Inbjudan
Etiska aspekter på rättsdatabaser

Stiftelsen för Rättsinformation

Intern Workshop
25 april, 09.00-12.00
Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13

Workshopen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer. Sprid således
denna inbjudan internt. Kaffe serveras från 08.45. Förhandsanmälan till Alexandra
Sackemark alexandra.sackemark@juridicum.su.se senast 22 april.
Temat är inspirerat av den debatt som publiceringen av Lexbase initierade. De juridiska
argumenten är i och för sig välkända, yttrande- och tryckfrihet ställs mot skydd för
personlig integritet m.m., men diskussionen kan avsevärt fördjupas.
Att en publicering är juridiskt oantastlig innebär inte automatiskt att den uppfattas som
legitim eller är etiskt acceptabel, något som upphovsmännen bakom Lexbase påtagligt
fick erfara. Tanken med denna workshop är att inventera juridiska men även andra
faktorer om kan antas påverka hur en publicering blir mottagen.
Workshopen inleds av professor Peter Wahlgren som bl.a. kommer att berätta om hur
man internationellt ser på kopplingen mellan etik och juridik i dessa sammanhang.
Ytterligare 4-5 inledare kommer i korta inlägg ge sin syn på vad det är som skapar
legitimitet och beskriva de rättsliga ramarna.
Inledare

Var och en ca 20 minuter

Peter Wahlgren

Institutet för rättsinformatik.

Markus Bylund

Forskningsledare SICS Swedish ICT, forskningsinstitut för
tillämpad informations- och kommunikationsteknik, författare
till boken Personlig Integritet på nätet, Fores, Stockholm 2013.

Mikael Kindbom

Journalist och jurist, tidigare Tidigare kommunikationsansvarig
på Centrum för rättvisa, Redaktionschef Infotorg Juridik på
Infotorg och Redaktionschef PointLex på Edita.

Anna Hjort Ööpik

Domstolsverket.

Myndighetsperspektiv

De rättsliga ramarna och förändrade förutsättningar.

Workshopen avslutas med diskussion.

Etik?
Pliktetik, konsekvensetik, dygd,
planering?

Etiska aspekter på rättsdatabaser, Peter Wahlgren, Stiftelsen för Rättsinformation 2014-04-25

Rättsdatabas?
Innehåll, teknik, organisation?

Etiska aspekter på rättsdatabaser, Peter Wahlgren, Stiftelsen för Rättsinformation 2014-04-25

1

The Legitimacy Sphere
On Good and Bad Laws & Legal Decisions

Peter Wahlgren
LL.D., Professor
Faculty of Law
Stockholm University
peter.wahlgren@juridicum.su.se
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What is a good
law?

What is a good
law?

What is a good
law?
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Relativism
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Claim for cultural rationality
Claim for legal rationality
Claim for political rationality
Claim for functional rationality

L
E
G
I
T
I
M
A
C
Y

Contextually (ethically, morally, religiously)
acceptable

In accordance with the common sense of
justice

Cultural rationality:
Laws and decisions
should be

In line with the development of society

Understandable (need for explanatory
information concerning purpose and
context)

Specified

Traditional
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Exhibit and support stability
Support decision making
Support conflict resolution

Legal rationality:
Laws and decisions
should

Balance conflicting interests
Vindicate fundamental, jurisprudential
principles
Be in line with the constitution
Vindicate rule of law/Rechtsicherheit
(equal justice, objectivity, etc. )

Be predictable (not retroactive)
Be general
Be promulgated

Constitutionally enacted

Political rationality:
Laws and decisions
should be

Informative, declarative, policy supporting
Pedagogical
Changeable
Flexible
Effectively designed with respect to
purpose

Functional rationality:
Laws and decisions
should be

Without side effects
Efficiently appliable (fast/cheap)
Be possible to complement with
explanatory information to the
administration concerning purpose and
context
Complemented with excecutive resources
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Claim for functional rationality
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political
rationality

Legitimacy
sphere

Claim for
legal
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Claim for cultural
rationality

Claim for functional rationality

Law/

Claim for political
rationality

decision

Legitimacy
sphere

Claim for
legal rationality

Claim for cultural rationality
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Claim for functional rationality

Claim for political
rationality

Claim for legal
rationality

Legitimacy
sphere

Claim for cultural rationality
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Integritet i rättsfallsbevakningen
Är det möjligt?

Rätt till belastningsregistret
Enskilda
9 § En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga
uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran
lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.
10 § Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag
i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för
förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få
uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning
regeringen för vissa typer av fall föreskriver det.
En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende av
uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få ta del av
dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna får lämnas ut.
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Belastningsregistret gallringsregler
Gallring
16 § En uppgift i registret ska gallras
1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,
2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,
3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,
4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,
5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse har återkallats,
6. om kontaktförbud eller tillträdesförbud har upphävts, eller
7. när den registrerade har avlidit
17 § Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om
1. fängelse‐ eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,
2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon
genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,
3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för
böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det
att straffet föll bort,
4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
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Lexbases vision
• Vårt sätt att ge dig en tryggare vardag
• Lexbases vision är ett samhälle där människor kan lita på
varandra och känna trygghet i sin närmaste omgivning. Som
ett led i att förverkliga visionen har vi skapat Lexbase. Ett
verktyg som ger alla medborgare möjlighet att ta del av
korrekt och uppdaterad juridisk information om personer
och företag. Med alla medborgare menar vi att
informationen i databasen, på ett okomplicerat sätt, finns
tillgänglig även för privatpersoner och små företag och
inte bara ‐ som det varit tidigare – för media och större
företag. Ökad öppenhet för alla med enkel tillgång till
domstolarnas beslut är för oss en grundpelare i ett
demokratiskt samhälle.
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