Internationell rättshjälp i brottmål
Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas i syfte att förmedla och handlägga begäran som gäller gränsöverskridande
straffrättsligt samarbete. Personuppgifter behandlas för att kunna fullfölja de lagstadgade skyldigheter som
ankommer på justitieministeriet som centralmyndighet.
Behandlingen grundar sig på följande internationella instrument: Den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål jämte tilläggsprotokoll, europeiska konventionen om utlämning för brott jämte
tilläggsprotokoll, konventionen om överförande av dömda personer jämte tilläggsprotokoll, rambeslutet
om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen, avtal som ingåtts med internationella brottmålsdomstolar, många bilaterala avtal som rör straffrättsligt samarbete;
och på nationell lagstiftning: lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994), lagen om
utlämning för brott (456/1970), lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga
påföljder (21/1987), lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1169/2011), lagen om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar
brott som begåtts i det forna Jugoslavien (12/1994), lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av
stadgan (1284/2000), rättshjälpslagen (257/2002).
Ärenden som behandlas och personuppgifter
Internationella begäran om rättslig hjälp i brottmål omfattar följande grupper av ärenden: Delgivning av
rättsliga handlingar och bevisinhämtning, utlämning för brott, överföringen av dömda personer samt beviljande av rättshjälp för ett utländskt rättsligt förfarande.
Personuppgifter som behandlas är till exempel personens namn, födelsetid, adress, civilstånd, foton, fingeravtryck, DNA-uppgifter, brottsregisterutdrag, uppgifter som gäller tid i fängelse, hälsouppgifter och förmögenhetsuppgifter. Uppgifterna behandlas bara i den utsträckning det är nödvändig för att handlägga ärendet.
Insamling av uppgifter
I regel fås uppgifterna av polisen och domstolarna samt av utländska myndigheter. Därtill kan uppgifter fås
av till exempel advokatbyråer, ambassaden i en främmande stat, utrikesministeriet och av en annan
centralmyndighet
Utlämnande av uppgifter
Justitieministeriet kan lämna ut uppgifter som behandlas till de delaktiga och till de behöriga myndigheterna och centralmyndigheterna som gjort begäran i den mottagande staten.
Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
I ärenden som behandlas kan överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
ske med stöd av internationella konventioner som ska tillämpas på ärendet.

