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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag vill med den här framställningen undersöka hur starkt skydd det finns i Sverige 

mot att bli av med sin bostad. Jag vill också se hur det förändras beroende på vilken 

boendeform som väljs. Framställningen kommer att vara inriktad på hur en fysisk 

person kan bli av med sin lösa egendom i form utav en bostad. För att utreda detta 

kommer jag att undersöka hur ett hyresavtal kan sägas upp jämfört med hur en 

bostadsrättshavare kan bli av med sin bostadsrätt. Jag kommer även att undersöka 

möjligheten att få en bostad utmätt och med anledning av det kommer rätten till 

”respekt för … sitt hem” enligt artikel 8 i Europakonventionen att undersökas.  

 

1.2 Syfte 

I dagsläget finns det ett flertal olika boendeformer att välja bland. En person kan 

välja bland att bo i en hyresrätt, bostadsrätt eller på en privatägd fastighet för att 

nämna de främsta formerna. Något man av personliga, sociala, praktiska och andra 

skäl inte vill hända är att bli av med sin bostad och då uppstår frågan om vilket 

skydd för sin bostad en person enligt svensk lag har. Jag vill undersöka hur långt 

utanför ramarna kan en person gå i till exempel en hyresrätt innan hyresvärden har 

rätt att säga upp hyresavtalet. Syftet är således att utreda hurdant starkt skydd en 

fysisk person har i fråga om att ha kvar sitt boende i olika bostadsformer, både i 

nationell och internationell rätt. 

 

1.3 Problemformulering 

Den huvudsakliga frågeställningen som uppsatsen skrivs utifrån är: Vilket skydd 

har en fysisk person mot att bli av med sin bostad? För att besvara den frågan 

ställer jag tre delfrågor som lyder: I vilken omfattning ser Europadomstolen genom 

artikel 8 i Europakonventionen till att rätten till respekt för sitt hem säkerställs? 

Under vilka omständigheter kan en bostad bli utmätt genom reglerna i UB? Vilka 

skillnader föreligger i förverkandegrunderna i hyresrätter jämfört med 

bostadsrätter?  
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1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som görs i uppsatsen är främst att jag fokuserar helt och hållet 

på skyddet för fysiska personer. Anledningen till det är att jag vill fokusera på 

bostadslägenheter, varvid det är fysiska personer och inte juridiska personer i form 

utav företag som är aktuella, lokaler undersöks inte heller. Jag nämner i uppsatsen 

väldigt kort vissa regler som för andrahandsupplåtelse av en lägenhet men 

uppsatsen har överlag helt fokuserats på förstahandsförhållanden. Samtliga 

avgränsningarna har gjorts för att uppsatsens räckvidd inte ska bli för brett.  

 

1.5 Metod och material 

Det material som används består utav lagtext, förarbeten, domar från HD samt 

Europadomstolen och doktrin. Som utgångspunkt använder jag mig utav den 

rättsdogmatiska metoden och ser till de lege lata och där jag sett det lämpligt har 

jag diskuterat lagen de lege ferenda.  

 Inom Europakonventionens område förlitar jag mig främst på praxis och 

tolkar denna, jag har haft för avsikt att använda mig utav ett brett underlag av olika 

domar fokuserade främst på fall där klaganden blivit av med sin bostad men även 

andra närliggande fall som är av intresse för uppsatsens ämne. 

 

1.6 Motiv 

Det svenska samhället lider idag i stora delar av bostadsbrist till följd av en ökad 

befolkning. Vi har ökad mängd ungdomar som söker bostäder, de senaste åren har 

ett stort antal flyktingar ankommit till Sverige och det har därtill blivit en 

koncentrering av befolkningen i storstäder så som Stockholm, Göteborg m.fl. 

Denna tillströmning till storstäderna har ökat svårigheterna att få ett boende på 

grund av alltför låg bostadstillgänglighet och ökande priser.  

 Mot bakgrund av det angivna är det motiverat och viktigt att klarlägga 

vilken rättighet en privatperson har att bo kvar i sin bostad. En bostad, oavsett om 

det är en hyresrätt eller bostadsrätt, innebär en icke-oväsentlig ekonomisk 
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investering och innehav av en bostad är ett väldigt viktigt socialt behov. Därav vill 

jag med den här framställningen se till vilket skydd som finns mot att bli av med 

sin bostad.  

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 är det inledande kapitlet där uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställningar 

och metod anges. Kapitel 2 behandlar rätten till respekt för sitt hem enligt artikel 

8 i Europakonventionen genom att undersöka ett antal rättsfall på området. De 

olika fallen behandlar olika delar av de rekvisit som finns i artikel 8. Därefter 

behandlas i kapitel 3 utmätning enligt svensk rätt av bostäder, vilket knyter an till 

det tidigare avsnittet om fysiska personers rättigheter enligt Europakonventionen. 

Kapitlet bygger även det främst på praxis, nu ifrån HD, som analyseras för att 

fastställa det nuvarande rättsläget. Kapitel 4 behandlar skyddet för hyresrätter och 

kapitel 5 behandlar skyddet för bostadsrätter. Båda kapitlen inleds med en kort 

bakgrund till de olika bostadsformerna följt av undersökningen av 

förverkandegrunderna. Till sist kommer kapitel 6 där jag sammanfattar och 

analyserar dem resultat jag funnit.   
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2 Artikel 8 i Europakonventionen 

2.1 Introduktion  

Som ingångspunkt kommer jag att undersöka vilket skydd som finns för en svensk 

persons bostad enligt EKMR, vilket gäller så som svensk lag enligt 2:19 RF. Jag 

vill se dels vilket skydd en fysisk eller juridisk person kan förvänta sig utifrån 

konventionen samt dels vilka effekter som kan förväntas om det skyddet eller 

rättigheterna skulle överskridas av staten.  

 I framställningens inledning har det nämnts att fokus för framställningen 

huvudsakligen skall ligga kring diverse rättigheter eller skyldigheter kring olika 

bostadsformer. Detta avsnitt kommer av sin natur i form av en analys av rättsfall 

ifrån Europadomstolen att ha ett vidare område och istället beröra det allmänna 

skydd för en persons hem överlag som EKMR ska säkerställa. 

 I sammanhanget är det artikel 8 i konventionen som är aktuell. Artikelns 

första stycket stadgar: ”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem och sin korrespondens.” Detta första stycke ger upphov till ett generellt 

skydd för sitt hem, som i det andra stycket utvecklas i och med att en offentlig 

myndighet inte får inskränka skyddet för hemmet om det inte finns stöd i lag, 

inskränkningen måste ha ett legitimt syfte som anges i artikeln samt att det måste 

vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Det ska således ske en 

proportionalitetsbedömning om en inskränkning i rätten enligt artikel 8 har 

överskridits.  

 Som alltjämt gäller när det är fråga om överträdelser av en artikel i EKMR 

så är det inte en privat- eller juridisk person som står som svarande utan det är 

regeringen i den stat klaganden fört sin talan. Det är en distinktion jag vill 

uppmärksamma då senare delar i framställningen främst behandlar situationer 

mellan juridiska personer i olika former.  

 En första fråga blir att se hur brett artikel 8 kan tillämpas vad gäller 

formuleringen ”sitt privat- och familjeliv, sitt hem …”. Det måste klargöras ifall 

denna rätt kan utsträckas till att inte bara omfatta det privata livet och hemmet utan 
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om det även kan vara tillämpbart på exempelvis en arbetsplats, som en juridisk 

person har ägandeskapet över.  

 

2.2 Gillow v. the United Kingdom, 1986 

2.2.1 Bakgrund 

Målet ger viss vägledning till hur brett artikel 8 i konventionen ska tillämpas. Jag 

vill notera att jag i analysen av detta rättsfall, och följande fall där det är 

tillämpbart, kommer jag endast undersöka de delar av rättsfallen som berör artikel 

8 där rätten till ens ”… hem” behandlas.  

 Fallet gällde en familj som ursprungligen bodde i Lancashire. 1956 flyttade 

familjen till Guernsey. 1957 köpte familjen land och byggde ett hus på Guernsey. 

Familjen flyttade in 1958. Efter det flyttade familjen ifrån Guernsey i ett antal år, 

men hade under tiden kvar ägandeskapet över huset.  

 

2.2.2 Förekom en inskränkning? 

Den inledande frågan som Europadomstolen ställde sig var om huset i Guernsey 

kunde ses som familjens hem enligt artikel 8. Det fanns flera indikationer, 

uttalanden från de svarande, på att huset de facto var att ses som familjens hem 

och detta trots att familjen spenderat närmare 19 år på annan ort.1 Vidare hade de 

under hela den tid de varit frånvarande fortsatt varit ägare till huset. Därtill verkar 

det som att domstolen lade stor vikt på att den sökande inte hade något annat 

etablerat hem i Storbritannien. Av dem givna anledningarna ansåg domstolen att 

rekvisitet ”hem” i artikel 8 var uppfyllt i det aktuella fallet. Det domstolen gjorde 

i fallet var således att bedöma de faktiskt omständigheterna i fallet för att se om 

det aktuella huset kunde ses som klagandes ”hem” i enlighet med artikel 8.  

 Nästa fråga som behandlades i fallet var om det hade skett någon störning i 

den klagandes rätt till respekt för deras hem enligt artikel 8. Domstolen menade 

kortfattat att vid en samlad bedömning av fakta hade en störning skett. Faktorer 

som beaktas var att klaganden hade krävts söka en licens för att få bo i sitt eget 

                                              
1 Gillow v. the United Kingdom, p. 46. 
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hem och de hade fått avslag på samtliga licensansökningar samt att det hade först 

brottsprocedurer som lett till att åtminstone ena parten blivit dömd. 

  I enlighet med artikel 8 som ska bedömas genom en 

proportionalitetsbedömning gick domstolen vidare till att se om störningen som 

skett var rättfärdigad.2 Denna bedömning sker som nämnts i flera steg, genom att 

se om störningen skett med stöd i lag, om syftet skett i enlighet med gällande lag 

och om störningen var nödvändig i ett demokratiskt samhälle.  

 Vad gäller den första punkten, om inskränkningen skett med stöd i lag, 

menade klaganden att inskränkningen inte hade stöd i lag på grund av att den 

gällande Housing Laws skulle varit en förklädd migrationslag, att Housing Laws 

var svårlästa och obskyra i sin författning. Domstolen menade att den aktuella 

lagen hade blivit författad på ett korrekt sätt. Slutsatsen som domstolen nådde var 

att störningen hade skett i enlighet med gällande lag.  

 Härnäst var frågan om störningen haft ett legitimt syfte. Domstolen 

konstaterade att ett legitimt syfte fanns i det att den lokala styrande myndigheten 

ville säkra tillräckligt många bostäder för personer med stark anknytning till ön 

och till arbetstagare som jobbade med något för ön ekonomiskt intresse. Det var 

enligt domstolen legitimt att vilja kontrollera mängden invånare på ön med 

anledning av öns väldigt begränsade area. 

