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Φινλανδία
Άρθρο 67 (α)
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:
Oikeusministeriö Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö ( Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μονάδα Διεθνούς Δικαστικής Διοίκησης)
PL 25
00023 Valtioneuvosto
Τηλ.:+358 9 1606 7628
Φαξ:+358 9 1606 7524
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: central.authority@om.fi
Άρθρο 67 (β)
Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι: φινλανδικά,
σουηδικά, αγγλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2: φινλανδικά, σουηδικά,
αγγλικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στη Φινλανδία, στο πρωτοδικείο (käräjäoikeus/tingsrätt).
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
στη Φινλανδία, στο εφετείο (hovioikeus/hovrätt).
Άρθρο 34
Κατά της απόφασης επί της προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 34 μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο στο εξής δικαστήριο:
στη Φινλανδία, στο ανώτατο δικαστήριο (Korkein oikeus/högsta domstolen).
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.

