadegörande handlingar och möjligen genom det omdiskuterade institutet obehörig vinst. Se 
Mellqvist och Persson, Fordran & Skuld s. 20 ff. 

26 Frågan om preskription är inte oomstridd inom civilrätten, även om diskussionen förts framförallt inom 
straffrätten. Se Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt s. 153. Sedan år 2010 följer av 
35 kap. 2 § brottsbalken att ett antal allvarligare brott, bland annat mord och folkrättsbrott, inte utgör före-
mål för preskription. Åtal för dessa brott kan således väckas utan begränsning i tiden. För överväganden, 
förslag och kommentarer se prop. 2009/10:50 s. 16 och 32. 



17 

 

tid passerat efter att den uppstått. Denna känsla grundar sig antagligen i en 

uppfattning om vad som är ”moraliskt riktigt”. Reglerna om preskription är 

emellertid såsom ovan anförts tvingande, och obestridligt en del av svensk rätt.27 

Vidare är inte själva syftet med preskriptionsinstitutet att gäldenärer skall befrias 

från betalning av sina särskilt gamla skulder. Preskriptionsreglerna förklaras istället 

ofta tjäna de tre huvudsakliga syftena ekonomi, säkerhet och trygghet i rättslivet.28 

För att skapa en djupare förståelse kommer dessa tre syften att behandlas vidare 

nedan.  

Utöver de tre huvudsakliga syftena ekonomi, säkerhet och trygghet i rättslivet finns 

vissa bakomliggande partsintressen som man bör ta hänsyn till. Borgenärsintresset, 

det vill säga borgenärernas behov av att tillvarata sin materiella rätt, måste, såsom 

Lindskog framhåller, vara den naturliga utgångspunkten. I detta ligger även att det 

måste vara enkelt för borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott.29  

2.3.2 Ekonomi 

Gäldenärer har ett behov, av Lindskog kallat befriandeintresset, av en fast tidpunkt 

där bevisning om att en viss skuld reglerats inte längre behöver sparas.30 Detta 

behov tillgodoses med hjälp av preskriptionsreglerna; gamla kvitton och 

kontoutdrag kan slängas när preskription inträtt. Att gäldenärer inte behöver spara 

bevisning under oöverskådlig tid medför också en besparing av såväl tid som 

pengar. Härigenom främjas ekonomi i rättslivet.31 En invändning som måhända kan 

göras i detta avseende är att det numer är långt mycket enklare att spara bevisning, 

med hjälp av den ökade digitaliseringen. Men även om filer och dokument på en 

dator tar långt mycket mindre plats än papper och pärmar, uppstår alltid kostnader 

                                                           
27 Det kan i sammanhanget vara värt att uppmärksamma läsaren på att den svenska lagstiftaren har utrett 

möjligheterna till och effekterna av än mer långtgående preskriptionsregler. I SOU 2008:82 behandlades 
bland annat införandet av så kallad absolut preskription av civilrättsliga fordringar, det vill säga preskription 
utan möjlighet att genom preskriptionsavbrott förlänga preskriptionstiden. Slutsatsen i denna fråga blev 
emellertid att sådana regler inte bör komma ifråga. Se SOU 2008:82 s. 179 ff. 

28 Se bland andra Tiberg, Fordingsrätt s. 74 samt Mellqvist och Persson, Fordran & Skuld s. 92. 
29 Lindskog, Preskription s. 53. 
30 Lindskog, Preskription s. 54 ff. 
31 Tiberg, Fordringsrätt s. 75. 
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vid lagring av data. Vidare kan man inte komma ifrån risken med förlust av data, 

vilket medför krav på back-uper, förenat med ökade kostnader. 

2.3.3 Säkerhet 

Säkerhet i rättslivet främjas dels genom att rättsförhållanden preskriberas innan de 

blir så gamla att bevisningen blir svårförd, dels genom att borgenärerna, för att 

undvika att preskription inträffar, tvingas till att reda ut sina rättsförhållanden inom 

föreskriven tid.32 Lindskog rubricerar det här beskrivna som preskriptionsinstitutets 

samhälleliga funktioner. Att preskriptionsreglerna förhindrar processer där 

bevisningen är för gammal, och då möjligen för dålig, kallar Lindskog bevis-

begräsningsfunktionen, medan preskriptionsreglernas påskyndade av avvecklingen 

av skuldförhållanden benämns avvecklingsfunktionen.33  

2.3.4 Trygghet 

Gäldenärer har även ett behov, av Lindskog kallat klargörandeintresset, av att 

uppmärksammas om skuldförhållanden.34 Saknades preskriptionsregler skulle 

gäldenärer riskera utsättas för gamla krav som de, på grund av att så lång tid 

passerat, inte längre räknar med eller helt enkelt har glömt bort. Ett sådant krav kan 

vara förödande för en gäldenär som inrättat sin ekonomiska situation utifrån att en 

större skuld inte föreligger. Preskriptionsreglerna fungerar som ett incitament för 

borgenärerna att klargöra skuldförhållanden genom att framställa sina krav, och 

därigenom klargöra skuldförhållandet, inom föreskriven tid. Genom att 

gäldenärerna inte riskerar att utsättas för alltför gamla krav främjas trygghet i 

rättslivet.35  

                                                           
32 Tiberg, Fordringsrätt s. 74. 
33 Lindskog, Preskription s. 56 f. 
34 Lindskog, Preskription s. 55. 
35 Tiberg, Fordringsrätt s. 75. 
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2.3.5 Slutsats 

Inget av de syften som redogjorts för ovan skulle ensamt kunna motivera reglerna 

om preskription. Borgenärsintresset torde nämligen väga tyngre än enbart, som 

exempel, syftet att främja ekonomi i rättslivet. Sammantaget får de tre syftena 

ekonomi, säkerhet och trygghet i rättslivet emellertid anses väga så pass tungt att 

borgenärsintresset får stå tillbaka. En borgenär som under lång tid underlåtit att 

tillvarata sin rätt får helt enkelt finna sig i att se den gå förlorad.  

Det kan i detta sammanhang vara värt att notera att tanken bakom det faktum att en 

underlåtenhet att handla får konsekvenser inte på något sätt är unikt för 

preskriptionsinstitutet. Exempelvis kan passivitet i kombination med andra 

omständigheter, såsom tidigare partsbruk eller konkludent handlande, utgöra 

avtalsgrundande rättsfakta och leda till avtalsbundenhet som en sanktion.36 Reglerna 

om preskription påminner även om reglerna om condictio indebiti; efter lång tids 

passivitet kan den som utfört en betalning av misstag tvingas se sina pengar gå 

förlorade. Detta beror på att om den som tagit emot en misstagsbetalning, och i god 

tro inrättat sig efter den, inte anses skyldig att återbetala beloppet.37 

2.4 Föremålen för preskription 

Enligt 1 § preskriptionslagen gäller preskriptionslagen ”i fråga om preskription av 

fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.” 

Preskriptionslagen är således, såsom konstaterades inledningsvis, subsidiär till regler 

om specialpreskription. Bestämmelser om specialpreskription utgör således lex 

specialis, och har företräde framför preskriptionslagen. Saknas tillämpliga regler om 

specialpreskription blir vad som omfattas av begreppet fordringar avgörande för 

tillämpningen av preskriptionslagen. 

Såsom nämndes inledningsvis är penningfordringar grundande på avtal en mycket 

vanlig typ av fordran. Utöver penningfordringar är emellertid även andra typer av 

                                                           
36 Adlercreutz och Gorton, Avtalsrätt I s. 84 ff. och Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 86. 
37 Se bland annat NJA 2001 s. 353, där ett företag i god tro inrättat sig efter en betalning från ett 

försäkringsbolag. Betalningen hade skett av misstag i samband med en slutreglering av företagets skuld. 
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fordringar, fordringar avseende varor, tjänster eller andra prestationer, föremål för 

preskription.38 Eftersom det finns ett stort antal olika typer av fordringar är det 

troligtvis mest lämpligt att definiera begreppet fordring negativt (det vill säga att 

utreda vad som inte omfattas av begreppet fordring).  I det följande kommer 

därmed att utredas vad som faller utanför fordringsbegreppet.39 Det som faller 

utanför fordringsbegreppet omfattas inte av preskriptionsreglerna, och är således 

inte föremål för preskription. 

Sakrättsliga anspråk, det vill säga anspråk på äganderätt, panträtt, retentionsrätt, 

nyttjanderätt med mera, omfattas inte av fordringsbegreppet.40 11 § preskriptions-

lagen stadgar särskilt att preskription inte inskränker ”borgenärens rätt att ta ut sin 

fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för 

fordringen.” Ett sakrättsligt anspråk utgörs av ett anspråk riktat mot ett bestämt 

förmögenhetsobjekt, medan ett obligationsrättsligt anspråk riktas mot en viss 

persons (det vill säga gäldenärens) hela förmögenhetsmassa.41 Preskriptionsreglerna 

kan således inte resultera i att egendom förklaras tillhöra annan eller sakna ägare.42 

Fordringsbegreppet omfattar inte heller anspråk på arvsrätt och upphovsrätt, då 

även dessa anspråk saknar obligationsrättslig karaktär.43 

Något som fram tills nyligen har varit oklart, och som varit omdiskuterat inom 

doktrin, är huruvida anspråk på dold samäganderätt till fast egendom utgör föremål 

för preskription.44 Ett anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är ett 

anspråk om att bli (sam)ägare till viss egendom, och är därmed riktat mot ett 

bestämt förmögenhetsobjekt. Den dolde ägaren åtnjuter dock inte sakrättsligt skydd 

                                                           
38 Prop. 1979/80:119 s. 88. 
39 Det bör emellertid uppmärksammas att framställningen inte kan vara uttömmande i detta avseende, och det 

finns egentligen två huvudsakliga skäl till detta. Dels utgörs inte uppsatsens primära syfte av att utreda 
fordringsbegreppet. Om ambitionen skulle vara att uttömmande utreda vad som faller utanför fordrings-
begreppet skulle uppsatsen därmed bli alltför omfattande i denna del. Dels skulle en framställning som 
utger sig för att vara uttömmande och därmed fullständig antagligen vara missvisande och försätta läsaren i 
en form av falsk trygghet. Att uttrycka sig med säkerhet på ett komplicerat område där rättspraxis 
fortfarande förefaller vara under utveckling får helt enkelt säga vara oklokt. 

40 Prop. 1979/80:119 s. 88 
41 Lindskog, Preskription s. 66. 
42 Lindskog, Preskription s. 62 f. 
43 Prop. 1979/80:119 s. 88. 
44 Lindskog och Persson har varit av uppfattningen att anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är 

föremål för preskription. Se Lindskog, Preskription s. 92 och Persson, Dold samäganderätt till fast 
egendom - kan anspråket preskriberas? s. 186 ff. Walin har emellertid argumenterat för motsatt slutsats. Se 
Walin, Samäganderätt s. 91 ff. 
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mot den öppne ägarens borgenärer.45 Dold samäganderätt kan därför sägas befinna 

sig någonstans i gränslandet mellan sakrätt och obligationsrätt, och har beskrivits 

som en obligationsrättslig äganderätt.46 Den dolda samäganderättens funktion som 

ekonomiskt skydd utgjorde det viktigaste argumentet när HD nyligen, i NJA 2013 

s. 632, avgjorde frågan och slog fast att anspråk på dold samäganderätt inte är 

föremål för preskription. I domskälen anförde HD att det skydd regleringen avser 

att ge den dolde ägaren lätt skulle kunna gå om intet om rätten var föremål för 

preskription, då den dolde ägaren vanligtvis inte tänker på att manifestera sin 

äganderätt under den tid då samlevnaden pågår. 

