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článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Fínsko
Nástroj: Právna pomoc
Druh kompetencie: Prijímajúce orgány
Helsingin oikeusaputoimisto
Porkkalankatu 13 G
Mesto/Obec : Helsinki
PSČ : 00180
(+358 - 29) 56 60120
(+358 - 29) 56 60139
helsinki.oikapu@oikeus.fi
Štát: Fínsko
Nástroj: Právna pomoc
Druh kompetencie: Odosielajúce orgány
Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Helsingin oikeusaputoimisto
Itä-uudenmaan oikeusaputoimisto
Kainuun oikeusaputoimisto
Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Keski-Suomen oikeusaputoimisto
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Kymenlaakson oikeusaputoimisto
Lapin oikeusaputoimisto
Lappeenrannan oikeusaputoimisto
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Oikeusministeriö
Oulun oikeusaputoimisto
Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto
Rauman oikeusaputoimisto
Satakunnan oikeusaputoimisto
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto
Ylivieskan oikeusaputoimisto
Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå
článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc
Ministerstvo spravodlivosti a právne kancelárie sú orgány s pôsobnosťou pre celé Fínsko.
článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti
Žiadosti sa na príslušnom úrade podávajú osobne, poštou, faxom alebo za určitých podmienok elektronickou poštou ďalšie informácie na
http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html
článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti
Žiadosti sa prijímajú vo fínčine, švédčine alebo angličtine.
Posledná aktualizácia: 20/07/2018
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

