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Pierādījumu iegūšana
Somija
2. pants – Pieprasītāja tiesas
Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Valsts: Somija
Instruments: Pierādījumu iegūšana
Kompetences veids: Pieprasītās tiesas
Pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju, ir vairākas tiesas/iestādes, kuru kompetencē ir šis tiesību akts. Šeit ir rezultāti:
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
3. pants – Centrālā institūcija
Centrālā iestāde saskaņā ar 3. panta 1. punktu ir Tieslietu ministrija Tās jurisdikcijā ir visa valsts. Centrālā iestāde, t.i., Tieslietu ministrija atbilstīgi regulas
3. panta 3. punktam ir noteikta kā kompetentā iestāde, kas pieņem lēmumus par pieteikumiem pierādījumu vākšanai saskaņā ar 17. pantu. Tās adrese ir:
Tieslietu ministrija
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Adrese korespondencei:
Tieslietu ministrija
PO Box 25
FIN-00023 Government
Tālrunis: (358-9) 16 06 76 28
Fakss: (358-9) 16 06 75 24
E-pasts: central.authority@om.fi
5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai
Saziņas valodas: somu, zviedru, angļu.
6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi
Pieprasījumus var sūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.
17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai
Tieslietu ministrija
Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki
Adrese korespondencei:
Tieslietu ministrija
PO Box 25
FIN-00023 Government
Tālrunis: (358-9) 16 06 76 28
Fakss: (358-9) 16 06 75 24
E-pasts: central.authority@om.fi
21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem
Nepiemēro
Lapa atjaunināta: 02/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas
kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis
dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem,
ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no
Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