2.5 Preskriptionstid 

2.5.1 Lagstadgad preskriptionstid 

Enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst, 

om inte preskriptionen avbryts före denna tidpunkt. Undantag görs emellertid för 

konsumentfordringar; enligt 2 § 2 st. preskriptionslagen preskriberas en fordran mot 

en konsument, ”om fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en 

näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för 

huvudsakligen enskilt bruk”, redan efter tre år. Huvudregeln är alltså tio års 

preskriptionstid, men för konsumentfordringar gäller tre år. Innebörden av 

begreppen konsument och näringsidkare är densamma som i annan lagstiftning, till 

exempel konsumentköplagen. Således är enskilda medborgare, i egenskap av 

privatpersoner, konsumenter, medan fysiska och juridiska personer som ”yrkes-

mässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur” är näringsidkare.47 

Tre års preskriptionstid gäller även när tjänster eller andra nyttigheter tillhandahålls 

en konsument av ett offentligt organ som anses handla i egenskap av näringsidkare. 

Härrör fordran från ren myndighetsutövning gäller emellertid huvudregeln om tio 

års preskriptionstid.48 Vissa verksamheter innehåller inslag av myndighetsutövning. 

                                                           
45 HD anförde i NJA 1984 s. 772 att sakrättsligt skydd förutsätter manifestation genom formenlig överlåtelse. 
46 Se justitieråd Hesslers tillägg i NJA 1982 s. 589. 
47 Prop. 1979/80:119 s. 90. Jämför även prop. 1989/90:89 s. 59. 
48 Prop. 1979/80:119 s. 92. 
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Då dessa verksamheter ändå kan komma att betraktas som näringsverksamhet kan 

vissa gränsdragningsproblem uppstå.49 Ett nyligen avgjort och ännu opublicerat fall, 

mål T 1390/12, illustrerar just dessa gränsdragningsproblem.  

I mål T 1390/12 hade HD att ta ställning till preskriptionstiden för Arbetslöshets-

kassans fordran avseende medlemsavgift. HD konstaterade inledningsvis att Arbets-

löshetskassorna inte är myndigheter utan privata organ, och att medlemskapet inte 

är obligatoriskt. Dessa omständigheter talade för att Arbetslöshetskassans verk-

samhet skulle vara att betrakta som näringsverksamhet, och HD drog paralleller 

mellan medlemsavgiften och försäkringspremier. Å andra sidan framhöll HD att 

Arbetslöshetskassorna till övervägande del finansieras av statliga medel samt att 

deras handläggning och beslut utgör myndighetsutövning, vilket då talar för att 

Arbetslöshetskassans verksamhet inte skulle vara att betrakta som närings-

verksamhet. HD kom till slutsatsen att kravet på betalning av medlemsavgifter inte 

innefattar ”så påtagliga moment av offentlig maktutövning som krävs för att 

Arbetslöshetskassans fordran […] ska vara underkastad tioårspreskription”. 

Arbetslöshetskassans fordran avseende medlemsavgift skall således ses som en 

konsumentfordran, och preskriberas därmed redan efter tre år. 

Det kan framhållas att HD inte var enig i mål T 1390/12. Justitieråden Lindeblad 

(referent) och Moore var skiljaktiga och anförde som skäl härför att Arbetslöshets-

kassornas huvudsakliga verksamhet uteslutande utgör myndighetsutövning, vilket i 

sin tur innebär att Arbetslöshetskassans verksamhet inte kan betraktas som 

näringsverksamhet och att Arbetslöshetskassorna inte kan anses vara näringsidkare i 

enlighet med 2 § 2 st. preskriptionslagen. Enligt minoriteten i HD skall Arbets-

löshetskassans fordran avseende medlemsavgift därmed underkastas tio års 

preskriptionstid. För egen del instämmer jag i minoritetens skiljaktiga mening, då jag 

anser att det faktum att de ärenden Arbetslöshetskassorna handlägger och beslutar i 

utgör myndighetsutövning borde väga tyngre än det faktum att de inte är 

myndigheter och att medlemskapet är frivilligt.  

                                                           
49 Föredraganden i propositionen till preskriptionslagen framhöll att en myndighetsutövande verksamhet som 

regel inte samtidigt torde kunna betraktas som näringsverksamhet och vice versa, men att någon klar gräns 
kan svår att dra. Prop. 1970/80:119 s. 187. 
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2.5.2 Avtalad preskriptionstid 

Såsom nämndes ovan i avsnitt 2.2 är reglerna om preskription tvingande, och 

således inte möjliga att avtala bort. 12 § preskriptionslagen föreskriver att ”[a]vtal att 

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

sätt än vad som föreskrivs […] är ogiltigt.” Det är emellertid möjligt att avtala om en 

kortare eller längre preskriptionstid än vad som föreskrivs i 2 § preskriptionslagen. 

Undantag görs dock för konsumentfordringar (2 § 2 st. preskriptionslagen); enligt 

12 § 2 men. preskriptionslagen är avtal om längre preskriptionstid än tre år för 

konsumentfordringar ogiltiga. Att det är möjligt att avtala om en kortare eller längre 

preskriptionstid än vad som föreskrivs i 2 § preskriptionslagen avseende andra 

fordringar än just konsumentfordringar framgår således genom en indirekt tolkning 

av 12 § 2 men. preskriptionslagen. 

En fråga som kan komma att aktualiseras i detta sammanhang är hur lång 

preskriptionstid man kan avtala om. För det fall ett avtal föreskriver en mycket lång 

preskriptionstid, kan det i realiteten komma att få samma verkan som att helt avtala 

bort reglerna om preskription. Avtal om att en fordran inte skall preskriberas är, 

såsom anförts ovan, ogiltigt. I förarbetena till preskriptionslagen framhölls att avtal 

som föreskriver en mycket lång preskriptionstid kan framstå som oskäligt, och då 

jämkas eller lämnas utan avseende genom åberopande av generalklausulen i 36 § 

avtalslagen.50 Det kan således konstateras att det finns en bortre gräns för hur lång 

preskriptionstid parterna i ett avtal kan avtala om.51 I konsekvens härmed måste 

denna avtalade längre preskriptionstid vara tidsbegränsad; utan tidsbegränsning 

saknas bortre gräns. Är preskriptionstiden så lång att preskription med säkerhet inte 

kommer att inträffa inom parternas livstid, eller om parterna avtalat om evig 

preskriptionstid, borde saken vara relativt klar, och avtalet skulle rimligtvis förklaras 

ogiltigt av en domstol. Just avtal om ”evighetsfordringar” har använts i doktrin som 

exempel på ogiltiga avtal.52 I mindre klara fall uppstår emellertid gränsdragnings-

problem. Någon enkel lösning på detta gränsdragningsproblem kan emellertid inte 

                                                           
50 Prop. 1979/80:119 s. 103. 
51 Såväl Jacobson som Lindskog talar om en ”yttre”, eller ”yttersta”, gräns. Se Jacobson, Preskriptionens 

funktioner s. 390 samt Lindskog, Preskription s. 629. 
52 Tiberg, Fordringsrätt s. 79. 
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presenteras. Såsom Lindskog framhåller är den bortre gränsen obestämd, och hur 

lång preskriptionstid man kan avtala om får helt enkelt bedömas från fall till fall.53 

2.5.3 Preskriptionstidens startpunkt 

För att veta när en fordran preskriberas är det emellertid inte tillräckligt att fastställa 

preskriptionstidens längd. Man måste också fastställa vid vilken tidpunkt 

preskriptionstiden börjar löpa, det vill säga preskriptionstidens startpunkt. Enligt 2 § 

preskriptionslagen preskriberas en fordran tio (eller tre) år efter dess tillkomst. 

Preskriptionstidens startpunkt utgörs alltså av tidpunkten för fordrans tillkomst. 

Tidpunkten för fordrans tillkomst är naturligtvis beroende av vilken fordringstyp 

som är för handen. Är det fråga om en fordran som har sin grund i ett 

avtalsförhållande anses fordran tillkommen vid tidpunkten för avtalet. Är det istället 

fråga om ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk anses fordran tillkommen då den 

anspråksgrundade handlingen företogs.54 

Tidpunkten då fordran förfaller till betalning saknar betydelse för preskriptions-

tiden.55 En fordran med mycket lång betalningsfrist kan således, åtminstone i teorin, 

komma att preskriberas innan den förfaller till betalning. 

  

                                                           
53 Lindskog, Preskription s. 629 f. 
54 Prop. 1979/80:119 s. 89. 
55 Prop. 1979/80:119 s. 89. Sett utifrån ett internationellt perspektiv är det emellertid vanligt att just fordrans 

förfallodag utgör startpunkten för preskriptionstiden. Ett exempel är den tyska rättsordningen, där 
preskriptionstiden börjar löpa när ”der Anspruch” uppstår, vilket i sin tur sker när gäldenären skall prestera. 
Se Jacobson, Preskription – ett rättsligt institut med eget liv? s. 94 ff för en kortare jämförelse av tysk- och 
svensk preskriptionsrätt. 
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3 Preskriptionsavbrott 

3.1 Verkan av preskriptionsavbrott 

Inledningsvis beskrevs verkan av preskriptionsavbrott som att en klocka vrids 

tillbaka; en liknelse som på ett enkelt sätt illustrerar vad som sker. Enligt 6 och 7 §§ 

preskriptionslagen löper nämligen en ny preskriptionstid enligt 2 § preskriptions-

lagen om preskriptionen avbryts. Den nya preskriptionstiden är alltså, eftersom den 

beräknas på samma sätt, lika lång som den ursprungliga preskriptionstiden.56 Den 

nya preskriptionstiden kan också avbrytas på samma sätt.  Det är således möjligt för 

en borgenär att hålla sin fordran ”vid liv” utan någon begränsning i tiden. 

3.2 Olika sätt att åstadkomma preskriptionsavbrott 

Enligt Lindskog talar en sammanvägning av berörda partsintressen för att 

borgenären skall ges möjlighet att ensidigt åstadkomma preskriptionsavbrott på ett 

enkelt sätt.57 Preskriptionsavbrott kräver dock inte enbart att borgenären hävdar sitt 

anspråk utan bör, såsom Lindskog också framhåller, även förutsätta att gäldenären 

får detta klart för sig. Preskriptionsavbrott bör således både vara enkelt att 

åstadkomma för borgenären, och kunna uppfattas av gäldenären.  

