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Domstolsverkets promemoria Domstolsverket
bör ges rätt att föreskriva om att domstolarna
ska använda e-arkivet
Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Mot
denna bakgrund lämnar Datainspektionen följande synpunkter.
Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget att ge Domstolsverket
rätt att genom förordning bemyndigas att meddela föreskrifter om att
domstolarna ska arkivera i ett elektroniskt arkiv. Datainspektionen anser
dock att förslagets formulering om att ”Domstolsverket får meddela
föreskrifter om elektronisk arkivering” är alldeles för bred och behöver
preciseras. Annars riskerar det att kollidera med eller strida mot Riksarkivets
föreskriftsrätt och mandat enligt 11 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om
arkiveringen. Detta omfattar även arkivering av elektroniska handlingar.
Vidare vill Datainspektionen erinra om att ett elektroniskt arkiv innehåller
stora mängder personuppgifter. Detta innebär att olika typer av
personuppgifter bland annat känsliga personuppgifter behandlas.
Datainspektionen konstaterar att promemorian saknar en analys om hur
förslaget förhåller sig till bestämmelserna i dataskyddsförordningen1 och
övrig lagstiftning för dataskydd. Det är därför Datainspektionens uppfattning
1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
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att förslaget måste prövas mot förordningens regler, till exempel när ett
biträdesförhållande föreligger och ett krav på personuppgiftsbiträdesavtal
enligt artikel 28.3 aktualiseras.
Sammanfattningsvis anser Datainspektionen att utformningen av
föreskriftsrätten i de aktuella förordningarna behöver förtydligas och
preciseras. Datainspektionen vill framhålla att all personuppgiftsbehandling i
ett elektroniskt arkiv ska vara förenlig och uppfylla de krav som uppställs i
dataskyddsförordningen, arkivbestämmelser och annan tillämplig
lagstiftning.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter
föredragning av juristen Maria Angelica Westerberg. Vid den slutliga
handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom medverkat.

Charlotte Waller Dahlberg, 2019-07-08 (Det här är en elektronisk signatur)
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