 Till sist bedömda domstolen om störningen var nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. Att störningen ska vara nödvändig betyder implicit att det 

ska finnas ett tryckande socialt behov av den inskränkande åtgärden i fråga. 

Domstolen konstaterar att det i fallet bottnade i en avvägning mellan Guernseys 

ekonomiska välmående kontra den klagandes rätt till respekt för sitt hem.3 

Domstolen konstaterade att den lokala lagstiftaren var mer lämplig att avgöra 

huruvida det var lämpligt att lätta på den lagstiftningen som kontrollerade boende 

situationen på Guernsey, än att en internationell domstol skulle göra det. Därav 

                                              
2 Gillow v. the United Kingdom, p. 48. 
3 Gillow v. the United Kingdom, p. 55. 
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ansåg domstolen att det inte gick emot artikel 8 när den sökande var tvungen att 

ansöka om en licens enligt den lokala lagstiftningen för att kunna bo i sitt hem.4 

 Härnäst konstaterade domstolen att situationen gällande att ansöka om 

licens i sig måste skiljas från hur det i fallet hare skett, det vill säga myndigheternas 

faktiska hantering i det aktuella fallet av klagandens olika ansökningar om 

boendelicenser. Kortfattat menade domstolen att på grund av att klagandens familj 

hade etablerat bostaden som sitt hem långt innan de flyttade ifrån Guernsey, och 

innan de så kallade Housing Laws trädde i kraft var bostaden att ses som deras 

hem i enlighet med artikel 8 i konventionen. Därför var det en inskränkning i 

klagandens rätt till respekt för deras hem när myndigheterna ett flertal gånger 

nekad familjen en licens enligt de nya lagarna och att även ha gått så långt att 

bötfälla klaganden. 

 Avslutningsvis konstaterar domstolen att den aktuella lagstiftningen i sig 

inte inskränkte i rätten som klaganden åtnjöt genom artikel 8 men att det i det 

aktuella fallet hade inneburit en inskränkning av samma rätt på grund av 

myndigheternas förfaranden. Inskränkningen uppkommer främst i att familjen 

hade etablerat sitt ”hem” i den aktuella bostaden på ett väldigt tydligt sätt under en 

lång tid. Det finns således rum för en stat att lagstifta om begränsningar för 

invånarna till deras hem, men det måste vara proportionellt och nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

2.3 Niemietz v. Germany, 1992 

2.3.1 Bakgrund 

Ett telegram skickades till en domare vars innehåll bedömdes vara kränkande och 

var signerat en Klaus Wegener. En förundersökning inleddes men myndigheternas 

försök att finna Wegener eller ens information om dennes identitet gav inga 

resultat. Det uppmärksammades däremot att telegrammet hade skickats av ett 

bolag som endast kunde kontaktas genom en postbox. Brev till denna postbox 

vidarebefordrades till ett advokatkontor, Gottfried Niemietz, och i ett senare skede 

                                              
4 Gillow v. the United Kingdom, p. 56. 
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till en ”Ms [D.]”. Munich District Court utställde med anledning av dessa uppgifter 

en husrannsakan gällande advokatkontoret samt hem tillhörande Ms [D.] samt en 

Ms [G.].5 Hos advokatkontoret fann tjänstemännen som genomförde husrannsakan 

inte några av de eftersökta dokumenten och av naturliga skäl beslagtogs inga 

dokument.6  

 Under de följande åren försökte Niemietz få ett utfall i domstol att 

husrannsakan varit olämplig, otillåten. Samtliga de nationella domstolarna 

konstaterade att husrannsakan skett på ett korrekt sätt och hade varit legitim. När 

de nationella vägarna upphörde ansökte Niemietz om att få fallet upptaget av 

Europadomstolen, och i det fallet genom att försöka få till att en inskränkning av 

artikel 8 hade skett.  

 

2.3.2 Förekom en inskränkning?  

På frågan om en störnings hade inträffat i klagandes anförde den tyska regeringen 

att artikel 8, till skillnad från vad kommissionen noterat i 

Hoechst AG v. Commission, 1989, inte erbjöd något skydd mot en husrannsakan 

av ett advokatkontor. Regeringen menade att konventionen drog en tydlig 

skiljelinje mellan privatlivet och dess hem å ena sidan och arbetslivet och dess 

lokaler å andra sidan.  

 Kommissionen hade uttalat sig och sagt att det handlade trots allt om en 

störning eftersom att det finns en tydlig konfidentiell relation mellan en advokat 

och dess klient.7 Ett sådant argument kan inte tillämpas utan vissa svårigheter, 

vilket Europadomstolen påpekade.  

 I princip vilket professionellt förhållande som helst kan stundvis kräva 

konfidentialitet, och således skulle artikel 8 bli tillämpbar per automatik på inte 

bara alla personliga förhållanden utan även samtliga professionella förhållanden. 

                                              
5 Niemietz v. Germany, p. 10. 
6 Niemietz v. Germany, p. 11. 
7 Niemietz v. Germany, p. 27. 
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Ett sådant brett tolkningssätt kan i min mening inte vara rimligt med anledning av 

artikelns ordalydnad som just talar om en persons privatliv. 

  Domstolen menade att ett alltför smalt tillämpningsområde av artikel 8 inte 

kan vara rimligt med tanke på att personer mer eller mindre utan undantag bildar 

relationer med andra människor och att det därför inte är rimligt att exkludera alla 

dessa tillfällen från rätten till privatliv.8 Med det sagt menade domstolen vidare att 

dem flesta personers relationer uppstår i och med deras professionella karriärer, 

och att det därför i vissa situationer måste vara lämpligt att tillämpa artikel 8 även 

då det inte handlar om strikt privatlivets förhållanden. Domstolen påpekar att det 

även uppkommer situationer i en persons privatliv som överlappar med personens 

professionella liv, och då är det naturligt att det kan komma att handla om en 

persons bostad som kan fylla ändamål både för privatlivet och det professionella 

livet. Domstolen menade även att ett sådant förfarande kan skapa skiljaktigheter 

genom att personer som har ett yrke där personers professionella aktiviteter är 

oskiljaktiga från dess privatliv skulle åtnjuta ett vidare, mer långtgående skydd 

enligt artikel 8 än den person vars privatliv skiljer sig avsevärt ifrån dess 

professionella liv. 

 Enligt den tyska Grundgezets har invånare rätt till respekt för sitt hem 

”worham” vilket enligt dem nationella tyska domstolarna ansågs ha en vid mening, 

och inkluderade yrkeskontor. Även den franska översättningen av konventionen 

använder ett uttryck för hem, ”domicile”, som är ett vedertaget brett utryck för 

båda hem och kontor.  

 Domstolen menade vidare att det var ändamålsenligt att tolka orden 

”privatliv” och ”hem” så som att inkludera en viss del yrkesaktiviteter, då syftet 

med artikel åtta är att skydda individen mot godtyckliga inskränkningar av 

offentliga myndigheter.  

 För att avsluta hur det ser ut i det aktuella fallet konstaterade domstolen att 

genom att söka igenom den mängd material och korrespondens som hade skett i 

                                              
8 Niemietz v. Germany, p. 29. 
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dem tidigare söktillfällena så ”måste” det ha uppkommit vissa dokument som 

ligger på gränsen mellan privatliv och yrkesliv. Således ansåg domstolen att 

husrannsakan av klagandes kontor utgjorde en störning av klagandes rättigheter 

enligt artikel 8 i konventionen.  

  Nästa fråga var ifall störningen hade skett i enlighet med gällande lag. Båda 

en regional nationell domstol samt den tyska konstitutionsdomstolen ansåg att 

husrannsakan var på alla sätt utförd i enlighet med gällande lag, Code of Criminal 

Procedure. Europadomstolen ansåg sig inte behöva avvika från vad de nationella 

domstolarna beslutat. Vidare ansåg domstolen att störningen hade ett legitimt syfte 

i att förhindra brott och för att skydda andras rättigheter. 

 Den sista bedömningen som domstolen tog ställning till var ifall störningen 

var nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Domstolen fann att skälen till 

störningen var godtagbara, men att störningen i sig inte var proportionell till de 

legitima syftena som regeringen angett. Husrannsakningarna var väldigt 

omfattande både i dess individuella omfattning samt hur många husrannsakningar 

som genomfördes totalt. Dessutom fanns det i Tyskland inga särskilda garantier 

för att känslig information från advokatkontor inte skulle felaktigt omhändertas.  

 Utifrån en helhetsbedömning ansåg Europadomstolen att det hade 

förekommit en inskränkning i klagandes rättigheter enligt artikel 8 i konventionen.  

 

2.4 McCann v. the United Kingdom, 2008 

2.4.1 Bakgrund 

Klaganden McCann flyttade i juli 1998 in med sin fru och två barn i ett hus i 

Birmingham, ägt av Birmingham City Council, en myndighet. Hustrun flyttade ut 

med barnen efter våldsamheter uppstod i hemmet, och klaganden bodde ensam 

kvar i huset i slutet av 2001. Han genomförde vid det tillfället vissa reparationer 

för att göra boendet drägligt. I januari 2002 övertalades frun av en tjänsteman från 

bostadsmyndigheten till att skriva på en blankett om upphävning 

nyttjanderättsavtalet till det aktuella huset. Till följd av detta ansåg myndigheten 

att klaganden skulle flytta ut. 
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 I oktober 2002 fördes den första talan mot klaganden där myndigheten 

ansåg att klaganden inte längre hade något rätt att bo kvar i huset som var avsedd 

för en familj och inte enskilda personer. District Court domaren ansåg att 

myndigheten inte hade agerat enligt artikel 8 st. 2 EKMR och avslog förverkandet 

av boendet.  

 Myndigheten överklagade till Court of Appeal som tvärtemot District Court 

noterade att klaganden inte kunde använda artikel 8 EKMR som försvar i 

domstolen och att upphävningen av nyttjanderätten därför var ett faktum. Inga fler 

överklaganden medgavs. Klaganden blev sedermera vräkt ifrån huset i mars 2005 

och ansåg att hans rättigheter enligt artikel 6, 8 och 14 EKMR hade blivit 

inskränkta. 

 

2.4.2 Förekom en inskränkning? 

Den första punkten, i domskälen som rör bedömningen av artikel 8, som domstolen 

tar upp är klagandens bostad kan ha ansetts vara hans hem i artikel 8:s mening. 