Preskription kan enligt 5 § preskriptionslagen avbrytas både av gäldenären och av 

borgenären. Gäldenären kan åstadkomma preskriptionsavbrott genom att utfästa 

betalning, erlägga ränta eller amortering eller på annat sätt erkänna fordringen (5 § 

1 p.). Borgenären kan åstadkomma preskriptionsavbrott på två olika sätt; dels 

genom att skicka ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen till 

gäldenären (5 § 2 p.), dels genom att väcka talan eller annars åberopa fordringen 

gentemot gäldenären inom ramen för en process (5 § 3 p.). Borgenären kan således 

välja mellan såväl utomprocessuella som inomprocessuella åtgärder. Jag kommer 

                                                           
56 Under remissbehandlingen av preskriptionslagen förordade vissa remissinstanser att den nya preskriptions-

tiden för konsumentfordringar skulle vara tio år istället för tre för en fordran som fastställts genom dom. 
En sådan ordning ansågs emellertid riskera komplicera systemet i onödan, samtidigt som något behov 
därav knappast ansågs föreligga. Se prop. 1979/80:119 s. 67, 70 och 97. 

57 Lindskog, Preskription s. 289. 
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emellertid inte att behandla inomprocessuella åtgärder vidare eftersom dessa inte 

torde aktualisera några mer komplicerade bevisfrågor. Genom handlingarna i en 

domstolsprocess framgår det tydligt att preskriptionen avbrutits. Den fortsatta 

framställningen behandlar således endast utomprocessuella åtgärder. 

Ett kravbrev med preskriptionsavbrytande verkan utgör en ensidig rättshandling 

från borgenärens sida till nackdel för gäldenären, och bör som sådan tolkas 

restriktivt.58 Av detta följer krav dels på klarhet, dels på precision. Genom 

borgenärens åtgärd skall gäldenären dels kunna sluta sig till att borgenären anser sig 

ha en fordran gentemot honom, dels kunna identifiera denna fordran (normalt 

genom att borgenären identifierar anspråkets rättsgrund).59 

3.3 Mottagande och risk 

Enligt lagtexten skall gäldenären ”få” det skriftliga kravet. Det framgår därmed inte 

direkt av lagtext huruvida gäldenären skall ha tagit del av kravet för att borgenären 

skall anses ha åstadkommit preskriptionsavbrott, eller om det räcker att kravet 

kommit gäldenären till handa. Förarbetena till preskriptionslagen är något tvetydiga i 

frågan, och talar både om att kravet skall komma gäldenären ”till handa” och att 

gäldenären ska ha ”fått del av” kravet.60 Vad som avses är dock att det brev som 

borgenären skickat, det vill säga det skriftliga kravet, skall komma gäldenären till 

handa.61  

Ur ett lagtekniskt perspektiv är begreppet till handa ett viktigt begrepp med en 

specifik betydelse, och det används även i annan lagstiftning, till exempel i 2 och 

7 §§ avtalslagen. En riktpunkt för tolkningen av begreppet till handa är att en 

viljeförklaring skall ”ha framkommit till adressaten på sådant sätt, att denne är i 

tillfälle att omedelbart taga del av förklaringens innehåll”.62 Det krävs alltså inte att 

gäldenären faktiskt läser det brev som gäldenären skickat, utan endast att det finns 

                                                           
58 Lindskog, Preskription s. 291. 
59 Lindskog, Preskription s. 291 f. 
60 Prop. 19709/80:119 s. 62 ff och 96. 
61 Lindskog, Preskription s. 291 och 294, Mellqvist och Persson, Fordran & Skuld s. 96-97 samt Jacobson, 

Preskriptionens funktioner s. 373.  
62 Adlercreutz och Gorton, Avtalsrätt I s. 63. 
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tillgängligt för honom.63 Det är därmed inte möjligt att som gäldenär förhindra 

preskriptionsavbrottets inträde genom att konsekvent låta bli att läsa mottagen 

post.64  

Vidare kan som allmän utgångspunkt konstateras att det är borgenären (avsändaren) 

som står risken för att brevet innehållande det skriftliga kravet inte når gäldenären 

(mottagaren). Detta innebär att preskription inte avbryts om brevet inte når 

gäldenären. Just denna riskfördelning är vad man avsett synliggöra genom att i 

lagtexten föreskriva att gäldenären skall ”få” det skriftliga kravet.65 

Konstaterandet att brevet från borgenären, det vill säga det skriftliga kravet, skall 

komma gäldenären till handa och att det är borgenären som står risken för 

försändelsen säger emellertid ingenting om placeringen av bevisbördan eller om 

vilket beviskrav som skall gälla. För att söka klarhet i dessa frågor kommer jag i det 

följande avsnittet att analysera den situation som uppstår om borgenären uppger att 

en försändelse med preskriptionsavbrytande verkan skickats till gäldenären, medan 

gäldenären hävdar att denna försändelse inte kommit honom till handa. 

  

                                                           
63 Jämför NJA 1998 s. 750. 
64 Vilket vore fallet om rättsverkningarna istället knöts till den tidpunkt då gäldenären verkligen ”tar del av” 

kravet. Jämför Adlercreutz och Gorton, Avtalsrätt I s. 138. 
65 Prop. 1979/80:119 s. 64. 
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4 Analys 

4.1 Placering av bevisbördan 

4.1.1 Bevisbördan i allmänhet 

Inom civilrätten i stort skiftar placeringen av bevisbördan, och kan åligga endera 

parten.66 Eftersom placeringen av bevisbördan i tvistemål skiftar, kan det vara svårt 

att veta vilken av parterna som skall åläggas bevisbördan för det fall att en tvist tas 

till domstol. Frågan är av avgörande vikt; placeringen av bevisbördan kan komma att 

bli avgörande för ett tvistemåls utgång, eftersom det är vanligt att ingen av parterna 

har möjlighet lägga fram tillräcklig bevisning.67  

Av naturliga skäl är det som svårast att avgöra frågan om placeringen av 

bevisbördan för det fall att den lämnats olöst i rättskällorna. I dessa fall används 

istället de olika allmänna principer eller teorier som uppställts inom doktrin.68 Den 

teori som vunnit störst erkännande är bevissäkringsteorin, enligt vilken bevisbördan 

bör åligga den part som haft lättast att säkra bevisning om ett visst rättsfaktum.69  

Eftersom en domstol bör göra en avvägning mellan olika bevisbördeteorier kan 

emellertid avvägningsprincipen sägas vara överordnad alla dessa bevisbördeteorier, 

även om avvägningsprincipen inte reducerar bevisbördeteorierna till blott ”bevis-

bördeargument”.70 En sådan avvägning innehåller ett stort antal faktorer. Utöver 

bevissäkringsteorin bör hänsyn tas bland annat till de materiella bevisbördeteorier 

som fördelar bevisbördan med hänsyn till syftena med den aktuella lagregeln, 

sannolikhetsteorierna enligt vilka ursprungssannolikheten (sannolikheten i allmän-

het, oberoende av den bevisning som lagts fram) kan påverka fördelningen av 

bevisbördan samt olika konsekvensteorier, vars utgångspunkt är att konsekvenserna 

av den yrkade rättsföljden bör påverka fördelningen av bevisbördan.71  

                                                           
66 Detta kan jämföras med situationen inom straffrätten, där den fulla bevisbördan för att den tilltalade begått 

den påstådda och straffbelagda gärningen alltid åligger åklagaren. Ekelöf med flera, Rättegång IV s. 150. 
67 Ekelöf med flera, Rättegång IV s. 47. 
68 Ekelöf med flera, Rättegång IV s. 47 f. 
69 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 501. 
70 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 511. 
71 För en mer ingående diskussion om de olika terorierna, se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål. 

Angeånde materialla bevisbördeteorier, se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 129 ff. 
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4.1.2 Bevisbördan vid tvist om huruvida preskriptionsavbrott skett 

I detta avsnitt kommer jag att utreda placeringen av bevisbördan vid tvist om 

huruvida preskriptionsavbrott skett. Frågan är således vilken av parterna – 

gäldenären eller borgenären – som skall åläggas bevisbördan. I avsnitt 3.3 ovan 

konstaterades att gäldenären skall ”få” det skriftliga kravet, att detta innebär att det 

skriftliga kravet skall komma gäldenären till handa, samt att det är borgenären som 

står risken för försändelsen. Det konstaterades även att detta emellertid inte säger 

någonting om placeringen av bevisbördan eller om vilket beviskrav som skall gälla. 

Frågan om placeringen av bevisbördan vid tvist om huruvida preskriptionsavbrott 

skett har således lämnats olöst av lagstiftaren. 

NJA 1996 s. 809 rör just frågan om placeringen av bevisbördan. I NJA 1996 s. 809 

hade borgenären (en Thomas B) ostridigt såsom lösbrev skickat ett kravbrev för en 

tidigare uppkommen fordran till gäldenären (en Lars S), daterat den 10 oktober 

1983. Brevet hade skickats till en adress varifrån eftersändning till gäldenärens nya 

adress begärts och hade inte returnerats till avsändaren. Borgenären mottog 

emellertid ingen betalning. Den 22 september 1993 ansökte borgenären om 

betalningsföreläggande hos KFM. Gäldenären gjorde därvid en invändning om 

preskription, och hävdade att han inte mottagit kravbrevet daterat den 10 oktober 

1983. Således var frågan i målet huruvida brevet medfört preskriptionsavbrott. Om 

brevet tillmäts preskriptionsavbrytande verkan vore preskriptionstiden förlängd till 

den 10 oktober 1993, och borgenärens ansökan om betalningsföreläggande ingiven i 

tid. I annat fall vore borgenärens fordran preskriberad.  

HD börjar med att konstatera att borgenären enligt 5 § preskriptionslagen står 

risken för försändelsen, och hänvisar i detta avseende till förarbetena och till 

Forsström.72 Vidare anför HD att det är  

”tydligt att det är borgenären som har att visa att preskriptionsavbrott skett.”  

                                                                                                                                                                          
Angående sannolikhetsteorier, se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 416 ff. Angående 
konsekvensteorierna, se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 460 ff. 

72 Prop. 1979/80:119 s. 64 ff och Forsström, Preskription av fordringar s. 49. 
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I NJA 1996 s. 809 slår alltså HD fast att det är borgenären som bär bevisbördan för 

att ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen kommit gäldenären till 

handa. I detta avseende hänvisas inte till förarbeten eller doktrin, utan HD anför 

enbart att det är ”tydligt”. Förarbetena ger heller ingen egentlig ledning kring vem av 

parterna som bör bära bevisbördan, då de endast behandlar frågan om risken för 

försändelsen. Det kan därför anses något anmärkningsvärt att HD ansåg det så 

”tydligt” framgår att borgenären bör bära bevisbördan. Det är emellertid rimligtvis 

enklare för borgenären att säkra bevisning om att ett kravbrev har skickats, än för 

gäldenären att säkra bevisning om att ett kravbrev inte har skickats. Att bevisa att 

något skett är av naturliga skäl alltid lättare att bevisa än att något inte har skett. 

