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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om preskription av skulder (728/2003) 11 § 1 och 2 mom., av dem 1 mom.

sådant det lyder delvis ändrat i lag 428/2010, som följer:

11 §

Rättsliga åtgärder som avbryter preskription

Preskriptionen av en skuld avbryts på det
sätt som anges i 2 mom., om

1) borgenären väcker talan angående for-
dran mot gäldenären eller i fråga om fordran
framställer ett krav vid domstol, konsumentt-
vistenämnden eller vid något annat lagstadgat
organ eller i ett förfarande där ett avgörande
eller en rekommendation i ärendet kan med-
delas, eller vid ett organ som antecknats i den
databas över organ som avgör konsumentt-
vister som Europeiska kommissionen svarar
för,

2) borgenären anmäler sin fordran utifrån
en offentlig stämning som gäller gäldenären
eller i gäldenärens konkurs eller i något annat
insolvensförfarande eller skulden annars be-
aktas i samband med förfarandet,

3) borgenären anhängiggör ett utsök-

ningsärende eller skulden annars beaktas i
samband med ett utsökningsförfarande, eller

4) fordran tas till behandling vid medling i
domstol eller vid ett sådant medlingsförfa-
rande där förlikningen kan stadfästas så att
den blir verkställbar på det sätt som före-
skrivs i lagen om medling i tvistemål och
stadfästelse av förlikning i allmänna domsto-
lar (394/2011).

När ett i 1 mom. 1 eller 3 punkten avsett
ärende inleds, ett beslut fattas om inledande
av ett förfarande som avses i 2 punkten eller
om ett interimistiskt förbud som gäller skul-
den i fråga eller när det fattas beslut eller
ingås avtal om att inleda medling enligt
4 punkten, avbryts preskriptionen för den tid
som förfarandet pågår. Preskriptionen anses
ha avbrutits den dag då den lagakraftvunna
domen meddelades eller handläggningen av
ärendet avslutades på något annat sätt.
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Denna lag träder i kraft den 21 maj 2011.
Lagen tillämpas också på skulder vars

grund har uppkommit före ikraftträdandet av
denna lag.

Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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