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Förkortningslista 
 

AD Arbetsdomstolen 

Ds Departementsserien 

EKMR Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

ERT Europarättslig tidskrift 

EUT Europeiska unionens officiella tidning 

FEU Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FT Förvaltningsrättslig tidskrift 

HD Högsta domstolen 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

JT Juridisk tidskrift 

MD Marknadsdomstolen 

NJA Nytt juridiskt arkiv (HD:s avgöranden) 

NJA II Nytt juridiskt arkiv avd. II (sammanfattning av förarbeten) 

REG Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och 

förstainstansrätt 

REU Rättsfallssamling från Europeiska unionens domstol och tribunal 

RH Rättsfall från hovrätterna 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 

SÖ Sveriges internationella överenskommelser 
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Allmänt om biblioteket 

Inledning 

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är ett av flera ämnesbibliotek som 

tillsammans utgör Uppsala Universitetsbibliotek. Biblioteket har bl.a. ett stort 

urval av svensk och utländsk juridisk litteratur, offentligt tryck och tidskrifter, 

varav en stor del ingår i ett referensbibliotek (läses på plats). Dessutom har 

biblioteket specialsamlingar med material från Europeiska unionen, Europarådet 

och FN. I bibliotekets resurser ingår också ett stort antal elektroniska tidskrifter, 

e-böcker och databaser, vilka studenterna kommer åt via sina UpUnet-S konton, 

hemifrån, via bibliotekets datorer eller via egen dator på biblioteket. 

 

Biblioteket är sedan januari 2016 lokaliserat på Slottsgränd 3. Byggnaden 

uppfördes 1891-92 och kallas Regnellianum efter donatorn Anders Fredrik 

Regnell.  
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Andra bibliotek 

Tänk på att litteraturen du söker också kan finnas på andra bibliotek. 

Ekonomikums bibliotek på Kyrkogårdsgatan 10 är ett specialbibliotek för 

ekonomi och statistik. Där kan du t.ex. hitta tidskrifter och litteratur inom 

juridiken närliggande ämnen. En del äldre juridisk litteratur är placerad på 

Carolinabiblioteket. Också på några av nationsbiblioteken kan du hitta juridisk 

litteratur, främst Göteborgs, V-Dalas och Stockholms. 

 

Att hitta i biblioteket 

Biblioteket har tre våningsplan. På entréplanet (plan 2) hittar du bl.a. 

informationsdisken, sökdatorer, låneautomater och kopiatorer/skrivare. 

Litteraturen är fördelad i salar på plan 2-3, varav merparten av juridiken på plan 

3. Den juridiska litteraturen är uppställd ämnesvis efter de olika rättsområdena 

och är oftast även indelad efter det land vars rättsområde den behandlar. 

Kursböcker placeras i biblioteket inom respektive ämnesområde. Nya böcker 

ställs ut i biblioteket på nyförvärvshyllor på plan 2. Senaste numret av 

bibliotekets tryckta tidskrifter finns i tidskriftsläsesalen på samma plan. 

 

På plan 3 finns den stora Regnellsalen som utgör bibliotekets 

undervisningslokal. Salen innehåller såväl läsplatser som publika datorer som 

kan utnyttjas när undervisning inte pågår. 

 

I källarplanet finns 5 arkiv varav 2 är öppna – arkiv 2 som innehåller tidskrifter 

och arkiv 3 som innehåller Svensk författningssamling (SFS), förarbeten och 

rättsfallssamlingar. Äldre SFS och förarbeten finns i ett av de stängda arkiven 

och beställs fram i informationsdisken. Biblioteket har också magasin i andra 

lokaler som bl.a. innehåller äldre årgångar av tidskrifter, avslutade rättsfalls-

samlingar och magasinerad litteratur. Materialet beställs fram i katalogen eller i 
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informationsdisken. Hämtning från magasin sker normalt två gånger i veckan, 

men från närliggande magasin en gång om dagen. 

 

Internet 

På biblioteket finns ett antal publika datorer som kan användas för informations-

sökning i bibliotekets elektroniska resurser eller för ordbehandling. För att logga 

in måste du ha ett UpUnet-S konto. Via kontot når du också bibliotekets 

elektroniska resurser hemifrån. För att logga in på bibliotekets datorer använder 

du dig av lösenord A, samma som du använder för att logga in hemifrån. I 

bibliotekets lokaler finns också trådlöst nätverk som du kan använda om du har 

med dig egen dator. För inloggning via UpUnet-S gör du så här: 

 

1. Aktivera trådlöst nätverk i din bärbara dator (se exempelvis datorns manual). 

Se till att datorn inte är inställd på ett fast ip-nummer utan tilldelas ip-nummer 

automatiskt (DHCP). 