HD:s placering av bevisbördan i NJA 1996 s. 809 kan således, i likhet med 

riskresonemangen i förarbetena, mycket väl bygga på bevissäkringsteorin. Att så 

skulle vara fallet är emellertid inget som tydligt framgår av domskälen.73 

4.2 Fastställande av beviskravet 

4.2.1 Beviskravet i allmänhet 

När placeringen av bevisbördan har fastställs, är nästa fråga vilka krav som ställs på 

bevisningen som sådan. Det som kommer att behandlas i detta avsnitt är således 

beviskravet, det vill säga kravet på styrkan av den bevisning som den part som ålagts 

att bära bevisbördan måste lägga fram för att han skall anses ha fullgjort sin 

bevisbörda. Normalbeviskravet är att den part som ålagts att bära bevisbördan skall 

bevisa eller styrka sitt påstående, vilket utgör ett högt beviskrav.74 Lägre krav på 

bevisningen ställs om den part som ålagts bevisbördan endast skall göra ett visst 

rättsfaktum antagligt eller sannolikt.75 Genom de olika beviskravsuttrycken ställs 

således olika krav på bevisningen, även om de är vaga och beviskravet med 

anledning härav kan variera något inom ett och samma intervall.76 

                                                           
73 Heuman, Bevsibörda och beviskrav i tvistemål s. 246. 
74 Ekelöf med flera, Rättegång IV s. 82. 
75 Ekelöf med flera, Rättegång IV s. 82. 
76 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 65 samt Ekelöf med flera, Rättegång IV s. 82. 
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4.2.2 Beviskravet vid tvist om huruvida preskriptionsavbrott skett 

Efter att HD i NJA 1996 s. 809 slagit fast att borgenären skall bära bevisbördan för 

att preskriptionsavbrott skett, anförs sedan följande.  

”Även om inget annat talar för att brevet förkommit under postbefordran eller av annan anledning 

inte nått honom, är det inte styrkt att han fått brevet.”  

Borgenärens talan kunde därför enligt HD inte bifallas. Trots att det i fallet var 

ostridigt att borgenären skickat kravbrevet, och att det enda som talade för att det 

inte kommit gäldenären till handa var gäldenärens blotta uppgift om att så var fallet, 

ansågs alltså preskriptionen inte avbruten.  

Det beviskrav som HD uppställer i NJA 1996 s. 809 är således ”styrkt”, vilket utgör 

ett mycket högt beviskrav.77 Mot bakgrund av att inget talade för att brevet inte 

skulle ha nått gäldenären får HD:s bedömning beskrivas som mycket sträng mot 

borgenären.78 Såsom HD:s domskäl är formulerade kan man till och med fundera 

över om det överhuvudtaget hade varit möjligt för borgenären att uppfylla 

beviskravet utan ett direkt erkännande från gäldenären. Ingenting talade ju för 

gäldenärens påstående! 

I de närmast följande avsnitten kommer jag att utreda vad som egentligen krävs för 

att uppfylla det av HD uppställda beviskravet ”styrkt”. Jag kommer då att undersöka 

till vilken adress kravbreven skall skickas (avsnitt 4.3 och 4.4.), hur många 

försändelser som skall skickas (avsnitt 4.5) samt vilka krav som ställs på bevisningen 

om att kravbrev skickats (avsnitt 4.6). Jag kommer även att undersöka huruvida 

bedömningen påverkas av att borgenären använt sig av lösbrev eller av 

rekommenderade försändelser (avsnitt 4.7). 

                                                           
77 Mellqvist och Persson, Fordran & Skuld s. 98. 
78 Persson, Som ett brev på posten – eller vad menas med ”försändelsefrekvens”? s. 675. 
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4.3 Försändelser till gäldenärens korrekta adress 

4.3.1 Folkbokföringsadress och vistelseadress 

Rättsläget som kom att gälla efter HD:s avgörande i NJA 1996 s. 809 har beskrivits 

som ”smått surrealistiskt” ur ett postalt perspektiv; trots att en borgenär ibland 

skickat tiotals kravbrev till en gäldenär medförde gäldenärens blotta påstående om 

att dessa inte nått honom att KFM vägrade verkställighet av utslag om betalnings-

föreläggande.79 Gäldenärens påstående medförde att KFM inte kunde finna det 

styrkt att breven kommit gäldenären tillhanda, preskriptionsavbrott ansågs inte ha 

skett och borgenärens fordran förklarades preskriberad. Det osannolika i att tio brev 

försvinner på vägen från avsändaren till mottagaren räckte således inte för att nå det 

högt uppställda beviskravet ”styrkt”. Mot bakgrund av detta är det kanske inte 

förvånande att antalet invändningar om preskription från gäldenärer ökade i 

omfattning efter HD:s avgörande i NJA 1996 s. 809.80 

En vändpunkt kom i och med HD:s avgörande i NJA 2007 s. 157. En borgenär 

(Malmstolen AB) hade, genom ett inkassobolag, under åren 1999-2004 skickat 14 

brev med krav eller påminnelser till gäldenärens (en M.S) folkbokföringsadress. 

Inget av breven hade kommit i retur. HD godtog borgenärens åberopade stöd för 

att inkassobolaget skickat breven, och det gjordes inte gällande annat än att 

gäldenären varit bosatt på sin folkbokföringsadress under den aktuella tiden. 

Folkbokföringsadressen var således densamma som vistelseadressen. Breven 

skickades med anledning av en obetald fordran som uppstått år 1998. Fordran, i sin 

tur, avsåg en pendelport som gäldenären köpt i egenskap av konsument. Således 

gällde tre års preskriptionstid, och utan preskriptionsavbrott skulle preskription ha 

inträtt år 2001. Fem av breven hade skickats inom preskriptionstiden, och nio efter. 

Gäldenären gjorde emellertid gällande att han inte mottagit något av de brev 

                                                           
79 Persson, Som ett brev på posten – eller vad menas med ”försändelsefrekvens”? s. 676. Det är självklart 

möjligt att enstaka brev försvinner, men kvaliteten på postutdelningen är så pass hög att det förefaller 
osannolikt att inte ett enda av tio skickade brev skulle nå mottagaren. Enligt rapporten Postens service och 
kvalitet 2012 nådde 95,4 % av alla skickade förstaklassbrev rätt mottagare i rätt tid. Rapporten i sin helhet 
går att finna på http://www.posten.se/sv/Documents/PDF/service_och_kvalitet.pdf. 

80 KFM:s ställningstagande nr. 4/07/IND s. 2. 

http://www.posten.se/sv/Documents/PDF/service_och_kvalitet.pdf
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borgenären skickat, att preskriptionsavbrott därmed inte inträtt och att borgenärens 

fordran var preskriberad.  

Frågan i NJA 2007 s. 157 var huruvida brev som skickats till gäldenärens ”korrekta” 

adress, det vill säga hans folkbokföringsadress och vistelseadress, skall godtas som 

bevis om att detta brev också kommit honom till handa och att det därmed skulle 

vara styrkt att ett brev med preskriptionsavbrytande verkan kommit en gäldenär till 

handa. HD inledde med att konstatera att beviskravet för att ett brev med 

preskriptionsavbrytande verkan kommit en gäldenär till handa tidigare har brukat 

ställas högt. Man hänvisade också till NJA 1996 s. 809 och slog fast att enstaka brev 

inte är tillräckligt i bevishänseende. HD anför sedan, med hänvisning till 

förarbetena, att  

”[n]är det emellertid som här är fråga om ett flertal försändelser får möjligheten att inte åtminstone 

någon nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för 

detta föreligger”.  

Den avgörande skillnaden mellan detta fall och NJA 1996 s. 809 ligger således i det 

stora antalet försändelser – här hade borgenären sammanlagt skickat hela 14 brev 

(varav fem inom den initiala preskriptionstiden) till gäldenären. 

Någon egentlig förändring av beviskravet synes inte vara avsedd i och med att HD 

hänvisar till tidigare praxis och högt ställda beviskrav. Möjligtvis kan argumenteras 

för att beviskravet sänkts till ”sannolikt” eftersom HD diskuterar möjligheten att 

försändelserna inte skulle ha nått gäldenären och således resonerar i termer om just 

sannolikhet.81 Möjligheten anses emellertid närmast försumbar, vilket är en så pass 

hög grad av sannolikhet att uttrycket torde ligga närmare beviskravet ”styrkt”. Det 

skall således fortfarande vara styrkt att brev med preskriptionsavbrytande verkan 

kommit en gäldenär till handa. Däremot har HD, som jag ser det, genom NJA 2007 

s. 157 satt upp riktlinjer för när och hur beviskravet styrkt är uppfyllt. HD har alltså 

inte sänkt beviskravet, utan snarare preciserat det. Avgörandet i NJA 2007 s. 157 

torde dock ändå i praktiken ha inneburit en avsevärd lättnad för många borgenärer, 

                                                           
81 KFM beskriver det som att HD ”i rättsfallet NJA 2007 s. 157 lättat på beviskraven för borgenären när det 

gäller att styrka preskriptionsavbrott.” KFM:s ställningstagande nr. 3/13/VER s. 4. 
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eftersom det tidigare förefaller ha varit i stort sett omöjligt att styrka att brev med 

preskriptionsavbrytande verkan kommit en gäldenär till handa (jämför vad som 

ovan anförts om hur KFM vägrade verkställighet av utslag om betalnings-

föreläggande). Genom att slå fast att ett flertal försändelser skickade till gäldenärens 

korrekta adress skall godtas i bevishänseende korrigerade härigenom den tidigare 

alltför stränga synen på vad som egentligen krävs för att en borgenär ska uppfylla sin 

bevisbörda. 

HD anför sedan att  

”[e]ftersom [gäldenären] inte har anfört någon tänkbar förklaring till att samtliga aktuella 

kravbrev skulle ha förkommit under postbefordran eller till att han av annat skäl inte fått dem, 

skall avbrott i preskriptionen av [borgenärens] fordran anses ha skett.”  

Efter att borgenären uppfyllt sin bevisbörda förefaller HD således flytta över 

bevisbördan på gäldenären. Gäldenären, som endast kommit med ett blankt 

påstående om att han inte mottagit några brev (han förnekade all kontakt och 

hävdade att han inte hade hört av borgenären under perioden 1998-2004) lyckades 

emellertid inte uppfylla sin bevisbörda. Fråga uppstår då om vad som skulle kunna 

godtas som en sådan ”tänkbar förklaring”. I detta avseende ger NJA 2007 s. 157 

inga svar, eftersom gäldenären inte hade angett någon förklaring överhuvudtaget.82 

Jag kommer emellertid att återkomma till frågan i avsnitt 4.3.2 och 4.3.3 nedan. 