Domstolen menade att huruvida egendom är klassificeras som ”hem” är baserat på 

fakta i det enskilda fallet.9 Parterna i fallet samt domstolen var överens om att huset 

som klagandet haft som bostad var alltjämt dennes ”hem”. Regeringen medgav 

även att beslutet att upphäva nyttjanderätten till huset, som hade skrivits på av 

klagandens fru, hade effekten att inskränka klagandens rättigheter enligt artikel 8 

EKMR. 

  Vad gäller frågan om störningen var i enlighet med gällande lag och om 

störningen hade ett legitims ändamål ansåg domstolen att så var fallet. De legitima 

ändamål som gavs var dels att störningen skulle skydda den lokala myndighetens 

rätt att ta tillbaka dess egendom dels att störningen syftade till att säkerställa att det 

lagstadgade systemet för bostadsförsörjning tillämpades korrekt.10 Vad 

bedömningen i sak handlade om var således frågan om störningen varit 

                                              
9 McCann v. the United Kingdom, p. 46. 
10 McCann v. the United Kingdom, p. 48. 
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proportionell till de angivna målen samt om den var nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle. 

 Europadomstolen fann att klaganden hade blivit vräkt genom ett summarisk 

förfarande som inte gav honom några effektiva medel att väga situationer till hans 

fördel. Exempelvis hade det i fallet framkommit att mannen behövde en bostad då 

hans barn kom och sov över hos honom flera dagar i veckan, en sådan 

omständighet borde ha men beaktades inte av de lokala myndigheterna. Om 

myndigheterna istället för att söka upp hustrun hade försökt att vräka klaganden 

genom de speciella lagreglerna som fanns för dessa boenden, skulle ett 

domstolsförfarande ha inletts där mannen hade getts chans att åberopa sina 

personliga omständigheter. 

 Domstolen ansåg att klaganden inte hade getts tillräckligt med möjligheter 

att föra sin talan och inte hade getts någon möjlighet att få vräkningens 

proportionalitet bedömd av en oavhängig domstol. På grund dessa inadekvata 

processuella garantier konstaterade domstolen att en inskränkning av artikel 8 

förelåg. 

 

2.5 Zehentner v. Austria, 2009 

2.5.1 Bakgrund 

Fallet handlade om en person som på grund av sina skulder såg sin lägenhet såld 

via exekutiv försäljning. Pengarna från försäljningen fördelades till klagandens 

borgenärer och klaganden vräktas från sin lägenhet. Klaganden ansåg att hennes 

rättigheter enligt artikel 8 i konventionen hade inskränkts genom vräkningen och 

då hon inte hade getts någon möjlighet till försvar mot försäljningen.  

 

2.5.2 Förekom en inskränkning? 

Återigen är det första domstolen gör att utreda huruvida klagandens bostads 

utgjorde ett ”hem” enligt artikel 8. Domstolen tittar på den fakta som finns 

tillgänglig i fallet, på samma sätt som gjorts i tidigare fall bland annat McCann v. 

the United Kingdom, 2008. Klagandens bostad ansågs vara hennes ”hem” enligt 

artikel 8 i konventionen då de lokala myndigheterna samt de nationella 
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domstolarna i fallet hade skickat dokumentation om försäljningen av bostaden till 

den adressen. Det synes som att domstolen gör en objektiv bedömning i fråga om 

vilken bostad som är att se som ”hem” enligt artikel 8. 

 Vad gäller försäljningen av lägenheten vad det enligt domstolen en störning 

av klagandens rätt till respekt för hennes hem. I tidigare fall och det aktuella har 

domstolen gjort en objektiv bedömning av situationen. Störningen uppstod i detta 

fall av försäljningen då den var nödvändig för att klaganden senare blev vräkt 

vilket är den handling som faktiskt berövade henne på sitt hem. 

 Störningen ansågs vara i enlighet med då gällande utsökningslagar. Det 

legitima syftet med störningen ansågs vara att skydda andras rättigheter och frihet, 

nämligen borgenärernas rätt att få betalt av gäldenären för dess skulder. För att 

vidare vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle måste störningen vara en 

lösning på ett tryckande socialt behov och vara proportionellt till det legitima syftet 

som anges.  

 Domstolen påpekar att de nationella myndigheterna har en bättre insikt i 

ekonomiska och sociala behov men att klaganden ändå bör ha fått sina 

omständigheter prövade av en oavhängig domstol. I likhet med fallet McCann, 

2008, hade försäljningen i Zehentner-fallet auktoriserats genom ett summariskt 

förfarande. I båda fallen konstaterade domstolen att det är illavarslande att en 

vräkning, vilket av domstolen ses som den mest extrema kränkningen av artikel 

811, beslutas utan att klaganden har fått tillräcklig chans för försvar och möjlighet 

att utveckla sina personliga omständigheter.12 I det nuvarande fallet hade 

klaganden varit ställd under förmyndarskap och hade i ett flertal år innan 

försäljningen av hemmet inte haft någon rättshandlingsförmåga. På grund av det 

hade hon inte kunnat besvara betalningskravet för sina skulder och inte heller 

använda några av de verktyg som fanns tillgängliga enligt Enforcement Act till 

hennes fördel.  

                                              
11 Zehentner v. Austria, p. 59. 
12 Zehentner v. Austria, p. 61, jämför med McCann v. the United Kingdom, p. 52. 
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 Domstolen ansåg att det faktum att klaganden inte hade någon 

rättshandlingsförmåga ställde henne i en väldigt utsatt position. Klaganden kunde 

inte inom utställda tidsramar klaga på beslutet om försäljning. Domstolen menade 

därtill att det förvisso måste kunna gå att fastställa tidsramar för sådana klagomål 

men att det finnas ett utrymme som tillvaratar personer vars rättshandlingsförmåga 

är bristande.  

 Sammantaget ansågs det att det hade förekommit en inskränkning i 

klagandes rättigheter enligt artikel 8 i konventionen. Detta eftersom hon hade blivit 

av med sitt hem, vilket är en av de mest kränkande störningar enligt artikel 8 när 

det handlar om rätt till respekt för sitt hem. Dessutom hade detta skett utan att 

klaganden haft några praktiska möjligheter att få sina omständigheter prövade av 

en domstol.  

 

2.6 Rousk v. Sweden, 2013 

2.6.1 Bakgrund 

Klaganden hade skatteskulder som Skatteverket krävde in skulden via 

Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten utmätte genom ett beslut i maj 

2003 den tomträtt och tillhörande hus som klaganden och hans fru bodde i. Efter 

domstolsförfaranden blev klaganden i oktober samma år vräkt. Klaganden menade 

att hans rättigheter enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 samt artikel 8 i 

konventionen hade kränkts i och med försäljningen av hans hem samt den 

efterföljande vräkningen. 

 

2.6.2 Förekom en inskränkning? 

Domstolen konstaterade att det var tvångsförsäljningen av på en offentlig auktion 

som utgjorde en störning i klagandens rätt till respekt för sitt hem enligt artikel 8. 

Exakt så som i Zehentner v. Austria, 2009, var det försäljningen som ansågs vara 

störningen eftersom den var ett rekvisit till den efterföljande vräkningen som var 

den de facto handling som berövade klaganden på hans hem. Utifrån domstolens 

angivna skäl är det således den ursprungliga händelsen som utgör en störning.  
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 Kravet på att störningen skulle vara i enlighet med gällande lag ansågs 

uppfyllt med utsökningsbalken som gällande lag. De legitima målen angavs vara 

att skydda andras fri- och rättigheter, i fallet köparen av huset samt den 

ekonomiska välfärden i landen genom insamlandet av skatt.  

 När det kommer till rekvisitet om ifall störningen är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle upprepar domstolen att störningen måste vara proportionell 

till de angivna legitima målen samt besvara ett tryckande socialt behov. Även om 

de nationella myndigheterna och domstolarna har ett bättre läge att bedöma lokala 

behov menade Europadomstolen att de har slutordet. Vid mer inskränkande fall i 

rättigheter enligt konventionen har de nationella myndigheterna än mindre 

marginal att bedöma fallen.13  

 Som nämns i tidigare fall konstaterar domstolen att förlust av ens hem är en 

extrem åtgärd som måste prövas av en oavhängig domstol. Domstolen ansåg att 

det måste finnas situationer där en persons boende kan gå till försäljning som skett 

i fallet, men att det måste ske med iakttagande av individens fri- och rättigheter.  

 I det aktuelle målet hade myndigheterna, Kronofogdemyndigheten, vetskap 

båda vid försäljningen av boendet samt vid den efterföljande vräkningen att 

klaganden hade överklagat båda beslutet och att dessa frågor inte hade avklarats i 

domstol. Därför skulle myndigheten i alla fall ha avvaktat med att genomföra 

vräkningen till dess att ett domstolsbeslut hade vunnit laga kraft och att klagandens 

alla möjligheter till överklagande var uttömda.  

 Vad gäller köparen av bostaden så ansåg Europadomstolen att han eller hon 

bar en särskilt låg risk då köparen betalade en väldigt låg summa för huset samt att 

endast 10% av köpeskillingen erlades vid den exekutiva auktionen. Därav kunde 

inte köparens intresse tillmätas någon större vikt.  

 Sammanlagt ansåg domstolen att hade förekommit en kränkning av 

klagandens rättigheter enligt artikel 8 i konventionen. Genom att 

Kronofogdemyndigheten hade ignorerat klagandens pågående överklaganden 

                                              
13 Rousk v. Sweden, p. 136. 
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ansåg Europadomstolen att det saknades effektiva processuella garantier för 

klagandens rättigheter och intressen. Dessutom kunde varken köparens intresse av 

att få tillgång till sin egendom eller statens intresse i att driva in skattemedel kunna 

väga tyngre än klagandens intressen.   
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3 Utmätning av en fysisk persons bostad 

3.1 De aktuella reglerna för utmätning av lös egendom 

Med artikel 8 EKMR i ryggen ska detta nästa kapitel behandla den svenska 

lagstiftningen av utmätning av en persons boende. Då framställningen är fokuserad 

på fysiska personens skydd mot att bli av med sitt boende kommer fokus i detta 

avsnitt ligga på utmätning av lös egendom, bostadsrätt i en lägenhet.  

 Utmätningsförfarandet regleras i UB. Detta kapitel har stark koppling till 

det tidigare kapitlet om artikel 8 då det enbart är staten som kan utföra en 

utmätning, specifikt Kronofogdemyndigheten enligt 1 kap. 3 § UB.  

 5 kap. UB hanterar vissa undantag från utmätning där 5 kap. 1 § UB är av 

särskilt intresse. Punkt 5 respektive 6 i 1 § stadgar att hyresrätter samt bostadsrätter 

ska undantas från utmätning i vissa fall. Vad gäller en hyresrätt ska denna undantas 

utmätning för det fall lägenheten används som stadigvarande bostad av gäldenären 

eller om lägenheten behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet. Det är en regel 

med ett brett tillämpningsområde och en ordalydelsetolkning kommer en stor 

mängd lägenheter att falla in under denna beneficieregel. Så länge lägenheten i 

fråga används av gäldenären som stadigvarande är huvudregeln att lägenheten 

skall undantas från utmätning.  

