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Článek 2 – Dožádané soudy
- okresní soudy (tingsrätter)
Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Země: Švédsko
Nástroj: Získávání důkazů
Druh pravomoci: Dožádané soudy

Na základě vámi uvedených informací bylo nalezeno více soudů/orgánů příslušných pro tento právní nástroj. Jejich seznam je
uveden níže:

Alingsås tingsrätt
Attunda tingsrätt
Blekinge tingsrätt
Borås tingsrätt
Eksjö tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Gällivare tingsrätt
Gävle tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Haparanda tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Hudiksvalls tingsrätt
Hässleholms tingsrätt

Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Lunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Malmö tingsrätt
Mora tingsrätt
Nacka tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Norrtälje tingsrätt
Nyköpings tingsrätt
Sandvikens tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Skövde tingsrätt
Solna tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Södra Roslags tingsrätt
Uddevalla tingsrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ystads tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt
Östersunds tingsrätt

Článek 3 – Ústřední orgán
Ústředním orgánem a orgánem příslušným k rozhodování o žádostech podle článku 17 nařízení je:

Ministerstvo spravedlnosti (Justitiedepartementet)
Oddělení pro trestní věci a mezinárodní justiční spolupráci (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústřední orgán (Centralmyndigheten)
S-103 33 Stockholm
Tel.: +46 84054500
Fax: +46 84054676
E-mail: ju.birs@gov.se
Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů
Formulář je kromě švédštiny možno vyplnit i v angličtině.
Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení
Dokumenty mohou být do Švédska zaslány poštou, kurýrem nebo faxem a – po dohodě v jednotlivých případech – i jiným
způsobem.
Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování
Ministerstvo spravedlnosti (Justitiedepartementet)
Oddělení pro trestní věci a mezinárodní justiční spolupráci (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústřední orgán (Centralmyndigheten)
S-103 33 Stockholm
Tel.: +46 84054500
Fax: +46 84054676
E-mail: ju.birs@gov.se
Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2
V současnosti žádné takové dohody nebo ujednání neexistují.
Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské
komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů
zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto
dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu
stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z
Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení
Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.
Poslední aktualizace: 13/10/2017

