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Betekening en kennisgeving van stukken
Zweden
Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties
Rechterlijke instanties, deurwaarders en andere Zweedse instanties die bevoegd zijn voor de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken.
Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Land: Zweden
Domein: Betekening en kennisgeving van stukken
Soort bevoegdheid: Verzendende instanties
Op basis van de door u verstrekte gegevens is er meer dan één gerecht/autoriteit gevonden die bevoegd is voor dit juridische instrument:
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
Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen
Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Land: Zweden
Domein: Betekening en kennisgeving van stukken
Soort bevoegdheid: Ontvangende agentschappen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringsgatan 66
Stad/Gemeente : STOCKHOLM
Postcode : 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
Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen
De stukken kunnen worden ontvangen per post of fax of met behulp van andere middelen die voor een specifiek geval zijn overeengekomen. Er kan ook
telefonisch contact worden opgenomen.
Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.
Het modelformulier kan worden ingevuld in het Zweeds of het Engels.
Artikel 3 - Centrale instantie
Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Land: Zweden
Domein: Betekening en kennisgeving van stukken
Soort bevoegdheid: Centrale instantie
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringsgatan 66
Stad/Gemeente : STOCKHOLM
Postcode : 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
Artikel 4 - Verzending van stukken
Zowel het Zweeds als het Engels wordt aanvaard voor het modelformulier.
Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken
N.v.t.
Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht
Zowel het Zweeds als het Engels wordt aanvaard voor het certificaat van betekening of kennisgeving.
Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving
Zweden is niet voornemens kosten aan te rekenen voor bijstand door een deurwaarder of een andere bevoegde persoon.
Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren
Zweden aanvaardt betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren.
Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving
In bepaalde gevallen is het krachtens het Zweedse recht toegestaan dat een belanghebbende bij een rechtsgeding de betekening of kennisgeving van
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken rechtstreeks doet verrichten door deurwaarders, ambtenaren of andere bevoegde personen.
Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder
De Zweedse rechters zijn niet verplicht een beslissing te geven indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 19, lid 2, maar niet aan die van artikel 19,
lid 1. Zweden is niet voornemens om een verklaring in de zin van artikel 19, lid 4, af te geven.
Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2
Noordse overeenkomst van 26 april 1974 inzake wederzijdse juridische bijstand met betrekking tot de betekening en de kennisgeving van stukken en de
verkrijging van bewijs (SÖ 1975:42).
Laatste update: 02/03/2018
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

