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Αρχική σελίδα>Προσφυγή στη δικαιοσύνη>Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων>Απόκτηση αποδείξεων
Απόκτηση αποδείξεων
Φινλανδία
Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Χώρα: Φινλανδία
Τομέας: Διεξαγωγή αποδείξεων
Είδος αρμοδιότητας: Δικαστήρια εκτέλεσης
Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:
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
Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο
Το κεντρικό όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του κανονισμού είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο της χώρας.
Το όργανο αυτό, δηλ. το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι επίσης η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 3 του κανονισμού επιφορτισμένη με τη λήψη των
αποφάσεων επί παραγγελιών που αφορούν την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού. Η διεύθυνσή του οργάνου
είναι η ακόλουθη:
Διεύθυνση
Oikeusministeriö/Υπουργείο Δικαιοσύνης
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Ταχυδρομική διεύθυνση
Oikeusministeriö/Ministère de la justice
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Τηλ. (358-9) 16 06 76 28
Φαξ: (358-9) 16 06 75 24
Ηλεκτρονική διεύθυνση: central.authority@om.fi
Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων
Γλώσσες: φινλανδικά, σουηδικά, αγγλικά
Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων
Οι παραγγελίες μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων
Oikeusministeriö/Υπουργείο Δικαιοσύνης
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Ταχυδρομική διεύθυνση
Oikeusministeriö/Ministère de la justice
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto
Τηλ. (358-9) 16 06 76 28
Φαξ: (358-9) 16 06 75 24
Ηλεκτρονική διεύθυνση: central.authority@om.fi

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2
Άνευ αντικειμένου
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/08/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

