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Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи
Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Държава: Финландия
Инструмент: Правна помощ
Вид компетентност: Получаващи служби
Helsingin oikeusaputoimisto
Porkkalankatu 13 G
Град/Община : Helsinki
Пощенски код : 00180
Пощенски адрес : PL 600
Град (пощенски адрес) : Helsinki
Пощенски код (пощенски адрес) : 00181
(+358 - 29) 56 60120
(+358 - 29) 56 60139
helsinki.oikapu@oikeus.fi
Държава: Финландия
Инструмент: Правна помощ
Вид компетентност: Предаващи органи
Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Helsingin oikeusaputoimisto
Itä-uudenmaan oikeusaputoimisto
Kainuun oikeusaputoimisto
Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Keski-Suomen oikeusaputoimisto
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Kymenlaakson oikeusaputoimisto
Lapin oikeusaputoimisto
Lappeenrannan oikeusaputoimisto
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Oikeusministeriö
Oulun oikeusaputoimisto
Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto
Rauman oikeusaputoimisto
Satakunnan oikeusaputoimisto
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto
Ylivieskan oikeusaputoimisto
Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå
Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи
Във Финландия са компетентни Министерството на правосъдието и бюрата за правна помощ.
Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите
Заявленията се предоставят на получаващия орган лично или по пощата, по факс или, при определени условия, по електронна поща (повече
информация можете да намерите на адрес https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html
Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата
Получаващият орган приема заявления на финландски, шведски или английски език.
Последна актуализация: 14/02/2022
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.

