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Finland is momenteel bezig met de implementatie van de Europese identificatiecode voor jurisprudentie ( European Case Law
Identifier) in alle jurisprudentiedatabanken van Finlex, de nationale juridische databank.
Nationale ECLI-coördinator
De nationale ECLI-coördinator is Aki Hietanen, ministerie van Justitie, Finland, e-mail: finlex@om.fi
Landencode
De landencode van Finland is: [FI]
Opbouw van de nationale ECLI
Finland is momenteel bezig met de implementatie van de European Case Law Identifier in alle jurisprudentiedatabanken in Finlex,
de nationale juridische databank. Het project ging van start met tests van het gebruik van ECLI in de jurisprudentiedatabanken van
het Finse Hooggerechtshof en het Administratieve Hooggerechtshof. Momenteel maken ook de databanken van de hoven van
beroep, de administratieve rechtbanken en de bijzondere rechtbanken gebruik van de ECLI. In 2013 zullen de metadata van de
uitspraken worden uitgebreid met ECLI-metadata. De jurisprudentiedatabanken van Finlex maken nu al gebruik van metadata van
het Dublin Core Metadata Initiative.
De ECLI zal ook worden gebruikt in de Finlex-databank “Case Law in Legal Literature” (jurisprudentie in de rechtsliteratuur). De
databank bevat verwijzingen naar jurisprudentie in de Finse rechtsliteratuur sinds 1926. De jurisprudentie bestaat uit uitspraken
van bv. het Finse Hooggerechtshof, het Administratieve Hooggerechtshof, de hoven van beroep, het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Opbouw van de nationale ECLI
Hooggerechtshof: ECLI:FI:KKO:2011:43
Administratieve Hooggerechtshof: ECLI:FI:KHO:2011:85
- voor samenvattingen van zaken (geen volledige tekst) ECLI:FI:KHO:2010:T3764
Hoven van beroep:
Hof van beroep Helsinki ECLI:FI:HELHO:2011:5
Hof van beroep Oost-Finland (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
Hof van beroep Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
Hof van beroep Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
Hof van beroep Turku ECLI:FI:THO:2011:2
Hof van beroep Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:7
Administratieve rechtbanken:
Administratieve rechtbank Helsinki ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
Administratieve rechtbank Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255

Administratieve rechtbank Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
Administratieve rechtbank Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
Administratieve rechtbank Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
Administratieve rechtbank Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
Administratieve rechtbank Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
Administratieve rechtbank Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
Administratieve rechtbank Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25
Rechtbank voor verzekeringszaken ECLI:FI:VAKO:2010:757
Rechtbank voor arbeidszaken ECLI:FI:TTO:2011:108
Rechtbank voor marktaangelegenheden ECLI:FI:MAO:2010:595
Links
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De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
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