Internationell rättshjälp i civilmål
Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas i syfte att förmedla begäran om rättshjälp till domstolar samt till andra behöriga
myndigheter i Finland och utomlands med stöd av tillämpliga internationella instrument. Personuppgifter
behandlas för att kunna fullfölja de lagstadgade skyldigheter som ankommer på justitieministeriet som
centralmyndighet.
Behandlingen grundar sig på följande internationella instrument: EU:s delgivningsförordning (rådets
förordning (EG) nr 1393/2007), den nordiska överenskommelsen om rättshjälp (FördrS 26/1975),
Haagkonventionen från 1965 om delgivning (FördrS 51/1969), EU:s bevisupptagningsförordning (rådets
förordning (EG) nr 1206/2001), Haagkonventionen från 1970 om bevisningupptagning (FördrS 37/1976),
om delgivning, Haagkonventionen om rättegång i tvistemål 1.3.1954, avtalet om internationell rättshjälp
mellan Finland och Ryssland FördrS48/1980);
och på nationell lagstiftning: lagen
om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens
område, 426/2015 och bestämmelserna i rättegångsbalken (4/1734) om delgivning och bevisning.
Ärenden som behandlas och personuppgifter som hänför sig till dessa
Begäran om internationell rättshjälp i civilrättsliga mål omfattar delgivning av handlingar och begäran som
gäller mottagning av bevis.
Personuppgifter som behandlas är till exempel personens namn, födelsetid, adress, civilstånd, i
vårdnadsärenden uppgifter om barnets förhållande och i underhållsbidragsärenden uppgifter om barnets
och familjens ekonomiska ställning.
Insamling av uppgifter
I regel fås uppgifterna av den finländska domstol som framfört begäran eller av en utländsk
centralmyndighet eller av någon annan behörig myndighet. Därtill kan uppgifter fås av till exempel de
delaktiga, advokatbyråer, ambassaden i en främmande stat eller utrikesministeriet.
I ärenden som behandlas kan uppgifter även hämtas ur befolkningsdatasystemet.
Utlämnande av uppgifter
Justitieministeriet kan lämna ut uppgifter som behandlas till de delaktiga, de behöriga myndigheterna i
staten som gjort eller mottagit begäran (domstolarna i Finland och utländska domstolar samt straffrättsliga
myndigheter) och till centralmyndigheter.
Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
I ett ärende som behandlas kan överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
ske med stöd av internationella konventioner som ska tillämpas på ärendet.

