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Vykonávanie dôkazov
Fínsko
POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.
Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!
článok 2 – dožiadané súdy
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Fínsko
Nástroj: Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov
Druh kompetencie: Dožiadané súdy
Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:
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
článok 3 – ústredný orgán
Ústredným orgánom podľa článku 3 ods. 1 je ministerstvo spravodlivosti. V jeho pôsobnosti je celá krajina. Ústredný orgán, t. j. ministerstvo spravodlivosti,
sa určuje za príslušný orgán podľa článku 3 ods. 3, ktorý je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí o bezodkladnom vykonávaní dôkazov
podľa článku 17 predmetného nariadenia.
Kontaktné údaje:
Oikeusministeriö
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Poštová adresa:
Oikeusministeriö
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Tel. (358-9) 16 06 76 28
Fax (358-9) 16 06 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív
Jazyky: fínčina, švédčina, angličtina.
článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností
Žiadosti je možné doručiť poštou, faxom alebo elektronickou poštou.
článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu
Oikeusministeriö
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Poštová adresa:
Oikeusministeriö
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Tel. (358-9) 16 06 76 28
Fax (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi
článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2
Neuplatňuje sa
Posledná aktualizácia: 08/08/2022
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

