SV
Hem>Rättsliga åtgärder>Europeisk civilrättslig atlas>Offentliga handlingar
Offentliga handlingar
Finland
Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel
6.1 a.
Finska och svenska.
Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning
Officiella handlingar som omfattas av förordningens tillämpningsområde inbegriper utdrag ur befolkningsdatasystemet, handlingar med uppgift om civilstånd
utfärdade av församlingar, utdrag ur kriminalregistret med uppgift om att det saknas noteringar i kriminalregistret och i vissa fall även domstolsdomar.
Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd
Finland har infört alla flerspråkiga standardformulär utom bilaga VIII (behörighet att ingå registrerat partnerskap). Med undantag av bilaga XI (avsaknad av
noteringar i kriminalregistret) har alla formulär landsspecifika rubriker.
Utdrag ur befolkningsdatasystemet kan bifogas standardformuläret med uppgifter om födslar, att personer är i livet, dödsfall, äktenskap, registrerade
partnerskap samt hemvist och bostadsort. Ett intyg om att en person enligt finländsk lag är behörig att ingå äktenskap inför en utländsk myndighet kan också
bifogas standardformuläret. Dessutom kan ett utdrag ur kriminalregistret med uppgift om att det saknas noteringar i kriminalregistret bifogas.
Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar
finns
Finland har ett system med auktoriserade översättare (translatorer). Systemet sköts av examensnämnden för auktoriserade translatorer som samarbetar
med den finska utbildningsstyrelsen. Examensnämnden för ett register över auktoriserade translatorer: http://www03.oph.fi/kaantajat/
Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på
av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Bestyrkta kopior görs av en notarius publicus. Notarius publicus är tjänstemän i den statliga lokalförvaltningen (magistrater). I Åland arbetar personer
verksamma som notarius publicus inom Statens ämbetsverk på Åland.
Kontaktuppgifter till magistrater:
Engelskspråkig webbplats: http://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/
Finskspråkig webbplats: http://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/
Dessutom utför finska utländska beskickningar vissa notarieuppgifter, och utfärdar även bestyrkta kopior.
Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på
av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
En bestyrkt kopia har undertecknats av den auktoriserade översättaren. Översättaren kan kontrolleras med hjälp av ovannämnda register över auktoriserade
translatorer.
Bestyrkta kopior som görs av en notarius publicus som arbetar på en magistrat känns igen på den runda stämpeln med lejonemblemet i mitten. De är
dessutom försedda med notarius publicus namnunderskrift och namnförtydligande.
Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken
Se ovan.
Senaste uppdatering: 14/10/2019
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.