4.3.2 Folkbokföringsadress, ej vistelseadress 

Såsom beskrivits ovan satte HD:s avgörande i NJA 2007 s. 157 stopp för 

invändningar i form av blanka påståenden om att brev med preskriptionsavbrytande 

verkan inte mottagits. Dessa invändningar uppfattas nog av många som en sådan 

”tjuvinvändning” som nämndes inledningsvis, och avgörandet torde därmed ligga i 

linje med den allmänna rättsuppfattningen. Ovan lyftes emellertid frågan om vad 

som skulle kunna godtas som en tänkbar förklaring till varför gäldenären inte fått de 

                                                           
82 Varför gäldenären inte angett någon tänkbar förklaring till att han inte fått de kravbrev borgenären skickat 

kan man såklart bara spekulera i, vilket antagligen inte bidrar nämnvärt till analysen. Kanske for han med 
osanning, kanske trodde han mot bakgrund av HD:s avgörande i NJA 1996 s. 809 att någon förklaring inte 
skulle vara nödvändig. 
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kravbrev borgenären skickat. Jag kommer i detta avsnitt att diskutera ett antal fall 

där borgenären, liksom borgenären i NJA 2007 s. 157, skickat ett flertal kravbrev till 

gäldenärens folkbokföringsadress. I samtliga fall gör gäldenären sedan en 

invändning om preskription, och hävdar att de kravbrev borgenären skickat inte 

kommit honom till handa. Som förklaring anger borgenären att han vid tiden när 

breven skickats inte varit bosatt på sin aktuella folkbokföringsadress. 

Folkbokföringsadressen har således inte varit densamma som vistelseadressen. 

Frågan är således om gäldenärens folkbokföringsadress ändå skall anses som 

gäldenärens ”korrekta” adress. 

Rättspraxis från HovR ger enligt min mening bilden av att rättsläget under en tid var 

något osäkert. I mål ÖÄ 2461-07 hade borgenären skickat sammanlagt 24 kravbrev 

till gäldenärens folkbokföringsadress. Gäldenären invände emellertid att han bott på 

annan adress (utan att vidare utveckla denna förklaring). HovR ansåg mot bakgrund 

av skyldigheten att till myndighet anmäla adressändring att den sökte bör stå risken 

vid försummelse att ange korrekt adress. Eftersom gäldenären underlåtit att anmäla 

sin korrekta adress till folkbokföringsmyndigheten, och inte genom till exempel 

eftersändning av sin post säkerställt sin postleverans, fann HovR att preskriptions-

avbrott skett. HovR lade således risken för felaktiga adressuppgifter på gäldenären. 

Några år senare, i mål T 224-10, hade en borgenär skickat inkassokrav samt 

sammanlagt 20 påminnelser till gäldenärens folkbokföringsadress. Gäldenären 

invände emellertid att han aldrig bott på adressen där han varit folkbokförd. HovR 

anförde i sina domskäl att det faktum att det var fråga om folkbokföringsadresser 

inte i sig medförde att gäldenären skulle anses ha bott på adresserna. Borgenären 

hade därför, enligt HovR, att på annat sätt visa att preskriptionen avbrutits. 

Borgenären i mål T 224-10 hade emellertid inte kunnat lägga fram någon annan 

bevisning än att de ovan nämnda kravbreven hade skickats, och HovR ansåg därför 

att han inte lyckats visa att preskriptionsavbrott skett. Här lade således HovR risken 

för felaktiga adressuppgifter på borgenären, istället för på gäldenären. 

Ett tydligt besked i frågan kom i och med HD:s avgörande i NJA 2012 s. 172. En 

borgenär (Kredit AB Marginalen) hade skickat 27 kravbrev till gäldenärens (en P.B.) 

folkbokföringsadresser, varav nio under den första preskriptionstiden. Gäldenären 
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gjorde en invändning om preskription och uppgav att han inte bott på sin 

folkbokföringsadress, utan hos vänner och i lånade husvagnar, och att han därför 

inte mottagit några brev. Vare sig TR eller HovR fann att borgenären lyckats styrka 

att breven kommit gäldenären till handa. TR menade att man med hänsyn till vad 

HovR anfört i mål T 224-10 inte kunde använda principen i NJA 2007 s. 157, och 

att borgenären därför på annat sätt måste visa att krav eller påminnelse om 

fordringen kommit gäldenären till handa. HovR anförde att även om gäldenären 

haft ”en viss skyldighet att kontrollera posten på sin folkbokföringsadress”, så 

kunde borgenären inte anses ha visat att något av kravbreven kommit gäldenären till 

handa.  

HD inledde med att återupprepa prejudikaten i NJA 1996 s. 809 och NJA 1998 s. 

750, och konstaterar att ett kravbrev måste komma en gäldenär till handa för att 

åstadkomma preskriptionsavbrott, samt att borgenären emellertid inte behöver visa 

att gäldenären faktiskt tagit del av detta brevs innehåll. HD anför sedan, genom 

hänvisning till NJA 2007 s. 157, att risken för att ingen av de nio kravbrev 

borgenären skickat till gäldenärens folkbokföringsadresser kommit gäldenären till 

handa får anses vara ”försumbar”. Sedan kommer HD till frågan om huruvida 

gäldenärens folkbokföringsadress skall anses utgöra gäldenärens ”korrekta” adress. 

HD anför att gäldenären  

”har haft anledning att bevaka sin post där, oavsett om han har bott på adresserna eller inte. Även 

om han inte har bott på adresserna, ska en försändelse som har delats ut där anses ha kommit 

honom till handa.” 

Med hänsyn till det anförda förklarade HD sedan att preskriptionsavbrott skett. En 

försändelse som delats ut på gäldenärens folkbokföringsadress anses alltså ha 

kommit honom till handa, och gäldenärens folkbokföringsadress skall således alltid 

anses utgöra gäldenärens korrekta adress.83  

                                                           
83 KFM:s ställningstagande 3/13/VER s. 8. 
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4.3.3 Undantag 

4.3.3.1 Inledning 

Under avsnitt 4.3.1 lyftes frågan om vad som skulle kunna godtas som en sådan 

”tänkbar förklaring” som HD nämnde i NJA 2007 s. 157 till varför gäldenären inte 

fått de kravbrev som skickats till hans korrekta adress. I detta avsnitt kommer jag att 

ta upp frågan igen. Enligt HD:s avgörande i NJA 2012 s. 172 skall gäldenärens 

folkbokföringsadress anses utgöra gäldenärens korrekta adress. Frågan är emellertid 

om en försändelse som har delats ut på gäldenärens folkbokföringsadress alltid skall 

anses ha kommit honom till handa. HD:s avgörande i NJA 2007 s. 157 borde 

rimligtvis inte ha spelat ut sin roll i och med NJA 2012 s. 172, och det bör därmed 

fortfarande finnas ”tänkbara förklaringar” till varför en gäldenär inte fått 

borgenärens kravbrev i de fall borgenären skickat kravbreven till gäldenärens 

folkbokföringsadress. 

4.3.3.2 Orsaken till vistelse på annan adress 

Som underlag för diskussionen i detta avsnitt kommer jag att använda rättspraxis 

från HovR. Omständigheterna är i stort sett desamma som tidigare; borgenären har 

skickat ett flertal kravbrev till gäldenärens folkbokföringsadress, varpå gäldenären 

gör en invändning om preskription och hävdar att de kravbrev borgenären skickat 

inte kommit honom till handa eftersom han inte varit bosatt på sin 

folkbokföringsadress. Vissa omständigheter tillkommer emellertid. Det bör 

uppmärksammas att dessa fall avgjordes före HD:s avgörande i NJA 2012 s. 172.  

I mål ÖÄ 2628-07 uppgavs skälen till att gäldenären inte bodde på sin folk-

bokföringsadress vara sjukdom (panikångest och depression) och komplicerade 

äktenskapsförhållanden. Gäldenären bodde istället hos släktingar i Tyskland. Att 

breven inte vidarebefordrats av de vänner och släktingar som enligt uppgift hjälpte 

till med posten förklarade gäldenären i TR såsom en potentiellt beskyddande åtgärd 

från deras sida. HovR hänvisade först till tidigare rättspraxis och det högt uppställda 

beviskravet, men kom sedan fram till att saken låg annorlunda till i detta fall då 

gäldenärens uppgifter om omständigheterna kring sin bortovaro inte kunde lämnas 



38 

 

utan avseende. Då det inte kunde anses säkert att breven ändå kommit gäldenären 

till handa fann HovR att borgenären inte förmått styrka att preskriptionsavbrott 

skett. 

I mål ÖÄ 2628-07 förefaller orsaken till varför gäldenären vistades på annan adress 

än sin folkbokföringsadress lett till att preskriptionsavbrott inte ansågs styrkt. Fråga 

uppstår hur man skulle se på detta fall idag, speciellt efter HD:s avgörande i NJA 

2012 s. 172. HD:s domskäl i NJA 2012 s. 172 öppnar enligt min mening inte upp 

för någon annan tolkning än att en försändelse som har delats ut på gäldenärens 

folkbokföringsadress anses ha kommit honom till handa oavsett anledning till varför 

gäldenären inte har bott där. HD gjorde inget tillägg som skulle kunna tolkas som 

att gäldenären hade kunnat anföra något som lett till motsatt slutsats. Det förefaller 

vidare rättsosäkert att själva orsaken till att gäldenären vistats på annan adress än sin 

folkbokföringsadress skulle kunna påverka huruvida ett brev anses ha kommit 

honom till handa, då det skulle råda stor osäkerhet kring vilka orsaker som skulle 

vara ”ursäktande”. Det kan ifrågasättas om det kanske var för att det var synd om 

gäldenären, som på grund av sjukdom inte vistades på sin folkbokföringsadress, som 

HovR förklarade att preskriptionsavbrott inte skett. Sådana överväganden blir alltför 

godtyckliga. Min uppfattning är således att borgenärens åtgärder i mål ÖÄ 2628-07 

och i andra liknande fall idag skulle resultera i att preskriptionsavbrott ansetts ha 

skett. 

4.3.3.3 Undanhållande av försändelser 

Även i detta avsnitt utgör rättspraxis från HovR underlag för diskussionen. I RH 

2010:19 framförde gäldenären ingen särskild anledning till varför han inte vistades 

på sin folkbokföringsadress. Den ytterligare omständighet som tillkom i detta fall 

var istället att gäldenärens far uppgett att han medvetet undanhållit kravbreven. 

Detta medförde enligt HovR att gäldenärens invändning inte kunde lämnas utan 

avseende, och HovR fann det inte styrkt att preskriptionsavbrott hade skett. 

Det är svårt att säga hur HD skulle se på en sådan invändning. Det förefaller 

emellertid troligt att HD skulle betona gäldenärens skyldighet att bevaka posten på 
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sin folkbokföringsadress, och ändå anse att preskriptionsavbrott skett.84 Om 

borgenären skickat ett flertal försändelser till folkbokföringsadressen, och de i annat 

fall skulle anses ha kommit gäldenären till handa, framstår det som alltför enkelt för 

en gäldenär att påstå att någon tagit breven ifråga. En sådan invändning skulle också 

vara i stort sett omöjlig för borgenären att motbevisa. Risken för försändelsen borde 

därför gå över på gäldenären när den avlämnats i brevlådan. 