 Bostadsrätters beneficium från utmätning har samma krav på att gäldenären 

ska använda den aktuella lägenheten som stadigvarande bostad men regelns 

tillämpningsområde är mer begränsat jämfört med motsvarande bestämmelse för 

hyresrätt. En bostadsrätt undantas utmätning bara så länge gäldenären ej vid 

förvärv av bostadsrätten åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer. Dessutom 

ska hänsyn tas till gäldenärens behov av bostaden samt lägenhetens värde för att 

avgöra om det är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. 

 Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 1 § 6 UB infördes i och med 1971 års 

bostadsrättslag. Departementschefen såg ett behov av ett beneficium för fysiska 

personers bostäder vid utmätning.  

 5 kap. 2 § UB reglerar situationer där gäldenären vars lägenhet riskerar att 

bli utmätt har en familj. I sådana fall ska även det i bedömningen enligt 5 kap. 1 § 
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UB vägas in familjemedlemmarnas omständigheter och behov av bostad. Detta för 

särskild betydelse i 5 kap. 1 § 6 p. UB då behovsbedömningen kan se väldigt olika 

ut när fler personers behov vägs in, vilket har visat sig i de rättsfall som analyseras 

nedan.  

 

3.2 Praxis kring utmätning av en fysisk persons bostad 

3.2.1 NJA 1987 s. 575 I och II 

3.2.1.1 NJA 1987 s. 575 I 

Svaranden var ägare till en bostadsrätt som hade pantförskrivits till en bank om 

75 000 kr samt till ett bolag om ett belopp på 300 000 kr.  

 Sakfrågan i domen var om svarandens behov av lägenheten så som bostad 

och lägenhetens värde innebar att det kunde anses oskäligt att undanta 

bostadsrätten från utmätning. Domstolen konstaterade att lägenheten inte kunde 

anses överstiga vad svaranden behöver som bostad och att svaranden därför fick 

anses ha behov av lägenheten.  

 Domstolen kan anses uttrycka ett rekvisit om att lägenheten, för att bli 

undantagen utmätning, måste vara relevant som boende men att det finns en gräns 

för vad som räcker som boende. I förarbetena var departementschefen tydlig med 

att det var sociala skäl som var en stark anledning till att beneficiet i 5 kap. 1 § 6 

UB infördes.14 Fysiska personer har en stark rätt till sitt hem, vilket visats ovan 

genom rättigheterna som stadgas i artikel 8 EKMR, men i fallet konstaterade 

domstolen att det inte kan dras in absurdum när det gäller att tillämpa 

beneficieskyddet.  

 Vad som ingår i bedömningen om en lägenhet täcker, men inte går för långt 

utöver, en persons behov av bostad gick HD inte in i detalj om. Domstolen 

hänvisade till ”vad som upplysts”, möjligen information som inte tagits med in i 

domen alternativt så hänvisade HD till hovrättens domskäl. Hovrätten konstaterade 

att lägenheten till ”storlek och standard” uppfyllde svarandens ”behov”. Eftersom 

att det inte är klart vad HD hänvisade till anser jag att det behövs mer utfyllnad för 

                                              
14 Prop. 1971:12 s. 89. 
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att kunna fastställa när en persons ”behov” av bostad är uppfyllt. I förarbetena 

nämner departementschefen ”gäldenärens behov” i anslutning till diskussionen till 

beneficiet och tar upp lägenhetens värde, storlek samt beskaffenhet som värden av 

intresse vid bedömningen av gäldenärens behov av den specifika lägenheten.  

 Att lägenhetens värde vägs in anser jag vara tydligt nog. En lägenhet vars 

värde med god marginal överstiger medelvärdet av liknande lägenheter och värdet 

av den skuld som lägenheten utmäts för skulle vara mer skälig att utmäta. 

Lägenhetens storlek samt beskaffenhet är värden som är mycket svårare att 

bedöma. Det innebär problematik i och med att rättsläget blir oförutsägbart. En 

fysisk person kan inte utan stora svårigheter avgöra ifall deras lägenhet är ”för 

stor” för att utmätning ska anses oskäligt.  

 Nästa punkt som HD bedömde var ifall bostadsrättens värde gjorde det 

oskäligt att undanta den ifrån utmätning. HD konstaterade att enligt förarbetena 

skulle utmätningsförbudet enligt nuvarande 5 kap. 1 § 6 UB vara en huvudregel 

och täcka en större del av alla bostadsrätter. HD fortsatte med att föra en 

argumentation där en prisutveckling på bostadsrätter har skapat ett förändrat läge. 

Tidigare, vid 1971 års bostadsrättslag införande, låg priserna på bostadsrätter 

enligt HD i höjd med priserna för hyreslägenheter.  

 Allt eftersom åren gått har bostadsmarknaderna blivit mer och mer lukrativa 

vilket har inneburit en höjning av inte minst priserna på bostadsrätter. Domstolen 

menade därför att det skulle framstå som stötande och orimligt ifall 

bostadsrätterna, år 1987, som huvudregel skulle undantas ifrån utmätning när 

bostadsrätterna kan ha värden över flera hundratusen kronor, vilket i dagsläget år 

2018 snarare handlar om ett antal miljoner kronor. Tidigare praxis nämns som 

visar att en personbil om 16 000 kr15 och en varubuss värd 20 000 kr16 inte 

undantogs utmätning på grund av att egendomen inte höll sig inom ett ”skäligt 

värde”. HD noterade att det av förklarliga skäl måste godtas att bostadsrätter har 

                                              
15 NJA 1984 s. 824. 
16 NJA 1985 s. 710. 
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ett långt högre värde än vad gäller exempelvis en bil men att inte det får dras in 

absurdum.  

 Domstolen konstaterade att det på grund av den prisutveckling som hade 

skett kunde förarbetena inte längre vara vägledande för att bestämma vilka värden 

på bostadsrätter som kan vara skäliga och därför undantas från utmätning. I det 

aktuella fallet var det konstaterade värdet för svarandens lägenhet 275 000 kr vilket 

HD ansåg ej vara ett skäligt värde för en bostadsrätt, även om lägenheten täckte, 

och inte gick utöver som diskuterats ovan, svarandens behov. Slutgiltigt dömde 

HD att bostadsrätten inte täcktes av beneficiet i nuvarande 5 kap. 1 § 6 UB och 

utmättes. 

 

3.2.1.2 NJA 1987 s. 575 II 

Det andra refererade målet har liknande förutsättningar där en bostadsrätt med ett 

värde på 275 000 kr pantsattes. Borgenären ville sedermera kräva in skulden varför 

det i slutändan blev en fråga om utmätning av svarandes bostadsrätt. Domstolens 

diskussion om hur värdet på bostadsrätter hade ökat och att förarbetena på den 

punkten inte längre var applicerbara togs ifrån referat I och skiljde sig därmed inte 

åt.  

 Däremot gav domstolen mer insikt i vad som skulle vägas in i rekvisitet 

”gäldenärens behov” i 5 kap. 1 § 6 UB. HD sa att lägenheten varken med ”avseende 

på storleken eller … något annat förhållande” kunde ”anses överstiga vad 

svaranden och hans hustru behöver som bostad”. Därtill noteras att det på grund 

av svarandes ålder kunde förekomma ”särskilda svårigheter” vid en eventuell flytt 

från bostadsrätten och att det sammantaget fanns ett klart behov av boendet.  

 Hittills kan det fastställas att storlek och ålder spelar roll in i rekvisitet 

behov. I min mening tyder det på en sorts skälighetsbedömning. En person ska ha 

en skälig bostad, inte för liten men samtidigt skulle det i sammanhanget nog inte 

godtas att en gäldenär har en alltför stor lägenhet i förhållande till antal 

familjemedlemmar. Vad som anses för stort eller tillräckligt i form av 

lägenhetsstorlek förblir ospecificerat av domstolen. Det blir ett allmänt prejudikat 

som ger utrymme för framtida skiftningar i den allmänna och legala åsikten av hur 
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mycket utrymme en fysisk person behöver i sitt hem. Samtidigt är det ett vagt 

prejudikat som i min mening inte är tillräckligt specifikt för att vara förutsägbart 

för gemene man. 

 

3.2.2 NJA 1989 s. 409 I-IV 

I det första referatet rörde det sig om en lägenhet värd 150 000 kr som var pantsatt 

och borgenären ville ha lägenheten utmätt för att få sin skuld betald. En stor del av 

HD:s domskäl liknar det tidigare fallet NJA 1987 s. 575 I och II varför jag endast 

kommer att kommentera de delar av 1989 års domskäl som skiljer sig eller 

utvecklar det tidigare prejudikatet, detsamma gäller nästkommande rättsfall.  

 Vad gällde svarandes behov av lägenheten konstaterade HD att lägenheten 

på grund av dess storlek och beskaffenhet inte kunde anses överstiga den svarandes 

behov av bostadsrätten. Därtill menade domstolen att svaranden dessutom hade ett 

”klart behov” av lägenheten i och med att svaranden och hennes familj hade 

diverse hälsorelaterade problem. Svaranden hade angett att bostaden var speciellt 

anpassad för familjens hälsosituation men det är oklart om HD tog hänsyn till detta 

eller om det var familjens hälsotillstånd i sig som klassificerade behovet som ett 

”klart behov”.  

 Domstolen konstaterade att det skulle vara orimligt att godta olika värden 

på jämförliga bostadsrätter beroende på vart de är lokaliserade.17 Bostadsrätter i 

storstadsområden har historiskt sett alltid att högre ekonomiskt värde än 

bostadsrätter på andra orter i landet. HD ansåg däremot att, i bedömningen om 

bostadsrättens värde innebär att en utmätning är oskälig, andra bostadsrätters värde 

måste iakttas.18 Det bör således tas fram något sorts medelvärde som gäller i hela 

landet, för att inte premiera gäldenärer i storstadsområden.  

 Vidare menade domstolen att i fråga om jämförbara lägenheter av olika 

storlek ska utgångspunkten vara att den större lägenheten har ett högre värde. En 

                                              
17 Se HD:s domskäl i NJA 1989 s. 409, s. 413. 
18 Se HD:s domskäl i NJA 1989 s. 409, s. 414 f. 
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sådan stencilmetod passar väl in med uttalandet att det inte ska spela någon roll 

vart i landet lägenheten är belagd.  

 HD valde i det här fallet att specificera en prisnivå då domstolen menade 

att det fram till 1989 utmätning av bostadsrätter hade blivit allt vanligare. Som jag 

tog upp i min analys av 1987 års rättsfall saknade prejudikatet på ett antal håll 

förutsebarhet, något HD i 1989 års fall till synes ville åtgärda.  

