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Finnország
2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény
Az áttevő intézmények a járásbíróságok (käräjäoikeudet), a Gazdasági Bíróság (markkinaoikeus), a fellebbviteli bíróságok (hovioikeudet), a Legfelsőbb
Bíróság (korkein oikeus) és az Igazságügyi Minisztérium.
2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Finnország
Jogterület: Iratok kézbesítése
Illetékes szerv típusa: Átvevő intézmény
Az Ön által megadott információk alapján elvégzett keresés több olyan bíróságot/hatóságot is talált, mely illetékes az adott európai uniós jogi eszköz
vonatkozásában. Lásd az alábbiakban a találatok listáját:
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
2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai
Az iratok átvételének számukra rendelkezésre álló módjai: az iratok postai úton, faxon vagy e-mailben továbbíthatók.
2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek
A formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek: finn, svéd, angol.
3. cikk - Központi szerv
A központi szerv az Igazságügyi Minisztérium.
Oikeusministeriö [Igazságügyi Minisztérium]
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto [Kormány]
Telefonszám: (358-9) 16 06 76 28
Fax: (358-9) 16 06 75 24
E-mail: central.authority@om.fi
Az iratok postai úton, faxon vagy e-mailben továbbíthatók.
Nyelvismeret: finn, svéd, angol.
4. cikk - Az iratok továbbítása
A kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványt finn, svéd vagy angol nyelven lehet kitölteni.
8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők
Finnország a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 9. cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit nem alkalmazza. E cikk
rendelkezéseinek jelenlegi formájukban nincs számottevő jelentőségük a finn jogrendszer szempontjából, ezért azok Finnországban a gyakorlatban nem
alkalmazhatók.
10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata
Az igazolás kiállítására szolgáló formanyomtatványt finn, svéd vagy angol nyelven lehet kitölteni.
11. cikk - A kézbesítés költsége
A külfödi áttevő intézménynek nem kell díjat fizetnie az iratok kézbesítéséért.
13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által
Finnország nem ellenzi a kézbesítésnek ezt a módját.
15. cikk - Közvetlen kézbesítés
Finnország nem ellenzi a kézbesítésnek ezt a módját.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes
Mivel nem Finnország él a 19. cikk (2) bekezdése szerinti közlés lehetőségével, a finn bíróságok nem hozhatnak határozatot a 19. cikk (2) bekezdése
szerinti esetekben. Következésképpen a 19. cikk (4) bekezdésében foglalt értesítés szükségtelen.
Utolsó frissítés: 16/08/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

