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Handbok för publicering av avgöranden i
rättsinformationssystemet
Detta dokument är en handbok för den som ska införa publicering av
vägledande avgöranden i rättsinformationssystemet. Det vänder sig till den
som har det tekniska ansvaret för att implementera det IT-stöd som krävs.
Detta dokument kompletteras av Introduktion för implementatörer och
teknikansvariga, som bör läsas innan detta. Tillsammans bör dessa två
dokument innehålla tillräckligt underlag för att inleda ett införandeprojekt i
myndighetsorganisationen.
Det här dokumentet innehåller främst information om hur metadata för olika
typer av avgöranden ska uttryckas. Det vänder sig till den som ansvarar för
elektronisk publicering av vägledande avgöranden på en myndighet.
Om du har några frågor med anledning av detta dokument eller angående
rättsinformationsprojektet i stort, kontakta gärna Heléne Lundgren på
helene.lundgren@dom.se.
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Observera att detta dokument inte är fastställt i alla delar ännu. För
publicering av avgöranden enligt nivå 1 (PDF-dokument + metadata)
bedömer vi dock att inga större ändringar kommer att ske.

Ändringar
Datum

Ändring

2014-01-30 Uppdaterat kontaktperson
2014-01-24 Korrigering av exempel som saknade parametern xml:lang i taggen
dct:description, samt förtydligande gällande hur malnummer skall fugera
i URI.
2011-10-27 Korrigering av exempel i bilaga 12.
2010-05-24 Omarbetad version med ny uppdelning mellan dokumenttyperna
VagledandeDomstolsavgorande och Rattsfallsreferat, samt nya
dokumentegenskaper (lopnummer, dct:identifer m.fl. istället för
publikationsordinal och publikationsplatsangivelse), en ny
dokumenttyp (Rattsfallsnotis) och utökade exemplifierande bilagor,
samt även formgivningsmässiga förändringar.
2010-03-12 Initial version
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1. Olika dokumenttyper
Såväl domstolar som förvaltningsmyndigheter producerar i sin verksamhet
avgöranden som kan vara vägledande för senare rättstillämpning. Dessa har
juridiska skillnader, men informationsmässigt stora likheter, varför de här
behandlas i ett sammanhang.
Rättsinformationsprojektet har definerat en begreppsmodell för all
rättsinformation som är uppbyggd av ett antal olika dokumenttyper och
egenskaper för dessa. En post i rättsinformationssystemet utgörs ytterst av en
samling egenskaper om en specifik resurs, där dokumenttypen är en av
egenskaperna.
Vad gäller vägledande avgöranden av olika slag finns det fyra olika
dokumenttyper:
VagledandeDomstolsavgorande
VagledandeMyndighetsavgorande
Rattsfallsreferat
Rattsfallsnotis

Begreppsmodellen skiljer alltså på ett faktiskt avgörande från en domstol
(dokumenttypen VagledandeDomstolsavgorande) och ett referat av ett
avgörande (dokumenttypen Rattsfallsreferat). Avgörandet är själva den
handling som utgör domstolens slutgiltiga beslut i en viss instans, medan
referat är en redogörelse för hur ett ärende eller mål behandlats genom olika
instanser. Texten i referatet publiceras vanligtvis i en rättsfallssamling,
exempelvis NJA, RÅ eller RH, medan texten i domslutet endast finns att
tillgå direkt från domstolen. Referatet använder dock till största delen samma
text som domstolsavgörandet, särskilt domskälsavsnitten, men lägger också
till text från andra källor, exempelvis parternas yrkanden och svaromål.
(Det förekommer att ett referat sammanställer två (eller flera) separata
domstolsavgöranden, när dessa rör liknande frågor och kommer upp samtidigt
i högsta instans. I domstolen är det fråga om två separata mål med separata
målnummer, och i referatet ges de båda ärendena vanligen beteckningen "I"
respektive "II". I senare praxis och kommentarer förekommer hänvisningar
till de enskilda avgörandena på formen "RÅ 1999 ref. 18 I" respektive "RÅ
1999 ref. 18 II". Detta betraktas ändå som ett enda referat.)
Syftet med begrepssmodellens uppdelning är att efterlikna hur
dokumentproduktionen ser ut på domstolarna och hos domstolsverket. Först
avkunnar en domstol en dom (VagledandeDomstolsavgorande), sedan
bearbetas denna till ett referat som publiceras i en rättsfallsamling och på
nätet (Rattsfallsreferat). I vissa fall kan referatet publiceras mycket kort tid

5(35)
DATUM

2015-10-26

efter att domen avkunnats, i andra fall kan det dröja flera månader mellan
dom och referat. Det ska därför vara möjligt att även i
rättsinformationssystemet publicera domen först och referatet senare.
Vissa domstolsavgöranden refereras inte i sin helhet i de tryckta
rättsfallssamlingarna, utan endast i notisform. För att kunna uttrycka även
information om dessa finns dokumenttypen Rattsfallsnotis. I nuvarande
databas över vägledande avgöranden saknas dessa notisfall, men det
förekommer däremot hänvisningar till dem.

2. Egenskaper
Utöver dokumenttypen kan man även ange en rad andra egenskaper. Vilka
egenskaper som ska anges beror på dokumenttyp. Den kompletta listan över
egenskaper finns i bilaga 1-4, men i det nedanstående behandlas de viktigaste
egenskaperna i mer detalj. I bilaga 10 - 12 finns exempel på hur dessa
egenskaper uttrycks i RDF/XML.
2.1 Egenskaper för Vagledandedomstolsavgorande och
VagledandeMyndighetsavgorande.
malnummer
domsnummer

diarienummer

Dessa tre egenskaper är olika typer av
myndighetsinterna identifierare eller nummer för
målet / ärendet. De ska anges som en textsträng, på
precis samma sätt som de anges i de ursprungliga
handlingarna. Normalt sett har ett ärende bara en av
dessa egenskaper, men om det skulle ha två eller flera
så ska alla tillgängliga anges.

domstolsavdelning

Ska anges som en textsträng, om informationen finns
tillgänglig.

lagrum

För varje enskilt lagrum som avgörandet hänvisar till
ska det finnas en lagrum-egenskap. Det ska anges i
form av en hänvisning till lagrummets URI där så är
möjligt. Se avsnitt 4 för närmare information.

rattsfallshanvisning

Anges på liknande sätt som lagrum.

avgorandedatum

Det datum då avgörandet beslutades. Ska anges som
datatypen xsd:date — se exemplen för hur detta
uttrycks.

dct:publisher

En hänvisning till den myndighet som beslutat
avgörandet, i form av en URI. I bilaga 5 finns en lista
på URIer för de flesta domstolar och andra
myndigheter.

dct:title

En kort beskrivning av avgörandet i rubrikform.
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dct:issued

dct:subject

Det datum då avgörandet gjordes tillgängligt till
rättsinformationssystemet. Detta är aldrig tidigare än
avgörandedatumet, och vanligen någon tid senare.
(Not: Denna egenskap finns inte med i
begreppsmodellen, men den kan och bör användas
om informationen finns). Ett nyckel-, sök- eller
ämnesord som beskriver avgörandets innehåll. Flera
sådana kan anges. Hänvisningen ska ske till en resurs
(URI), men eftersom det i dagsläget inte finns en
kontrollerad lista av termer med URI:er för de sökord
som används kan man istället hänvisa till en anonym
resurs - se avsnitt 4.5 och exemplen.