 Genom statistik fann HD att den genomsnittliga prisnivån för bostadsrätter 

i landet låg omkring 180 000 kr. För att väga in de högre priserna på lägenheter i 

Stockholmsområdet valde domstolen att fastställa 200 000 kr som en ungefärlig 

gräns där bostadsrätter under värdet i regel skulle falla in under beneficieregeln i 

nuvarande 5 kap. 1 § 6 UB. Domstolen tillade att den då angivna principen om 

200 000 kr som riktmärke gällde familjebostäder och att mindre bostäder kunde 

komma att hållas till ett lägre värde, dessutom kunde gränsvärdet omprövas vid en 

”mera extrem prisutveckling”. Eftersom att lägenheten i fallet var värderad till 

150 000 kr upphävde HD beslutet om utmätning.  

 Ett specifikt värde som domstolen angav är självfallet bra för 

förutsebarhetens skull, det tydliggör för gäldenärer ifall de kan förvänta sig att få 

sin lägenhet utmätt eller inte. Det skapar dock problem i och med att, som HD själv 

indirekt konstaterade, det måste framkomma ett nytt prejudikat ifall 

bostadspriserna ökar och att 200 000 kr inte längre är ett rimligt antaget 

medelvärde. HD utvecklar i de tre resterande referaten inte de principer och värden 

som angetts under referat I varför dessa inte kommer att ges någon plats i 

framställningen. 

 

3.2.3 NJA 1990 s. 261 

Den utmärkande faktorn för 1990 års rättsfall var att svaranden hade 

handikappanpassat sin lägenhet till ett värde av 4 000 kr. Genom dessa åtgärder 

ansåg svaranden att han kunde klara sitt dagliga liv om än med viss hjälp från 

hemtjänst. Enligt 5 kap. 2 § 2 st. UB ska lyte och allvarlig sjukdom vägas in vid 

bedömningen av beneficiereglerna i 5 kap. 1 § UB.  
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 Genom den i 1989 års fall fastställda principen om 200 000 kr, som ett 

uppskattat maximalt värde för en lägenhets värde vid bedömningen om det är 

oskäligt att utmäta bostaden, menade domstolen att svaranden i 1990 års fall initialt 

sett hamnade under gränsvärdet. Däremot gällde det i fallet en mindre lägenhet än 

den hypotetiska familjebostad som domstolen tidigare använt för att bestämma 

gränsvärdet om 200 000 kr. Därför ansågs värdet på svarandens bostad i 1990 års 

fall vara högre och tala emot att en utmätning skulle vara oskälig. Här märks det 

att trots att förutsebarheten hade förbättrats genom 1989 års dom, saknades det 

tydligare principer för vad som gäller beroende på en lägenhets storlek.  

 I bedömningen av om svaranden hade behov utav lägenheten menade 

domstolen att svaranden hade ett ”särskilt behov” tack vare de 

handikappanpassningar som hade gjorts i lägenheten med anledning av att 

svarandes var rullstolsbunden. I och med NJA 1990 s. 261 har HD i praxis ställt 

upp tre olika nivåer av behov: behov, klart behov samt särskilt behov. Några 

vägledande principer kring vad som vägs in vid bedömningen av hur stort behov 

en gäldenär har till sin bostad finnes inte. Betydelsen av att ha ett ”särskilt behov” 

i jämförelse med att enbart ha ett ”behov” utläser jag från 1990 års fall som att ett 

starkt behov kan väga upp ett faktum om att en lägenhet är värd mer än det 

principiella gränsvärdet. 

 

3.2.4 NJA 2004 s. 373 I och II 

I referat I behandlades en lägenhet med värde om 265 000 kr, baserat på 

försäljningspris från en exekutiv auktion. Svarandes behov av bostaden ansågs 

uppfyllt utan någon vidare utveckling.  

 HD förde en diskussion kring ifall ett nytt gränsvärde som gäller för 

lägenhetens värde vid tillämpningen av beneficieregeln i 5 kap. 1 § 6 UB skulle 

fastställas. Domstolen konstaterade att det inte fanns skäl att kringgå det tidigare 

prejudikatet etablerat i 1989 års fall. Gränsvärdet justerades dock på grund av det 

högre penningvärdet upp till 300 000 kr för en familjebostad.  

 Referat I behandlade en två rums lägenhet med värde av 265 000 kr som 

ansågs vara ett för högt värde. I referat II rörde det sig om en lägenhet med fyra 
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rum och kök vars värde fastställdes till 400 000 kr vilket var långt över det nya 

gränsvärdet. I ingetdera av fallen ansågs det finnas något starkare behov än den 

lägsta graden enligt den tregradiga skalan som etablerats i och med 1990 års fall.  

 

3.3 Sammanfattande analys av praxis 

Sammantaget ser rättsläget för närvarande dig på följande sätt: lagregeln i 5 kap. 

1 UB har inte förändrats avsevärt sedan dess inkomst i 1971 års bostadsrättslag. 

Vid bedömningen av ifall det är oskäligt att undviks utmätning av en gäldenärs 

bostadsrätt ska gäldenärens behov av boendet samt lägenhetens värde beaktas. 

Bakgrunden är enligt förarbetena till 1971 års lag starka sociala skäl som står i 

förhållande(?) till borgenärernas intresse av att en gäldenärs högt värderad 

egendom inte undantas utmätning för att betala tillbaka gäldenärens skuld.  

 Behovsbedömningen kan ske baserat på åtminstone tre kriterier: storlek, 

lägenhetens beskaffenhet och lägenhetens värde. Lägenhetens värde har dock inte 

så vitt jag kan utläsa berörts av HD i förhållande till just behovsbedömningen, utan 

det kriteriet används bara av departementschefen i förarbetena till 1971 års 

bostadsrättslag. HD har ställt upp åtminstone tre olike grader av behov i form av 

”behov”, ”klart behov” och ”särskilt behov” och det har fastställts i praxis att ett 

starkare behov kan väga upp för det fall lägenhetens värde går över gränsvärdet.  

 Ett problem med den nuvarande principen om ett gränsvärde på 300 000 kg 

är att ett nytt rättsfall måste gå hela vägen till HD igen för att kunna uppdatera 

principen till nuvarande penningvärde. Underrätterna har inte befogenheten att 

ändra prejudikatet. I 1989 års fall fastställde HD att gränsvärdet bör utgå från den 

”genomsnittliga prisnivån för bostadsrätter i hela landet. I domskälen väljer HD 

att i nästa stycke fastställa gränsvärdet, utifrån principen om genomsnittlig 

prisnivå, till 200 000 kr. Gränsvärdet uppdaterades senast i 

NJA 2004 s. 373 I och II till 300 000 kr.  

 Det finns i min mening både negativa och positiva aspekter med denna 

lösning. En negativ sida av lösningen med ett fast gränsvärde är att en stark 

prisutveckling kommer att påverka den genomsnittliga prisnivån, något HD 

anmärker i 2004 års fall. Domstolen menade att det måste uppstå en situation där 
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en tillämpning av det oförändrade gränsvärdet skulle innebära att ett stort antal fall 

där de bostadssociala skälen som anfördes i förarbetena måste anses överväga 

borgenärernas intresse av att värdefull egendom inte undandras utmätning. Detta 

innebär dock fortfarande att gränsvärdet, för att återspegla den aktuella prisnivån 

för bostadsrätter, bör justeras allt eftersom.  

 En positiv aspekt av ett fast gränsvärde är förutsebarheten som det innebär. 

En gäldenär kan enkelt värdera sin lägenhet och jämföra med gränsvärdet för att 

se ifall det krävs ett starkt behov för att undanta sin lägenhet från utmätning. Det 

gör även tillämpningen av beneficieregeln enklare för underrätterna, en sorts 

schablonmall används.  

 I förarbetena till 1971 års bostadsrättslag anges att ”Hänsynen till 

bostadsrättshavarens behov av skydd för sin stad måste i regel anses väga tyngre 

än intresset av att kunna utnyttja det ekonomiska värde som ligger i bostadsrätten 

för att tillgodose bostadsrättshavarens borgenärer.”19 Kan det sägas vara sant i 

dagsläget när bostadsrätter kan ha ett värde av ett antal miljoner kronor? Bör man 

i sådana fall göra en jämförelse med övriga bostadsrätter eller rent av andra 

bostadsformer för att se om svaranden, som riskerar att få sin bostad utmätt, kunnat 

skaffa ett boende till en lägre kostnad. Om det finns ett billigare boende 

tillgängligt, ska den högt värderade bostadsrätten ses som ett sätt att undanhålla 

medel från borgenärerna?  

 En sådant argument har i min mening ett antal problem. Till att börja med 

är det problematiskt att definiera tillgänglighet av boende. Vilka bostadsformer ska 

tas med i bedömningen? Hur brett ska en sökning efter ett boende ske geografiskt 

sett?  

 Bostadspriser varierar kraftigt runt om i landet av naturliga skäl så som 

befolkningsmängd, utbud av boende och den lokala arbetsmarknadens storlek. 

Därtill kan en bostadsrätt som införskaffas som stadigvarande boende ha en väldigt 

stor betydelse privat och socialt för fysiska personer. Inte minst så som fallet var i 

                                              
19 Prop. 1971:12 s. 89. 
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NJA 1987 s. 575 II där svaranden och hans fru båda skulle ha svårt att flytta ifrån 

sitt nuvarande boende på grund av sin ålder. Det går inte att helt och hållet särskilja 

behovet av en bostad20från dess pris då behovet alltid kommer att finnas där, även 

om det skiljer sig från person till person, men att bostadspriser förändras över tid.  

 Det finns ett antal rättsfall som hanterar hyresrätt av lokal vilket faller 

utanför framställningens omfång. Desto färre fall finns det som ger prejudikat för 

tillämpningen av 5 kap. 1 § 1 st. 5 p. UB, utmätning av hyresrätt för boende. 

Troligtvis är det i dagsläget svårt att utmäta en hyreslägenhet som används som 

stadigvarande bostad dels på grund av beneficieregelns snäva omfång dels på 

grund av att en hyresrättslägenhet inte får överlåtas utan hyresvärdens samtycke, 

12 kap. 32 § JB. Walin menar att det nu finns ett krav på denuntiation, där 

hyresvärden ska denuntieras av förvärvaren av hyresrätten.21 Detta krav 

härstammar dock ifrån ett rättsfall som handlade om hyresrätt för lägenhet som 

användes till förvärvsverksamhet och inte som bostad.22  

                                              
20 Jag vill klargöra att jag nu inte talar om behov av en specifik lägenhet som berörts ovan i diskussionen 

kring NJA 1987 s. 575 I. 
21 Walin, m.fl. Panträtt s. 219 f. 
22 NJA 1988 s. 257. 
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4 Skyddet för hyresrätter 

4.1 Introduktion 

Syftet med kapitel 4 är att utreda vad en hyresrätt är, hur en hyresrätt i en fastighet 

upptas för boende samt vilket skydd hyresgästen kan sägas ha rätt till enligt 

reglerna om förverkande i 12 kap. JB. I detta inbegrips vilka rättigheter en 

hyresgäst har, vad kan en hyresgäst göra med lägenhet och vad kan en hyresgäst 

göra kring lägenheten utan att bli av med boendet. Målet har varit att hitta en bortre 

gräns för i vilka fall en hyresgäst kommer att få sin lägenhet förverkad.  

