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Promemoriorna:
1 Starkt skydd i hyres- och arrendenamnder for hotade och forfoljda
personer och skarpt krav for ledamoter i namnderna
2 Inforande av en preklusionsregel i mal om andring av hyresvillkor
(Ju2018/Ol 132/DOM resp. Ju2019/00559/DOM)
Juridislca falcultetsnamnden iUppsala har anmodats att yttra sig over forslag
till lagandringar rorande 1) selc~etess foi• fastighetsbeteckningar till skydd for
hotade och forfoljda personer, 2) behorighetslcrav for ledamoter i hyres- och
anendenamnder och 3) prelclusion i mal om andring av hyresvilllcor. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet anfor foljande.
Allmant
Enligt Juridiska falcultetsnamnden framstar forslagen i de tre delarna som
adelcvata och val avvagda. Namnden tilistyrker samtliga andringar. Gallande
forslag om inforandet av preklusionsregel i mal om andring av hyresvillkor
lamnar fakultetsnamnden foljande synpunkt.
Inforande av en prel~lusionsbestammelse i mal om andring av hyresvillkor
Juridiska falcultetsnamnden instammer som namnts i att det(inns ett behov
av en regel med foreslagen innebord och tillstyrlcei• inforandet av en sadan
bestammelse. I forslaget lamnas tva olika alternativ till var bestammelsen ska
inforas. Det ena alternativet ar bestammelsen infors i JB 12 kap. som en ny
55 e §. Det andra ar att den fors in i 2 eller• 4 §§ hovrattslagen.
Namnden forordar att bestammelsen infors i hovrattslagen. Motiveringen
hartill ar foljande. Bestainmelsen ar noga ralcnat processuell. JB 12 kap. innehaller i forsta hand materiella regler av civilrattslig lca2•aktar rorande rattsforhallandet mellan hyresvard och hyresgast. Redan detta gor att en prelclusionsbestammelse systematislct inte hor hemma i lagen. Forvisso firms redan
ett fatal reglei• av processuell art men dessa har en tydligare koppling till
rattsforhallandet mellan parterna. Systematiska aspekter bor enligt fakultetsnamnden ges stor betydelse vid lagandringar.
Vidare, i takt med de relativt frekventa lagandringar som sicer pa hyresrattens omrade och da speciellt JB 12 kap., har lagen blivit svaroverslcadlig inOrganisationsNATnr:
202100-2932
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nehallande manga detaljerade bestammelser som delvis ar juridislct tekniskt
snariga och ibland svara att tillampa. Att infora en processuell regel gor
derma brist an stone. Uppfattningen hos juridiska fakultetsnamnden ar att
man vid lagandringar bor ha som malsattning att skapa ett lattoverskadligt
och 1attillampat regelverk, vilket en placering av bestammelsen i hovrattslagen bidrar till.

Forslag till yttrande i delta arende har upprattats av docent Erika P. Bjorkdahl. Yttrandet har pa delegafon avgivits av fakultetens dekanus, professor
Mattias Dahlberg.
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