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Finnország
78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos
határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és
elérhetőségei
Végrehajthatóvá nyilvánítás esetében:
a körzeti bíróság
Elérhetősége: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html
A körzeti bíróság határozataival szembeni fellebbezést
a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani.
Elérhetősége: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html
78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások
Legfelsőbb Bíróság
Elérhetősége: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html
A rendelet 51. cikke szerinti fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani, amennyiben az a fellebbezést elfogadhatónak ítéli (a bírósági eljárásról
szóló törvény 30. fejezetének 1–3. szakasza).
78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk
A bizonyítványt kiállító hatóság:
Helsingin maistraatti (Helsinki Anyakönyvi Hivatal)
Albertinkatu 25
FI – 00180 Helsinki
Tel. (központi szám): +358 29 55 39391
Fax: +358 29 55 36191
e-mail: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi
78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások
A jogorvoslati kérelmeket elbíráló hatóság:
Helsingin hallinto-oikeus (Helsinki Közigazgatási Bíróság)
Radanrakentajantie 5
FI – 00520 Helsinki
Tel. (központi szám): +358 29 56 42000
Fax: +358 29 56 45079
e-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi
79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai
A bíróság által kijelölt hagyatéki vagyonkezelő
Utolsó frissítés: 05/06/2019
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.

