Tingsrätten vill framhålla att listan är preliminär. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.

Förhandlingar i Uppsala tingsrätt vecka 39

Dag

Datum

Förhandlingstid

Typ av förhandlig

Saken

må
må

26-sep
26-sep

08:30 - 09:00
09:00 - 12:00

Edgångssmtr
Huvudförhandling

ansökan om konkurs
grov misshandel

må
må

26-sep
26-sep

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling

grovt narkotikabrott
rån m.m.

må
må

26-sep
26-sep

09:00 - 16:30
09:30 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling

synnerligen grovt narkotikabrott m.m.
synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

må
må
må
må

26-sep
26-sep
26-sep
26-sep

10:00 - 11:00
10:00 - 12:00
10:30 - 12:00
13:00 - 16:00

Fortsatt hf
Sammanträde
Muntlig förberedelse och ev hf
Muntlig förberedelse och ev hf

försök till grov misshandel m.m.
anordnande av förvaltarskap
kontraktsrätt (återvinning)
kontraktsrätt

ti
ti

27-sep
27-sep

09:00 - 10:00
09:00 - 12:00

Sammanträde
Muntlig förberedelse och ev hf

upphörande av förvaltarskap enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

ti
ti
ti
ti

27-sep
27-sep
27-sep
27-sep

09:00 - 12:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:30 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling

försök till grov narkotikasmuggling
umgänge med barn
grov våldtäkt m.m.
synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

ti
ti

27-sep
27-sep

09:30 - 16:30
10:00 - 11:30

Sammanträde
Sammanträde

näringsförbud
upphörande av förvaltarskap samt anordnande av godmanskap

ti
on

27-sep
28-sep

13:00 - 16:00
08:30 - 08:40

Muntlig förberedelse
Konkursförhandling

vårdnad, boende och/eller umgänge
ansökan om konkurs

on
on

28-sep
28-sep

08:40 - 08:50
09:00 - 12:00

Konkursförhandling
Muntlig förberedelse

ansökan om konkurs
umgänge m.m.

on
on

28-sep
28-sep

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling

återgång av köp samt skadestånd
grov våldtäkt m.m.

on
on

28-sep
28-sep

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling

rån m.m.
rån m.m.

on
on

28-sep
28-sep

09:00 - 16:00
09:30 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling

olaga förföljelse m.m.
synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

on
to

28-sep
29-sep

13:00 - 16:00
09:00 - 09:50

Muntlig förberedelse
Huvudförhandling

ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)
stöld

to
to

29-sep
29-sep

09:00 - 10:30
09:00 - 12:00

Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse

underhållsbidrag
fastighetsrätt

to
to

29-sep
29-sep

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling

vårdnad mm
sexuellt övergrepp m.m.

Tingsrätten vill framhålla att listan är preliminär. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.

Förhandlingar i Uppsala tingsrätt vecka 39

Dag

Datum

Förhandlingstid

Typ av förhandlig

Saken

to
to
to
to

29-sep
29-sep
29-sep
29-sep

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:30

Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling

vårdnad
återgång av köp samt skadestånd
grov våldtäkt m.m.
synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

to
to

29-sep
29-sep

09:50 - 10:20
10:20 - 10:50

Huvudförhandling
Huvudförhandling

ringa stöld
hastighetsöverträdelse

to
to

29-sep
29-sep

10:50 - 11:20
13:00 - 14:00

Huvudförhandling
Fortsatt hf

brott mot trafikförordningen
misshandel m.m.

to
to

29-sep
29-sep

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse

fordran
överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § 2 st. föräldrabalken

fr
fr

30-sep
30-sep

08:30 - 08:40
09:00 - 12:00

Konkursförhandling
Muntlig förberedelse

ansökan om konkurs
vårdnad, boende och/eller umgänge

fr
fr

30-sep
30-sep

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Huvudförhandling
Huvudförhandling

sexuellt övergrepp m.m.
rån m.m.

fr
fr

30-sep
30-sep

09:00 - 16:30
13:00 - 16:00

Huvudförhandling
Sammanträde

synnerligen grovt narkotikabrott m.m.
verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
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