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Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci
Švédsko
1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania
1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach
Doteraz neboli zavedené žiadne opatrenia zamerané na súdne konania.
1.2 Justičná organizácia a justícia
Švédske súdy, ktoré sú nezávislé od vlády, prijali rôzne opatrenia, aby čelili súčasnej situácii. Vo všeobecnosti bolo zrušených viac pojednávaní ako obvykle,
a to najmä z dôvodu choroby účastníkov konania, právnikov a svedkov. Súdy rozšírili využívanie videokonferencie a telefonickej konferencie. Existujúce
pravidlá sa používajú na čo najbezpečnejšie a najúčinnejšie podnikanie.
1.3 Justičná spolupráca EÚ
2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie
2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy
2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti
2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)
2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania
2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv
2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok
2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)
2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní
Žiadne osobitné opatrenie v právnom systéme.
2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)
2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie,
dotácie pre podniky)
Zameranie na hospodárske opatrenia na zníženie rizika ďalších konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov.
Posledná aktualizácia: 27/10/2021
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila
Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu.
Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré
tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom
oznámení.

