
  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD ANNONS8

Om delägarna av en 
fastighet inte kan 

komma överens om för-
säljning finns en möjlig-
het för var och en av dem 
att hos rätten ansöka 
om att fastigheten säljs 
genom offentlig auktion.

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 offentlig auktion?
En offentlig auktion är, till skillnad från 
privat auktion, öppen för allmänheten. 
Offentlig auktion förekommer hos Kro-
nofogdemyndigheten för att sälja utmätt 
egendom eller egendom som ingår i en 
konkurs. Kronofogdemyndigheten kan ha 
utmätt en bil för att få likvida medel så du 
kan få betalt för din fordran. Ett närbesläk-
tat uttryck för offentlig aktion är exekutiv 
försäljning, som innebär just tvångsförsälj-
ning av utmätt egendom eller egendom i 
konkurs genom en offentlig auktion.

Offentlig auktion kan också användas 
för att sälja till exempel en fastighet som 
samägs av flera personer enligt lagen om 
samäganderätt. Om delägarna av en fastig-
het inte kan komma överens om försäljning 
finns en möjlighet för var och en av dem att 
hos rätten ansöka om att fastigheten säljs 
genom offentlig auktion. Om rätten förord-
nar att offentlig auktion ska ske, ska den 
också utse en god man som har till uppgift 
att ombesörja försäljningen av fastigheten.

Vad är offentligt biträde?
Ett offentligt biträde är normalt en advokat 
eller jurist som ska tillvarata dina intres-
sen i ett ärende och vara ett stöd under en 
rättsprocess. Exempel på situationer där 
det enligt lag föreligger en rätt till offentligt 
biträde är ärenden som avser fråga om 
tvångsvård av unga, missbrukare eller psy-
kisk sjuka. Även i mål om avvisning eller 
utvisning enligt utlänningslagen förordnar 
domstolen eller myndigheten som regel ett 
offentligt biträde åt den enskilde personen 
som eventuellt ska avvisas eller utvisas.

Offentligt biträde förordnas av den 
domstol eller myndighet som handlägger 
ditt ärende. Du kan själv lämna förslag på 
vilken advokat eller jurist du vill ha som 
offentligt biträde. Då förordnas den juris-
ten, om det inte finns särskilda skäl emot 
det. Kostnaden för det offentliga biträdet 
betalas av staten.

Vad är omedelbarhetsprincipen?
Omedelbarhetsprincipen är en process-
rättslig princip som innebär att en allmän 
domstol, det vill säga Tingsrätt, Hovrätt 
och Högsta domstol, endast får grunda sin 
dom på det som förekommit vid huvud-
förhandlingen, det vill säga rättegången. 
Domstolen får således inte ta hänsyn till 
sådant som framkommit till exempel under 
en förberedelseförhandling, i ett förun-
dersökningsprotokoll eller annars innan 
huvudförhandlingen. Det innebär att par-

terna muntligen under huvudförhandlingen 
måste framföra allt de vill att rätten ska 
beakta, trots att det kanske redan framgår 
av handlingarna.

Omedelbarhetsprincipen innebär vidare 
att rätten ska grunda sin bedömning på 
sina egna iakttagelser under förhandlingen, 
och inte på exempelvis uppteckningar i 
protokollet. Principen är viktig för att do-
maren inte redan när huvudförhandlingen 
påbörjas ska ha en förutfattad mening om 
till exempel en tilltalad har begått det brott 
som åklagaren påstår.

Omedelbarhetsprincipen gäller inte i 
förvaltningsprocesser, det vill säga mål och 
ärenden som handläggs vid myndigheter, i 
Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta 
förvaltningsdomstolen. I förvaltningsrätt 
gäller tvärtom att allt som anförs av par-
terna såväl skriftligen som muntligen utgör 
processmaterial och får läggas till grund för 
beslutet eller domen.

Vad är en oren accept?
Hur gör du när du träffar ett avtal? För 
att ett avtal ska komma till stånd krävs 
att parterna har utbytt anbud och accept. 
Tillexempel att du meddelar att du vill 
sälja din bil för 75 000 kr, och köparen 
accepterar erbjudandet att köpa bilen. Om 
däremot köparen uppger att han eller hon 
vill köpa bilen, men endast för 50 000 kr 
har köparen lämnat en oren accept. En 
oren accept är en accept som innehåller 
ändringar, begränsningar eller tillägg till det 
ursprungliga anbudet.

Om köparen lämnar en oren accept 
betraktas det som ett nytt anbud som du 
som säljare av bilen i exemplet då kan välja 
att acceptera eller inte. Lämnar köparen 
en oren accept byter ni roller, det vill säga 
köparen blir anbudsgivare och du blir mot-
tagare av anbudet. Om du väljer att accep-
tera köparens nya anbud, det vill säga den 
orena accept om 50 000 kr, har ni ingått ett 
bindande avtal. Om du däremot håller fast 
vid priset 75 000 kr har inget avtal träffats.

Reglerna om avtal finns i lag (1915:218) 
om avtal och andra rättshandlingar på för-
mögenhetsrättens område, allmänt kallad 
Avtalslagen som är över 100 år gammal.
Om inte annat avtalats eller andra lagar som 
till exempel för fastigheter eller bostadsrät-
ter gäller för avtalet, stadgar Avtalslagen när 
avtal gäller eller kan vara ogiltiga.