2. Datorn kommer att leta efter tillgängliga trådlösa nätverk i lokalen och  

    signalera när den har hittat ett sådant. 

3. Du får upp en ruta där du ska välja nätet UpUnet-S. 

4. När anslutningen är etablerad och du vill komma ut på Internet så kommer du 

inte till din hemsida utan till inloggningsrutan för UpUnet-S nätinloggning. Du 

loggar in med användarid och lösenord A. 

 

Vid problem med uppkopplingen kan du vända dig till supporten på UpUnet-S 

http://www.uu.se/student/it-for-studenter/studentnatet 
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Kopiering 

Kopiatorer för kopiering och utskrift finns på alla våningsplan i biblioteket. Det 

är även möjligt att kopiera och skriva ut utanför biblioteket från kopiatorer 

kopplade till Korint-systemet, både från bibliotekets datorer och din egen dator. 

Läs mer om hur man använder systemet på www.korint.uu.se. Passerkort (som 

kopplas till Korint) kvitteras ut i receptionen vid entrén mot Gamla torget eller i 

Juridiska institutionens studerandeexpedition.  

Supportärenden: support@korint.uu.se, HelpDesk tel. 471 4400. 

 

Grupprum och läsplatser  

Förutom i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets läsesalar finns det gott 

om läsplatser på Carolina Rediviva, liksom fler grupparbetsplatser. Dag 

Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets grupprum återfinns på plan 2 och 3. 

Notera att grupprummen inte är bokningsbara och att litteraturen i rummen 

måste vara tillgängliga för övriga användare. I bibliotekets källarplan finns ett 

mindre antal mikrovågsugnar, matplatser och kaffeautomat. Läsplatser, 

grupprum och matplatser finns också i Juridiska institutionens lokaler i kvarteret 

Munken. 

 

Att söka juridisk information  

När du ska börja söka juridisk information kan du få hjälp av bibliotekets 

Ämnesguide Juridik som nås via Universitetsbibliotekets webbplats 

www.ub.uu.se. I ämnesguiden får du mer tips om hur du går till väga för att hitta 

böcker, artiklar, författningar, förarbeten, rättsfall och annat material i såväl 

tryckt som elektronisk form. Ämnesguiden innehåller också direktlänkar till ett 

antal utvalda elektroniska resurser. 
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Vad kan bibliotekarierna hjälpa till med? 

Bibliotekets informationsdisk på entréplanet är bemannad av bibliotekarier 

måndag-torsdag mellan kl.08.30 och 16.30 samt fredag mellan 08.30 och 18.00 

(övriga tider är disken bemannad av biblioteksvakter). Vi erbjuder då 

kvalificerad hjälp med att söka information i kataloger och databaser, hjälp med 

att hitta söktermer m.m. Förutom att vi finns till hands i biblioteket erbjuder vi 

kurser i informationssökning för studenter, doktorander och forskare. Under 

vissa terminer på juristutbildningen är biblioteksundervisningen schemalagd. 

Studenterna på termin 1 ges en allmän introduktion i hur man söker rättskällor, 

medan man under senare terminer fokuserar på Europarätt och internationellt 

material. Det finns även möjlighet för studenter som skriver examensarbete eller 

annan större uppsats att boka en bibliotekarie för att få en genomgång av hur 

man söker information särskilt anpassad till uppsatsämnet.  Biblioteket ger 

också kurser i referenshanteringsprogram som t.ex. Zotero. 

 

Rättskällor 

Det finns fyra huvudtyper av rättskällor: lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och 

litteratur. Lagstiftningen är den primära rättskällan, medan övriga källor krävs 

för att kunna tolka lagen och tillämpa den i det enskilda fallet. Nedan följer 

information om var olika rättskällor publiceras i tryckt form och var du hittar 

dem i juridiska biblioteket. Mer information om rättskällor kan du t.ex. få 

genom boken ”Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder” (hylla 808). 

Många rättskällor går också att hitta i elektronisk form (se avsnittet ”Juridiska 

databaser” nedan). 
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Lagstiftning 

Lagstiftningen publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Denna förvaras på 

i arkiv 3 i källarplanet (äldre i stängt magasin). Det finns flera förlag som ger ut 

samlingar av lagar i form av lagböcker, främst publikationerna Sveriges rikes 

lag (blå) och Sveriges lag (svart), som ges ut av Norstedts juridik respektive 

Studentlitteratur. Det finns också en studentutgåva, Svensk lag (grön) som ges ut 

av Iustus. Lagböckerna står i en hylla i tidskriftsläsesalen på entréplanet. 

