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Høring om utkast til ny personopplysningslov- giennomføring av
personvernforordningen i norsk rett

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev og høringsnotat av 6. juli2017
vedrørende utkast til ny personopplysningslov.

Oslo byfogdembete har merknader til utkastets $ 2 om lovens saklige virkeområde.

Av $ 2 annet ledd følger at loven ikke gjelder <<for saker som behandles eller avgjøres i
medhold av rettspleielov ene (domstoll ov en, s traffelov en, tv is tel ov en o g
nangsfullbyrdelsesloven mv.).> Dette er en videreføring av gjeldende rett.

Begrunnelsen for at rettspleielovene er unntatt er hensynet til en uavhengig rettspleie.
Personvernet anses uansett ivaretatt gjennom de alminnelige rettssikkerhetsgarantiene som
rettspleielovene gir.

Etter vår oppfatning g¡ør de saÍrme hensyn seg gjeldende når domstolene behandler og avgjør
saker i medhold av konkursloven, skifteloven og gjeldsordningsloven. Disse lovene bør
således være unntatt på lik linje med rettspleielovene. Det vises i denne sammenheng for
eksempel til forvaltningsloven $ 4 som for det saklige virkeområdet også avgrenser mot
rettspleielovene, men i unntaket også har medtatt <<..lover som l*tytter seg til disse lovene
(ko nkur s I ov e n, s kift e I ov e n o g gi e I d s or dnin gs I ov e n.) >>

Paragraf 2 annet ledd første punktum kan på tilsvarende måte innta de nevnte lovene, slik at
bestemmelsen blir lydende:

<<Loven gielder ikke.þr saker som behandles eller øvgiøres i medhold av rettspleielovene
(domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.) eller lover
som knytter seg til disse lovene (konkursloven, skifteloven og gjeldsordningsloven).>>

Postadresse
Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo

Kontoradresse
Oslo t¡nghus, C.J. Hambros plass 4, Oslo

Sentralbord
22999200

Telefaks
22 99 93 00

Saksbehandler
Kjersti Bratseth

Telefon

Bankgiro Organ¡sasjonsnummer
9747'13574

Ekspedisjonst¡d lnternetuE-post
08.00-15.45 (Sommef 5.00) w.domstol.no/obyf

oslo.byfogdembete@domstol. no



En særlig utfordring er imidlertid knyttet til dødsfallsbehandling, som etter sitt innhold er av
mer forvaltningsrettslig enn dømmende karakter. Det bør eventuelt klargjøres hvordan man
skal forholde seg til dette.

Med hilsen

eßw"ftç*
sorenskriver

Oslo byfogdembete
17-16042IADM-OBYF'

Side 2 av 2


