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Článek 2 – Dožádané soudy
Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Země: Finsko
Nástroj: Získávání důkazů
Druh pravomoci: Dožádané soudy

Na základě vámi uvedených informací bylo nalezeno více soudů/orgánů příslušných pro tento právní nástroj. Jejich seznam je
uveden níže:

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

Článek 3 – Ústřední orgán
Ústředním orgánem uvedeným v čl. 3 odst. 1 je ministerstvo spravedlnosti. Jeho příslušnost se vztahuje na celou zemi. Ústřední
orgán, tj. ministerstvo spravedlnosti, byl určen jako příslušný orgán uvedený v čl. 3 odst. 3 daného nařízení, který je příslušný k
přijímání rozhodnutí o žádostech o provedení přímého dokazování podle článku 17. Adresa zní:
Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Kontaktní adresa:
Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)
PO Box 25
FIN-00023 Government
Tel. (358-9) 16 76 28
Fax: (358-9) 16 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů
Jazyky: finština, švédština, angličtina.
Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení
Žádosti mohou být zasílány poštou, faxem nebo elektronickou poštou.
Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování
Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Kontaktní adresa:
Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)
PO Box 25
FIN-00023 Government
Tel. (358-9) 16 76 28
Fax: (358-9) 16 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2
Není použitelné

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské
komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů
zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto
dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
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