 

Förarbeten 

I anslutning till respektive lag i SFS anges vilka förarbeten som hör till lagen, i 

form av regeringens propositioner och riksdagens utskottsbetänkanden. 

Propositioner och utskottsbetänkanden ingår i det s.k. riksdagstrycket, som även 

innehåller bl.a. motioner och riksdagsprotokoll. Riksdagstrycket är flerfärgat, 

med en viss färg för varje dokumenttyp, t.ex. rödbrunt för propositioner och 

mörkgrönt för utskottsbetänkanden. Det förvaras i arkiv 3 i källarplanet (äldre 

riksdagstryck finns i stängda magasin). 

 

Innan regeringen lägger fram sitt lagförslag i form av en proposition, tillsätts en 

utredning som utmynnar i en promemoria i Departementsserien (Ds) eller ett 
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betänkande i Statens offentliga utredningar (SOU). Uppgift om vilken SOU eller 

Ds som föregått en viss lag hittar man enklast i propositionen. SOU och Ds 

förvaras i samma arkiv som riksdagstrycket. 

 

Rättspraxis 

Rättspraxis publiceras i form av rättsfallssamlingar. För de allmänna 

domstolarna finns det två rättsfallssamlingar, Nytt juridiskt arkiv (NJA) för 

Högsta domstolens domar och Rättsfall från hovrätterna (RH) för ett urval av 

hovrättsdomar. Förvaltningsdomstolarna har numera endast en rättsfallssamling, 

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD); tidigare Regeringsrättens årsbok 

(RÅ). Dessutom finns det särskilda rättsfallssamlingar för specialdomstolarna 

Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen. Det finns också en del praxis-

samlingar för myndigheter som t.ex. JO:s ämbetsberättelse. Rättsfalls-

samlingarna förvaras också i arkiv 3 i källarplanet.  

 

Litteratur 

När det gäller litteratur finns det några centrala bibliografier av Regner, där du 

kan hitta referenser till juridisk litteratur. Den ena heter Svensk juridisk litteratur 

och innehåller litteraturreferenser indelade efter juridiskt ämnesområde. Det 

finns också en som heter Rättspraxis i litteraturen, där du kan hitta referenser till 

litteratur som kommenterar ett visst rättsfall. Båda finns i handbiblioteket i 

tidskriftsläsesalen. En annan form av litteratur som är användbar för den 

praktiskt verksamma juristen är lagkommentarerna. Kluwer (tidigare Norstedts 

Juridik) ger ut lagkommentarer för ett flertal balkar och andra centrala lagar. Det 

finns också en kommenterad lagsamling som heter Karnov och ges ut av Karnov 

Group. Juridisk litteratur kan även sökas med hjälp av bibliotekets söktjänst.  
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I bibliotekskatalogen LIBRIS (http://libris.kb.se/ ) kan du söka böcker och i 

vissa fall artiklar på bibliotek i hela Sverige. Även en del nationsbibliotek 

tillhandahåller kursböcker, se deras gemensamma katalog Argus, 

http://www.student.uu.se/nation/kk/bk/argus/. En del examensarbeten från 2006 

och framåt finns tillgängliga i elektronisk form via Juridiska institutionens 

webbplats, fr.o.m. 2012 finns de inlagda i DiVA (http://uu.diva-portal.org/).  
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Juridiska databaser 

På bibliotekets webbplats hittar du länkar till många olika juridiska databaser. 

Du kan använda dem även utanför biblioteket, om du är inloggad via UpUnet-S. 

Fler tips om vilka databaser som kan vara användbara för sökning av olika typer 

av material, t.ex. svenska och utländska rättskällor, artiklar från internationella 

tidskrifter och Europarättsligt material, hittar du via bibliotekets elektroniska 

Ämnesguide Juridik (http://ub.uu.se.libguides.com/juridik). En kort beskrivning 

av de vanligaste svenska juridiska databaserna finner du på följande sidor. 

InfoTorg Juridik 

 

 

 

I InfoTorg Juridik (även kallad Rättsbanken) kan du söka svensk lagstiftning, 

förarbeten och rättspraxis samt referenser till svensk juridisk litteratur (böcker 

och tidskriftsartiklar). Databasen innehåller även en avdelning för sökning av 

Europarättsligt material. I varje avdelning finns en innehållslänk som ger 

information om vilka år som täcks för respektive material. Databasen produceras 

av InfoTorg. 

