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Asistenţă juridică
Finlanda

Transpunere în dreptul intern
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Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente
Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Ţara: Finlanda
Instrument: Asistență juridică
Tipul de competență: Autorități destinatare
Helsingin oikeusaputoimisto
Porkkalankatu 13 G
Localitate : Helsinki
Cod poștal : 00180
Adresa poștală : PL 600
Localitate (adresa poștală) : Helsinki
Cod poștal (adresa poștală) : 00181
(+358 - 29) 56 60120
(+358 - 29) 56 60139
helsinki.oikapu@oikeus.fi
Ţara: Finlanda
Instrument: Asistență juridică
Tipul de competență: Autorități expeditoare
Pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat, au fost găsite mai multe instanțe/ autorități competente pentru acest instrument juridic. Iată lista lor:
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Helsingin oikeusaputoimisto
Itä-uudenmaan oikeusaputoimisto
Kainuun oikeusaputoimisto
Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Keski-Suomen oikeusaputoimisto
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Kymenlaakson oikeusaputoimisto
Lapin oikeusaputoimisto
Lappeenrannan oikeusaputoimisto
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Oikeusministeriö
Oulun oikeusaputoimisto
Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto
Rauman oikeusaputoimisto
Satakunnan oikeusaputoimisto
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto
Ylivieskan oikeusaputoimisto
Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå
Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora
Ministerul Justiției și birourile publice de asistență juridică sunt competente pe întreg teritoriul Finlandei.
Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea
Cererile pot fi trimise agenției de primire prin poștă, prin fax sau, în anumite condiții, prin e-mail (pentru mai multe informații, a se vedea
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)
Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii
Autoritatea destinatară acceptă cererile în limba finlandeză, suedeză sau engleză.
Ultima actualizare: 21/05/2021
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

