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Bevisoptagelse
Finland
Artikel 2 – anmodede ret
Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Land: Finland
Instrument: Bevisindhentelse
Kompetencetype: Anmodede domstole
Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen:
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
Artikel 3 – centralt organ
Det i artikel 3, stk. 1, nævnte centrale organ er justitsministeriet. Dets myndighedsområdet er hele landet. Det centrale organ, dvs. justitsministeriet, udpeges
også til den kompetente myndighed, som i henhold til artikel 3, stk. 3, er ansvarlig for at træffe direkte afgørelse om anmodninger om bevisoptagelse efter
forordningens artikel 17. Kontaktoplysningerne er følgende:
Adresse:
Oikeusministeriö (Justitsministeriet)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Postboksadresse:
Oikeusministeriö (Justitsministeriet)
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto (Statsrådet)
Tlf. (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-post: central.authority@om.fi
Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne
Sprog: finsk, svensk, engelsk.
Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser
Anmodninger kan modtages med post, telefax eller e-mail
Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse
Oikeusministeriö (Justitsministeriet)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Postboksadresse:
Oikeusministeriö (Justitsministeriet)
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto (Statsrådet)
Tlf. (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-post: central.authority@om.fi
Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2
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Sidste opdatering: 08/03/2022
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

