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Iratok kézbesítése
Svédország
2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény
Bíróságok, végrehajtó hatóságok és más svéd hatóságok, amelyek bírósági és bíróságon kívüli iratokat kézbesítenek polgári és kereskedelmi ügyekben.
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Svédország
Jogterület: Iratok kézbesítése
Illetékes szerv típusa: Továbbító intézmény
Az Ön által megadott információk alapján elvégzett keresés több olyan bíróságot/hatóságot is talált, mely illetékes az adott európai uniós jogi eszköz
vonatkozásában. Lásd az alábbiakban a találatok listáját:
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
2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Svédország
Jogterület: Iratok kézbesítése
Illetékes szerv típusa: Átvevő intézmény
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringsgatan 66
Helység / Település : STOCKHOLM
Irányítószám : 11139
+ 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
2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai
Az iratok postai úton, faxon vagy egyedi esetekben megállapított egyéb módokon nyújthatók be. A kapcsolatfelvétel telefonon keresztül lehetséges.
2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek
A formanyomtatványok kitöltéséhez használható nyelv a svéd vagy az angol.
3. cikk - Központi szerv
A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Ország: Svédország
Jogterület: Iratok kézbesítése
Illetékes szerv típusa: Központi szerv
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringsgatan 66
Helység / Település : STOCKHOLM
Irányítószám : 11139
+ 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
4. cikk - Az iratok továbbítása
A formanyomtatványt svéd és angol nyelven egyaránt elfogadják.
8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők
Nem alkalmazandó
10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata
A kézbesítési igazolást svéd és angol nyelven egyaránt elfogadják.
11. cikk - A kézbesítés költsége
Svédország nem számol fel díjat bírósági tisztviselő, illetve más illetékes személy eljárásáért.
13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által
Svédország elfogadja a diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítést.
15. cikk - Közvetlen kézbesítés
A svéd jog bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a bírósági eljárásban érdekelt személyek bírósági tisztviselőn, köztisztviselőn vagy más illetékes
személy segítségével közvetlenül kézbesíthessenek bírósági iratokat.
19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes
A svéd bíróságok nem kötelesek határozatot hozni, ha a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek ugyan, azonban a 19. cikk (1) bekezdésében
foglalt feltételek nem. Svédország nem kíván közleményt kibocsátani a 19. cikk (4) bekezdése szerint.
20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
A skandináv országok között létrejött, dokumentumok kézbesítése és bizonyításfelvétel terén nyújtott kölcsönös jogsegélyről szóló, 1974. április 26-i
megállapodás (SÖ 1975:42)
Utolsó frissítés: 02/03/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az
Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk
mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