 Jag vill klargöra att fokus i det här kapitlet ligger på reglerna för bostadshyra 

och bostadslägenheter, vilket är en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig 

del ska användas som bostad, 12 kap. 1 § 3 st. JB. Bostadslägenhet ska inte blandas 

ihop med det mer allmänna begreppet (hyres-)lägenhet som är den term 

lagstiftaren använder för att beskriva hyresobjektet.23 Då bostadsrätter, vilket 

diskuteras i kapitel 5, till största del består av bostadslägenheter24 vill jag fokusera 

på bostadslägenheter även vad gäller hyresrätt.  

 

4.2 Vad är en hyresrätt? 

En hyresrätt är ett avtal som innebär en upplåtelse av hus eller del av hus till 

nyttjande mot ersättning, 12 kap. 1 § JB. Det som kännetecknar hyresrätten är att 

det inte är en nyttjanderätt till fastigheten som helhet utan endast en nyttjanderätt 

till hus eller delar av hus. En annan utmärkande faktor är prestationer som utbyts 

löpande. Hyresgästen får kontinuerlig nyttjanderätt till lägenheten så länge avtalet 

gäller och hyresvärden får i sin tur hyra som motkompensation.   

 Vidare är det en exklusiv rätt till egendomen (lägenheten) som hyresgästen 

erhåller. Det innebär att uthyraren inte får använda den, hyresgästen fredas i de 

flesta fall mot att hyresvärden tar sig in i lägenheten om det inte är akut fara. Detta 

                                              
23 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 39 samt Björkdahl, Hyra 

av bostad och lokal s. 31. 
24 Se 1 kap. 1, 4, 6 §§ BrL. 
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stadgas i 12 kap. 26 § JB där det anges att hyresvärden har rätt att utan uppskov få 

tillgång till lägenheten för tillsyn eller vissa akuta förbättringsåtgärder. 

 Hyresavtalet är inte formbundet vilket innebär att även om hyresavtalet 

troligtvis oftast upprättas skriftligt så är det inget krav, 12 kap. 2 § JB. En 

genomgående ton i hyresrättslagstiftningen är att det finns många regler och 

principer till fördel för hyresgästen. Vad gäller formen av hyresavtalet innebär det 

uteblivna formkravet att hyresavtalet är omedelbart gällande enligt allmänna 

avtalsrättsliga regler, och att hyresgästen inte bär några negativa konsekvenser av 

att inte uppföra ett skriftligt avtal.25  

 När det kommer till hyrestiden kan följande sägas. Enligt 12 kap. 3 § JB 

gäller som huvudregel hyresavtalet för obestämd tid. Hyresavtalet kan enligt 

samma paragraf även ingås på bestämd tid. Avtal på obestämd tid måste sägas upp 

för att upphöra att gälla medan avtal på bestämd tid upphör att gälla vid 

avtalstidens slut, med reservation för undantagen i 12 kap. 3 § 3 st. JB. Specifikt 

för hyra av bostadslägenheter är att hyresgästen kan säga upp avtalet till att 

upphöra vid månadsskifte som inträffar tidigare efter tre månader från 

uppsägningen oavsett om avtalet är på bestämd eller obestämd tid, 12 kap. 5 § JB. 

I andra fall hyra av bostadslägenhet gäller de mer ingående uppsägningstiderna i 

12 kap. 4 § JB. 

 Effekten av en uppsägning är hyresrätten förfaller och att hyresgästen måste 

lämna lägenheten senaste nästföljande dag efter att hyrestiden löpt ut, 12 kap. 7 § 

JB. Detta är en intressant avtalsrättslig följd, det att avtalstiden har löpt ut men 

nyttjanderätten kvarstår ytterligare en viss tid. Enligt tredje stycket är denna regel 

dispositiv, det får antas att parterna i regel utnyttjar avtalsfriheten.26  

 

                                              
25 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 23. 
26 Se Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen (1 april 2018, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 7 § JB, under 

rubriken ”Tredje stycket – Bestämmelsen är dispositiv”. 
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4.3 Förverkande av hyresrätt 

Med hyresrättens grund ska denna del handla om förverkande av hyresrätten. Det 

jag vill ta reda på är när hyresgästen kan bli av med sitt boende i ett 

avtalsförhållande juridiska personer emellan, till skillnad från kapital 2 och 3 som 

behandlar situationer där det är staten som är motpart. Den huvudsakliga 

paragrafen som behandlar förverkande av hyresrätten är 12 kap. 42 § JB vilket är 

en väldigt omfattande paragraf. Effekten av förverkande är att hyresavtalet upphör 

att gälla med omedelbar verkan, 12 kap. 6 § JB.  

 Som nämnts tidigare i avsnitt 4.1 väger hyresrättsregleringen ofta till 

hyresgästens fördel, inte minst när det handlar om förverkande. Det så kallade 

besittningsskyddet består av ett flertal paragrafer som tillsammans stärker 

hyresgästens rätt till lägenheten.27 En sådan paragraf som stärker hyresgästens 

besittningsskydd är 12 kap. 46 § JB. Enligt den har hyresgästen normalt rätt till 

förlängning av avtalet för det fall att hyresvärden har sagt upp hyresavtalet.  

 Den första förverkandegrunden av en bostadslägenhet är dröjsmål av hyran, 

12 kap. 42 § 1 st. 1 p. JB. Bostadslägenheten är förverkad om erläggning av hyra 

är fördröjt med mer än en vecka efter hyrans förfallodag. Regeln definierar inte 

vilken ersättning som används som hyra, det bestämt mellan parterna vare sig det 

är pengar, tjänster eller någonting annat. Det är hyresgästen som har ansvaret för 

att betala hyran i tid, och det är av den anledningen också hyresgästen som har den 

principiella bevisskyldigheten i en tvist där sakfrågan är ifall hyra har erlagts.28 

Det är värt att poängtera att det bara är hyra som sådan regeln hanterar, exempelvis 

kan hyresvärden inte genom krav på ränta föra en framgångsrik talan om 

förverkande.29  

 Att betala hyran i tid är en, om inte den, viktigaste skyldigheten en hyresgäst 

har. Tiden för hyran är enligt 12 kap. 20 § JB senast sista vardagen före varje 

                                              
27 Björkdahl, a.a. s. 280. 
28 Se Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen (1 april 2018, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 42 § JB, under 

rubriken ” Första stycket, punkt 1 – Obetald hyra – bostad”. 
29 Edling, 12 kap. Jordabalken ”Hyreslagen” – En kommentar s. 267. 
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kalendermånads början om inget annat avtalats. Men för det fall att hyresgästen 

inte betalar hyran i tid kan hyresgästen enligt 12 kap. 44 § JB återvinna hyresrätten. 

I det fallet, om hyresvärden sagt upp hyresavtalet, har hyresgästen upp till tre 

veckor på sig att betala hyran enligt 12 kap. 20 § JB eller vad som annars avtalat, 

12 kap. 44 § 1 st. 1 p. JB. Under den givna tidsfristen får hyresgästen inte skiljas 

från lägenheten.  

 Enligt tredje punkten i 12 kap. 42 § JB kan hyresrätten bli förverkad om 

hyresgästen utan hyresvärdens samtycke överlåter hyresrätten eller upplåter den i 

andra hand. Viktigt att poängtera är att kravet på samtycke kan förändras beroende 

på hyresavtalet. Exempelvis kan upplåtelse i andra hand enligt hyresavtalet 

medges utan hyresvärdens godkännande. Upplåtelsen eller överlåtelsen måste vara 

olovlig redan när hyresvärden anmanar till rättelse. För det fall att hyresgästen har 

haft hyresvärdens tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand och tillståndet sedan 

dras in kan inte hyresavtalet bli förverkat.30 

 Enligt 12 kap. 23 § JB får den aktuella lägenheten inte användas till något 

annat än det avsedda ändamålet. Värden får inte åberopa sådan användning av 

lägenheten som saknar betydelse för värden.31 Hyresgästen får heller inte inrymma 

utomstående personer på hyresvärdens bekostnad, 12 kap. 41 § JB. Om 

hyresgästen överskrider någon av dessa paragrafer kommer hyresrätten att vara 

förverkad enligt 12 kap. 42 § 1 st. 4 p. JB.  

 Härnäst regleras vissa skador på lägenheten som kan leda till förverkande. 

Punkt 5 stadgar att hyresgästen är ansvarig för att inte genom vårdslöshet sprida 

ohyra i lägenheten. Ansvaret sträcker sig dessutom till de fall där hyresgästen inte 

underrättar hyresvärden om ohyran och således bidrar till att ohyran sprids i 

fastigheten.  

 En intressant och viktig paragraf i sammanhanget är 12 kap. 24 § JB vilken 

reglerar hyresgästens ansvar för skada och vanvård av lägenheten. Den har en 

                                              
30 Se Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen (1 april 2018, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 42 § JB, under 

rubriken ” Första stycket, punkt 3 – Upplåtelse och överlåtelse” 
31 Edling, a.a. s. 272. 
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koppling till 12 kap. 25 § JB vilken reglerar störningar. Ett övertramp av någon av 

dessa paragrafer kan resultera i ett förverkande enligt 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB.  

 Enligt 12 kap. 24 § JB är hyresgästen ansvarig för all skada som 

uppkommer genom hans vållande, vårdslöshet eller försummelse av någon gäst 

eller annan i hushållet. É contrario innebär detta att hyresgästen inte är ansvarig 

för förslitningsskador, exempelvis långsiktigt slitage i ett parkettgolv.  

 12 kap. 25 § JB hanterar som sagt störningar. Störningar som är skadliga 

för omgivningens hälsa eller är så pass allvarliga att de försämrar exempelvis 

grannarnas bostadsmiljö faller in under paragrafen. Huvudprincipen för alla 

hyresgäster är att de ska iaktta sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten 

vid sin användning av lägenheten. Vid störningar som faller in under den givna 

paragrafen ska hyresvärden enligt det andra stycket ge hyresgästen en tillsägelse 

om att omedelbart upphöra med störningarna.  