2.2 Egenskaper för Rattsfallsreferat och Rattsfallsnotis

rattsfallspublikation

En hänvisning till den rättsfallssamling som
referatet eller notisen ingår i, i form av en URI. I
bilaga 6 finns en lista på URIer för de nu
existerande rättsfallssamlingarna.

arsutgava

Den årsutgåva av rättsfallssamlingen som
referatet tryckts i.

lopnummer

Det ordningsnummer som referatet eller notisen
blivit tilldelad i den tryckta utgåvan av
rättsfallssamlingen.

sidnummer

Det sidnummer på vilket referatet inleds i den
tryckta utgåvan av rättsfallssamlingen. Anges
endast för sådana referat som trycks i Nytt
Juridiskt Arkiv.

notisserie

För poster av dokumenttyp Rattsfallsnotis
förekommer det i äldre fall att notiserna
publicerats i en av flera serier. Dessa serier
identifieras vanligen genom en enskild bokstav
eller kort bokstavskombination, exempelvis "A"
eller "Fi".

referatserie

Motsvarande, fast för referat. Mellan ca 1976
och 1985 publicerades regeringsrättens
avgöranden i referatserie 1 och 2.
En hänvisning till ett eller flera
domstolsavgöranden som detta referat

referatAvDomstolsavgorande
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sammanfattar. Hänvisningen sker i form av en
URI, se avsnitt 2.3 samt bilaga 7 för mer
information om hur denna URI kan konstrueras.
referatrubrik

En kort beskrivning av avgörandet i rubrikform,
vanligen samma text som anges som dct:title
för motsvarande VagledandeDomstolsavgorande.

dct:identifier

Beteckningen för referatet så som det vanligen
hänvisas till i juridisk text, exv "NJA 2009 s.
695" eller "RÅ 2010 ref. 12"

dct:bibliographicCitation

Alternativ beteckning för referatet, exv "NJA
2009:68"

dct:publisher

En hänvisning till den myndighet som publicerat
referatet, i form av en URI. Denna är i allmänhet
domstolsverket,
http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket

dct:issued

Det datum då referatet gjordes tillgängligt i
rättsinformationssystemet.

owl:sameAs

En alternativ URI för detta avgörande. Se avsnitt
3.2 nedan.

2.3 Koppling mellan referat och bakomliggande avgöranden

När sedan själva referatet publiceras bör detta uttryckligen hänvisa till
bakomliggande avgöranden. Detta möjliggör exempelvis att den sida som
presenterar avgörandet kompletteras med det sammanställda referatet av
målet.
Dessa hänvisningar görs med termen referatAvDomstolsavgorande. Ett
exempel på hur detta kan se ut finns i Bilaga 10: Metadata för rättsfallsreferat
(NJA 2009 s 695).
Med den metadata som finns tillgänglig idag är det svårt att i ett referat göra
hänvisningar till domar i lägre instans, eftersom den informationen saknas i
referatstexten. Därför får man än så länge nöja sig med att enbart hänvisa till
avgörandet i sista instans.

3. URI:er
3.1 URI:er för avgöranden och referat

Genomgående används i rättsinformationssystemet URI:er som identifierare
för dokument och andra resurser. Ett avgörande från Högsta domstolen (dvs
ett dokument av typen VagledandeDomstolsavgorande) har en URI på formen
http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t170-08/2009-11-04, medan dess
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motsvarande referat i NJA (dvs ett dokument av typen Rattsfallsreferat)
har en URI på formen http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68.
Notera att för vägledande domstolsavgöranden används segmentet dom i
URI:n, medan för referat så används segmentet rf. Det är alltså olika mönster
som används för de olika dokumenttyperna.
För dokument av typen VagledandeDomstolsavgorande används följande
mönster:
http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/[symbol

för dct:publisher]/

[malnummer]/[avgorandedatum]
Symbolen för dct:publisher hämtas från Bilaga 5
malnummer ska följa de generella URI-principerna for systemet.
Eventuella a, a och o ska transformeras till aa, ae och oe. Eventuella
blanktecken ska bytas ut mot understrykningstecknet "_".
avgorandedatum ska skrivas på formen ÅÅÅÅ-MM-DD.
För dokument av typen Rattsfallsreferat används följande mönster:
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[symbol

för rattsfallspublikation]/

[arsutgava]:[lopnummer]
Några typiska exempel på en URI:er är
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68,
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/2010:14

och

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/md/2010:7.

För mer information om hur URI:er konstrueras, se bilaga 7 samt dokumentet
"URI-principer".
3.2 Alternativ URI för NJA-referat

Enligt ovanstående ska en URI för ett referat skapas från bl.a. referatets
löpnummer. Problemet är att det traditionella sättet att hänvisa till ett
NJA-referat ("NJA 2009 s. 695") anger en sida, inte ett löpnummer (en sådan
hänvisning är på formen "NJA 2009:68", men sådana hänvisningar är mycket
ovanliga).
Eftersom man behöver kunna uttrycka hänvisningar från ett nytt avgörande
till äldre referat, och då enbart har traditionella hänvisningar att utgå från,
måste det vara möjligt att konstruera en URI från en sådan hänvisning.
Därför kan man i dessa fall välja att använda en URI som konstrueras utifrån
sidnumret. En sådan URI skapas efter följande mönster.
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[symbol

[arsutgava]/s_[sidnummer]

för rattsfallspublikation]/
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URI för "NJA 2009 s. 695" blir alltså
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695.

