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DOMSTOL
ADMINISTRASJONEN

AVTALE

Det er i dag inngått slik avtale mellom

Domstoladministrasjonen, heretter benevnt avgiver

og

Lovdata, heretter benevnt mottaker

1. Avgiver skal fortløpende overføre til mottaker, rettsavgjørelser avsagt av norske
domstoler, dog med de begrensninger som følger av avgivers kriterier jf. pkt. 2.

2. Overføringen reguleres av de kriterier som ligger ved som vedlegg til denne
avtale, og som dermed utgjør en del avtalen.

3. For det tilfelle at mottaker handler i strid med vedlagte kriterier jf. pkt. 2, har
avgiver rett til å stoppe overføringen av rettsavgjørelser med umiddelbar
virkning.

4. Denne avtale er utformet i to like eksemplarer, hvorav avgiver og mottaker
beholder ett eksemplar hver.

Trondheim, 27. februar 2008

Olav Berg Aasen,
Domstoladministrasjonen

Lovd
Trygve Harvold

Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim.  Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf brukerstøtte 815 33140.
E-post: postmottak@ domstoladministrasjonen .no Organisasjonsnr . 984 195 796.



DOMSTOL
ADMINISTRASJONEN

Kriterier for avgivelse av rettsavgjørelser til rettslige
informasjonssystemer

Avgivelse av rettsavgjørelser til rettslige informasjonssystemer, heretter kalt mottaker, skjer etter følgende
kriterier:

1. Virksomhet
Avgivelse av rettsavgjørelser skjer til informasjonssystemer som er registrert i foretaksregisteret i
Brønnøysund.

2. Formål
Formålet med mottak av rettsavgjørelser må være publisering tilgjengelig for allmennheten mot eller uten
vederlag.

Dersom mottaker ikke har til hensikt å publisere alle dommer og kjennelser, må mottaker presisere hvilke
avgjørelser de har til hensikt å publisere.

3. Konsesjon
Mottaker må dokumentere at de har konsesjon fra Datatilsynet etter personopplysningsloven § 33.

Dersom virksomhetens behandling av personopplysninger ikke utløser et krav om konsesjon, må
virksomheten fremlegge dokumentasjon fra Datatilsynet på dette. Virksomheten må i et slikt tilfelle
dokumentere at de har gitt melding til Datatilsynet etter personopplysningsloven § 31.

4. Tekniske forutsetninger
Under henvisning til punkt 11 nedenfor, har Domstoladministrasjonen rett til å foreta endringer i strukturen
rettsavgjørelser avgis på. Mottak av rettsavgjørelser forutsetter, i dag, følgende tekniske infrastruktur:

a) En ftp tjener som er dedikert til dette formålet, og som er åpnet for filoverføring fra
Domstoladministrasj onen.

b) Et sikret filområde hvor data fra ftp tjeneren beskrevet i punkt a hentes  inn i, og behandles. Data på ftp
tjeneren beskrevet i punkt a skal slettes når disse er hentet  inn i  et sikret filområde.

Rettsavgjørelser avgis kryptert, og Domstoladministrasjonen utsteder dekrypteringsnøkkel til mottakere.
Rettsavgjørelser oversendes i RTF format, med tilhørende metadata i XML format. Rettsavgjørelser lagres på
mottakers målområde i en mappestruktur som er inndelt etter domstolnavn. Enkelte domstoler avgir i dag
rettsavgjørelser med sammendrag. Mappestrukturen for disse domstolene skiller mellom rettsavgjørelser med
og uten sammendrag.

5. Anonymisering og sletting
Det rettslige informasjonssystemet må i forhold til anonymisering være i stand til å motta alle avgjørelser  en
bloc.

Mottaker er selv ansvarlig for å overholde alle krav til anonymisering som følger av lov og forskrift, og skal
selv foreta den anonymisering som følger av regelverket før avgjørelsene publiseres. Rettslige
informasjonssystemer må ha databehandlere og interne rutiner som sikrer en forsvarlig anonymisering av

Domstoladministrasjonen ,  7485 Trondheim .  Besøksadresse :  Dronningensgt . 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01.  Tlf brukerstøtte  815 33140.
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avgjørelser som skal publiseres. I forbindelse med søknad om mottak av dommer og kjennelser, må
informasjonssystemet dokumentere overfor Domstoladministrasjonen hvordan anonymisering av
rettsavgjørelser skal skje.