4.3.3.4 Betydelsen av borgenärens vetskap 

Jag kommer i detta avsnitt att diskutera betydelsen av borgenärens vetskap om att 

gäldenären vistas på annan adress än folkbokföringsadressen. Utifrån vad som 

framgår av NJA 2012 s. 172 kände borgenären i fallet inte till gäldenärens faktiska 

vistelseadress. Borgenären torde således ha skickat försändelserna till gäldenärens 

folkbokföringsadress i god tro om att de då skulle komma gäldenären till handa. Att 

försändelserna skulle komma gäldenären till handa måste också rimligtvis ha varit 

borgenärens avsikt, då syftet med försändelserna var att få gäldenären att betala sin 

fordran eller åtminstone åstadkomma preskriptionsavbrott. 

Ponera emellertid att borgenären har vetskap om att gäldenären vistas på annan 

adress än sin folkbokföringsadress, men att borgenären ändå skickar en försändelse 

till gäldenärens folkbokföringsadress. Borgenären har då vetskap om att gäldenären 

(sannolikt) inte kommer att ta del av dessa försändelser. Borgenären kan således 

sägas vara i ond tro. Frågan är om utgången bör bli densamma i denna situation som 

i NJA 2012 s. 172; skall en försändelse som delats ut på gäldenärens folk-

bokföringsadress anses ha kommit honom till handa även om borgenären haft 

vetskap om att gäldenären vistas på annan adress än folkbokföringsadressen? 

Vid första anblick kan det måhända anses motiverat att en försändelse som delats ut 

på gäldenärens folkbokföringsadress inte skall anses ha kommit honom till handa 

                                                           
84 Från TR kan mål T 373-13 nämnas, där gäldenären delade brevlåda med en granne med samma namn. 

Brevlådan var belägen 500 meter från gäldenärens bostad. Gäldenären påstod inte (uttryckligen!) att 
grannen skulle ha mottagit och undanhållit de kravbrev som borgenären skickat, men dessa omständigheter 
utgjorde en del av grunden för gäldenärens talan. Förväxlingsrisken påverkade emellertid inte TR:s 
bedömning. TR anförde vidare att det skulle ”förefalla en smula märkligt om grannar som får varandras 
post [...] helt sonika skulle förstöra eller slänga posten.” 
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om borgenären haft vetskap om att gäldenären vistas på annan adress.85 Borgenären 

hade ju då kunnat skicka försändelsen till gäldenärens vistelseadress (eller ännu 

hellre till bägge adresserna). Det kan emellertid vara problematiskt om den regel HD 

formulerade i NJA 2012 s. 172 gjordes beroende av borgenärens goda tro, då detta 

genererar gränsdragningsproblem och följdfrågor. Bör faktisk vetskap krävas? Eller 

är det tillräckligt att borgenären bort inse att gäldenären vistats på annan adress än 

sin folkbokföringsadress? Vad som nu anförts, samt behovet av en enkel och tydlig 

regel för att på så sätt främja förutsebarhet och rättssäkerhet, torde tala för att 

frågan om borgenärens vetskap om att gäldenären vistas på annan adress än 

folkbokföringsadressen inte bör ha betydelse. Istället bör gäldenären genom 

eftersändning av sin post eller på annat sätt säkerställa att han tar del av de 

försändelser som skickas till hans folkbokföringsadress. 

Om borgenärens vetskap om att gäldenären vistas på annan adress än 

folkbokföringsadressen ändå skall tillmätas betydelse, torde en rimlig ståndpunkt 

vara att faktisk vetskap skulle krävas. Denna ståndpunkt motiveras av att det 

förefaller svårt att fastställa vad en borgenär bort inse om en gäldenärs 

boendesituation. Det kan emellertid ifrågasättas varför en borgenär med faktisk 

vetskap om att gäldenären vistas på annan adress än sin folkbokföringsadress ändå 

skulle skicka en försändelse med preskriptionsavbrytande verkan till gäldenärens 

folkbokföringsadress. Ett sådant agerande skulle måhända kunna förklaras av rent 

slarv eller av att borgenären har ett system som per automatik uppdaterar 

adressregister med aktuell folkbokföringsadress. Det kan också vara så att 

borgenären, mot bakgrund av HD:s avgörande i NJA 2012 s. 172, inte vill skicka 

försändelser annat än till gäldenärens folkbokföringsadress eftersom man ser ett 

sådant förfarande som det bästa tillvägagångssättet för att säkerställa att 

preskriptionsavbrott sker.  

                                                           
85 Persson har till exempel uttalat att borgenärens vetskap om gäldenärens vistelseadress skulle kunna ha 

betydelse. Persson, Som ett brev på posten – eller vad menas med ”försändelsefrekvens”? s. 685.  
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4.3.3.5 Slutsats 

I brist på mer klargörande rättspraxis får det sägas vara ovisst huruvida det finns 

något som skulle kunna medföra att borgenären inte skall anses ha styrkt att en 

försändelse med preskriptionsavbrytande verkan kommit gäldenären till handa om 

han skickat dem till gäldenärens korrekta adress. Det enda som med något mått av 

säkerhet kan sägas är att ett blankt påstående från gäldenären om att han inte 

mottagit några brev eller inte bott på sin folkbokföringsadress inte torde vara 

tillräckligt. En möjlighet som jag skulle kunna tänka mig, men som inte diskuterats 

ovan, är att gäldenären kan visa på osedvanligt allvarliga störningar i postgången. 

Sådana störningar torde nämligen inte på något sätt kunna läggas gäldenären till last, 

eller förhindras av honom. Att sådana störningar skulle uppstå, och det under flera 

års tid, samt att en gäldenär skulle lyckas bevisa dessa får dock sägas vara osannolikt. 

Det är vidare svårt att motivera varför borgenären, och inte gäldenären, skall 

drabbas av osedvanligt allvarliga störningar i postgången. 

4.4 Försändelser till gäldenärens gamla adress 

Ett scenario som ännu inte diskuterats är hur en domstol skulle se på fallet att 

borgenären inte skickar sina försändelser till gäldenärens aktuella folkbokförings-

adress, utan till en av gäldenären tidigare uppgiven adress. Gäldenären har alltså i 

detta scenario någon gång efter att fordringsförhållandet uppstod flyttat och anmält 

en ny folkbokföringsadress till SKV, men borgenären har fortfarande gäldenärens 

gamla adressuppgifter. Det har konstaterats ovan att folkbokföringsadressen skall 

anses utgöra gäldenärens korrekta adress, och att en försändelse som har delats ut på 

gäldenärens folkbokföringsadress skall anses ha kommit honom till handa, även i de 

fall gäldenären inte vistats på folkbokföringsadressen. Det jag ämnar diskutera i 

detta avsnitt är huruvida borgenären skall anses skyldig att skicka försändelser till 

gäldenärens aktuella folkbokföringsadress, eller om även gäldenärens gamla, tidigare 

uppgivna, adress skall anses utgöra korrekt adress. Frågan ställdes först av Persson, 
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som undrade om borgenären bör anses ansvarig för att kontrollera gäldenärens 

folkbokföring mot uppgiven adress.86 

Det bör i detta avseende framhållas att en gäldenär kan ha ett stort antal borgenärer, 

på samma sätt som en borgenär kan ha ett stort antal gäldenärer. Det kan av denna 

anledning vara svårt för en gäldenär att säkerställa att samtliga borgenärer meddelas 

om den nya folkbokföringsadressen. Om det dessutom är fråga om en tvistig 

fordran som gäldenären inte anser sig skyldig att betala, och gäldenären inte heller 

hört ifrån borgenären under lång tid, finns det goda skäl att anta att gäldenären inte 

anser sig skyldig att informera borgenären om sin nya folkbokföringsadress. Å andra 

sidan är det relativt enkelt för en borgenär att kontrollera gäldenärens 

folkbokföringsadress. En rimlig ståndpunkt torde därför vara att gäldenären har ett 

ansvar att anmäla ny folkbokföringsadress till SKV, och att borgenären å sin sida har 

ett ansvar att kontrollera folkbokföringsadressen. Detta gör sig kanske starkast 

gällande för det fall att borgenären är en näringsidkare och gäldenären en 

konsument. Mot bakgrund av med vilken lätthet man idag kan kontrollera 

registrerade adressuppgifter anser jag dock att detsamma bör gälla även till exempel 

om borgenären är en privatperson. En försändelse till gäldenärens gamla adress 

torde således inte vara befriande, och svaret på frågan som ställdes av Persson, 

skulle då vara att borgenären bör anses ansvarig för att kontrollera gäldenärens 

folkbokföring mot uppgiven adress. 

4.5  Försändelsefrekvens 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera vad Persson har kallat för ”försändelse-

frekvens”87, och den fråga jag kommer att försöka besvara är hur många kravbrev 

en borgenär skall behöva skicka till en gäldenär för att borgenären skall anses ha 

uppfyllt sin bevisbörda. Det bör måhända poängteras att vare sig lagtext eller 

förarbeten ålägger borgenären att skicka något visst antal försändelser; enligt 5 § 

preskriptionslagen är det fullt tillräckligt att gäldenären får ett, det vill säga ett enda, 

skriftligt krav eller erinran om fordringen för att preskriptionsavbrott skall anses ha 

                                                           
86 Persson, Som ett brev på posten – eller vad menas med ”försändelsefrekvens”? s. 685. 
87 Persson, Som ett brev på posten – eller vad menas med ”försändelsefrekvens”? s. 671 ff. 
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skett. Frågan om försändelsefrekvens är således en bevisfråga som enbart aktuali-

seras om gäldenären hävdar att han inte mottagit någon försändelse och borgenären 

saknar mottagningsbevis.  

I NJA 1996 s. 809 och NJA 1998 s. 705 hade borgenären endast skickat ett kravbrev 

till gäldenären, vilket enligt HD inte kunde styrka att gäldenären fått brevet. Att 

enstaka brev inte är tillräckligt i bevishänseende konstaterades av HD även i NJA 

2007 s. 157. Även om ett brev adresserats och skickats på ett korrekt sätt till 

gäldenärens folkbokföringsadress är det således ändå inte tillräckligt för att 

borgenären skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda för det fall att gäldenären gör en 

invändning om preskription, om det är fråga om ett enda brev. ”Ett enda” får sägas 

vara en rimlig språklig tolkning av ”enstaka”.88 

I NJA 2007 s. 157 anförde HD sedan att ”[n]är det emellertid som här är fråga om 

ett flertal försändelser får möjligheten att inte åtminstone någon nått gäldenären 

anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta 

föreligger”. Hur många försändelser HD åsyftar med ”ett flertal” är inte helt tydligt. 

I NJA 2007 s. 157 hade borgenären skickat sammanlagt 14 kravbrev; fem inom 

preskriptionstiden och nio efter. Det torde vara rimligt att tro att HD åsyftade de 

fem kravbrev som skickats inom preskriptionstiden, eftersom något av dem måste 

ha ansetts avbryta preskriptionen. Skulle det krävas fler än fem kravbrev för att en 

borgenär skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda, skulle alla breven inte ha skickats 

inom preskriptionstiden. Preskription skulle därför redan ha inträtt när det sjätte 

(och då möjligen annars preskriptionsavbrytande?) brevet skickades. NJA 2012 s. 

