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Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter
Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Land: Finland
Instrument: Rättshjälp
Typ av roll: Mottagande myndigheter
Helsingin oikeusaputoimisto
Porkkalankatu 13 G
Ort/Kommun : Helsinki
Postnummer : 00180
Postadress : PL 600
Ort (postadress) : Helsinki
Postnummer (postadress) : 00181
(+358 - 29) 56 60120
(+358 - 29) 56 60139
helsinki.oikapu@oikeus.fi
Land: Finland
Instrument: Rättshjälp
Typ av roll: Översändande myndigheter
Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:
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
Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar
Justitieministeriet och rättshjälpsbyråerna har behörighet för hela Finland.
Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar
Ansökningarna kan lämnas till den mottagande myndigheten personligen, per post, per fax eller i vissa fall per e-post (fler adressuppgifter finns på
http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)
Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan
Den mottagande myndigheten tar emot ansökningar som är skrivna på finska, svenska eller engelska.
Senaste uppdatering: 04/01/2021
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.