De rettslige informasjonssystemene må oppfylle følgende minimumskrav:

• Alle rettsavgjørelser skal gjennomgås manuelt av mottaker før publisering.
• Alle rettsavgjørelser i straffesak må anonymiseres før publisering.
• Det rettslige informasjonssystemet skal straks etter mottak slette avgjørelser som ikke omfattes av

det beskrevne formålet under punkt 2.
• Dersom mottaker på tidspunktet for søknaden om mottak av rettsavgjørelser  ennå  ikke har gjort de

tilpasninger som gjør virksomheten i stand til å utføre en forsvarlig anonymisering , må tilpasningene
være gjennomført  innen  6 måneder etter at mottaker begynte å motta avgjørelsene. Inntil mottaker
møter alle krav, herunder krav til anonymisering, har mottaker ikke adgang til å starte publisering av
rettsavgjørelser, selv om enkelte avgjørelser ikke krever anonymisering.

Dersom virksomheten ikke har gjennomført tilpasningene innen fristen, har
Domstoladministrasjonen rett til å stanse all avgivelse av dommer og kjennelser, inntil virksomheten
dokumenter at tilpasningene er fullført.

6. Organisering av virksomheten
Det rettslige informasjonssystemet plikter å sørge for at tilgangen til ikke anonymiserte avgjørelser begrenses
til et så lavt antall databehandlere som praktisk mulig. Det begrensede antall saksbehandlere må ha
underskrevet erklæring om å bevare taushet om de avgjørelser de far til behandling før saksbehandlere gis
tilgang til rettsavgjørelsene.

7. Kontroll og etterkontroll
Domstoladministrasjonen har rett til når som helst å be om dokumentasjon fra det rettslige
informasjonssystemet relatert til behandlingen av de rettsavgjørelser som virksomheten mottar.

8. Stans av avgivelse ved brudd på kriterier
Domstoladministrasjonen forbeholder seg rett  til å stanse  videre avgivelse av rettsavgjørelser med
øyeblikkelig virkning dersom det rettslige informasjonssystem ikke overholder de kriterier som gjelder for
avgivelse av dommer og kjennelser, herunder at en ikke oppfyller plikten til å etterkomme krav om
dokumentasjon som følger av foranstående punkt.

Ved grove eller gjentatte brudd på kriteriene, kan retten til å motta avgjørelser bortfalle, og mottaker plikter å
slette rettsavgjørelser som ennå ikke er publisert, dersom Domstoladministrasjonen pålegger foretaket det.

9. Dekning av utgifter knyttet til avgivelse
Domstoladministrasjonen forbeholder seg rett til å kreve vederlag for avgivelse av dommer og kjennelser,
begrenset til dekning av utgifter knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av avgivelse av dommer og
kjennelser.

10. Midlertidig stans i avgivelse
Domstoladministrasjonen forbeholder seg rett til midlertidig å stanse avgivelse av rettsavgjørelser i
forbindelse med nødvendig teknisk vedlikehold og utvikling av IKT systemer som påvirker løsninger knyttet
til avgivelse av dommer og kjennelser.

11. Endringer av kriterier
Domstoladministrasjonen har rett til, uten ansvar eller erstatningsplikt, å endre eller avvikle overføring av
avgjørelser dersom, og i den utstrekning, endring av gjeldende regelverk for offentliggjøring tilsier det.

Videre har Domstoladministrasjonen rett til, uten ansvar og erstatningsplikt, å foreta endringer i strukturen
rettsavgjørelser avgis på. Kostnader knyttet til tilpasning på mottakersiden, må bæres av mottaker.

12. Skjæringspunkt for avgivelse
Informasjonssystemet kan ikke kreve å motta rettsavgjørelser avsagt forut for tidspunktet hvor
informasjonssystemet begynte å motta avgjørelsene.
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13. Opphør og endring av virksomhet
Dersom virksomheten opphører,  enten  ved konkurs eller ved ordinær avvikling, eller de styrende organ i
virksomheten har besluttet at virksomheten skal opphøre, stanser Domstoladministrasjonen videre avgivelse
med øyeblikkelig virkning. Virksomheten plikter i et slikt tilfelle  å slette alle  avgjørelser som ikke er
publisert.

Behandlingsansvarlig i det rettslige informasjonssystemet plikter å varsle Domstoladministrasjonen dersom
foretaket gjennomgår strukturelle endringer av vesentlig betydning for arbeidet med publisering av
rettsavgj ørelser.

14. Forbud  mot overføring /overdragelse
Mottaker har ikke adgang til å la andre mottakere få tilgang til rettsavgjørelser før de er publisert hos
mottaker, jf punkt 2 ovenfor.




