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Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender
Sverige
1 Covid-19's indvirkning på civile retssager
1.1 Frister i civile retssager
Der er indtil videre ikke indført foranstaltninger vedrørende retssager.
1.2 Retslig organisation og retsvæsen
De svenske domstole, der er uafhængige af regeringen, har truffet forskellige foranstaltninger for at håndtere den aktuelle situation. Generelt er flere
retsmøder end normalt blevet annulleret, primært på grund af sygdom hos parter, advokater og vidner. Domstolene har øget brugen af video- og
telefonkonferencer. De eksisterende regler anvendes til at gennemføre aktiviteterne så sikkert og effektivt som muligt.
1.3 EU's retlige samarbejde
2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud
2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne
2.1.1 Suspension af insolvenssager
2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)
2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling
2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser
2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer
2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)
2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten
Ingen specifik foranstaltning i retssystemet.
2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)
2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)
Fokus på økonomiske foranstaltninger for at mindske risikoen i forbindelse med yderligere fuldbyrdelsessager.
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