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Läget? – Frågor till Umeås mäklare

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 R
Vad är ratificering?
Ratificering är en process genom vilken
en stat godkänner, ratificerar, en framförhandlad internationell överenskommelse,
exempelvis en konvention eller ett fördrag.
I Sverige är det regeringen som är behörig
att ratificera internationella överenskommelser, och i vissa fall krävs även riksdagens godkännande.
Genom ratificeringen blir den internationella överenskommelsen rättsligt bindande
för den ratificerande staten, det vill säga
staten som skrivit på avtalet. Däremot
innebär ratificeringen inte att den automatiskt blir svensk lag. Det krävs ytterligare
åtgärder för att den ratificerade internationella överenskommelsen ska kunna
tillämpas direkt i svensk rätt, men att den
är ratificerad innebär ändå att den internationella överenskommelsen ska följas. FN:s
barnkonvention är en internationell överenskommelse som Sverige ratificerat och
som är svensk lag sedan 1 januari 2020.
Vad är reformatio in pejus?
Reformatio in pejus är ett latinskt uttryck
för en processrättslig princip som betyder
”förändring till det sämre”. Principen
innebär att en domstol inte får döma till
nackdel för den part som överklagat en
dom eller ett beslut i högre instans. En person som dömts för brott i tingsrätten och
överklagar domen kan således inte dömas
till ett hårdare straff i hovrätten. Principen gäller dock inte om den andra parten,
till exempel åklagaren, också överklagar,
då hovrätten eller högsta domstolen kan
besluta utifrån yrkandena i båda överklagandeskrifterna.
Vad är rättegångshinder?
Ett rättegångshinder, även kallat processhinder, är en omständighet som hindrar
en domstol att handlägga ett mål. Ett
rättegångshinder kan vara hänförligt till
domstolen, parterna i målet, den sak målet
handlar om eller själva talan, alltså partens
begäran, det vill säga yrkandet.
Som huvudregel ska domstolen ta upp
frågan om rättegångshinder på eget initiativ och därefter avvisa talan om det skulle
föreligga ett sådant hinder. I vissa fall krävs
dock att en part gör en invändning om
rättegångshinder, vilket ska ske vid första
möjliga tillfälle.
Vissa rättegångshinder är tvingande, vilket
innebär att domstolen ska avvisa målet
utan prövning. Andra rättegångshinder
är dispositiva, vilket betyder att hindret
kan avhjälpas av domstolen eller parterna
under processens gång. Ett exempel på ett
rättegångshinder som är dispositivt är att
parterna avtalat om skiljeförfarande, istället
för att lösa tvisten i allmän domstol, det vill
säga i tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Om part i strid med avtalet om att tvist
ska lösas genom skiljedom ansöker om att
tingsrätten ska utfärda stämning disponerar
parterna över frågan och kan överenskomma att allmän domstol ändå får döma
i tvisten. Men om part påpekar rättegångshindret i rätt tid ska tingsrätten avvisa talan
och alltså inte pröva målet. Part får i sådant
fall initiera ett skiljeförfarande.

Vad är res judicata?
Ett exempel på ett tvingande rättegångshinder är res judicata, som betyder att ett visst
rättsligt förhållande eller en viss sak redan
är avgjord och därför inte kan tas upp på
nytt. Om en viss tvist eller brottslig gärning redan har prövats och avgjorts av en
domstol, är domstolen förhindrad att pröva
samma sak avseende samma personer en
gång till.
Ett närliggande rättegångshinder är
litispendens, som hindrar domstolen att
pröva ett mål om det redan pågår en rättegång mellan samma parter om samma
sak. Res judicata och litispendens är två
viktiga rättsprinciper som tillsammans
syftar till att undvika att flera domar meddelas i samma fråga, men syftar också till
att bevara rättssäkerheten. Till exempel
om det finns en lagakraftvunnen dom att
någon är skyldig dig pengar, kan personen
inte på nytt bestrida betalningsskyldighet.
Ett annat exempel är om någon är frikänd
för ett brott, enligt ett domstolsbeslut som
vunnit laga kraft, då kan inte åklagaren
på nytt åtala personen för samma brott.
En dömd person kan dock i vissa speciella
undantagsfall erhålla resning, varvid målet
prövas på nytt.
Vad är rättslig handlingsförmåga?
Rättslig handlingsförmåga innebär att du
kan träffa avtal med rättsligt bindande verkan, ttill exempel ingå avtal om köp av bil
eller bostad eller ta ett banklån. Vidare kan
personen som har rättshandlingsförmåga
vara part i en domstolsprocess.
För att ha fullständig rättslig handlingsförmåga behöver du normalt vara 18 år
gammal. Vissa avtal kan ungdomar ingå
redan när de är 16 år, ttill exempel att
testamentera bort eller handla för egna intjänade pengar. Personer som har förvaltare
saknar rättslig handlingsförmåga och kan
ttill exempel inte träffa avtal om att köpa
en bil efter det att domstolen har förordnat
förvaltare för personen.
Jag avslutar med ett citat från allas vår
kloka författare Astrid Lindgren. ”Ge
barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera
kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”
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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.