172 ger dessvärre ingen vidare ledning eftersom antalet försändelser översteg det i 

NJA 2007 s. 157. 

För att sammanfatta vad som hittills utretts är alltså ett kravbrev inte tillräckligt i 

bevishänseende. Har borgenären skickat fem brev till gäldenären torde han 

emellertid ha uppfyllt sin bevisbörda. Det är emellertid fortfarande oklart huruvida 

två, tre eller fyra kravbrev också skulle vara tillräckligt. Något säkert svar kan inte 

ges eftersom ytterligare klargörande praxis från HD saknas, men frågan har 

                                                           
88 Persson, Som ett brev på posten – eller vad menas med ”försändelsefrekvens”? s. 682. 
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diskuterats i doktrin. Lindskog är av uppfattningen att tre brev bör vara tillräckligt, 

även om han ifrågasätter om inte blott två brev bör räcka.89 Lindskog motiverar 

dock inte vidare hur han kommer till slutsatsen att just tre brev vore tillräckligt, 

varför det är svårt att utvärdera styrkan i hans argument. Persson synes vara av 

uppfattningen att två brev bör vara tillräckligt. Persson påminner i sin 

argumentation om två saker; dels om HD:s hänvisning till förarbetena till införandet 

av förenklad delgivning i den äldre delgivningslagen, där man anförde att risken för 

brister i rättssäkerheten på grund av fel i posthanteringen reduceras på ett 

tillfredställande sätt genom användning av dubbla försändelser (det vill säga två 

brev), dels om att det enda HD egentligen uttalade i NJA 2007 s. 157 var att enstaka 

(det vill säga ett enda) brev inte är tillräckligt i bevishänseende.90 Delgivningssättet 

förenklad delgivning har behållits i den nya delgivningslagen efter att regeringen i 

förarbetena konstaterat att inga av de krav som rimligen bör ställas på rättssäkra 

förfaranderegler har åsidosatts genom dess användande.91 Vidare ser KFM fyra 

försändelser som en godtagbar utgångspunkt i sin bedömning av huruvida 

preskriptionsavbrott skall anses ha skett.92 

De argument som förts kring förenklad delgivning torde vara applicerbara även när 

det kommer till försändelser med preskriptionsavbrytande verkan, då jag för egen 

del inte kan identifiera några rättssäkerhetsaspekter som skulle kunna tänkas 

motivera att kraven skulle ställas högre i det senare fallet. Två brev torde således 

räcka för att borgenären skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Med tanke på den 

stränghet som domstolarna uppvisat gentemot borgenärer bör den som vill vara på 

den säkra sidan ändå skicka minst fem kravbrev. Det får väl dessutom sägas vara en 

god idé att påminna sina gäldenärer om deras skuld på mer regelbunden basis för att 

säkerställa betalning, och inte bara för att åstadkomma preskriptionsavbrott. 

Måhända är det också oklokt att ställa upp en klar och tydlig regel för hur många 

kravbrev en borgenär skall behöva skicka till en gäldenär för borgenären skall anses 

ha uppfyllt sin bevisbörda. Det kan finnas en risk för att en sådan regel undergräver 

                                                           
89 Lindskog, Preskription s. 660. 
90 Persson, Som ett brev på posten – eller vad menas med ”försändelsefrekvens”? s. 671 ff. och prop. 

1990/91:11 s. 19. 
91 Prop. 2009/10:237 s. 131. 
92 KFM:s ställningstagande 3/13/VER s. 7. 
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den möjlighet borgenären ges i lag att på enklast möjliga sätt åstadkomma 

preskriptionsavbrott; genom att skicka ett, det vill säga ett enda, skriftligt krav eller 

erinran om fordringen. 

4.6 Rekommenderade försändelser  

I NJA 1998 s. 750 hade borgenären (en Viktor L) skickat två separata kravbrev till 

gäldenärerna (Bo A och Ingela A). Bägge gäldenärer bestred emellertid att de 

mottagit breven. Borgenären hade skickat kravbreven som rekommenderade brev 

istället för som lösbrev. Vid inlämnandet av ett rekommenderat brev får avsändaren 

ett inlämningsbevis, och mottagaren måste identifiera sig vid leverans. Några 

uppgifter om postens hantering av de rekommenderade breven hade emellertid inte 

kunnat erhållas, och borgenären hade inte något mottagningsbevis. Enligt HD 

saknades därför bevis för att Ingela A mottagit sitt brev, och brevet till Bo A hade 

ostridigt returnerats till avsändaren. HD ansåg det inte heller visat att gäldenärerna 

mottagit någon avi om brevens ankomst. Under dessa förhållanden fann HD det 

inte styrkt att de skriftliga kraven kommit gäldenärerna till handa. Borgenären ansågs 

därmed inte ha lyckats åstadkomma preskriptionsavbrott, och gäldenärerna vann 

framgång med sin invändning om preskription. NJA 1998 s. 750 visar således att 

borgenären inte uppfyller sin bevisbörda ens när det skriftliga kravet skickas som 

rekommenderat brev. Rimligtvis torde utgången i NJA 1998 s. 750 blivit en annan 

om borgenären också haft ett mottagningsbevis (vilket kan läggas till som extra 

service när man skickar ett rekommenderat brev). 

Utgången i NJA 1998 s. 750 är måhända inte förvånande. Avgörandet kom två år 

efter HD:s avgörande i NJA 1996 s. 809, och omständigheterna var liknande. 

Skillnaden var att borgenären skickat kravbreven som rekommenderade brev istället 

för som lösbrev. Det enda borgenären hade var ett inlämningsbevis som visade att 

breven skickats. Det var emellertid inte tvistigt mellan parterna huruvida breven 

skickats eller ej. Frågan var huruvida de kommit gäldenärerna till handa. 

Inlämningsbeviset borde då inte rimligtvis tillmätas någon betydelse. Skulle tvisten 
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också gälla huruvida ett brev överhuvudtaget skickats (se avsnitt 4.7 nedan) är ett 

inlämningsbevis däremot självfallet till hjälp. 

4.7  Bevisning om att kravbrev skickats 

I NJA 1996 s. 809 hade gäldenären i HovR förklarat att han inte ifrågasatte att det 

aktuella kravbrevet skickats. Det var således ostridigt mellan parterna att borgenären 

skickat ett kravbrev, varför HD inte hade att ta ställning bevisningen om att 

kravbrev skickats i NJA 1996 s. 809. 

I såväl NJA 2007 s. 157 som NJA 2012 s. 172 hade borgenärerna åberopat 

datasystemsutdrag som bevisning om att kravbrev skickats. I båda fallen godtar HD 

bevisningen. I NJA 2007 s. 157 framgick av utdraget att inkassohandläggare vid det 

anlitade inkassobolaget gjort noteringar om att kravbrev skickats till gäldenären. 

Vidare hade borgenären åberopat kopior av brev som uppgavs vara ur en 

automatiskt genererad datafil med brev som sänts till Posten för utskrift och 

befordran. I NJA 2012 s. 172 hade borgenären åberopat ett utdrag ur sitt 

datasystem, samt kopior av de brev som uppgavs ha skickats till gäldenären. 

Domskälen i båda fallen är formulerade så att vad som angetts ”får godtas.” Exakt 

hur HD resonerat för att komma till slutsatsen att vad som angetts får godtas kan 

således inte sägas säkert.  

KFM har gjort en bedömning av vilka krav som skall ställas på bevisningen om att 

kravbrev skickats. KFM:s bedömning är att  

”[o]m uppgifterna i ett utdrag ur sökandens datasystem är tillräckligt tydliga och det går att utläsa 

att skickade krav avser den aktuella fordran och att kraven utformats som en påminnelse om 

denna torde detta räcka för preskriptionsavbrott. Det krävs då inte att sökanden även uppvisar 

kopior utav de skickade breven eller mallar utvisande hur de olika breven utformats. Om så ändå 

sker innebär detta normalt en förstärkning av bevisningen för att preskriptionsavbrott 

uppkommit.”93 

                                                           
93 KFM:s ställningstagande 3/13/VER s. 7. 
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KFM:s bedömning torde motsvara gällande rätt. HD förefaller, utifrån vad som 

framgår av domskälen i NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172, inte ställa några 

högre krav på bevisningen. Utöver NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172 finns 

också exempel från underrättspraxis där rekonstruerade uppgifter från datasystem 

godtagits som bevisning om att kravbrev skickats.94  

Det kan vidare anmärkas att datasystemsutdraget i NJA 2007 s. 157 kom från ett av 

borgenären anlitat inkassobolag. I NJA 2012 s. 172 åberopades istället borgenärens 

egna datasystemsutdrag. Det förefaller således inte ha någon betydelse huruvida det 

är borgenären själv eller en tredje part som skickat kravbreven ifråga. Därmed är 

emellertid inte sagt att det inte spelar någon roll vilka aktörerna är. De 

datasystemsutdrag som diskuterats i detta avsnitt utgör sådana handlingar som 

typiskt sett endast professionella aktörer så som inkassobolag har. Det är således 

mycket möjligt att ett inkassobolag har större möjligheter att tillvarata sina intressen 

än andra aktörer, och då speciellt vid en jämförelse med privatpersoner. Är 

borgenären en privatperson riskerar ord att stå mot ord. Privatpersoner bör därför 

använda sig utav rekommenderade brev vid avsändande av försändelser med 

preskriptionsavbrytande verkan (se avsnitt 4.6 ovan). 

 

  

                                                           
94 Se till exempel RH 2008:57 och RH 2008:70. Se även, från TR, mål T 373-13 där bevisningen om att 

kravbrev skickats bestod av kopior av dessa försändelser. Gäldenären ifrågasatte uttryckligen tillförlitlig-
heten av den av borgenären åberopade bevisningen i grunden för sin talan, ”eftersom det är lätt att 
manipulera den typ av dokument det rör sig om.” TR:s fann emellertid inte något skäl att ifrågasätta 
riktigheten av bevisningen. 
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5 Slutsatser 

5.1 En starkare ställning för borgenärer 

Vad man kan konstatera efter en analys av den utveckling av praxis som redogjorts 

för ovan under avsnitt 4 är att borgenärerna gradvis getts en allt starkare ställning. 

Vid tiden efter NJA 1996 s. 809 sattes borgenärerna i en hopplös situation, där 

gäldenärens blotta påstående om att de kravbrev borgenären skickat inte kommit 

honom till handa medförde att KFM vägrade verkställighet av utslag om 

betalningsföreläggande. Det höga beviskrav för att borgenären skall uppfylla sin 

bevisbörda som sattes genom NJA 1996 s. 809, har HD egentligen inte sänkt genom 

vare sig NJA 2007 s. 157 eller NJA 2012 s. 172. Såsom jag ser det har HD däremot 

preciserat vad som krävs för att det skall anses styrkt att brev med 

preskriptionsbrytande verkan kommit gäldenären till handa. Därigenom har 

borgenärer idag långt större möjligheter att hävda sina rättigheter; kan de visa att de 

skickat ett flertal försändelser till gäldenärens korrekta adress, det vill säga 

gäldenärens folkbokföringsadress, anses dessa ha kommit gäldenären till handa. Ett 

flertal försändelser till gäldenärens folkbokföringsadress har således preskriptions-

avbrytande verkan. 