 Uppmaningen att upphöra störningen bör ske inom rimlig tid, om 

störningarna sedan länge upphört är det tveksamt om en uppmaning från 

hyresvärden kan ge upphov till förverkande i förlängningen.32 Tillsägelsen är inte 

formbunden och kan således ske både muntligen och skriftligen men det är 

hyresvärden som vid behov har bevisbördan att tillsägelse skett. Det är värt att 

poängtera att tillsägelsen som anges i 12 kap. 25 § JB och tillsägelsen i 

12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB inte är två olika handlingar.33 Uppsägning får inte ske 

förrän socialnämnden underrättas, samma paragraf tredje stycket.   

 Den sjunde förverkandegrunden enligt 12 kap. 42 § 1 st. JB är det fall då 

hyresgästen enligt den tidigare redovisade 12 kap. 26 § JB inte ger hyresvärden 

tillträde till lägenheten. Hyresgästen måste kunna visa en giltig ursäkt för att 

hyresrätten inte ska bli förverkad, vilket kan vara exempelvis en sjukhusvistelse 

                                              
32 Edling, a.a. s. 275. 
33 Se Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen (1 april 2018, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 42 § JB, under 

rubriken ”Första stycket, punkt 6 – Vanvård – störningar” 
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eller om hyresgästen varit bortrest.34 Hyresvärden måste ha haft rätt till tillträdet 

enligt 12 kap. 26 § JB, och det måste dessutom framgå att hyresvärden har den 

rätten på den begäran om tillträde som måste ges till hyresgästen. Om hyresgästen 

inte får korrekt information eller för det fall hyresgästen inte haft rätt till tillträde 

ska det inte belasta hyresgästen.35 

 Enligt 12 kap. 42 § 1 st. 8 p. JB kan förverkande ske om hyresgästen 

åsidosätter en skyldighet som går utöver de skyldigheter som ges i 12 kap. JB. Den 

åttonde punkten har av sin natur ingen direkt koppling till någon tidigare paragraf 

i 12 kap. JB utan det är en paragraf som beror på avtalsförhållandet i övrigt, 

hyresvärd och hyresgäst emellan.36 Ett rekvisit i regeln är dock att det måste vara 

av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs. Det går därför inte att 

på förhand konstatera vilka fall som kan leda till förverkande under den här 

punkten, det måste ske en bedömning i fall till fall vad det är för skyldighet som 

hyresgästen inte uppfyllt samt dess vikt för hyresvärden. Ett exempel som ges i 

doktrinen är om hyresgästen istället för pengar enligt hyresavtalet ska betala hyran 

i arbete eller någon annan förpliktelse, så bör det normalt ses som en skyldighet av 

synnerlig vikt.37 

 Till sist kan en hyreslägenhet enligt 12 kap. 42 § 1 st. 9 p. JB förverkas om 

den används helt eller till väsentlig del för brottslig verksamhet. Det innebär att 

lägenheten i sig måste ha varit ett medel eller en förutsättning för brottsligheten.38 

Brottsligheten måste av förklarliga skäl vara straffbelagd. Vidare är det i fråga om 

förverkande hyresvärden som har bevisbördan för att påvisa brottslig verksamhet 

i lägenheten.39 

  

                                              
34 Se Holmqvist och Thomsson, Hyreslagen (1 april 2018, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 42 § JB, under 

rubriken ” Första stycket, punkt 7 – Vägrat tillträde” 
35 Edling, a.a. s. 276. 
36 Björkdahl, a.a. s. 310. 
37 Edling, a.a. s. 278. 
38 Edling, a.a. s. 279.  
39 Björkdahl, Hyra, arrende och bostadsrätt s. 184. 
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5 Bostadsskyddet för bostadsrätter 

5.1 Inledning och lagrum 

Grunden i bostadsrättens legala skillnad i jämförelse med hyresrätten. 

Bostadsrätten grundar sig på andra lagar och frågorna har en större karaktär av 

avtalsrätt och köprätt än vad fallet är gällande hyresrätt som har sin säregna 

hyresrättslagstiftning, se ovan kapitel 4. Då både hyresrätt och bostadsrätt kan 

upplåtas till en bostadslägenhet kan det uppstå oklarheter i vilka rättigheter och 

skyldigheter som faktiskt skiljer de olika bostadsalternativen åt.  

 Den part som väljer att använda en bostadslägenhet som bostad får praktiskt 

sett mer eller mindre samma sak, en hyrd bostadslägenhet skiljer sig inte 

nödvändigtvis mycket ifrån en köpt sådan vad gäller den fysiska bostaden. Notera 

att en bostadsrätt inte nödvändigtvis är en lägenhet, bostadsrätt kan även 

förekomma i förslagsvis småhus och radhus, 1 kap. 4 § st. 2 BrL, men 

framställningen tar sikte på bostadsrätt i lägenhet.40 Det som skiljer såg åt är istället 

finansieringen av bostadslägenheten samt de medföljande juridiska rättigheterna 

och skyldigheterna. Den här delen i framställningen ska därför lyfta fram 

skillnaderna mellan hyresrätt av bostad och bostadsrätt med fokus på förverkande 

av boendet, nu bostadsrätten.  

  

5.2 Vad är en bostadsrätt? 

En bostadsrätt är en nyttjanderätt till hus som ägs av en bostadsrättsförening, 

1 kap. 1 § BrL. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som måste vara 

registrerad. Medlemskap i bostadsrättsföreningen är ett krav för upplåtelse av en 

lägenhet med bostadsrätt, 1 kap. 2 § BrL. I likhet med reglerna om hyresrätt 

kommer sker nyttjandet av bostadsrätten mot ersättning men till skillnad ifrån 

hyresrätten sker nyttjandet på obestämd tid, 1 kap. 3 § BrL. Inträde i 

bostadsföreningen kräver ett beslut av föreningens styrelse, 2 kap. 1 § BrL.  

                                              
40 Se även Björkdahl, Hyra, arrende och bostadsrätt s. 262.  
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 Ansökan om inträde i bostadsrättsföreningen är i sig inte formbundet, lagen 

är dock uttrycklig med att det i stadgarna får föreskrivas om att ansökan ska vara 

skriftlig, 2 kap. 1 § 2 st. BrL. Själva avtalet om upplåtelse av lägenhet med 

bostadsrätt måste däremot ske skriftligen, 3 kap. 5 § BrL, till skillnad från 

hyresrätten som inte har något formkrav. Därtill finns det krav på att viss 

information ska ingå i upplåtelsehandlingen så som parternas namn och den 

lägenhet upplåtelsen avser.  

 En skillnad gentemot hyresrätten är det att en bostadsrättshavare inte bara 

har en nyttjanderätt till sin lägenhet utan också är medlem i bostadsrättsföreningen. 

Det är förenat med en möjlighet till inflytande över sitt boende som går långt 

utöver den påverkan en hyresrättsinnehavare kan utöva. I och med att 

bostadsföreningen är en ekonomisk förening är lag (1987:667) om ekonomiska 

föreningar tillämpliga, med reservationen som ges i 1 kap. 1 § 2 st. BrL.  

 Enligt 7 kap. 1 § EFL har medlemmar rätt att utöva sin rätt att besluta i 

föreningens angelägenheter på föreningsstämman, vilket innebär att en medlem i 

en bostadsrättsförening kan rösta och få igenom sina eller andras förslag för 

bostadsrättsföreningens riktning. En medlem kan vidare gå med i styrelsen om den 

så vill för att åta sig styrelseuppdrag.  

 En annan skillnad från hyresrätten är att bostadsrätten normalt sett är avsedd 

att omsättas efter att den initialt sett har upplåtits.41 En hyresrätt å andra sidan är 

enbart en nyttjanderätt, varför egendomen i sig alltid är kvar i hyresvärdens ägo 

och nyttjanderätten återgår till densamme efter att hyresgästens hyresavtal löpt ut.  

 

5.3 Förverkande av bostadsrätt 

Likt avsnitt 4.3 som behandlade förverkande av hyresrätt ska här redovisas vilka 

grunder för förverkande av bostadsrätt som finns. Förverkandet i sig innebär att 

rättsförhållandet ska avvecklas, och bostadsrätten ska om möjligt tvångsförsäljas 

enligt 8 kap. BrL, 7 kap. 30§ BrL. När bostadsrätten är såld är den tidigare 

                                              
41 Victorin, Flodin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt s. 26.  
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bostadrättsavaren som huvudregel inte längre att anses som medlem i föreningen, 

2 kap. 11 § 2 st. BrL. Eftersom att bostadsrätten är upplåten utan tidsbegränsning 

förekommer inte några regler om förlängning som det gör i hyresrätten.42  

 7 kap. 18 § BrL är den huvudsakliga paragrafen som reglerar förverkande 

av bostadsrätten. Förverkande innebär att föreningen blir berättigad att säga upp 

bostadsrättshavaren som då måste flytta ut från lägenheten. Likt motsvarande 

paragraf i 12 kap. JB listas en rad situationer som medför att bostadsrätten 

förverkas och på samma sätt som i JB är listan uttömmande.43 

 7 kap. 18 § 1 st. 1 p. BrL handlar likt motsvarande punkt i 12 kap. JB om 

bostadsrättshavarens skyldighet att erlägga ersättning i form av årsavgift eller 

avgift för andrahandsupplåtelse. Samma tidsfrist om en vecka efter förfallodagen 

gäller i annat fall är bostadsrätten förverkad.  

 Enligt 7 kap. 23 § BrL får dock bostadsrättshavaren inte skiljas från 

lägenheten om ersättning erläggs inom tre veckor efter att han eller hon har fått 

uppgifter om att han eller hon kan betala avgiften inom den angivna tiden. 

Dessutom skyddas bostadsrättshavaren i paragrafens andra stycke genom att inte 

kunna skiljas från lägenheten om den försenade avgiften beror på sjukdom eller 

annan oförutsebar omständighet, och att avgiften i efterhand har betalats så snabbt 

som möjligt.  

 Andra punkten är likt tredje punkten i 12 kap. 42 § JB ett krav på samtycke 

för att upplåta lägenheten i andra hand. 

 Tredje punkten motsvarar den fjärde punkten i förverkandereglerna för 

hyresrätter. Den innebär på motsvarande sätt som i JB att bostadsrättshavaren 

enligt 7 kap. 6 § BrL inte får använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda. 

Enligt 7 kap. 8 § BrL får det heller inte, likt 12 kap. 41 § JB där skillnaden är att 

föreningen och de övriga medlemmarna i föreningen tar hyresvärdens plats.  

 Fjärde punkten är näst intill identisk med regeln i 12 kap. 42 § 1 st. 5 p. JB 

och stadgar att bostadsrättshavare som genom vårdslöshet är vållande till att ohyra 

                                              
42 Jfr. 12 kap. 3 § 2 st. och 45, 46 §§ JB. 
43 Bengtsson, Hager, Victorin, a.a. s. 291.  
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sprids i lägenheten eller huset. Notera skillnaden från motsvarigheten i JB där 

fastighet används istället för hus, som troligen inte gör någon skillnad i sak 

beroende på om huset i fråga är ett fastighetstillbehör eller inte enligt 2 kap. 1–5 

§§ JB.  

