Suomija

Įrodymų rinkimas - Suomija

2 straipsnis. Prašomieji teismai
3 straipsnis. Centrinė įstaiga
5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas
6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus
17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų
rinkimo priėmimą
21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus
2 straipsnis. Prašomieji teismai
Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Šalis: Suomija
Priemonė: Įrodymų rinkimas
Kompetencijos rūšis: Prašomieji teismai

Remiantis jūsų pateikta informacija rastas daugiau nei vienas teismas ar institucija, turintys su šia teisine priemone susijusią
kompetenciją. Jų sąrašas:

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 straipsnis. Centrinė įstaiga
Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija. Jos jurisdikcijai priklauso visa šalis. Centrinė
įstaiga, t. y. Teisingumo ministerija, skiriama reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta kompetetinga institucija atsakyti už
sprendimų dėl prašymų tiesiogiai rinkti įrodymus priėmimą pagal 17 straipsnį. Jos adresas:
Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Adresas susirašinėjimui:
Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Tel.: (358-9) 16 06 76 28
Faksas: (358-9) 16 06 75 24
El. paštas: central.authority@om.fi
5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (
mūsų vertėjai.

) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia

Jis jau išverstas į šias kalbas:

.

Informacijos nėra
6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus
Prašymus galima gauti paštu, faksu arba elektroniniu paštu.
17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų
rinkimo priėmimą
Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Adresas susirašinėjimui:
Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Faksas: (358-9) 16 06 75 24
El. paštas: central.authority@om.fi
21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus
Netaikoma
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į
kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija
neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis.
Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Paskutinis naujinimas: 09/02/2018

