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Zviedrija
1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību
1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā
Līdz šim nav ieviesti pasākumi attiecībā uz tiesas procesiem.
1.2 Tiesu organizācija un tiesas
Zviedrijas tiesas, kas ir neatkarīgas no valdības, ir veikušas dažādus pasākumus, lai risinātu pašreizējo situāciju. Kopumā vairāk tiesas sēdes, nekā ierasts,
ir atceltas, galvenokārt, pušu, advokātu un liecinieku slimības dēļ. Tiesas ir palielinājušas video un telefonkonferences izmantošanu. Spēkā esošie noteikumi
tiek izmantoti, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku un efektīvāku darbību.
1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība
2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma
2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus
2.1.1 Maksātnespējas apturēšana
2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)
2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma
2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana
2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs
2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)
2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas
Tiesību sistēmā nav īpašu pasākumu.
2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)
2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)
Koncentrēt uzmanību uz ekonomiskiem pasākumiem, lai samazinātu papildu izpildes procesu risku.
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Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās
izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas
Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar
autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

