
  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD ANNONS12

Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Vad är Ne bis in idem?
Ne bis in idem är ett latinskt uttryck som 
betyder ”inte två gånger om samma sak”.

Ne bis in idem är en processrättslig prin-
cip som uttrycker domens rättskraft. Princi-
pen innebär att en fråga som varit föremål 
för rättegång och avgjorts genom lagakraft-
vunnen dom inte får tas upp på nytt.

Principen Ne bis in idem gäller såväl 
brottmål som tvistemål. Principen återfinns 
i den svenska rättegångsbalken samt i Euro-
pakonventionen om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna. Ne bis in idem innebär 
sålunda att en viss fråga eller tvist inte kan 
prövas av samma domstol två gånger.

Vad är en notarie?
En notarie är en jurist som vid tingsrätt 
eller förvaltningsrätt genomgår en notarie-
tjänstgöring under två år. Vid domstolen 
utförs arbete som varvas med utbildning. 
Notarien får upprätta förslag till domar 
och beslut, föra protokoll vid rättegångar, 
upprätta rättsutredningar samt själv hand-
lägga vissa enklare mål och förhandlingar 
vid domstolen.

Varje år examineras cirka 1300 jurister 
efter 4,5 års studier i juridik, varvid cirka 
500 jurister anställs som notarie. För att 
kunna bli kronofogde, åklagare eller do-
mare krävs att juristen är notariemeriterad.

Vad är nåd?
Regeringen får enligt regeringsformen 
befria en person från en brottspåföljd eller 
mildra påföljden genom nåd. Nåd kan 
beviljas för en enskild person eller en grupp 
människor. En kollektiv benådning brukar 
även benämnas amnesti.

Någon prövning av skuldfrågan sker inte 
utan endast påföljden, till exempel böter 
eller fängelse, prövas vid nåd. Ett nådeä-
rende kan avse frågan om en eftergift eller 
en mildring av påföljden som utdömts, till 
exempel att ett fängelsestraff kortas eller 
ändras till skyddstillsyn eller att beslutad 
utvisning till annat land ska upphävas.

Det är regeringen som prövar om nåd 
ska beviljas. Det finns inte någon allmän 
rätt till nåd, utan nåd ska endast används i 
rena undantagssituationer. Årligen ansöker 
drygt 100 personer om nåd och två till tre 
personer beviljas nåd. Vid nåd beaktas den 
enskildes personliga förhållanden som inte 
var kända för domstolen vid tiden för rät-
tegången och påföljdens bestämmande, till 
exempel allvarlig sjukdom hos den dömde.

Vad är nödvärn?
Nödvärn är en rätt att i vissa undantags-
situationer ta till metoder som egentligen är 
brottsliga. Det kan vara fall då visst mått 
av våld krävs för att försvara sig själv eller 
någon annan från att utsättas för brott.

Rätt till nödvärn föreligger enligt 25 kap. 
1 § brottsbalken mot ett påbörjat angrepp 
mot person eller egendom, mot någon som 
genom våld hindrar att egendom återtas på 
bar gärning, mot den som olovligen trängt 
sig in i till exempel ett hus och mot den 
som vägrar lämna en bostad efter tillsä-
gelse.

För att handlandet ska vara försvarligt 
ska det dels ha varit nödvändigt, dels får 

det inte råda missförhållande mellan hand-
lingen och den befarade skadan av brottet. 
Det finns många domar där domstolen 
har prövat en tilltalads invändning om att 
ett visst handlande skett i nödvärn och att 
personen därför inte ska dömas för brott. 
Högsta domstolen prövade i NJA 2005 s 
237 om en person D, som åtalats för mord, 
hade handlat i nödvärn. D hade uppsåtligen 
huggit en annan person i bröstet med kniv, 
vilken avled från knivhuggen. D invände att 
han angripits av den andre personen med 
kniv. Högsta domstolen konstaterade att 
gärningen var uppenbart oförsvarlig samt 
att det fanns ett visst tidsutrymme för över-
vägande och D borde ha kunnat besinna 
sig, varför det inte var nödvärn.

