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Bizonyításfelvétel - Finnország

2. cikk – Megkeresett bíróságok
3. cikk – Központi szerv
5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek
6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai
17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy
hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)
21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek
2. cikk – Megkeresett bíróságok
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Finnország
Jogterület: Bizonyításfelvétel
Illetékes szerv típusa: Megkeresett bíróság

Az Ön által megadott információk alapján elvégzett keresés több olyan bíróságot/hatóságot is talált, mely illetékes az adott európai
uniós jogi eszköz vonatkozásában. Lásd az alábbiakban a találatok listáját:

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

3. cikk – Központi szerv
A rendelet 3. cikke (1) bekezdésében említett központi szerv az Igazságügyi Minisztérium. Illetékessége az egész országra
kiterjed. Finnország a központi szervet, vagyis az Igazságügyi Minisztériumot jelöli ki a rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében
említett illetékes hatóságnak, mely dönt a 17. cikk szerinti, közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmek tárgyában. Címe:
Oikeusministeriö (Igazságügyi Minisztérium)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Levélcím:
Oikeusministeriö
PO Box 25
FIN-00023 Government
Tel. (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
5. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek
Nyelvek: finn, svéd és angol.
6. cikk – A kérelmek továbbításának és az egyéb tájékoztatások elfogadott módjai
A kérelmeket postán, faxon vagy e-mailben lehet megküldeni.
17. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy
hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)
Oikeusministeriö (Igazságügyi Minisztérium)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Levélcím:
Oikeusministeriö
PO Box 25
FIN-00023 Government
Tel. (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
21. cikk – Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 21. cikk (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek

Nem alkalmazandó
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.
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