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Advokaten Agneta
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.

Om juridiska begrepp
på bokstaven P
Vad är portalparagraf?
En portalparagraf anger de allmänna målen
för en viss lagstiftning, med andra ord
syftet med lagen. Ett exempel på en portalparagraf är 1 kap. 1 § miljöbalken där
det anges att bestämmelserna i miljöbalken
syftar till att uppnå hållbar utveckling. När
beslut ska tas med stöd av miljöbalken får
inte beslutet gå utanför gränsen för vad naturen tål. Den ekologiska hållbara utvecklingen ska alltså beaktas i varje beslut. Vid
till exempel beslut om strandskyddsdispens
ska domstolen utöver de direkta lagkraven
för strandskyddsdispens även beakta den
ekologiska hållbara utvecklingen.
Vad är plädering?
Innan huvudförhandlingen avslutas i en
rättegång efter till exempel förhör och
framläggande av skriftlig bevisning får
båda parterna, oftast genom sina advokater, hålla ett slutanförande då advokaterna
argumenterar för att rätten ska döma enligt
partens vilja. Slutanförandet kallas med ett
annat ord för plädering.
I pläderingen argumenterar advokaterna
för vad de anser är eller inte är bevisat
under huvudförhandlingen. Exempelvis kan
ena parten argumentera för att det är bevisat att en viss faktura är betald med stöd av
kvitto eller kontoutdrag. Är rättsfrågorna
tvistiga argumenterar även advokaterna i
dessa frågor. Vidare lyfts relevant rättspraxis, till exempel hur Högsta domstolen
dömt i liknande fall, så kallade prejudikat.
Även vad som framgår i en portalparagraf
om lagens syften samt vad lagstiftaren uttalat i förarbetena kan läggas fram under
pläderingen. Därefter meddelar domstolen
en dom eller beslut.

Prorataregeln innebär att om en försäkringstagare uppgett
att denne exempelvis har
en åskledare och skada
efter åsknedslag inträffar, men det sedan visar
sig att försäkringstagaren inte har en åskledare,
kan försäkringsersättningen nedsättas.
Vad är prejudikat?
Prejudikat är ett avgörande i en viss
fråga som kan användas för vägledning
i liknande frågor av andra domstolar i
lägre instanser. När den högsta instansen
har avgjort en viss fråga kallas beslutet
för prejudikat. Det finns flera olika typer
av domstolar i Sverige såsom allmänna
domstolar, förvaltningsdomstolar och
miljödomstolar. De högsta instanserna för
nämnda domstolar är Högsta domstolen,
Högsta förvaltningsdomstolen och Markoch miljööverdomstolen. Beslut från de
högsta instanserna är ofta prejudikat.

Vad är plenum?
Plenum kommer från latinets plenus, som
betyder fullständig eller hel. Om samtliga
ledamöter eller medlemmar i ett organ, till
exempelriksdagen, deltar i ett beslut kallas
det att beslut fattats i plenum. Om ett beslut fattas av samtliga ledamöter i Högsta
domstolen har beslutet avgjorts i plenum.
Ett avgörande från Högsta domstolen är
som ovan nämnt nästan alltid prejudikat.
Om avgörandet är i plenum väger prejudikatet ännu tyngre vid tingsrätts och
hovrätts bedömning av liknande frågor.
Vad är prorataregeln?
Prorataregeln innebär att försäkringsgivarens ansvar reduceras till den summa som
skulle ha utbetalats om försäkringstagaren
angivit korrekta uppgifter. När du tecknar en försäkring ska du vara uppriktig,
till exempel om du har en åskledare eller
inte, annars kan prorataregeln tillämpas.
Prorataregeln innebär att om en försäkringstagare uppgett att denne exempelvis
har en åskledare och skada efter åsknedslag inträffar, men det sedan visar sig att
försäkringstagaren inte har en åskledare,
kan försäkringsersättningen nedsättas. För
det fall att försäkring inte skulle lämnats
utan åskledare kan påföljden bli att ingen
ersättning utgår överhuvudtaget.

Släpp in ljuset
I Sverige har vi stort behov av att maximera dagsljus då det
stora delar av året är mörkt. Frågan är dock hur vi ska göra för
att få ut så mycket dagsljus som möjligt under en dag. Är det
bara att stoppa in så många stora glaspartier som möjligt i de
utrymmen som finns, eller hur ska man tänka egentligen? Calle
Smedshammar, arkitekt på arkitektkontoret DAP, guidar.

Vilka ingredienser krävs för det
perfekta ljusinsläppet: takfönster,
stora glaspartier eller högt sittande
fönster eller en kombination av
dessa varianter?
– Det finns inget perfekt ljusinsläpp. Det
beror på person och situation. Det viktiga
är att man tänker igenom vad man vill i
varje enskild situation. I vissa rum är det
utsikten som får styra storleken på fönstret.
Samtidigt måste man tänka på att stora glas
som är utsatta för mycket ljus kan behöva
en lösning för solavskärmning. En anVad är principalansvar?
nan sak att tänka på om man vill ha stora
Principalansvar innebär att arbetsgivaren
glaspartier är hur det kan kännas nattetid.
är ansvarig för skada som anställd vållar
någon i tjänsten. Exempelvis om ett butiks- Ligger rummet på markplan kan det kännas otryggt under kvällstid.
biträde råkar tappa ut en låda med mjölk
I vilket rum tycker du att det är vikoch mjölk rinner ut på golvet, varefter en
tigast att ha mest ljusinsläpp?
kund ramlar, bryter benet och får fläckar
– Vanligtvis brukar man resonera att de
på sina kläder, kan arbetsgivaren bli ansvasociala ytorna är de rum man vill ha mest
rig mot kunden för skadan som butiksbiträdet orsakat. Den så kallade skadebring- utsikt ifrån och det är där man är som
minst privat. Det kan dock vara bra att
ande handlingen måste dock ligga inom
försöka undvika lågt stående sol in i middet uppdrag som den anställde utför åt
arbetsgivaren. Om det föreligger synnerliga dagsdelar och vardagsrum.
skäl kan den anställde dock själv bli ansva- Vad är det för skillnad på det ljus
som ges av glaspartier, takfönster
rig för viss skada som vållats i tjänsten. I
sådant undantagsfall beaktas den anställdes och högt sittande fönster?
ställning och skadans beskaffenhet.
Jag avslutar med två kloka citat från Albert
Einstein som förhoppningsvis kan få oss
att fortsätta utvecklas i höst. ”Galenskap
är att göra samma sak om och om igen och
vänta sig olika resultat. Gör inte samma
sak.” Samt ”Det viktiga är att aldrig sluta
ställa frågor.”
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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.

Vanligtvis brukar
man resonera att de
sociala ytorna är de rum
man vill ha mest utsikt
ifrån och det är där man
är som minst privat.

– Stora fönster får rum att bada i ljus.
Mindre fönster kan ge intressanta ljusbilder
eller ljuskatter i rummet. Exempelvis kan
ett lågt sittande fönster vid golv skapa ett
intressant och annorlunda ljus.
Vad är viktigt ur en arkitektonisk
synvinkel med hur man placerar
fönster för att få till ett bra ljusinsläpp?
– Att inte ljusidéer slår ut varandra.
Exempelvis maximeras effekten av ett
släpljus på en vägg från ett takfönster ifall
du undviker ett ljusinsläpp från sidan. Man
mår bra av olika typer av ljus. Det vill säga,
även fast de flesta tycker om mycket ljus
kan det vara skönt att känna att ljusförhållanden och insynsgraden varierar i ett hus.
Mäklarhuset