Du får alltså inte agera mer våldsamt än 
vad som faktiskt krävs för att avvärja situa-
tionen, med andra ord du får inte ta till mer 
våld än nöden kräver. I vissa undantagsfall 
kan dock oförsvarligt våld vara straffritt 
om personen som försvarat sig haft svårt 
att göra en korrekt bedömning av situatio-
nen, även kallat nödvärnsexcess.

Vad är naturrätt?
Naturrätten, på latin lex naturalis, är en 
grundläggande filosofisk ideologi om att det 
existerar absoluta rättsprinciper nedlagda 
i människans moraliska natur. Rättigheter 
och skyldigheter anses naturliga, universellt 
giltiga för alla tider och folk, vilka står 
över de tillfälliga lagar som stiftas av olika 
stater. Naturrätten anses vara en del av en 
rationell världssjäl och människan kan med 
hjälp av sitt individuella förnuft få kunskap 
om naturrättens innehåll.

Aristoteles (384-322 f.kr.) använde 
begreppet naturrätt i en av sina böcker och 
uttalade ”Den medborgerliga rättvisan är 
dels naturlig, dels konventionell”. Naturrät-
tens principer har alltsedan antiken under 
årtusenden vidareutvecklats av filosofer och 
politiker, utifrån respektive tids ideologi 
och samhällsstruktur. Filosofen och advo-
katen Hugo Grotius utgav år 1625 verket 
”Krigets och fredens rätt”, där Grotius 
beskriver att vissa rättsregler kommer från 
människans förnuft och ligger i människans 
natur.

Naturrättens principer återfinns numera 
i såväl konventioner som i många länders 
grundlagar om mänskliga rättigheter, de-
mokrati, avskaffande av tortyr, äganderätt 
med mera.

Jag avslutar veckans 
artikel med ett citat av 
Francis Bacon, även han 
en 1600-talsfilosof. ”Vi 
kan inte leda naturen, 
om vi inte samtidigt 
lyder den.”

Om juridiska begrepp 
på bokstaven N

Under 1900-talet 
breddades produk-

tionen ytterligare så att 
den kom att omfatta inte 
bara likkistor och -vag-
nar utan även likbilar, 
ambulanser, personbilar 
och brevpressar.
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Bilar från A till Ö
Varför heter bilarna som de gör? Umeås största bil- och språk-
nörd, Fredrik Andersson, söker svar på denna och andra frågor  
i en faktafylld artikelserie om gamla och nya bilar.

FREDRIK 
ANDERSSON
Bil- och språkfantast

Det engelska ordet crane kan syfta på 
både finlemmad fågel och robust lyft-
anordning. Underligt, kan man tycka, 
men det är egentligen inte engelskan 
som är konstig – utan svenskan.

Det engelska ordet crane har flera olika 
betydelser och kan vara antingen substan-
tiv eller verb. Som substantiv betyder det 
bland annat ”trana” och ”lyftkran”. Detta 
verkar ju helt tokigt – vad skulle en lyftan-
ordning och en flyttfågel kunna ha gemen-
samt? Men det är faktiskt inte så galet som 
det ser ut. En ledtråd till ordens ursprung 
får vi om vi fortsätter studera ordboken 
och ser vad verbet betyder. Verbet crane 
kan nämligen översättas med bland annat 
”lyfta med kran” eller ”sträcka ut halsen”. 
Här börjar vi kanske förstå att tran- och 
kranbetydelserna trots allt har en del med 
varandra att göra.

Tranlik teknik
Tekniken att lyfta föremål med kran dök 
upp för flera tusen år sedan i Mesopota-
mien och Egypten. Ungefär 500 år f. Kr. 
kom krankunnandet till det som nu är 
Grekland. En kran kunde, med sina långa 
ben och med bommen utskjutande som 
en näbb, påminna om en trana. Och det 
var just vad antikens greker kallade den: 
geranós (”trana”). Att den tonande konso-

nanten g sedan i flera språk förvandlades 
till sitt tonlösa syskon k är inte så anmärk-
ningsvärt. Men lite underligt är det allt att 
grekiskans geranós kunde bli ”trana” på 
svenska. Så vitt jag kan förstå är det ingen 
som riktigt lyckas förklara var svenskans t 
kommer ifrån.

