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Σουηδία
1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες
1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες
Μέχρι στιγμής δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα για τις δικαστικές διαδικασίες.
1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα
Τα σουηδικά δικαστήρια, τα οποία είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, έχουν λάβει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης.
Γενικά, έχουν ακυρωθεί περισσότερες ακροαματικές διαδικασίες απ' ό,τι συνήθως, πρωτίστως λόγω ασθένειας διαδίκων, δικηγόρων και μαρτύρων. Τα
δικαστήρια έχουν αυξήσει τη χρήση βιντεοδιασκέψεων και τηλεφωνικών διασκέψεων. Οι υφιστάμενοι κανόνες χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση των
εργασιών με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ
2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της
πανδημίας
2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις
2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας
2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)
2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης
2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων
2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων
2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)
2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές
Δεν ελήφθη κανένα ειδικό μέτρο στο νομικό σύστημα.
2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)
2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση,
ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)
Επικέντρωση στα οικονομικά μέτρα με σκοπό τη μείωση του κινδύνου για πρόσθετες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