När man skapar en post för ett referat ska man ange både huvud-URIn och
den alternativa URIn. Då blir det möjligt för rättsinformationssystemet, när
det träffar på en hänvisning på formen
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695, att förstå att detta är
identiskt med en hänvisning till
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68.
Denna ekvivalens uttrycks med hjälp av owl:sameAs.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rpubl="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
>
<rdf:Description rdf:about=
"http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68">
...
<owl:sameAs rdf:resource=
"http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695"/>
...
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Se även ett fullständigt exempel i bilaga 10.
3.3 URI:er för notisfall

S.k. notisfall finns inte med i den nuvarande databasen. Det förekommer dock
att rättsfall hänvisar till notisfall. Det är därför nödvändigt att kunna hänvisa
till dessa genom en URI. En sådan URI skapas efter följande mönster.
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[symbol

för rattsfallspublikation]/

[arsutgava]/not/[notisserie]_[lopnummer]

4. Hänvisningar till lagrum, rättsfall och andra resurser
Ett avgörande hänvisar regelmässigt till ett antal externa dokument och
begrepp. Särskilt brukar de hänvisa till lagrum, tidigare rättsfall och sökord.
4.1 Lagrum

I likhet med övriga resurser har varje lagrum (ned på paragrafnivå, men inte
enskilda stycken) en URI som kan beräknas genom de principer som används
i systemet. Termen lagrum i begreppsmodellen används för att uttrycka en
relation mellan ett rättsfall och det/de lagrum som rättfallet stödjer sig på.
Exempel på hur dessa relationer kan uttryckas finns i bilaga 11 och 12.
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Idag finns inget sätt att med systemets URI-principer uttrycka hänvisningar
till lagrum utanför de svenska författningssamlingarna (exv internationella
konventioner), förutom för visst EG-rättsligt material.
Rättsinformationsprojektet avvaktar här den internationella utvecklingen för
att se om det kommer etableras en standard för vilka URI:er som ska
användas för sådana resurser. Det är dock alltid möjligt att göra inexakta
hänvisningar, se nedan.
4.2 Rättsfall

För att från ett rättsfall hänvisa till tidigare rättsfall måste man, i likhet med
hur lagrumshänvisningar uttrycks, räkna ut rätt URI för rättsfallet. Eftersom
hänvisningarna nästan helt uteslutande använder sig av ett rättsfalls
referatbeteckning är det också referat-versionen av URI:n som ska användas
(jfr ovan angående skillnaden mellan referat och avgöranden).
Termen rattsfallshanvisning i begreppsmodellen används för att uttrycka
en relation mellan ett rättsfall och tidigare rättsfall som ligger till grund för
domslutet.
4.3 EU-rättsligt material (både rättsfall och lagrum)

EU-rättsligt material ligger inte inom rättsinformationsprojektets ansvar, och
omfattas inte direkt av systemets URI-principer. Eftersom EU-rätten är en del
av svensk rätt är det önskvärt att på ett exakt sätt kunna hänvisa till
EU-rättsakter, men det finns ingen annan etablerad URI-princip för dessa. Det
finns dock ett etablerat bruk av CELEX-nummer.
Givet att man man kan få fram CELEX-numret för ett direktiv,
EU-domstolsfall eller annan EU-rättsakt, konstruerar man en URI enligt
följande mönster:
http://rinfo.lagrummet.se/ext/eur-lex/[CELEX-nummer]

En hänvisning till Rådets förordning (EG) nr 6/2002 har CELEX-nummer
32002R0006, och URI:n för förordningen blir alltså
http://rinfo.lagrummet.se/ext/eur-lex/32002R0006.
CELEX-nummer, både för rättsfall, förordningar, direktiv och fördragen,
följer en specificerad mall (en ensiffrig sektorkod, följd av ett årtal, följd av
en bokstav som anger dokumenttyp, följd av ett löpnummer). Det är i många
fall möjligt att räkna ut ett celexnummer om man kan uttolka dessa data ur en
löptexthänvisning. Men om detta inte skulle vara möjligt kan man ändå alltid
göra en inexakt hänvisning (se nedan).
4.4 Sökord/ämnesord
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Ett referat är ofta försett med ett antal sökord. Dessa kommer inte från en
kontrollerad lista, även om man strävar efter att ha ett konsekvent användande
av sökord.
Dessa kan uttryckas som ämnesord (se dokumentet "Introduktion till
rättsinformationssystemet - för implementatörer och tekniskt ansvariga")
genom termen dct:subject från DCMI Terms. Dock ska sådana hänvisningar
ske till en resurs (URI), och eftersom det idag saknas en sådan lista av URI:er
för de sökord som används kan man istället göra en inexakt hänvisning (se
nedan). Exempel på hur detta kan göras finns i Bilaga 11 och 12.
4.5 Inexakta hänvisningar med anonyma resurser (BNodes)

Ibland är det inte möjligt att göra en exakt hänvisning med en URI. Löptexten
som man har att utgå ifrån kanske inte låter sig automatiskt konverteras till en
URI, eller så finns det ingen princip för hur man ska definera en URI för
lagrummet eller rättsfallet i fråga (detta gäller särskilt hänvisningar till
utländsk rätt).
När man på detta sätt inte vet identifieraren för den resurs man vill hänvisa till
kan man istället använda anonyma identifierare (det som i RDF-standarden
kallas BNodes eller "Blank nodes"), och sedan beskriva det man vet om dessa
identifierare. Istället för att säga att ett visst rättsfall hänvisar till lagrummet
http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_1 så kan man säga att ett
visst rättsfall hänvisar till ett lagrum som i sin tur kan beskrivas som "1 §
mönsterskyddslagen (1970:485)". Detta kan även användas för en hänvisning
som går till flera olika lagrum, exempelvis "1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 §
mönsterskyddslagen (1970:485)"
Man hänvisar till en BNode hänvisas till på ungefär samma sätt som en
identifierad resurs, men istället för att ange addressen i med attributet
rdf:resource så anger man den information man har i själva elementet:
<lagrum>
<rdf:Description>
<dct:description xml:lang="sv">
1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 § mönsterskyddslagen
(1970:485)
</dct:description>
</rdf:Description>
</lagrum>

I ovanstående exempel används termen "description" från vokabulären DCMI
Terms (dct:description). Det rekommenderas att man använder
dct:identifier för rättsfallshänvisningar, och dct:description för
lagrumshänvisningar.
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5. Postförteckningar (Atom-flöden)
5.1 Olika resurstyper i samma postförteckning

En enskild informationsproducent kan publicera poster med olika
dokumenttyp. Dessa kan med fördel publiceras i samma postförteckning. Se
bilaga 9 för ett exempel på en sådan kort postförteckning.
5.2 Arkivering

