
BILAGA I

FRAMSTÄLLNING OM DELGIVNING AV HANDLING

(Artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av
rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (1))

Referensnummer:

1. SÄNDANDE ORGAN

1.1. Namn:

1.2 Adress:

1.2.1. Gatuadress/box:

1.2.2. Postnummer och ort:

1.2.3. Land:

1.3. Tfn:

1.4. Fax (*):

1.5. E-post (*):

2. MOTTAGANDE ORGAN

2.1. Namn:

2.2. Adress:

2.2.1. Gatuadress/box:

2.2.2. Postnummer och ort:

2.2.3. Land:

2.3. Tfn:

2.4. Fax (*):

2.5. E-post (*):

3. SÖKANDE

3.1. Namn:
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3.2. Adress:

3.2.1. Gatuadress/box:

3.2.2. Postnummer och ort:

3.2.3. Land:

3.3. Tfn (*):

3.4. Fax (*):

3.5. E-post (*):

4. ADRESSAT

4.1. Namn:

4.2. Adress:

4.2.1. Gatuadress/box:

4.2.2. Postnummer och ort:

4.2.3. Land:

4.3. Tfn (*):

4.4. Fax (*):

4.5. E-post (*):

4.6. Identitetsnummer/socialförsäkringsnummer/organisationsnummer/motsvarande (*):

5. DELGIVNINGSFORM

5.1. I enlighet med den mottagande medlemsstatens lagstiftning

5.2. Enligt följande särskilda delgivningsform:

5.2.1. Om denna delgivningsform är oförenlig med den mottagande medlemsstatens lagstiftning, ska handlingarna delges i enlighet med den mottagande
medlemsstatens lagstiftning:

5.2.1.1 Ja

5.2.1.2. Nej

6. HANDLING SOM SKA DELGES
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6.1. Handlingens art

6.1.1. Rättegångshandling

6.1.1.1. Stämningsansökan

6.1.1.2. Avgörande

6.1.1.3. Överklagande

6.1.1.4. Annan rättegångshandling

6.1.2. Andra handlingar än rättegångshandlingar

6.2. Dag eller frist efter vilken delgivning inte längre krävs (*):

(dag) (månad) (år)

6.3. Språk som handlingen är avfattad på:

6.3.1 Original BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, IR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, RO, PT, SK, SL, FI, SV, andra:

6.3.2 Översättning (*) BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, IR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, andra:

6.4. Antal bilagor:

7. ÅTERSÄNDANDE AV ETT EXEMPLAR AV HANDLINGEN TILLSAMMANS MED DELGIVNINGSINTYGET (artikel 4.5 i förordning EG nr 1393/2007)

7.1. Ja (skicka i så fall med två exemplar av handlingen som ska delges)

7.2 Nej

1. Enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 ska alla åtgärder för att delge handlingen vidtas snarast och under alla omständigheter inom en månad
efter mottagandet. Om delgivningen inte har kunnat genomföras inom en månad efter mottagandet, måste det berörda organet informeras om detta
genom att det anges i punkt 13 i intyget om delgivning eller utebliven delgivning av handlingar.

2. Om framställningen inte kan tillgodoses på grundval av den information eller de handlingar som har översänts, är mottagaren enligt artikel 6.2 i
förordning (EG) nr 1393/2007 skyldig att på snabbast möjliga sätt ta kontakt med detta organ för att få den information eller de dokument som saknas.

Ort:

Datum:

Underskrift och/eller stämpel:
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