”Umeå har
klarat sig bra”
FOTO: LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING

Hur är läget på bostadsmarknaden i Umeå, och vad ska
man som bostadssäljare eller -köpare tänka på i dessa
coronatider? Vi reder ut situationen med Umeås mäklare.
Denna vecka pratar vi med Jonas Eriksson, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Vilket är ditt bästa tips för en
lyckad bostadsaffär?
– För säljare tycker jag det är viktigt att
förbereda sin försäljning i god tid, börja
röja, ta fina bilder, överväga om förbesiktning ska göras eller inte, något att åtgärda
med bostaden som att måla, laga eller
fixa innan försäljning och så vidare. Det
är mycket att tänka på och bra att börja i
god tid istället för att stressa när man väl
har köpt nytt och det nuvarande boendet
ska säljas. För köpare av ny bostad tycker
jag att det är bra att gå på många visningar, särskilt om det är villa man söker
men även bostadsrätt, och att lära sig vad
olika byggår och byggnadstyper har för
karaktäristiska skillnader och vad som
är bra och mindre bra. Sen en sak som
kan verka självklar, att lära sig mer om de
olika områden man är intresserad av och
varför man vill bo där. Hur ser det ut med
förskoleplatser och pendling? Gör en lista
på för- och nackdelar med olika områden
och olika hustyper. Ska man köpa lägenhet
är det avgörande viktigt att ha koll på alla
olika föreningar. Hur ser belåning ut? Vad
behöver renoveras och hur påverkar det
månadsavgiften framöver? Läs årsredovisningen och sätt dig in i föreningen innan du
kollar ytskikten.
Finns det något område eller någon
typ av bostäder som utmärker sig
på något sätt i Umeå?
– Villorna och fritidshusen i alla områden
i Umeå med kranskommuner. De områden
som gått upp procentuellt mest senaste
månaderna är ytterområden som Holmsund,
Vännäs, Sävar och Hörnefors om man tänker sig en ring runt Umeå. När utbudet är så
lågt som det är nu gör det att de spekulanter
som sökte väldigt smalt i vissa områden och
kvarter tidigare nu har breddat sitt sökande
till fler områden. Det blir mer huset i sig som
blir fokus, så länge området fyller alla boxar
man tycker är viktiga.
Hur skulle du säga att marknaden
påverkats av corona?
– Ser man i år så här långt så har priserna
gått upp i Umeå, både på villor, bostadsrät-

... de spekulanter
som sökte väldigt
smalt i vissa områden
och kvarter tidigare har
nu breddat sitt sökande
till fler områden.
ter och fritidshus. Det kan tyckas ologiskt
med tanke på en pågående pandemi och all
den osäkerhet det för med sig. Umeå tycks
dock ha klarat sig bra med relativt lågt
antal smittade. Vi bor i en väldigt expansiv
region och det har varit ovanligt lågt utbud.
Allt det har påverkat priserna i positiv riktning, sedan tror jag många haft tid att se
om sitt hus, eller sin eller lägenhet, och byta
upp sig från sitt nuvarande boende. Kanske
har behovet funnits ett tag men att man nu
gjort slag i saken. Jag tror också att man är
beredd att lägga mer av sin månadsbudget
på boende. ”Hemester” är ett begrepp som
gjort att mer finns kvar i plånboken, kanske
lägger man det på boende eller fritidshus.
Ett ökat behov av att ha kontor hemma
kan också vara ett skäl att söka större.
Vad händer framöver, i stort och
för er?
– Jag tror att utbudet kommer fortsätta
vara lågt i höst vilket kommer att göra att
priserna ökar lite till. Förhoppningsvis klingar pandemin av under första delen av 2021
och både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden återgår till det normala därefter.
Förhoppningsvis klarar sig företagen bra
och folk får behålla sina jobb. Kanske kan
vi också börja äta ute som vi gjorde innan
pandemin, Umeå har många fantastiskt bra
restauranger man kan besöka.
– Sedan vill vi förstås lyfta den fortsatta
försäljningsframgången med bostadsprojektet Lav på Tomtebo gård där vi nu har
säljstartat nästa etapp. Där bygger Bonava
43 attraktiva lägenheter bestående av två-,
tre- och fyrarumslägenheter.
Peter Öberg