I engelskspråkiga områden kan Crane 
(och stavningsvarianten Craine) vara ett 
efternamn. Som sådant tycks det ha flera 
olika ursprung. I de flesta fall förefaller 
namnet komma från ett fornengelskt ord 
som betyder ”krona”. Men det verkar 
också ha förekommit att långa och smala 
personer liknats vid tranor på samma sätt 
som kranar liknats vid tranor.

Med tanke på hur många bilmärken 
som funnits – och hur många av dem som 
uppkallats efter sina upphovspersoner – sä-
ger statistiken att om ett engelskklingande 
efternamn bara är någorlunda vanligt så 
kommer man att hitta minst en bil som bär 
detta namn. Denna sanning gäller också 
Crane/Craine. En tidig sådan ”kranbil” 
byggdes 1908 av vagntillverkningsföreta-

get Thomas Craine Carriage Works i den 
australiska staden Melbourne. Alla andra 
bilar vars namn helt eller delvis bestått av 
Crane tycks ha tillverkats i USA. Den första 
amerikanska Crane-bilen, Crane & Breed, 
var dock ingen personbil utan en ambulans.

För att få bakgrunden till Crane & 
Breed-bilen behöver vi bekanta oss lite med 
herr Fisk. Amerikanen Almond Dunbar 
Fisk hade 1848 tagit patent på en likkista 
i gjuten metall. Den var mycket dyrare än 
en vanlig träkista och Fisk-kistan ger för 
nutida betraktare ett makabert intryck, 
men Fisk lyckades få folk att tro att detta 
var det finaste man kunde begrava sina 
anhöriga i (särskilt populär blev produkten 
efter att den mördade presidenten Abraham 
Lincoln 1865 begravts i en sådan). Den 
kista som Fisk formgivit var inte kantig 
utan liknade mer en tygsvepning eller en 
egyptisk sarkofag. I relief kunde man ana 
konturen av armar som låg i kors över 
”bröstet” (kistlocket) och på den avsmal-
nande del där huvudet skulle vara fanns 
det ett glasfönster så att man kunde se den 
dödas ansikte.

Även levande passagerare
Det företag som ägde rätten att tillverka 
Fisk-kistan förvärvades 1853 av ett företag 
som startats i Cincinnati, Ohio, av Martin 
Hale Crane och J. R. Barnes. Den senare er-
sattes senare av Abel Denison Breed i både 
bolaget och firmanamnet. Crane & Breed 
förenklade formgivningen så att kistorna 
kunde massproduceras. Dessutom gick man 
från metallgjutning till valsad plåt, vilket 
minskade materialåtgången. Den likrik-
tade verksamheten utökades också med 
tillverkning av likvagnar. Under 1900-talet 
breddades produktionen ytterligare så att 
den kom att omfatta inte bara likkistor 
och -vagnar utan även likbilar, ambulanser, 
personbilar och brevpressar.

Nästa bilmärke med Crane i namnet var 
Crane & Whitman, som tillverkades av före-
taget Crane & Whitman Automobile Works 
i New Jersey under åren 1907-1910. Som 
namnet antyder grundades företaget och bil-
märket av två personer. En av dem var Hen-
ry Middlebrook Crane. Företaget upphörde 
1910 och Henry M. Crane startade i stället 
Crane Motor Car Company, som fram till 
1915 tillverkade bilmärket Crane. År 1915 
köptes Crane Motor Car 
Co. upp av företaget 
Simplex Automobile 
Co. (som trots namnet 
inte byggde några 
simpla bilar utan 
snarare lyxvagnar). 
Bilmärkets namn 
blev Crane-
Simplex men 
benämningen 
Simplex Crane 
förekommer 
också.

Kranbilarna
Crane-Simplex från 1915 samt en likbil från Crane & Breed från 1909.