 

Du kan välja att söka i en viss del av databasen eller att kombinera flera källor. 

För att komma åt sökformulären måste du först klicka på fliken ”Sök i Rätts-

banken”. Det finns också möjlighet att snabbsöka hela databasen samtidigt. 

Sökformulären för respektive material är självinstruerande. Efter varje sökfält 

finns en symbol i form av ett frågetecken. Om du ställer dig där med 

muspekaren får du fram en ruta med sökinstruktioner.  

 

http://www.infotorg.se/
http://www.infotorg.se/
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Karnov 

 

 

 

I Karnov kan du söka svensk lagstiftning, rättspraxis och propositioner. 

Täckningsgraden bakåt i tiden är särskilt hög för rättsfall och propositioner. I 

databasen finns även publikationen Karnov i elektronisk form. Detta är en 

kommenterad lagsamling, där du kan söka fram information kring ett visst 

lagrum. Dessutom ger databasen tillgång till tidskrifterna Svensk Juristtidning, 

Ny Juridik och Skattenytt i fulltext. Det finns även en särskild avdelning för EU-

rätt. Karnov produceras av Karnov Group. 

 

I Karnov hittar du ett sökformulär för snabbsökning i hela databasen på 

startsidan. Du kan också välja att söka i en viss källa. Det finns olika 

sökfunktioner att välja mellan. Gå till-funktionen gör det möjligt att söka efter 

ett specifikt dokument, utifrån dokumentets nummer och beteckning. Vill du 

söka med hjälp av valfria sökord väljer du istället alternativet Sök. Som ett 

alternativ till att använda sökformulär går det att istället klicka sig fram i 

innehållsförteckningen. 
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Zeteo 

 

 

 

Kluwers databas Zeteo innehåller svensk lagstiftning, rättspraxis och förarbeten. 

Dessutom finns ett stort antal av Kluwer/Norstedts lagkommentarer tillgängliga 

i elektronisk form. I kommentarerna finns länkar till övrigt material i databasen, 

vilket gör det möjligt att med utgångspunkt från respektive lagkommentar 

komma åt all information kring ett visst lagrum. När det gäller förarbeten 

innehåller databasen även Nytt Juridiskt Arkiv II, vilken ger sammanfattningar 

av förarbeten för ett urval av lagar. Under rubriken ”Litteratur” kan du nå 

publikationen Rättspraxis i litteraturen. Denna publikation gör det möjligt att 

söka på ett visst rättsfall från hovrätterna eller Högsta domstolen och få fram 

referenser till litteratur som har kommenterat rättsfallet. Zeteo innehåller även 

tidskrifterna Svensk Skattetidning och Svensk Juristtidning. Databasen 

produceras av Wolters Kluwer. 

 

I Zeteo finns det flera sökfunktioner att välja mellan. Med Gå direkt till-

funktionen kan du söka fram ett specifikt dokument genom att ange 

dokumentets nummer och beteckning. Du kan också välja sökformulär där du 

söker i hela eller delar av databasen med hjälp av sökord. Det går också bra att 

klicka sig fram i innehållsförteckningen. Sökinstruktioner återfinns i anslutning 

till varje sökfunktion. 
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Lagrummet 

 

 

 

Lagrummet är en portal för svensk rättsinformation som ligger fritt tillgänglig på 

Internet. Här hittar du författningar, förarbeten och rättspraxis samt även några 

länkar till internationellt material. Täckningsgraden bakåt i tiden är inte 

fullständig vad gäller förarbeten och rättspraxis, men framåt i tiden läggs nya 

dokument in kontinuerligt. Lagrummet innehåller också en hel del förklarande 

information om de olika typerna av rättskällor, vilket kan vara användbart för en 

nybörjare.  

 

Det finns inte några gemensamma sökformulär för själva portalen, utan 

sökfunktionerna varierar beroende på vilken källa man länkas vidare till. Bl.a. 

hämtas informationen från riksdagens och regeringskansliets rättsdatabaser och 

från Domstolsverkets databas för vägledande avgöranden. 

 

Riksdagens databas 

 

 

 

På riksdagens webbplats, under rubriken ”Dokument & lagar”, finns en fritt 

tillgänglig databas med svensk lagstiftning och förarbeten. Här kan du också 

följa lagstiftningsgången från kommittédirektiv till färdig lag. Startår varierar för 

olika typer av dokument. Du kan välja att söka i hela eller delar av databasen, 

via sökformulär för enkel eller detaljerad sökning. 

