Information
från Stiftelsen för rättsinformation

2003-04-23
Ordförande Peter Seipel
Redaktör Börje Alpsten

tel: 08 16 23 03 mobil 0708 423678 e-post peter.seipel@juridicum.su.se
tel: 070 743 00 05
e-post borje.alpsten@rattsinfo.se

________________________________________________________________________________________________________

Stiftelsens syfte
Stiftelsen ägnar sig åt att förbättra spridningen
av den rättsliga informationen med hjälp av IT.
Närmare uppgifter om syftet med stiftelsens
verksamhet finner Du på stiftelsens webbplats

Styrelse
I stiftelsens styrelse är Riksdagsförvaltningen
och Regeringskansliet samt Domstolsverket
och Riksskatteverket företrädda. I stiftelsen
finns också representanter för bl a Sveriges
Advokatsamfund och FAR, Svenskt Näringsliv
och LO-TCO Rättsskydd, Svenska
Bankföreningen, Sveriges Kommunförbund
och ägare av databaser som Norstedts Juridik,
SchlumbergerSema Infodata AB och Thomson
Fakta.

Närmare uppgifter om styrelsen och vilka
organ som är företrädda finner Du på sidan
www.rattsinfo.se/samman

Oktoberseminarium
Stiftelsen anordnar ett heldagsseminarium i
oktober 2003. Det blir den 14 oktober i
Rosenbad Conference Center.
Temat är preliminärt: När kan kungörandet
av författningar övergå till att ske elektroniskt
och ha företräde framför pappersversionen.
Den frågan är aktuell i Sverige och på
många andra håll. Seminariet planeras bli ett
nordiskt seminarium med inslag från även
något annat land. Inbjudan kommer att sändas
ut före sommaren.

Kvalitetskrav för juridiska databaser
Stiftelsen har under något år samlat synpunkter på användares krav när det gäller juridiska databaser.
Efter analyser har stiftelsen stannat för följande. Kravlistan inleds med en definition av juridisk
databas.

Vad är en juridisk databas?
En juridisk databas är en elektroniskt lagrad samling med uppgifter om rättskällor och anknytande
information, som är avsedd att användas i juridisk yrkesverksamhet, vare sig det sker via datanät,
CD eller på annat sätt.

Krav 1: Att få veta vem som står bakom
Användaren skall enkelt kunna få upplysning om vem som tillhandahåller produkten eller tjänsten
samt namn, adress och andra uppgifter som behövs för kontakt.

Krav 2: Att få veta vad databasen innehåller
Användaren skall enkelt kunna få en överblick över produktens eller tjänstens innehåll och
utformning. Om länkning förekommer till externt material, skall tydlig information lämnas om vart
sådan länkning sker.

Krav 3: Att få veta hur databaserna uppdateras
Det skall framgå hur uppdaterad informationen är, dvs. när senaste uppdatering ägde rum och fram till
vilket datum de gjorda uppdateringarna sträcker sig.

Krav 4: Att få veta villkoren för användning av informationen
Upplysningar skall lämnas om vilka regler som gäller för tillgång till och användning av
informationen, t.ex. beträffande möjligheter att kopiera och vidareanvända material för olika syften.

Krav 5: Att få veta hur information om användarna skyddas
Upplysningar skall lämnas om hur information om användarens identitet och sökningar skyddas och
för vilka syften sådan information sparas och används.

