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Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change
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Finnország
Finnország jelenleg vezeti be az európai esetjogi azonosítót (European Case Law Identifier) a Finlex (a nemzeti jogtár) valamennyi, bírósági határozatokat
tartalmazó adatbázisában.
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal
semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.
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Tagállami ECLI-koordinátor
A tagállami ECLI-koordinátor Aki Hietanen (Igazságügyi Minisztérium, Finnország; e-mail: finlex@om.fi).
Országkód
Finnország országkódja: [FI]
A tagállami ECLI létrehozása
Finnország jelenleg vezeti be az európai esetjogi azonosítót (European Case Law Identifier) a Finlex (a nemzeti jogtár) valamennyi, bírósági határozatokat
tartalmazó adatbázisában. A projekt kezdetén a finn Legfelsőbb Bíróság és Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság határozatait tartalmazó adatbázisok esetében
tesztelték az ECLI használatát. Jelenleg a fellebbviteli bíróságok, a közigazgatási bíróságok és a különleges hatáskörű bíróságok adatbázisai is használják
az ECLI azonosítót. 2013-ban az ítéletek metaadatait ki fogják bővíteni az ECLI metaadataival. A bírósági határozatokat tartalmazó Finlex adatbázisok már
most is használják a „Dublin Core Metadata Initiative” metaadatait.
Az ECLI azonosítót a Finlex „Ítélkezési gyakorlat a jogirodalomban” elnevezésű adatbázisában is használni fogják. Az adatbázisban az ítélkezési gyakorlatra
vonatkozó, a finn jogirodalomban 1926 óta megtalálható hivatkozások szerepelnek. Az ítélkezési gyakorlat tartalmazza pl. a finn Legfelsőbb Bíróság,
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság, fellebbviteli bíróságok, az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bíróságának ítéleteit.
A tagállami ECLI létrehozása
Legfelsőbb Bíróság: ECLI:FI:KKO:2011:43
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság: ECLI:FI:KHO:2011:85
- az ügyek összefoglalói esetében (ezek nem tartalmazzák a teljes szöveget) ECLI:FI:KHO:2010:T3764
Fellebbviteli bíróságok:
Helsinki fellebbviteli bíróság ECLI:FI:HELHO:2011:5
Kelet-finnországi (Itä-Suomi) fellebbviteli bíróság ECLI:FI:I-SHO:2011:4
Kouvolai fellebbviteli bíróság ECLI:FI:KOUHO:2009:3
Rovaniemi fellebbviteli bíróság ECLI:FI:RHO:2010:8
Turkui fellebbviteli bíróság ECLI:FI:THO:2011:2
Vaasai fellebbviteli bíróság ECLI:FI:VHO:2011: 7
Közigazgatási bíróságok:
Helsinki közigazgatási bíróság ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
Hämeenlinnai közigazgatási bíróság ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
Kouvolai közigazgatási bíróság ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
Kuopioi közigazgatási bíróság ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
Oului közigazgatási bíróság ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
Rovaniemi közigazgatási bíróság ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
Turkui közigazgatási bíróság ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
Vaasai közigazgatási bíróság ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
Ålandi közigazgatási bíróság ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25
Biztosítási ügyek bírósága ECLI:FI:VAKO:2010:757
Munkaügyi bíróság ECLI:FI:TTO:2011:108
Versenyjogi bíróság ECLI:FI:MAO:2010:595
Kapcsolódó linkek
Finlex – nemzeti jogtár
Utolsó frissítés: 05/11/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