 Den femte punkten stadgar att bostadsrättshavaren inte får vanvårda 

lägenheten, vilket också följer av 7 kap. 4 § BrL som stadgar en skyldighet att hålla 

lägenheten i gott skick. Bostadsrättshavaren måste även enligt 7 kap. 9 § BrL 

undvika att skapa störningar samt att iaktta sundhet, ordning och gott skick inom 

och utanför huset, samma rekvisit som återfinns i hyreslagen. Vid vanvård kan 

föreningen få en dom om fullgörelse och tvinga bostadsrättshavaren att återställa 

lägenheten. Föreningen kan även få skadestånd vilket i vissa fall kan vara ett mer 

inbjudande alternativ än förverkande.44 

 På samma sätt som hyresrätten ger bostadsrätten en exklusiv rätt att nyttja 

lägenheten i fråga. Undantaget är 7 kap. 13 § BrL som motsvarar 12 kap. 42 § 1 

st. 7 p. JB och innebär att föreningen har rätt att tillträda lägenheten är det behövs 

för tillsyn eller för att utföra visst arbete som föreningen svarar för. Enligt sjätte 

punkten i 7 kap. 18 § BrL kan nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med 

bostadsrätt bli förverkad om tillträde för det angivna arbetet och tillsynen inte 

medges. 

 Bostadsrättslagen är inte komplett när det kommer till att förverka en 

bostadsrätt, utan det kan i mångt och mycket ingå fler exempel på regler i själva 

avtalat/rättsförhållanden mellan parterna.45 Dessa situationer regleras av den 

sjunde punkten som är den motsvarande regeln för 12 kap. 42 § 1 st. 8 p. JB. På 

samma sätt som i JB finns det i BrL ett krav på att skyldighetens fullgörande måste 

vara av synnerlig vikt för föreningen. Stadgarna är ett exempel på en handling där 

                                              
44 Victorin, a.a. s. 260. 
45 Victorin, a.a. s. 260 f.  
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sådana skyldigheter framkommer. Rekvisitet ”synnerlig vikt” ska i det här fallet 

bedömas objektivt en den prövande myndigheten.46 

 Åttonde och sista punkten handlar om brottsligt förfarande i lägenheten och 

är mer specifik än motsvarande regel i hyreslagen. Används lägenheten helt eller 

delvis till affärsmässig brottslighet eller prostitution så är nyttjanderätten 

förverkad.  

 Oavsett vilken punkt som används för att förverka bostadsrättshavarens 

nyttjanderätt måste det först konstateras att bristen inte endast varit av ringa 

betydelse, 7 kap. 19 § BrL. Oavsett vad som står i stadgarna ska en objektiv 

bedömning ske utav situationen utifrån fall till fall.47 

                                                                                                                                                             

  

                                              
46 Se Hjorth och Uggla, Bostadsrättslagen (1 mars 2017, Zeteo, kommentar till 7 kap. 18 § BrL under 

rubriken ”10. Bostadsrättshavaren underlåter att fullgöra skyldighet av synnerlig vikt (punkt 7)” 
47 Se Hjorth och Uggla, Bostadsrättslagen (1 mars 2017, Zeteo, kommentar till 7 kap. 19 § BrL under 

rubriken ”01. Ringa betydelse” 
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6 Sammanfattning 
Jag har med den här uppsatsen försökt utreda vilket skydd fysiska personer har 

mot att bli av med sitt boende. Jag har valt att bredda ut arbetet till att omfatta dels 

förhållandet stat och fysisk person som behandlas genom EKMR. Utmätning är 

även det en form utav förhållande mellan en statlig myndighet och en fysisk person 

men bottnar i ett panträttsförhållande. Dem sista delarna i uppsatsen har behandlat 

förhållandet mellan en juridiska eller fysisk person i form utav 

hyresvärd/bostadsrättsförening och en fysisk person.  

 När det kommer till rätten till respekt för sitt hem som stadgas i artikel 8 i 

Europakonventionen ges var och en ett långtgående skydd. Domstolen upprepar i 

ett flertal fall att en förlust av ens bostad är en av de mest extrema kränkningar som 

faller in under artikel 8. Bedömningen ifall en kränkning har skett inleds med att 

fastställa ifall klagandens bostad är ett ”hem” i konventionens mening, vilket måste 

besvaras jakande för att bedömningen ska gå vidare. En objektiv bedömning görs 

där dem faktiska omständigheterna avgör utgången i bedömningen.  

 Om det gäller en ren bostadslägenhet eller hus har bedömningen i praxis 

var relativt enkel och kortfattad. Något svårare blir det om bostaden även används 

av klaganden i någon affärsmässig utsträckning. Då har domstolen stadgat att om 

en persons privatliv och arbetsliv överlappar i en bostad så är det möjligt att artikel 

8 blir tillämplig, även om den huvudsakliga användningen av bostaden är 

affärsmässiga aktiviteter.48 

 Nästa rekvisit i bedömningen av artikel 8 är att den fastställda störningen 

måste ha skett i enlighet med lag för att en kränkning inte ska ha ägt rum. Detta 

rekvisit uppfylls enkelt så länge den myndighet som har orsakat störningen har 

följt gällande lag, om det här steget besvaras nekande kommer det redan där 

fastställas att en kränkning har ägt rum. Därtill måste störningen ha ett legitimt 

ändamål vilket kan vara att tillvarata andras fri- och rättigheter eller något legitimt 

statligt intresse så som att driva in skatt.  

                                              
48 Se avsnitt 2.3.2. 



 

42 (45) 

 

 Det sista rekvisitet är att störningen måste anses nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle och däri vara proportionell till de legitima målen samt svara 

på ett tryckande socialt behov. Exempelvis fann domstolen i Rousk v. Sweden att 

det inte är proportionellt att en person förlorar sitt hem relativt till det legitima 

målet att en annan person ska kunna få tillgång till den bostad han köpt, när den 

köpta bostaden var såld under marknadsvärdet och endast en liten andel av 

köpesumman hade erlagts. 

 Utmätning har en stark koppling till artikel 8 i konventionen i de fall där en 

bostad utmäts. Eftersom syftet med uppsatsen har varit att se vilket skydd fysiska 

personer har mot att bli av med sin bostad var det naturligt att fokus hamnade på 

beneficiereglerna i UB. Inledningsvis krävs det att den bostads det gäller är 

gäldenärens stadigvarande bostad, i annat fall kan inte beneficiereglerna tillämpas. 

Det finns två ytterligare övergripande rekvisit som måste tas hänsyn till; vilka är 

om gäldenärens behov av och bostadsrättens värde gör det oskäligt att undanta 

utmäta bostaden.  I utredningen kommer jag fram till att det finns åtminstone tre 

olika grader av behov av bostaden vilka är behov, klart behov och särskilt behov. 

Praxis ger inte något komplett svar på exakt vad det är som ingår i bedömningen 

av behov; lägenhetens storlek och beskaffenhet vad gäller bostadsrätter är de två 

mått som HD normalt använder sig av men det är osagt om fler mått används i 

bedömningen. Klart står däremot att ett starkt behov av lägenheten kan väga upp 

ett faktum om att lägenhetens värde går utöver det fastställda gränsvärdet. 

 Gränsvärdet är ett mått för att se ifall bostadsrättens värde är för högt i 

förhållande till gäldenärens behov. Ett för högt värde innebär i praktiken att 

gäldenären skulle kunna avyttra lägenheten, köpa en billigare bostadsrätt och med 

mellanskillnaden betala av sina skulder. Genom den tankegången vill HD inte att 

en gäldenär ska kunna undandra medel som annars skulle gå till sina borgenärer 

genom att köpa en väldigt dyr bostadsrätt. Jag har funnit både negativa och positiva 

aspekter med lösningen att ha fastställt gränsvärde om idag 300 000 kr. De positiva 

aspekterna inkluderar framförallt en stark förutsebarhet där gäldenären enkelt kan 

jämföra sin lägenhets värde med rådande praxis. Negativt är att det inte är en 

princip som enkelt eller snabbt anpassar sig till en rörlig bostadsmarknad.  



 

43 (45) 

 

 Efter fallet Rousk v. Sweden har det blivit uppenbart att de svenska 

myndigheterna måste ta tillvara på personers fri- och rättigheter mer aktivt. Att 

vräka en person från dess bostad medan det finns pågående domstolsprocesser är 

inte acceptabelt. Särskilt inte när gäldenären dessutom inte har uttömt alla sina 

vägar att överklaga ärendet.  

 Dem sista två kapitlen i uppsatsen har behandlat förverkandereglerna i 

hyres- respektive bostadsrättslagstiftningen. Hyresrätten är en säregen 

nyttjanderätt som ger hyresgästen ett väldigt starkt skydd till att bo kvar i sin 

lägenhet. Boendet grundar sig i ett partsförhållande där hyresgästen ersätter 

hyresvärden med hyra, och hyresvärden i sin tur ger hyresgästen nyttjanderätt. 

Bostadsrätten är en sorts nyttjanderätt som är i grunden helt olik hyresrätten.  

 Medlemskap i en bostadsrättsförening är ett krav. Boendet är lagt på 

obestämd tid medan hyresrätten sker på obestämd eller bestämd tid. Den stora 

skillnaden är att hyresrätten är tänkt att återgå till hyresvärden medan en 

bostadsrätt är tänkt att omsättas vid utträde ut föreningen. Reglerna om 

förverkande ser förvånansvärt lika ut i de två regelverken, 12 kap. 42 § JB 

respektive 7 kap. 18 § BrL. Utredningen har funnit att det finns en rad olika 

grunder för förverkande av båda hyres- och bostadsrätter men sammantaget 

handlar de flesta grunder om fall där hyresgästen eller bostadsrättshavaren brister 

i några relativt enkla skyldigheter så som att betala hyran eller årsavgiften i tid och 

att inte vanvårda sitt boende. 

 Som Europadomstolen har konstaterat är det en särskilt negativ händelse att 

bli av sin bostad, både av ekonomiska och sociala skäl. Det är något som i min 

mening reflekteras i lagstiftningen både vad gäller förverkandegrunderna för 

hyres- och bostadsrätter men även i reglerna om utmätning av bostäder. Fallet 

Rousk v. Sweden visar på att det trots de starka skydd för bostaden som fysiska 

personer i Sverige åtnjuter kan det bli fel någonstans i ärendet. Det är av största 

vikt att rättsområdet fortsätter att förtydligas och utreds för att förhindra situationer 

i framtiden där personer blir av med sina bostäder. 
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