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Høring  -  Behandlingen av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011  -
Forslag til enkelte endringer i Voldsoffererstatningsloven og
Straffeprosessloven  -  videooverføring av rettsforhandlinger -
Justisdepartementet

Datatilsynet viser til Justis- og politidepartementets høring av 7. desember 2011 om forslag til
endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven. Høringen gjelder endringer i
forbindelse med voldsoffererstatninger samt endringer i straffeprosessloven med hensyn til
fornærniedes og etterlattes rett til å delta i rettsmøter.

Datatilsynet har ingen merknader til endringene i forbindelse med voldsoffererstatninger.

Personopplysningsloven gjelder ikke for behandling som skjer med hjemmel i
rettspleielovene, herunder straffeprosessloven, jf personopplysningsforskriftens § 1-3.
Datatilsynet ønsker likevel å knytte følgende kommentarer til endringene i straffeprosessloven
om deltagelse i rettsmøter ved at disse enten overføres ved bruk av videokonferanse eller
streaming, da disse endringene kan ha betydning for personvernet.

Datatilsynet viser til forslaget til straffeprosesslovens § 93 c hvor det står at fornæiinede,
etterlatte eller deres representanter kan følge rettsmøte ved at de "mottar lyd- og
bildeoverføring fra rettslokalet på nærmere angitt sted  " (vår utheving). I den forbindelse
mener Datatilsynet at det må foretas en vurdering av hva som vil anses som et egnet sted for
en slik overføring.

I en alminnelig rettssal vil det for eksempel være tilstede rettsbetjente som kan påse at
ordensregler, som film- og videoforbudet, ivaretas. Dette kan være vanskelig å ivareta dersom
lyd og bilde overføres fra en rettssal til en annet type lokale, uten at man sørger for at noen
kan ivareta de regler som vanligvis gjelder i en rettssal.
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Når det gjelder bruk av videokonferanseutstyr og annen bruk av fjernmøteteknologi, ønsker
Datatilsynet å vise til tilsynets høringsuttalelse om dette av 3. mai 2011. Uttalelsen er vedlagt.
De samme problemstillingene med hensyn til sikring av informasjonssikkerhet vil gjøre seg
gjeldende i dette tilfellet.

Med ennlig hilsen

•ø rik hon
irektør

 

Maria Bakke
rådgiver

Kopi: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,
v/Statsforvaltningsavdelingen,
Pb 8004 Dep, 0030 Oslo

Vedlegg: Høringsuttalelse — forskrift om fjernmøter og flernavhør av vitner og sakkyndige
i straffesaker, 11/00465-2

2


