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Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe
Szwecja
1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne
1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym
Jak dotąd nie wprowadzono żadnych środków dotyczących postępowań sądowych.
1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo
Szwedzkie sądy, które są niezależne od rządu, wdrożyły szereg różnych środków, aby stawić czoła obecnej sytuacji. Odwołano większą niż zazwyczaj liczbę
rozpraw, głównie z powodu choroby stron, prawników i świadków. Sądy zaczęły w większym stopniu korzystać z możliwości organizowania wideoi telekonferencji. Obowiązujące przepisy są wykorzystywane do zagwarantowania prowadzenia działalności w jak najbezpieczniejszy i najefektywniejszy
sposób.
1.3 Współpraca sądowa UE
2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii
2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów
2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego
2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)
2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli
2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy
2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń
2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)
2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań
Nie przewidziano szczególnych środków w ramach systemu prawnego.
2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi,
nieformalnymi porozumieniami)
2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc
dla przedsiębiorców)
Szczególną uwagę poświęca się ograniczeniu ryzyka wszczynania dodatkowych postępowań egzekucyjnych.
Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez
służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w
tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.

