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Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov
Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Država: Finska
Pravni akt: Pravna pomoč
Vrsta pristojnosti: Organi prejemniki
Helsingin oikeusaputoimisto
Porkkalankatu 13 G
Kraj/Občina : Helsinki
Poštna številka : 00180
(+358 - 29) 56 60120
(+358 - 29) 56 60139
helsinki.oikapu@oikeus.fi
Država: Finska
Pravni akt: Pravna pomoč
Vrsta pristojnosti: Organi pošiljatelji
Na podlagi vaših informacij je bilo najdenih je bilo več sodišč/organov, pristojnih za ta pravni akt. Seznam organov/sodišč:
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
Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov
Ministrstvo za pravosodje in službe za pravno pomoč so pristojne po celi Finski.
Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog
Vloge se lahko organu za sprejem oddajo osebno ali pošljejo po pošti, telefaksu ali, pod določenimi pogoji, elektronski pošti (nadaljnje informacije so na voljo
na http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)
Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog
Organ za sprejem bo sprejemal vloge v finščini, švedščini ali angleščini.
Zadnja posodobitev: 04/11/2019
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.