Eftersom antalet poster i postförteckningen redan från början kommer vara
mycket stort (närmare 20 000) bör denna delas upp i ett antal separata filer.
Detta görs genom att nytillkommna poster skrivs till en huvudfil, som med
jämna mellanrum (förslagsvis månadsvis) knoppas av till arkivfiler med andra
filnamn. När en arkivfil väl blivit avknoppad behöver den aldrig röras igen.
För att en insamlare ska få kännedom om vilka arkivfiler som finns
tillgängliga ska huvudfilen länka till den senaste arkivfilen (som i sin tur
länkar till den näst senaste, och så vidare. För ett exempel på hur denna
länkning uttrycks, se bilaga 9.
Se även, för närmare beskrivning av arkiveringsmekanismen, avsitt 6 i
dokumentet "Atom-insamling".
5.3 content och link-elementen

Utgångspunkten för postförteckningarna är att varje enskild entry innehåller
en länk till själva dokumentets text, uttryckt som ett content-element, samt en
länk till RDF-representationen av dokumentets metadata, uttryckt som ett
link-element.
För just vägledande domstolsavgöranden finns det som tidigare sagts olika
dokumenttyper (VagledandeDomstolsavgorande respektive Rattfallsreferat).
För båda typerna finns olika uppsättningar av metadata (beteckning,
målnummer, avgörandedatum, hänvisningar till tidigare rättsfall, respektive
rättsfallspublikation, referatbeteckning, m.m.).
I dagens databas finns endast löptexten för referaten, inte för de
bakomliggande avgörandena, tillgänglig. Däremot finns metadata för både
referaten och avgörandena. Därmed finns det för
VagledandeDomstolsavgorande inte någon dokumenttext att länka till. För
dessa poster kan man istället använda ett tomt content-element. Se bilaga 9
för ett exempel på hur detta uttrycks.
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Bilaga 1: Modellbeskrivning för typen VagledandeDomstolsavgorande
Vägledande domstolsavgörande
(en typ av Vägledande avgörande)
Uppgifter om vägledande avgöranden från domstolar (de allmänna, förvaltningsdomstolarna, eller någon av
specialdomstolarna). Observera att detta inte är samma sak som ett rättsfallsreferat.

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeDomstolsavgorande

Egenskap

Beskrivning

Förekomst

Det datum ett beslut eller domslut avkunnades.

exakt en

(Anges som: Datum)
Avgörandedatum
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandedatum

En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.
Bilaga

valfri

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga

Det domsnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.
Domsnummer

max 1

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domsnummer

Domstolsavdelning som den är angiven i det ursprungliga domslutet.
Domstolsavdelning

max 1

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domstolsavdelning

En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext.

minst en

(Anges som: Text)
Identifierare
URI:
http://purl.org/dc/terms/identifier

Hänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta
avgörande stödjer sig på.
Lagrum

valfri

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lagrum

Det målnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.
Målnummer

exakt en

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#malnummer

Hänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut.
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#praxishanvisning

Mer specifika egenskaper:

valfri
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Praxishänvisning

Avgörandehänvisning
Hänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har
beaktats. (Vägledande myndighetsavgörande)
Rättsfallshänvisning
Hänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats.
(Vägledande domstolsavgörande)
Dokumentets officiella titel

minst en

(Anges som: Text)
URI:
http://purl.org/dc/terms/title

Titel
Mer specifika egenskaper:
Alternativ titel
Ett alternativt namn för resursen.
Ansvarig utgivare av detta dokument.

max 1

(Anges som: Organisation)
Utgivare
URI:
http://purl.org/dc/terms/publisher

Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering).
(Anges som: Datum)
URI:
http://purl.org/dc/terms/issued

Utgiven
Mer specifika egenskaper:
Utkom från trycket
Datum då dokumentet utkom från trycket. (Datum)

exakt en
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Bilaga 2: Modellbeskrivning för typen VagledandeMyndighetsavgorande
Vägledande myndighetsavgörande
(en typ av Vägledande avgörande)
Ett dokument som uttrycker ett vägledande avgörande i förvaltningsärenden från central statlig myndighet.

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeMyndighetsavgorande

Egenskap

Beskrivning

Förekomst

Det datum ett beslut eller domslut avkunnades.

exakt en

(Anges som: Datum)
Avgörandedatum
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandedatum

En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.
Bilaga

valfri

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga

Diarienummer för ett ärende.
Diarienummer

exakt en

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#diarienummer

En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext.

minst en

(Anges som: Text)
Identifierare
URI:
http://purl.org/dc/terms/identifier

Hänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta
avgörande stödjer sig på.
Lagrum

valfri

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lagrum

Hänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut.

valfri

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#praxishanvisning

Mer specifika egenskaper:
Praxishänvisning

Avgörandehänvisning
Hänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har
beaktats. (Vägledande myndighetsavgörande)
Rättsfallshänvisning
Hänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats.
(Vägledande domstolsavgörande)
Dokumentets officiella titel
(Anges som: Text)

minst en
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URI:
http://purl.org/dc/terms/title

Titel
Mer specifika egenskaper:
Alternativ titel
Ett alternativt namn för resursen.
Ansvarig utgivare av detta dokument.

max 1

(Anges som: Organisation)
Utgivare
URI:
http://purl.org/dc/terms/publisher

Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering).
(Anges som: Datum)
URI:
http://purl.org/dc/terms/issued

Utgiven
Mer specifika egenskaper:
Utkom från trycket
Datum då dokumentet utkom från trycket. (Datum)

exakt en
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Bilaga 3: Modellbeskrivning för typen Rattsfallsreferat
Rättsfallsreferat
(en typ av Rättsfallsrapport)
Ett referat av ett eller flera domslut inklusive tidigare domslut i instanskedjan.