Jag avslutar veckans krönika 
med ett citat från Eleanor 
Roosevelt, ordförande 
för FN:s kommission 
för mänskliga rättighe-
ter i slutet av 1940-ta-
let. ”Människor växer 
med erfarenhet om 
de bemöter livet 
med ärlighet och 
mod. Det är så 
karaktär skapas.”

Om juridiska begrepp 
på bokstaven O

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

Trolös trojan eller trogen följeslagare 
i ordentlig omloppsbana? Modellnam-
net Cressida kan ge upphov till vitt 
skilda associationer beroende på om 
bilen är uppkallad efter en himlakropp 
eller en figur hos Shakespeare.

Makthavare älskar att behärska ingångar 
till innanhav. Det är ingen slump att två 
av Nordens största städer ligger endast ett 
par mil från varandra på ömse sidor om 
Öresund. Och det är ingen slump att den 
danske kungen Fredrik II år 1574 gav order 
om att fästningen Kronborg skulle uppfö-
ras just där detta sund är som trängst. Inte 
heller var det en slump att maktcentret 
Kronborg blev skådeplatsen för ett drama 
av den engelske författaren, dramatikern 
och poeten William Shakespeare.

Världsdelsdelande vatten
Turkiets motsvarighet till Öresund bildar 
en del av gränsen mellan Europa och Asien. 
Det vatten som skiljer den europeiska 
delen av Turkiet från den asiatiska utgörs 
av sundet Bosporen i nordost, Marmara-
sjön i mitten och Dardanellerna i sydväst 
(”Dardanellerna” låter som en ögrupp, 
men är alltså ett sund). Bosporen, Marma-
rasjön och Dardanellerna bildar porten till 
Svarta havet och var under större delen 
av historien (före grävda kanaler) den 
enda möjligheten att ta sig vattenvägen till 
Svarta havet från andra hav. Där vattnet 
är som smalast, vid Bosporen, har den stad 
som nu heter Istanbul uppstått. Även i den 
dardanelliska delen är sundet mycket smalt. 
Således fanns det också där goda möjlighe-
ter att bygga bosättningar och befästningar 
med vars hjälp man kunde kontrollera 
sjöfarten i sundet. På den västligaste delen 
av Turkiets asiatiska fastland uppfördes 
således den historiskt viktiga staden Troja. 
Och på samma sätt som det inte är en 
slump att någon vill kontrollera infarten till 
ett innanhav är det ingen slump att någon 
annan också vill det. Den som befäster en 
sådan plats får därför räkna med bråk.

Enligt sagorna utbröt det tioåriga trojan-
ska kriget efter att den trojanska prinsen 
Paris rövat bort Helena, som var gift med 
Spartas kung Menelaos. Men att kriget (om 
det ens förekom något tioårigt trojanskt 
krig – det vet vi faktiskt inte) skulle ha 
utlösts av svartsjuka, åtrå eller personlig 
vendetta är nog framfabulerat av ett antal 
skickliga berättare. En mycket troligare för-
klaring till de strider som (säkert) förekom 
i anslutning till staden Troja är att de hade 
ekonomiska och geopolitiska orsaker (som 
möjligheten att kontrollera svartahavssjö-
farten).

Hur som helst, bland alla de krig som even-
tuellt aldrig ägde rum torde det trojanska 
kriget vara det mest kända. Flera författare 
har med sagorna som inspiration skrivit 
skönlitteratur om kriget. Den inledningsvis 
nämnde Shakespeare, som ju ingalunda lät 
sina historier utspela sig bara i Helsingör 
utan också i bland annat Wien, Venedig, 
Verona, Rom, Messina, Navarra, Aten och 
Efesos, måste naturligtvis också skriva 
något om Troja.

Fabricerad fästmö
Prins Paris hade enligt sagorna en bror som 
hette Troilus. Medeltida författare fantise-
rade fram en käresta åt denne Troilus. Den 
engelske poeten Geoffrey Chaucer skrev om 
Troilus and Criseyde, vilket hos Shakespeare 
blev Troilus and Cressida. Efter figuren 
Cressida är en av planetoiderna i asteroid-
bältet mellan Mars och Jupiter uppkallad 
(dess fullständiga namn är 548 Kressida). 
Men det finns som bekant oräkneliga him-
lakroppar och de litterära och mytologiska 
namnen räcker inte till för att namnge alla. 
Således fick senare även en av Uranus månar 
namnet Cressida (många av planetens övriga 
26 månar har för övrigt fått namn från 
figurer i Shakespeares dramer).

År 1973 fick en Toyota-modell namnet 
Cressida. Enligt många olika källor är den 
uppkallad efter Shakespeares Cressida. 
Andra hävdar att bilen fått sitt namn från en 
himlakropp (det måste i så fall vara asteroi-
den – månen Cressida upptäcktes inte förrän 
1986). Jag har frågat Toyota vad som stäm-
mer men inte fått något svar. Oavsett vilket 
passar namnet bra bland bilmärkets övriga 
modellnamn. Som tidigare konstaterats i 
denna spalt tyckte Toyota om namn som 
började på bokstaven C. Och flera modeller 
har namn som knyter an till astronomi, till 
exempel Corona (ljuskrans runt stjärna), 
Carina (det latinska namnet på stjärnbilden 
Kölen) och Celica (span-
ska för ”himmelsk”). 
Om det däremot är 
trojanen som givit 
bilmodellen dess namn 
så blir man lite mer 
nyfiken på Toyotas 
tankegångar. Den 
dominerande bil-
den av Shakes-
peares Cressida 
är nämligen att 
hon var nyckfull 
och opålitlig.

Cressida –  
trojansk Toyota?


