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InfoTorg Juridik

Dagsfärsk juridisk
nyhetsbevakning
InfoTorg Juridik är Sveriges mest omfattande juridiktjänst. Här finns alla juridikens viktigaste informationskällor samlade under ett tak, med nyhetsbevakning,
helhetstäckning av domar, författningar, förarbeten och
referensmaterial. Allt på ett ställe.

InfoTorg Juridiks nyhetsredaktion
bevakar varje dag omvärlden ur ett
juridiskt perspektiv. Vi ger dig de
senaste händelserna i artikelform och
reportage. Redaktionen består av
erfarna jurister med journalistutbildning.

Nyheter
Nyheter innehåller artiklar och analyser. Du kan sortera artiklarna utifrån
det rättsområde som intresserar dig.
Det finns över 50 rättsområden inom
huvudgrupperna civilrätt, offentlig
rätt, skatterätt, EU-rätt, processrätt,
straffrätt och migrationsrätt.

Praxis – snabb och
enkel sökning
Under domstolarnas högsäsong
publiceras varje vecka runt 100 nya
artiklar med rättsfallsreferat. I sökfunktionen Praxis kan du sortera och
filtrera på allt från datum och rubrik till
instans och rättsområde.

Analyser
Vi ger dig rättsfallsanalyser skrivna av

några av Sveriges mest framstående
professorer och docenter som ingår i
vårt redaktionsråd.

Mitt i juridiken
Aktuella händelser, krönikor och
reportage som håller dig uppdaterad
med det senaste inom branschen. Vi
erbjuder praktikerartiklar och debattartiklar med kommentarfunktion för
att skapa diskussioner om aktuella
ämnen.

Varje dag används InfoTorg för
att kunna ta kloka affärsbeslut,
hitta möjligheter och undvika
risker. Vi har detaljerade uppgifter om 9 200 000 personer, 2
300 000 företag, 9 000 000 fordon och 3 500 000 fastigheter –
plus Sveriges mest omfattande
juridiska nyhetstjänst och arkiv
för juridisk information.

Bevaka områden
som intresserar
just dig!
Du håller dig uppdaterad om de
senaste nyheterna genom RSSbevakning eller skräddarsydd prenumeration på nyhetsbrev via e-post.

Rättsfallsreferat,
lagtexter, förarbeten och EU-direktiv
InfoTorg Juridik samlar information
från ett 30-tal databaser med det
mesta inom lag och rätt. Istället för att
du ska söka i varje källa för sig, har vi
gjort jobbet åt dig och samlat all information i en sökning. Du hittar snabbt
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fram till författningar, avgöranden från
domstolar och myndigheter, förarbeten, artiklar och analyser, Europarätt
med mera. Dokumenten har försetts
med referenser och länkar som
vägleder dig djupare in i rättsfrågan.
Daglig bevakning av domstolarnas
högsta insatser som HD, HDF, MÖD,
AD med flera görs av redaktionen.
Vi erbjuder samtliga domar från
kammarrätterna och hovrätterna från
1 januari 2008 och framåt. Tingsrätter
från 1 januari 2012. Tjänsten uppdateras med nya domar dagligen. Du
kan söka på brottmål och tvistemål
(B- och T-mål) och FT-mål (förenklade
tvistemål). Juridiktjänsten innehåller
numera även material från migrationsdomstolarna samt mark- och miljödomstolarna. Familjemål och mål om
äktenskapskillnad ingår inte.

|

VERIFY & ENHANCE

|

MANAGE RELATIONS

●● Psykiatrimål – lag (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård och lag
(1991:1129) rättspsykiatrisk vård.
●● Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900).
●● Övriga mål som körkortsingripanden,
alkohol- och serveringstillstånd,
djurskyddslagen, mål om offentlig upphandling eller stöd inom
jordbruket.

var uppdaterad
InfoTorg har sedan lång tid specialiserat sig på att sammanföra
information från olika källor för att
ge dig som användare ett bra och
kraftfullt arbetsverktyg. Juridiska
källor har vi lång erfarenhet av
och vi känner väl till branschens
behov. Informationen uppdateras
dagligen för att du ska känna dig
säker på att alltid vara uppdaterad
inom ditt område.

upplysningar
InfoTorg erbjuder Sveriges bredaste utbud av information. På
bara några klick tar du dig vidare
från InfoTorg Juridik till våra andra informationsområden

Domar från Förvaltningsrätterna
●● InfoTorg Juridik kompletteras med
avgöranden från förvaltningsrätterna.
All text i domarna är sökbar så att
du snabbt hitta det du söker.

●● Företag
●● Fastighet
●● Fordon
●● Person

●● I förvaltningsrätterna förekommer
mer än 500 olika typer av mål och
de vanligaste måltyperna är:
●● Skattemål – överklagande av
beslut om inkomst eller fastighetstaxering, momsbeslut och övriga
beslut fattade av Skatteverket.
●● Mål enligt socialtjänstlagen
(2001:453) – beslut om socialbidrag eller andra beslut av socialnämnden hos kommuner.
●● Socialförsäkringsmål – arbetsskadeersättning, föräldrapenning eller till
exempel bilstöd till handikappade.

Nå oss via

●● Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

●● www.infotorgjuridik.se

●● Lag (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

●● App för iPhone och Android
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