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsreferat

Egenskap

Beskrivning

Förekomst

En viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005".

max 1

(Anges som: Text)
Årsutgåva
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava

En bibliografisk hänvisning till resursen.
Bibliografisk
hänvisning
(specifik variant av:
Identifierare)

(Anges som: Text)
URI:
http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation

En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.
Bilaga

max 1

valfri

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga

En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext.

minst en

(Anges som: Text)
Identifierare
URI:
http://purl.org/dc/terms/identifier

Löpnummer i någon publikation (exempelvis "57").

max 1

(Anges som: Text)
Löpnummer
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer

Den publikation som rättsfallet publiceras i.

exakt en

(Anges som: Rättsfallspublikation)
Rättsfallspublikation
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation

Ett domstolsavgörande som detta är ett referat av.
Referat av
domstolsavgörande

minst en

(Anges som: Vägledande domstolsavgörande)
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatAvDomstolsavgorande

Beskrivande rubrik för ett rättsfallsreferat.
Referatrubrik

URI:

minst en
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(specifik variant av: Titel)

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatrubrik

Anger vilken referatserie som referatet eventuellt tillhör.

max 1

(Anges som: Text)
Referatserie

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatserie

Det inledande sidnumret för dokumentet i någon publikation. Exempelvis
"523".
Sidnummer

max 1

(Anges som: Text)
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer

Dokumentets officiella titel

minst en

(Anges som: Text)
URI:
http://purl.org/dc/terms/title

Titel

Mer specifika egenskaper:

(se även mer specifik variant)

Alternativ titel
(se separat beskrivning av denna egenskap)
Referatrubrik
(se separat beskrivning av denna egenskap)
Ansvarig utgivare av detta dokument.

max 1

(Anges som: Organisation)
Utgivare
URI:
http://purl.org/dc/terms/publisher

Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering).
(Anges som: Datum)
URI:
http://purl.org/dc/terms/issued

Utgiven
Mer specifika egenskaper:
Utkom från trycket
Datum då dokumentet utkom från trycket. (Datum)

exakt en
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Bilaga 4: Modellbeskrivning för typen Rattsfallsnotis
Rättsfallsnotis
(en typ av Rättsfallsrapport)
En sammanfattning i notisform av ett domslut (ofta inklusive tidigare domslut i instanskedjan).

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsnotis

Egenskap

Beskrivning

Förekomst

En viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005".

max 1

(Anges som: Text)
Årsutgåva
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava

En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.
Bilaga

valfri

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga

En otvetydig hänvisning till resursen inom en givet kontext.

minst en

(Anges som: Text)
Identifierare
URI:
http://purl.org/dc/terms/identifier

Löpnummer i någon publikation (exempelvis "57").

max 1

(Anges som: Text)
Löpnummer
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer

Anger vilken notisserie som notisen eventuellt tillhör.

max 1

(Anges som: Text)
Notisserie

URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#notisserie

Den publikation som rättsfallet publiceras i.

exakt en

(Anges som: Rättsfallspublikation)
Rättsfallspublikation
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation

Ett domstolsavgörande som detta är ett referat av.
Referat av
domstolsavgörande

valfri

(Anges som: Vägledande domstolsavgörande)
URI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatAvDomstolsavgorande

Dokumentets officiella titel
(Anges som: Text)

minst en
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URI:
http://purl.org/dc/terms/title

Titel
Mer specifika egenskaper:
Alternativ titel
Ett alternativt namn för resursen.
Ansvarig utgivare av detta dokument.

max 1

(Anges som: Organisation)
Utgivare
URI:
http://purl.org/dc/terms/publisher

Datum då resursen formellt utgavs (t.ex. publicering).
(Anges som: Datum)
URI:
http://purl.org/dc/terms/issued

Utgiven
Mer specifika egenskaper:
Utkom från trycket
Datum då dokumentet utkom från trycket. (Datum)

exakt en
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Bilaga 5: URI:er och URI-segmentsymboler för domstolar/myndigheter
Symboler av typen Organisation
Symbol Resurs
Arbetsdomstolen
ad

<http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsdomstolen>

dv
hgo
hd
hfd
hnn
hon
hvs
hsb
jk
kgg
kjo
kst
ksu
mmd
md
mig
mod
pbr

Domstolsverket
<http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket>

Göta hovrätt
<http://rinfo.lagrummet.se/org/goeta_hovraett>

Högsta domstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen>

Högsta förvaltningsdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_foervaltningsdomstolen>

Hovrätten för Nedre Norrland
<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_nedre_norrland>

Hovrätten för Övre Norrland
<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_oevre_norrland>

Hovrätten för Västra Sverige
<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_vaestra_sverige>

Hovrätten över Skåne och Blekinge
<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_oever_skaane_och_blekinge>

Justitiekanslern
<http://rinfo.lagrummet.se/org/justitiekanslern>

Kammarrätten i Göteborg
<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_goeteborg>

Kammarrätten i Jönköping
<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_joenkoeping>

Kammarrätten i Stockholm
<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_stockholm>

Kammarrätten i Sundsvall
<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_sundsvall>

Mark- och miljööverdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/org/mark-_och_miljoeoeverdomstolen>

Marknadsdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/org/marknadsdomstolen>

Migrationsöverdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/org/migrationsoeverdomstolen>

Miljööverdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/org/miljoeoeverdomstolen>

Patentbesvärsrätten
<http://rinfo.lagrummet.se/org/patentbesvaersraetten>
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rhn

Rättshjälpsnämnden
<http://rinfo.lagrummet.se/org/raettshjaelpsnaemnden>

regr
san
hsv

Regeringsrätten
<http://rinfo.lagrummet.se/org/regeringsraetten>

Statens ansvarsnämnd
<http://rinfo.lagrummet.se/org/statens_ansvarsnaemnd>

Svea hovrätt
<http://rinfo.lagrummet.se/org/svea_hovraett>
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Bilaga 6: URI:er och URI-segmentsymboler för rättsfallssamlingar
Symboler av typen Rättsfallspublikation
Symbol Resurs
Arbetsdomstolen
ad

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ad>

fod
hfd
md
mig
mod
nja
ra
rh
rk

Försäkringsöverdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/fod>

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/hfd>

Marknadsdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/md>

Migrationsöverdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mig>

Miljööverdomstolen
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mod>

Nytt Juridiskt Arkiv
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

Regeringsrättens årsbok
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

Rättsfall från hovrätterna
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rh>

Rättsfall från kammarrätterna
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rk>
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Bilaga 7: Mappning av nuvarande data till RDF
I domstolsverkets nuvarande lösning innehåller databasens huvudtabell (Avgorande) i huvudsak
sådana egenskaper som svarar mot VagledandeDomstolsavgorande. Några egenskaper svarar däremot
mot Rattsfallsreferat (PublikationsBeteckning, Publikationsbeteckning2 och ReferatDok).
Från varje fullständig rad i den befintliga Avgorande-tabellen skapas därför två resurser, en av varje
typ. Publicering av kortform är publicering av ett VagledandeDomstolsavgorande. När referatet finns
tillgängligt kan man även publicera ett Rattsfallsreferat. Dessa två typer kan publiceras i samma
flöde, se nedan.

