Internationell rättshjälp i familjerättsliga
ärenden
Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas för att sköta familjerättsliga förfrågningar/begäran och ansökningar med
internationell anknytning och för att remittera dem till behöriga myndigheter i Finland och utomlands.
Behandlingen är nödvändig för att kunna fullfölja de lagstadgade skyldigheter som ankommer på
justitieministeriet som centralmyndighet.
Behandlingen grundar sig på följande internationella instrument: Bryssel II a -förordningen (artikel 15,55
och 56 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003, artiklarna 8-9 och 31-35 i Haagkonventionen om skydd för
barn från år 1996 (FördrS 9/2011), artiklarna 8 och 21 i Haagkonventionen om bortföranden av barn från år
1980 (FördrS 57/1994), förordningen om underhållsskyldighet (rådets förordning (EG) nr 4/2009),
Haagkonventionen från år 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra
familjemedlemmar inklusive Haagprotokollet från 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet,
New York-konventionen från 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (FördrS 37/1962), det
bilaterala avtal mellan Förenta staterna och Finland som tillämpats på ärenden som anhängiggjorts före
den 1 januari 2017 (FördrS 74/2007), arrangemanget för ömsesidighet mellan Finland och delstaten Ontario
i Kanada (FördS 33/1990);
och på nationell lagstiftning: 35 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (186/1994), 5 § i
lagen om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet
av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (1153/2004), 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag,
erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt
om tillämpning av konventionen (435/2009), lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet
beslut angående underhållsbidrag (370/1983), lagen om tillämpning av rådets förordning om
underhållsskyldighet och av konventionen om internationell indrivning av underhåll (1077/2010) och lagen
om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag (1076/2010).
Ärenden som behandlas och personuppgifter som hänför sig till dessa
Internationella begäran om rättslig hjälp i familjeärenden omfattar följande grupper av ärenden:
Ansökningar om återlämnande av barn, tillgodoseende av barnets umgängesrätt, barnskyddsärenden och
indrivning av underhållsbidrag.
Personuppgifter som behandlas är till exempel barnets namn, föräldrarnas namn, barnets och föräldrarnas
födelsetid, personbeteckningar, adresser och uppgifter om barnets vårdnad. Därtill kan man i vissa fall
behandla uppgifter som rör en eventuell klientrelation hos barnskyddet, barnets hälsouppgifter, uppgifter
om barnets förhållanden och vistelseort, uppgifter om föräldrarnas förhållanden samt bilder på barnet och
föräldrarna. I underhållsärenden behandlas uppgifter som rör barnets och föräldrarnas ekonomiska
ställning. Uppgifterna behandlas bara i den utsträckning det är nödvändigt för att handlägga ärendet.

Insamling av uppgifter
I regel fås uppgifterna av den sökande samt av den behöriga myndigheten i Finland och i en annan stat (i
regel socialmyndigheterna och olika centralmyndigheter som avses i konventionerna). Man kan också få
uppgifter av de delaktiga. Uppgifter kan också hämtas ur befolkningsdatasystemet.
Utlämnande av uppgifter
Justitieministeriet kan lämna ut uppgifter som behandlas till de delaktiga och för behandling av ärendet till
de behöriga myndigheterna och centralmyndigheterna som gjort begäran i den mottagande staten
(socialmyndigheter).
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.