 

http://www.lagrummet.se/
http://www.lagrummet.se/
http://www.riksdagen.se/default____4.aspx
http://www.riksdagen.se/default____4.aspx
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Europarättsliga databaser 

                
 

EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/, är en databas som ger fri tillgång till EU:s 

rättskällor på alla EU:s officiella språk. Här hittar du bl.a. EU:s fördrag och 

annan lagstiftning samt rättspraxis från EU-domstolen. Det går att söka på 

dokumentnummer eller med fria sökord, i hela databasen eller viss typ av källa, 

alternativt bläddra sig fram. 

 

HUDOC, http://hudoc.echr.coe.int/, är Europadomstolen för mänskliga 

rättigheters databas med praxis gällande Europakonventionen för mänskliga 

rättigheter. Databasen är fritt tillgänglig. Det går bl.a. att söka utifrån parternas 

namn, inblandade stater, en viss artikel i konventionen eller med valda sökord 

(på engelska). Vill du få en överblick på svenska över Europadomstolens praxis, 

se ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” av Danelius (hylla 323). 

Söktips 

En förutsättning för att du ska kunna välja bra sökord är att du är lite inläst på 

ditt ämne, genom att ha börjat läsa i kurslitteraturen eller någon annan grundbok. 

Tänk på att inte bara söka på de ord som ingår i formuleringen av ditt PM-

ämne/uppsatsämne utan att t.ex. även använda dig av synonymer, ord som 

betyder ungefär samma sak. Du kan även ta hjälp av juridiska termlexikon för 

att hitta bra söktermer. Tänk också på att de träffar du får under sökningen kan 

ge tips om nya söktermer som kan vara användbara (titta på de ämnesord som 

oftast är angivna i anslutning till respektive bok eller artikel i din träfflista).  

http://www.coe.int/en/web/portal/logo-downloads
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Får du för få träffar kan du behöva söka på synonymer eller en bredare sökterm, 

t.ex. ett större ämnesområde som ditt ämne ingår i. Får du väldigt många träffar 

kan du på motsvarande sätt behöva begränsa sökningen/göra den smalare, 

antingen genom att söka på mer specifika termer eller genom att lägga till 

ytterligare termer till din ursprungliga sökning (fundera på vilka aspekter som 

kan läggas på ämnet och vilka delområden som kan ingå i det). Tänk på att det 

oftast går bättre att söka på mer specifika termer i databaser med tidskriftsartik-

lar, medan du kan behöva använda bredare termer i bokkataloger som LIBRIS.  

 

I många databaser kan man välja att rikta sin sökning mot olika sökfält, t.ex. att 

ordet ska finnas i titel/rubrik eller som ämnesord, alternativt att ordet kan finnas 

var som helst i träffarna. Varje databas har också funktioner som hjälper dig att 

kombinera din sökning, t.ex. genom att söka på en exakt fras, att välja att alla 

orden måste förekomma i träffen (vilket gör sökningen smalare = färre träffar) 

eller att något av orden ska förekomma (vilket gör sökningen bredare = fler 

träffar, som vid sökning på synonymer). Tänk också på att du oftast får fler 

träffar genom att bara söka på stammen/början av ett ord följt av ett s.k. 

trunkeringstecken (ofta *). Detta gör att du får träff på alla tänkbara ändelser och 

böjningsformer av ordet. Läs de hjälptexter som finns i anslutning till 

databasernas sökformulär, eftersom sökfunktionerna kan variera mellan olika 

databaser.  

 

Att skriva uppsats 

Biblioteket har flera böcker som ger tips för PM- och uppsatsskrivare, både 

angående själva skrivandet och hur man gör korrekta källhänvisningar. En del 

riktar sig specifikt till juridikstudenter, t.ex. ”Att skriva juridik” av Jensen m.fl., 

”Examinationer – betraktelser över juriststudenters skrivande” av Melander, 

”Juridisk skrivguide” av Wahlgren m.fl. och ”Juristens skrivhandbok” av 
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Englund Hjalmarsson och Mattson. Dessa förvaras i hylla 808 i 

tidskriftsläsesalen. I samma hylla hittar du även mer allmänna böcker om 

uppsatsskrivande, t.ex. ”Rapporter och uppsatser” av Backman. För studenter 

som skriver examensarbete eller annan längre uppsats kan också böckerna 

”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare” av Claes Sandgren och ”Att skriva 

uppsats i rättsvetenskap” av Jan Kellgren & Anders Holm vara intressanta.  