Mappning för VagledandeDomstolsavgorande
Fältnamn

RDF-egenskap

Avgorande.Avdelning

domstolsavdelning

Avgorande.Myndighetskod

dct:publisher

Avgorande.MalNr

malnummer

Avgorande.Domsnr

domsnummer

Avgorande.AvgorandeDatum

avgorandedatum

Avgorande.RubrikText

dct:title

Avgorande.PubliceringsDatum

dct:issued

Kommentar
Värdet ska mappas från en treställig
bokstavsförkortning till en URI som representerar
domstolen/myndigheten. Dessa URI:er anges av
rättsinformationsprojektet. Exv "HDO" =>
"http://rinfo.lagrummet.se/ org/hoegsta_domstolen".
Den fullständiga listan över URI:er finns i en bilaga till
detta dokument, och kommer finnas i uppdaterad form
på rinfo.lagrummet.se.

Under förutsättning att PubliceringsDatum stämmer
bäst överens med definitionen av dct:issued ("Date of
formal issuance (e.g., publication) of the resource.") -andra alternativ är InfogatDatum, UppdateratDatum
och TimeStamp.

För varje kopplad rad i tabellen Sokord:
Sokord.SokOrd

dct:subject

För varje kopplad rad i tabellen Rattsfall:

Rattsfall.RattsfallsReferens

Här måste en URI konstrueras från löptexten, exv "NJA
2006 s. 36" => "http://rinfo.lagrummet.se/
publ/rf/nja/2006s36". Det enklaste mönstret för att göra
detta är:
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/[RattsfallsReferens],
där publikationsbeteckningen transformeras så att det
första mellanrummet byts ut mot ett "/", övriga
mellanrum (samt punkt) tas bort, och alla bokstäver
rattsfallshanvisning transformeras till gemener. Det kan dock vara önskvärt
att göra någon sorts indatakontroll och använda
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inexakta hänvisningar för sådana hänvisningar som
faller utanför den vanliga mallen. Alternativt kan man i
en mer avancerad modell istället parse:a hänvisningen,
skapa en Rattsfallsreferat-struktur, och sen konstruera
dess URI från samma regler som för de poster som
ingår i systemet.

För varje kopplad rad i tabellen Lagrum:

Lagrum.LagrumsReferens

lagrum

Där så är möjligt, utvinn referenser i form av exakta
URI:er. För andra fall, konstruera anonyma resurser
(BNodes) för hänvisningar som beskrivs med hjälp av
lagrumshänvisningar i löptext (se avsnittet "Inexakta
hänvisningar" samt bilaga 11 (målnr T 170-08))

Konstruera sedan URIn för resursen enligt avsnitt 3.1.

Mappning för Rattsfallsreferat
Fältnamn e dyl.

RDF-egenskap

[URI för avgörande enligt avsnitt
3.1]

referatAvDomstolsavgorande

Avgorande.RubrikText

referatrubrik

"http://rinfo.lagrummet.se/

Kommentar

dct:publisher

org/domstolsverket"

Avgorande.Myndighetskod

rattsfallspublikation

Avgorande.PubliceringsDatum

dct:issued

Avgorande.PublikationsBeteckning

dct:identifier

Avgorande.PublikationsBeteckning

arsutgava

Strängen "HDO" mappas till
"http://rinfo.lagrummet.se/ serie/rf/nja",
"ADO" till "http://rinfo.lagrummet.se/
serie/rf/ad" osv.

Endast årtal, exv "NJA 2009 s. 695"
transformeras till "2009".

om Avgorande.MyndighetsKod == "HDO"
Avgorande.Publikationsbeteckning2

dct:bibliographicCitation

Avgorande.PublikationsBeteckning

sidnummer

Endast avslutande sidnr, exv. "NJA 2009
s. 695" transformeras till "695"

Avgorande.Publikationsbeteckning2

lopnummer

Endast avslutande löpnummer, exv. "NJA
2009:68" transformeras till "68"

[Alternativ URI]

owl:sameAs

Se avsnitt 3.2, "Alternativ URI för
NJA-referat"

lopnummer

Endast avslutande löpnummer, exv. "RÅ
2010 ref. 14" transformeras till "14"

Annars:
Avgorande.PublikationsBeteckning

Konstruera sedan URIn för resursen enligt avsnitt 3.1.
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Bilaga 8: Exempel på mappning av nuvarande data till RDF
Denna bilaga innehåller exempel på hur datat kan förekomma i den befintliga databasstrukturen. I
bilaga 9-11 visas hur denna data representeras i RDF-format, och i bilaga 8 hur en Atom-fil som
utgör postförteckningen för datat kan se ut.

Två exempelrader i tabellen Avgorande
Några fält med intern betydelse för det nuvarande systemet, men vars värden inte ska publiceras till
rättsinformationssystemet, har utelämnats.
(Denna första tabell har av utrymmesskäl visats vriden 90 grader från det normala.)
AvgorandeIdNr

12044

PublikationsBeteckning

NJA 2009 s. 695

12363

Publikationsbeteckning2 NJA 2009:68
ReferatFinns

J

N

ReferatDok

<html><head><meta
http-equiv=...

Avdelning

2

2

Myndighetskod

HDO

HDO

MalNr

T170-08

Ö2034-09

AvgorandeDatum

2009-11-04

2010-03-31

RubrikText

Fråga om dispens från kravet att den som antas
Överföring av
som ledamot av Sveriges advokatsamfund inte får
mönsterregistrering vara anställd hos annan än advokat. Högsta
på grund av bättre
domstolen kan endast pröva om beslutet
rätt till
tillkommit i behörig ordning och om dispens
formgivarrätt.
överhuvudtaget krävs, men inte om dispens ska
ges.

PubliceringsDatum

?

Domsnr

?

