BG
Начало>Предприемане на съдебни действия>Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси>Събиране на доказателства
Събиране на доказателства
Финландия
Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.
Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!
Член 2 – Замолени съдилища
Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Държава: Финландия
Инструмент: Събиране на доказателства
Вид компетентност: Замолен съд
Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:
Etelä-Karjalan käräjäoikeus
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Etelä-Savon käräjäoikeus
Helsingin käräjäoikeus
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Kainuun käräjäoikeus
Kanta-Hämeen käräjäoikeus
Keski-Suomen käräjäoikeus
Kymenlaakson käräjäoikeus
Lapin käräjäoikeus
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
Oulun käräjäoikeus
Pirkanmaan käräjäoikeus
Pohjanmaan käräjäoikeus
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
Pohjois-Savon käräjäoikeus
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Satakunnan käräjäoikeus
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Ålands tingsrätt
Член 3 – Централен орган
Централният орган, посочен в член 3, параграф 1, е Министерството на правосъдието. Той има юрисдикция върху цялата страна. Централният
орган, т.е. Министерството на правосъдието, е определен за компетентния орган, посочен в член 3, параграф 3 от регламента, който отговаря за
вземането на решения съгласно член 17 по искания за пряко събиране на доказателства. Неговият адрес е:
Министерство на правосъдието
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Адрес за кореспонденция:
Министерство на правосъдието
PO Box 25
FIN-00023 Government
Тел.: (358—9) 16 06 76 28
Факс: (358—9) 16 06 75 24
Електронна поща: central.authority@om.fi
Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите
Езици: Фински, шведски, английски.
Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения
Исканията могат да се изпращат по пощата, по факс или по електронна поща.
Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства
Министерство на правосъдието
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Адрес за кореспонденция:
Министерство на правосъдието
PO Box 25
FIN-00023 Government
Тел.: (358—9) 16 06 76 28
Факс: (358—9) 16 06 75 24
Електронна поща: central.authority@om.fi

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2
Не е приложимо
Последна актуализация: 27/07/2022
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