 

Biblioteket har också böcker i juridisk metod (hylla 340.072 på entréplanet), 

som beskriver juristens arbetsmetoder och rättskällorna. Dessutom kan förstås 

juridiska termlexikon och vanliga ordböcker (finns i Handbiblioteket i 

tidskriftsläsesalen) vara användbara för uppsatsskrivare. 

 

För studenter som behöver extra stöd vad gäller skriftlig och muntlig 

framställning har universitetet en Språkverkstad, där man kan boka tid för 

kostnadsfri rådgivning. Mer information hittar du på webbplatsen 

http://www.sprakverkstaden.uu.se/. 
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Hylluppställningar i den juridiska samlingen: 

Ämnesområden: 

100 Filosofi & etik  200  Kyrkorätt/Religion 

323 Mänskliga rättigheter  340 Rättsvetenskap 

340.072  Juridisk metod  340.09  Rättshistoria 

340.1  Rättsfilosofi  340.115  Rättssociologi 

340.54  Romersk rätt  340.9  IP-rätt   

341 Folkrätt   341.2422  EU & Europarätt    

341.4  Havs- och rymdrätt   341.6  Krigets lagar  

342 Statsrätt   342.06  Förvaltningsrätt 

342.082 Migrationsrätt  342.0853  Tryckfrihetsrätt 

342.087  Minoriteter   343.03  Finansrätt 

343.04  Skatterätt   343.07 Marknadsrätt 

343.093  Transporträtt  343.099  Medierätt & IT-rätt 

344.01  Arbetsrätt   344.02  Socialförsäkringsrätt 

344.03  Socialrätt   344.041 Medicinsk rätt 

344.046  Miljörätt   344.05  Polisväsen 

344.07 Skoljuridik   344.099 Idrotts- & speljuridik 

345       Straffrätt & straffprocess 346 Allmän civilrätt 

346.01  Familjerätt   346.02  Avtal och mellanmansrätt 

346.03 Skadeståndsrätt  346.04  Allmän förmögenhetsrätt 

346.043  Fast egendom  346.047  Lös egendom 

346.048  Immaterialrätt  346.06  Associationsrätt 

346.07  Handelsrätt   346.078  Konkursrätt 

346.08  Banker & försäkring                   346.09 Värdepapper & investering 

347  Processrätt   348.04 Särskilda rättsfall (mag.) 

364 Kriminologi  650   Företagsekonomi 

808 Vetenskapligt skrivande  

    



 21 

    

 

Hyllornas placering i biblioteket 

Hyllorna 100-341 finns på plan 2, övriga på plan 3. 

Därutöver finns specialsamlingarna EDC (European Documentation Centre) och 

Europarådet (beställs från magasin) samt Genusforskning och Festskrifter 

(Regnellsalen på plan 3).  

Ordböcker, lagböcker m.m. i det så kallade Handbiblioteket, liksom juridiska 

skriftserier, står i tidskriftsläsesalen på entréplanet (här även hylla 808, 

Vetenskapligt skrivande). 

 

Observera att mycket litteratur, särskilt äldre, inom respektive ämnesområde 

finns i magasin (anges oftast som hylla Depå i katalogen) och måste beställas 

fram. Utöver de tryckta samlingarna finns också många e-böcker som nås via 

bibliotekets söktjänst. 

 

Landsindelningar inom respektive rättsområde:          

Inget strecktillägg Alla/flertal länder eller länder som saknar egen indelning 

  EU Europeiska unionen/EU-rätt 

  EUR Europeiska länders nationella rätt 

  NOR Nordiska länderna 

  SWE Sverige = svensk rätt 

  USA Förenta staterna 
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Dag Hammarskjöld & Juridiska biblioteket 

Uppsala universitetsbibliotek 

 

        

 

Besöksadress: Slottsgränd 3 

Postadress: Box 6508, 751 38 UPPSALA 

Telefon 018-471 7850 

E-post  daghjuridiskabibl@ub.uu.se  

 

Öppettider: 

måndag-torsdag 08.30-20.00 (passerkort krävs efter kl. 18) 

fredag 08.30-18.00 

söndag 10.00-18.00 (passerkort krävs) 

  

  

Universitetsbibliotekets webbplats: www.ub.uu.se 

 

 

mailto:daghjuridiskabibl@ub.uu.se