Kompletterande exempelrader i tabellen Lagrum
AvgorandeIdNr LagrumsReferens

SfsNr

12044

1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 § mönsterskyddslagen (1970:485)

1970:485

12044

Artikel 3, artikel 4, artikel 10, artikel 11, artikel 15, artikel 19 och
artikel 27 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001
om gemenskapsformgivning

12363

8 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)

1942:740
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Kompletterande exempelrader i tabellen Sokord
AvgorandeIdNr SokOrd
12044

Formgivarrätt

12044

Formgivning

12044

Mönsterrätt

12044

Godtrosförvärv

12044

Dubbelöverlåtelse

12363

Advokat

12363

Dispens

Kompletterande exempelrader i tabellen Rattsfall
AvgorandeIdNr RattsfallsReferens
12363

NJA 1951 C 58

12363

NJA 1998 s. 22

12363

NJA 2000 s. 135

12363

NJA 2007 N 72
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Bilaga 9: Kombinerad postförteckning (Atom) för VagledandeDomstolsavgorande
och Rattsfallsreferat
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xml:lang="sv">
<!-Denna postförteckning är uttryckt i Atom Syndication Format. Se
http://tools.ietf.org/html/rfc4287 för en specifikation.
-->
<id>tag:rattsinfosok.dom.se,2010:rinfo:feed</id>
<!-- Viktig!
Elementet `id` anger en *persistent* identifierare (URI) för denna
datakälla.
Rent tekniskt spelar det ingen roll vad för slags URI som används
så länge denna inte ändras. Men i detta exempel används en TAG URI
(se http://tools.ietf.org/html/rfc4151). Sådana är praktiska i
feed-sammanhang, eftersom de inte är bundna till http-platsen för
dokument. Eftersom identifieraren ska vara persistent över tid kan
en HTTP-uri som inte längre leder någonstans vara vilseledande.
-->
<title>Vägledande avgöranden</title>
<!-Anger någon slags titel på detta feed. Används inte till någonting av
Rättsinformationssystemet. Men den kan var användbar för någon som tar del
av denna källa via andra verktyg eller i andra sammanhang.
-->
<updated>2010-04-06T10:13:01Z</updated>
<!-Ska ange tidssstämpel då något i detta feed-dokument
ändrats. Anges som W3C Date Time Format (se
http://tools.ietf.org/html/rfc4287#section-3.3).
-->
<author>
<!-- Viktig!
Anger kontaktinformation till ansvarig för publiceringen av denna
datakälla.
Planen är att Rättsinformationssystemet ska använda denna information för
att rapportera om eventuella felaktigheter har uppstått vid inhämtning av
informationen.
Därför är det lämpligt att e-postadressen går till en funktionsbrevlåda
istället för en enskild handläggare.
Namn och URL användsdäremot inte av Rättsinformationssystemet, men kan vara
nyttig i andra sammanhang.
-->
<name>Domstolsverket</name>
<uri>http://www.domstol.se/</uri>
<email>rinfo@dom.se</email>
</author>
<link href="https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.atom" rel="self"/>
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<!-Anger den adress där detta feed-dokument ligger. Är inte strikt tekniskt
nödvändig, men underlättar för någon som t.ex. sparar ner dokumentet lokalt
utan att notera ursprungsplats.
-->
<link href="https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/archive/2010-01.atom" rel=
"prev-archive"/>
<!-- Viktig!
Anger plats för ett tidigare dokument i den sammanhängande kedjan av
publicerade feed-dokument över tid.
Se RFC 5005: Feed Paging and Archiving
(http://tools.ietf.org/html/rfc5005) och dokumentet
"Atom-insamling".
Rättsinformationssystemet ställer *höga* krav på att dessa är
konsistenta, samt beständiga över tid så pass att det är garanterat att
systemet har hunnit hämta in informationen.
(Exakta krav är inte fastställda, men livslängder på minst ett år är
rimliga.)
-->
<entry>
<id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68</id>
<!-- Viktig!
Rättsinformationssystemet betraktar id:t i entry för ett
rättsinformationsdokument som angivande den officiella URI:n (den
elektroniska identifieraren) för detta dokument. Den kommer att användas
av alla system som hanterar poster i rättsinformationssystemet.
För att rättsinformationsdokument-URI:er ska bli korrekta har
rättsinformationssystemet en algoritm för att konstruera dessa.
-->
<updated>2010-04-09T00:00:00.000Z</updated>
<!-- Viktig!
Detta är den tidsstämpel som Rättsinformationssystemet använder för att
avgöra om posten för ett rättsinformationsdokument har uppdaterats. Det
är kritiskt att denna är korrekt angiven.
-->
<published>2010-04-09T00:00:00.000Z</published>
<!-- Viktig!
Denna tidsstämpel anger när posten officiellt publiceras i källan.
För merparten av dokument kommer denna att vara densamma som updated (se
ovan), då förändringar av rättsinformationsdokument i huvudsak görs i
form av nya rättsinformationsdokument (såsom rättelseblad och
ändringsförfattningar). Enbart i undantagsfall ska poster uppdateras
(eller tas bort) elektroniskt.
-->
<title>NJA 2009 s. 695</title>
<!-- Måste finnas enligt Atom-standarden.
Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra
verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Utan värde
kommer t.ex. många vanliga feed-läsare inte att kunna skapa en användbar
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presentation av feed:et.
-->
<summary>
Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt
</summary>
<!-Måste enligt Atom-standarden finnas om elementet `content` refererar
innehåll med attributet `src`.
Detta element används inte av Rättsinformationssystemet.
Vi rekommenderar ändå att något läsbart värde används för att andra
verktyg ska kunna presentera läsbar information av detta feed. Många
feed-läsare visar innehållet i detta element.
-->
<content src="https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/filer/12044.pdf"
type="application/pdf"
hash="md5:3c5fc4bdc3306ae6541e97b89dbf4d16"/>
<!-- Viktig!
En primär representation ska representera det faktiska
rättsinformationsdokumentet på ett av Rättsinformationssystemet godkänt
format.
Systemet tolererar avsaknad av en digital
dokumentrepresentation (se nedan), så länge RDF-data om dokumentet finns
tillgänglig. -->
<link rel="alternate" href=
"https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/rdf/12044-ref.rdf"
type="application/rdf+xml"
length="2249" hash="md5:0d82be1dbfe4a9346ecbcdc0e7a68795"/>
<!-- Viktig!
Exakt en representation som innehåller serialiserad RDF måste finnas för
att Rättsinformationssystemet ska acceptera inhämtning av ett
rättsinformationsdokument. Det är denna RDF som utgör substansen i den
beskrivningen och sammanlänkningen av rättsinformationen.
Länken till den fil som innehåller RDF för dokumentet ovan är påhittad.
Sättet som RDF-informationen skapas på är såklart valfritt. Det kan dock
vara bra att försöka hålla länken teknikoberoende för att göra det
möjligt att byta ut underliggande implementation i framtiden.
-->
</entry>
<entry>
<id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t170-08/2009-11-04</id>
<updated>2009-11-04T00:00:00.000Z</updated>
<published>2009-11-05T00:00:00.000Z</published>
<title>T 170-08</title>
<content/>
<!-- För själva avgörandet saknas idag en digital representation
av själva innehållet, varför content-elementet är tomt. Det
måste dock finnas med enligt Atom-standarden. Eftersom det är
tomt behövs heller inget summary-element. -->
<link rel="alternate" href=
"https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/rdf/12044-kort.rdf"
type="application/rdf+xml"
length="4022" hash="md5:617055907212406ce8d34545efb130ef"/>
</entry>
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<entry>
<id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/oe2034-09/2010-03-31</id>
<updated>2010-04-01T00:00:00.000Z</updated>
<published>2010-04-01T00:00:00.000Z</published>
<title>Ö 2034-09</title>
<content/>
<link rel="alternate" href=
"https://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/rdf/12363-kort.rdf"
type="application/rdf+xml"
length="2589" hash="md5:617055907212406ce8d34545efb130ef"/>
</entry>

