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Dokumentide kättetoimetamine
Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused
Kohtud, õiguskaitseasutused ja muud Rootsi ametiasutused, kes toimetavad kätte tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliseid dokumente.
Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Riik: Rootsi
Õiguslik vahend: Dokumentide kätteandmine
Pädevuse liik: Saatvad asutused
Leiti rohkem kui üks kohus/asutus, mis on teie poolt esitatud teabe alusel pädev asjaomase õigusliku vahendi puhul. Allpool on esitatud loetelu:
Alingsås tingsrätt
Attunda tingsrätt
Blekinge tingsrätt
Borås tingsrätt
Eksjö tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Gällivare tingsrätt
Gävle tingsrätt
Göta hovrätt
Göteborgs tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Haparanda tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hudiksvalls tingsrätt
Hässleholms tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Lunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Malmö tingsrätt
Mora tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Norrtälje tingsrätt
Nyköpings tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Solna tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Uddevalla tingsrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ystads tingsrätt
Örebro tingsrätt
Östersunds tingsrätt
Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused
Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.

Riik: Rootsi
Õiguslik vahend: Dokumentide kätteandmine
Pädevuse liik: Vastuvõtvad ametid
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringsgatan 66
Linn / Omavalitsus : STOCKHOLM
Postiindeks : 11139
Postiaadress : Box 22067
Linn (postiaadress) : STOCKHOLM
Postiindeks (postiaadress) : 104 22
+ 46 (0)10 223 10 00
+ 46 (0)10 223 11 10
stockholm@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt/centralmyndigheten-internationell-delgivning/Sidor/default.aspx
Aktsepteeritavad keeled : rootsi keel (sv), inglise keel (en)
Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid
Dokumente võetakse vastu posti teel või faksiga või muul viisil, milles on konkreetsel juhul kokku lepitud. Ühendust võib võtta ka telefoni teel.
Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks
Tüüpvormi võib täita rootsi või inglise keeles.
Artikkel 3 - Keskasutus
Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Riik: Rootsi
Õiguslik vahend: Dokumentide kätteandmine
Pädevuse liik: Keskorgan
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringsgatan 66
Linn / Omavalitsus : STOCKHOLM
Postiindeks : 11139
Postiaadress : Box 22067
Linn (postiaadress) : STOCKHOLM
Postiindeks (postiaadress) : 104 22
+ 46 (0)10 223 10 00
+ 46 (0)10 223 11 10
stockholm@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt/centralmyndigheten-internationell-delgivning/Sidor/default.aspx
Aktsepteeritavad keeled : rootsi keel (sv), inglise keel (en)
Artikkel 4 - Dokumentide edastamine
Aktsepteeritakse tüüpvorme, mis on täidetud rootsi või inglise keeles.
Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg
Ei kohaldata
Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia
Aktsepteeritakse kättetoimetamisteatisi, mis on täidetud rootsi või inglise keeles.
Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud
Kohtuametniku või pädeva ametniku poole pöördumise eest Rootsis tasu ei võeta.
Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu
Rootsis on dokumentide kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu lubatud.
Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine
Rootsis on kohtumenetlusest huvitatud isikul teatavatel juhtudel lubatud toimetada kohtu- ja kohtuväliseid dokumente kätte otse kohtuametniku, ametiisiku
või muu pädeva isiku kaudu.
Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja
Rootsi kohtud ei pea tegema otsust, kui artikli 19 lõike 2 tingimused on täidetud, aga artikli 19 lõike 1 tingimused mitte. Rootsi ei soovi esitada artikli 19 lõike
4 kohast teadet.
Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega
Põhjamaade 26. aprilli 1974. aasta kokkulepe vastastikuse õigusabi andmise kohta dokumentide kättetoimetamisel ja tõendite kogumisel (SÖ 1975:42).
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