Att det nu klargjorts att brev adresserade till gäldenärens folkbokföringsadress, 

oavsett gäldenärens faktiska vistelseadress, numer är tillräckligt, torde medföra en 

betydligt starkare ställning för borgenärerna. Det är nämligen avsevärt mycket lättare 

för en borgenär att kontrollera gäldenärens folkbokföringsadress än var gäldenären 

faktiskt bor. Enligt min mening är det därför mycket tillfredställande att HD nu 

klargjort att kravbrev skickade till gäldenärens folkbokföringsadress skall anses ha 

kommit gäldenären till handa. Detta oavsett anledning till varför gäldenären inte 

bott på sin folkbokföringsadress. Det vore inte rimligt att kräva att en borgenär skall 

veta var gäldenären faktiskt befinner sig. Ett sådant krav skulle vara oerhört 

betungande, speciellt för borgenärer med ett mycket stort antal gäldenärer (till 

exempel de inkassoföretag som köper förfallna fordringar). Dessa borgenärer måste 

kunna förlita sig på registrerade adressuppgifter. 
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5.2 Folkbokföringsadressens betydelse 

Det torde vara rimligt att anta att borgenärer i framtiden kommer att vara mycket 

noga med att hålla sig uppdaterade om gäldenärens aktuella folkbokföringsadress. 

HD:s avgörande i NJA 2012 s. 172 har gett borgenärerna än större anledning att 

alltid, och på regelbunden basis, uppdatera sina adressregister, eftersom en 

försändelse som har delats ut där skall anses ha kommit gäldenären till handa. En 

borgenär kan således numera vara tämligen säker på att kravbrev skickade till 

gäldenärens folkbokföringsadress har preskriptionsavbrytande verkan. Frågan 

kvarstår emellertid om några undantag till den regel som HD formulerade i NJA 

2012 s. 172. Något säkert svar på denna fråga kan emellertid inte ges förrän 

ytterligare klargörande praxis från HD tillkommer.  

För egen del ser jag det inte som otänkbart att stora delar av borgenärskollektivet av 

säkerhetsskäl inte längre kommer att skicka vare sig fakturor eller kravbrev annat än 

till just gäldenärens folkbokföringsadress. För det fall att en gäldenär då tillfälligtvis 

bor på annan adress än sin folkbokföringsadress har han därför än större anledning 

att alltid begära eftersändning av sin post.  

Det torde gå att argumentera för en ökad betydelse av folkbokföringsadressen 

utifrån ett praktiskt perspektiv. Folkbokföringsadressen är enkel att kontrollera. I 

mål T 224-10 gick HovR så långt att man inte ansåg sig kunna uppställa någon 

presumtion för att gäldenären bor på sin folkbokföringsadress. HovR förefaller 

istället vid gäldenärens blotta påstående om att så inte varit fallet ha flyttat tillbaka 

bevisbördan på borgenären. Skulle mål T 224-10 blivit vägledande skulle vi enligt 

min mening i stort sett vara tillbaka till det rättsläge som gällde efter HD:s 

avgörande i NJA 1996 s. 809 (men innan NJA 2007 s. 157). Det skulle också i 

praktiken kunna komma att innebära att borgenärerna åläggs att kontrollera 

gäldenärernas faktiska vistelseadress, och inte deras folkbokföringsadress. Hur det 

skulle genomföras är oklart, då något sådant register inte existerar. 
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5.3 Generella principer 

Inledningsvis konstaterades att preskriptionslagen, eftersom den enligt dess 1 § är 

tillämplig ”i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad 

som är särskilt föreskrivet” är subsidiär till bestämmelser om specialpreskription 

samt att regleringen av specialpreskription är spridd över ett stort antal lagar. Bristen 

av samordning mellan de olika reglerna om specialpreskription har föranlett kritik 

från Lindström, som menar att många olikheter är obefogade, även om de 

övervägande effekterna är positiva.95   

Det förhållandet att preskriptionslagen är subsidiär till bestämmelser om special-

preskription innebär, såsom konstaterades i avsnitt 2.3 ovan, att bestämmelser om 

specialpreskription utgör lex specialis och har företräde framför preskriptionslagen. 

Det innebär också att preskriptionslagen kan användas för att fylla ut de luckor i 

som uppstår i de fall då en bestämmelse om specialpreskription inte är uttömmande, 

vilket främjar enhetlighet.96 Preskriptionslagens bestämmelser fungerar då således 

som utfyllande rätt. Preskriptionslagens bestämmelser skall emellertid inte användas 

för att fylla ut en bestämmelse om specialpreskription om det ”framgå[r] av 

sammanhanget att en tillämpning av de allmänna bestämmelserna är utesluten”.97 

Jag kommer i det följande att utreda huruvida slutsatserna av min analys kan utgöra 

några generellt gällande principer. 

Den stora majoriteten av bestämmelser om specialpreskription utgör bestämmelser 

med vad Lindskog kallar stark specialpreskription, där preskriptionsavbrott kan 

åstadkommas endast genom vissa rättsliga åtgärder.98 19 kap. 1 § sjölagen, 18 kap. 

9 § handelsbalken samt 12 kap. 61 § jordabalken utgör alla exempel på stark 

specialpreskription, eftersom preskription i samtliga fall avbryts genom väckande av 

talan i domstol. Här måste sägas att det framgår av sammanhanget att en tillämpning 

av de allmänna bestämmelserna är utesluten.  

                                                           
95 Lindskog, Preskription s. 678 f. 
96 Prop. 1979/80:119 s. 83 samt Lindskog, Preskription s. 194. Se även AD:s uttalande i AD 2002 nr. 49: ”I 

sådana fall då en specialförfattning inte är uttömmande utan bara reglerar vissa frågor om preskription, bör 
emellertid de allmänna preskriptionsbestämmelserna som regel kunna tillämpas i övriga frågor”. 

97 Prop. 1979/80:119 s. 83. 
98 Lindskog, Preskription s. 33. 
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Det finns emellertid även bestämmelser om specialpreskription som utgör 

bestämmelser med vad Lindström kallar svag specialpreskription, där preskriptions-

avbrott kan åstadkommas genom en enkel erinran.99 Ett exempel på svag 

specialpreskription utgörs av 32 § 2 st. köplagen. Enligt 32 § 2 st. köplagen förlorar 

köparen rätten att åberopa fel i en vara om han inte lämnar säljaren meddelande om 

felet inom två år från det att han tagit emot varan. Köparens rätt att åberopa fel 

preskriberas således efter två år. Preskriptionen kan emellertid avbrytas genom att 

köparen lämnar säljaren ett meddelande.  32 § 2 st. köplagen torde således kunna 

jämföras med 5 § 2 p. preskriptionslagen och borgenärens möjlighet att åstadkomma 

preskriptionsavbrott genom att skicka ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om 

fordringen till gäldenären. 32 § 2 st. köplagen uppställer emellertid inga krav om viss 

form för reklamationen. Reklamation enligt 32 § 2 st. köplagen måste således inte 

vara skriftlig.100 Vidare stadgas i 82 § köplagen att ett meddelade enligt 32 § 

köplagen går på mottagarens risk, inte avsändarens. 82 § köplagen innebär således 

att köparen får åberopa meddelandet även om det överhuvudtaget inte kommit fram 

till säljaren.101 Med anledning av vad som nu anförts torde slutsatserna av min analys 

inte kunna sägas utgöra några generellt gällande principer, utan kan endast med 

säkerhet användas avseende allmän preskription. 

  

                                                           
99 Lindskog, Preskription s. 33. 
100 Prop. 1988/89:76 s. 123. 
101 Prop. 1988/89:76 s. 217. 
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6 Avslutande kommentarer 

Jag tänkte inledningsvis försöka att kort sammanfatta mina slutsatser om vad som 

torde utgöra gällande rätt. Vid tvist om huruvida preskriptionsavbrott skett bär 

borgenären bevisbördan för att en försändelse med preskriptionsavbrytande verkan 

kommit gäldenären till handa. Beviskravet är högt. Gör gäldenären en invändning 

om preskription måste borgenären styrka att gäldenären fått skriftligt krav eller en 

skriftlig erinran om fordringen. 

Uppgifter i utdrag ur borgenärens datasystem är normalt tillräckliga för att styrka att 

en försändelse med preskriptionsavbrytande verkan skickats. Att ett enda kravbrev 

skickats är emellertid inte tillräckligt i bevishänseende. Har däremot åtminstone fem, 

möjligtvis färre, försändelser bevisligen skickats till gäldenärens korrekta adress får 

sedan möjligheten att inte åtminstone någon av dessa försändelser nått gäldenären 

anses vara närmast försumbar. Gäldenärens folkbokföringsadress skall anses utgöra 

hans korrekta adress. Även om gäldenären inte bott på sin folkbokföringsadress, 

skall en försändelse som delats ut där således anses ha kommit honom till handa. 

Detta sagda gäller emellertid endast om ingen särskild omständighet till stöd för 

detta föreligger; om gäldenären kan anföra en tänkbar förklaring till varför han inte 

fått de kravbrev som skickats till hans korrekta adress skall preskriptionsavbrott inte 

anses ha skett. Vad som skulle kunna utgöra en sådan tänkbar förklaring får sägas 

vara något ovisst i brist på mer klargörande rättspraxis. Mot bakgrund av rättspraxis 

från HD kan dock konstateras att ett blankt påstående från gäldenären om att han 

inte mottagit några brev eller inte bott på sin folkbokföringsadress inte torde vara 

tillräckligt. 

Det kan konstateras att borgenärerna gradvis har getts en allt starkare ställning. NJA 

2012 s. 172 utgör HD:s senaste avgörande i en utveckling mot allt mer ”borgenärs-

vänlig” rättspraxis. Eftersom NJA 2012 s. 172 bidrar till en starkare ställning för 

borgenärerna är det då kanske föga förvånande att prejudikatet från NJA 2012 s. 

172 snabbt plockats upp av borgenärskollektivet och används som grund för 
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yrkandena.102 Avgörandet är emellertid fortfarande nytt, och av den anledningen 

saknas någon mer omfattande rättspraxis som visar på vilket sätt prejudikatet 

används av underinstanserna. Exakt vilken betydelse NJA 2012 s. 172 kommer att 

ha framöver får således framtiden utvisa. Denna framställning har dock, så som 

konstaterades ovan, visat att gäldenärens folkbokföringsadress i och med NJA 2012 

s. 172 skall anses utgöra hans korrekta adress. Och även om gäldenären inte bott på 

sin folkbokföringsadress, skall en försändelse som delats ut där anses ha kommit 

honom till handa. 

  

                                                           
102 Från rättspraxis kan nämnas två fall från TR, mål T 369-13 samt mål T 1292-13, som visar på att 

borgenärskollektivet uppmärksammat avgörandet i NJA 2012 s. 172. Målen avgjordes emellertid genom att 
gäldenären medgav borgenärens talan, respektive genom förlikning. 
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