</feed>
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Bilaga 10: Metadata för rättsfallsreferat (NJA 2009 s 695)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
>
<Rattsfallsreferat
rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009:68">
<owl:sameAs rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2009/s_695"/>
<rattsfallspublikation rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja"/>
<arsutgava>2009</arsutgava>
<lopnummer>68</lopnummer>
<sidnummer>695</sidnummer>
<referatAvDomstolsavgorande
rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t170-08/2009-11-04"/>
<referatrubrik xml:lang="sv">
Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till
formgivarrätt
</referatrubrik>
<dct:identifier>NJA 2009 s. 695</dct:identifier>
<dct:bibliographicCitation>NJA 2009:68</dct:bibliographicCitation>
<dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket"/>
<dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2009-11-05</
dct:issued>
</Rattsfallsreferat>
</rdf:RDF>

33(35)
DATUM

2015-10-26

Bilaga 11: Metadata för vägledande domstolsavgörande (Högsta domstolen,
målnr T 170-08)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
>
<VagledandeDomstolsavgorande
rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/t_170-08/2009-11-04">
<avgorandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
>2009-11-04</avgorandedatum>
<domstolsavdelning>2</domstolsavdelning>
<malnummer>T 170-08</malnummer>
<!-- Exakta hänvisningar till enskilda paragrafer i en lag -->
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_1"/>
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_1_a"/>
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_2"/>
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_5"/>
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_31"/>
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1970:485#p_32"/>
<!-- Exakt hänvisning till EU-förordningen (i sin helhet, inte
enskilda artiklar) -->
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/ext/eur-lex/32002R0006"/>
<!-- exempel på inexakta hänvisningar. Dessa uttrycker delvis
samma information som de ovanstående, men är människoläsbara
istället för maskinläsbara. Det är OK att uttrycka båda
formerna. -->
<lagrum>
<!-- rdf:Description anger att detta är en resurs som saknar
känd URI (BNode). Vi behöver dock inte en URI för resursen
för att kunna ange saker om den -->
<rdf:Description>
<!-- dct:description anger att detta är en beskrivning av
resursen. dct:description och rdf:Description uttrycker
helt olika saker. -->
<dct:description xml:lang="sv">
1 §, 1 a §, 2 §, 5 §, 31 § och 32 § mönsterskyddslagen
(1970:485)
</dct:description>
</rdf:Description>
</lagrum>
<lagrum>
<rdf:Description>
<dct:description xml:lang="sv">
Artikel 3, artikel 4, artikel 10, artikel 11, artikel 15,
artikel 19 och artikel 27 Rådets förordning (EG) nr 6/2002
av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning
</dct:description>
</rdf:Description>
</lagrum>
<dct:title xml:lang="sv">
Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till
formgivarrätt
</dct:title>
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<dct:publisher
rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen"/>
<!-- det datum då denna resurs först blev tillgänglig. Kanske kan
hämtas från InfogatDatum i nuvarande system? -->
<dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
>2009-11-05</dct:issued>
<!-- Ämnes/sökord för avgörandet. Eftersom det inte finns en
kontrollerad vokabulär med bestämda URI:er för de olika
begreppen använder vi anonyma resurser (bnodes) som vi
beskriver med rdfs:label -->
<dct:subject>
<rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Mönsterrätt</rdfs:label>
</rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
<rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Dubbelöverlåtelse</rdfs:label>
</rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
<rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Formgivarrätt</rdfs:label>
</rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
<rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Godtrosförvärv</rdfs:label>
</rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject>
<rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Formgivning</rdfs:label>
</rdf:Description>
</dct:subject>
</VagledandeDomstolsavgorande>
</rdf:RDF>
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Bilaga 12: Metadata för vägledande domstolsavgörande (Högsta domstolen,
målnr Ö 2034-09)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
>
<!-- notera att "Ö" översatts till "oe" när identifieraren för detta
rättsfall skapats -->
<VagledandeDomstolsavgorande
rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/oe_2034-09/2010-03-31">
<avgorandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
>2010-03-31</avgorandedatum>
<domstolsavdelning>2</domstolsavdelning>
<malnummer>Ö 2034-09</malnummer>
<lagrum rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1942:740#k_8-p_2"/>
<!-- Nedanstående två hänvisningar till rättsfall görs genom
publikationsplatsangivelser. Notera att vi lika gärna kunde
ha hänvisat genom publikationsordinaler - identifierarna hade
då blivit http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1998:4 resp
http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2000:24 -->
<rattsfallshanvisning rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1998s22"/>
<rattsfallshanvisning rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2000s135"/>
<!-- dessa hänvisningar till notisfall (NJA 1951 C 58 resp NJA
2007 N 72) använder URI:er med lite annat mönster -->
<rattsfallshanvisning
rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1951/not/c_58"/>
<rattsfallshanvisning
rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2007/not/n_72"/>
<dct:title xml:lang="sv">
Fråga om dispens från kravet att den som antas som ledamot av
Sveriges advokatsamfund inte får vara anställd hos annan än
advokat. Högsta domstolen kan endast pröva om beslutet
tillkommit i behörig ordning och om dispens överhuvudtaget
krävs, men inte om dispens ska ges.
</dct:title>
<dct:publisher
rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen"/>
<dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
>2010-04-01</dct:issued>
<dct:subject xml:lang="sv">
<rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Advokat</rdfs:label>
</rdf:Description>
</dct:subject>
<dct:subject xml:lang="sv">
<rdf:Description>
<rdfs:label xml:lang="sv">Dispens</rdfs:label>
</rdf:Description>
</dct:subject>
</VagledandeDomstolsavgorande>
</rdf:RDF>

