FORMULAR A
ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE
(artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes
retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

1. Journalnummer hos den anmodende ret :
2. Den anmodende ret:
2.1. Navn:
2.2. Adresse:
2.2.1. Gade + nummer/postboks:
2.2.2. Postnummer + bynavn:
2.2.3. Land:
2.3. Tlf.:
2.4. Fax: (*)
2.5. E-mail:
3. Den anmodede ret:
3.1. Navn:
3.2. Adresse:
3.2.1. Gade + nummer/postboks:
3.2.2. Postnummer + bynavn:
3.2.3. Land:
3.3. Tlf.:
3.4. Fax : (*)
3.5. E-mail:
4. I retssag anlagt af sagsøger(e) (2)
4.1. Navn:
4.2. Adresse:
4.2.1. Gade + nummer/postboks:
4.2.2. Postnummer + bynavn:
4.2.3. Land:
4.3. Tlf. : (*)
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4.4. Fax : (*)
4.5. E-mail: (*)
5. Rettergangsfuldmægtig for sagsøger:
5.1. Navn:
5.2. Adresse:
5.2.1. Gade + nummer/postboks:
5.2.2. Postnummer + bynavn:
5.2.3. Land:
5.3. Tlf. :
5.4. Fax : (*)
5.5. E-mail:
6. Mod sagsøgte (3)
6.1. Navn:
6.2. Adresse:
6.2.1. Gade + nummer/postboks:
6.2.2. Postnummer + bynavn:
6.2.3. Land:
6.3. Tlf. : (*)
6.4. Fax : (*)
6.5. E-mail: (*)
7. Rettergangsfuldmægtig for sagsøgte:
7.1. Navn:
7.2. Adresse:
7.2.1. Gade + nummer/postboks:
7.2.2. Postnummer + bynavn:
7.2.3. Land:
7.3. Tlf. :
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7.4. Fax : (*)
7.5. E-mail:
8. Tilstedeværelse og deltagelse af sagens parter
8.1. Sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige som vil være til stede ved bevisoptagelsen:
8.2. Deltagelse i bevisoptagelsen af sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige er ønsket:
8.3. Hvis en part eller dens rettergangsfuldmægtige vil være til stede ved bevisoptagelsen, skal der arrangeres tolkning
til følgende sprog:
Bulgarsk(bg)
Tjekkisk(cs)
Dansk(da)
Tysk(de)
Græsk(el)
Engelsk(en)
Spansk(es)
EstiskPolsk(et)
Finsk(ﬁ)
Fransk(fr)
Kroatisk(hr)
Ungarsk(hu)
Italiensk(it)
Litauisk(lt)
Lettisk(lv)
Maltesisk(mt)
Nederlandsk(nl)
Polsk(pl)
Portugisisk(pt)
Rumænsk(ro)
Slovakisk(sk)
Slovensk(si)
Svensk(sv)
Andet
9. Tilstedeværelse og deltagelse af befuldmægtigede for den anmodende ret:
9.1. Befuldmægtigede vil være til stede ved bevisoptagelsen:
præciser venligst
...

9.2. Deltagelse i bevisoptagelsen af befuldmægtigede er ønsket (4):
9.2.1. Navn:
9.2.2. Titel:
9.2.3. Stilling:
9.2.4. Opgave:
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9.3. Hvis en befuldmægtiget for den anmodende ret vil være til stede ved bevisoptagelsen, skal der arrangeres tolkning
til følgende sprog:
Bulgarsk(bg)
Tjekkisk(cs)
Dansk(da)
Tysk(de)
Græsk(el)
Engelsk(en)
Spansk(es)
EstiskPolsk(et)
Finsk(ﬁ)
Fransk(fr)
Kroatisk(hr)
Ungarsk(hu)
Italiensk(it)
Litauisk(lt)
Lettisk(lv)
Maltesisk(mt)
Nederlandsk(nl)
Polsk(pl)
Portugisisk(pt)
Rumænsk(ro)
Slovakisk(sk)
Slovensk(si)
Svensk(sv)
Andet
10. Sagens art og genstand samt en kortfattet fremstilling af sagens faktiske omstændigheder (vedlæg eventuelt bilag):
...

11. Den ønskede bevisoptagelse
11.1. Beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):
...

11.2. Afhøring af vidner:
11.2.1. Navn og efternavn:
...

11.2.2. Fødselsdato, hvis en sådan foreligger:
11.2.3. Adresse:
11.2.3.1. Gade + nummer/postboks:
11.2.3.2. Postnummer + bynavn:
11.2.3.3. Land:
11.2.4. Tlf. : (*)
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11.2.5. Fax : (*)
11.2.6. E-mail : (*)
11.2.7. Spørgsmål, der skal stilles til vidnerne, eller en fremstilling af de forhold, som de skal afhøres om (vedlæg
eventuelt bilag):
...

11.2.8. Vidnefritagelsesgrund i henhold til national ret i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende
(vedlæg eventuelt bilag):
Ja
Nej
11.2.9. Afhøringen bedes foretaget
11.2.9.1. under ed:
11.2.9.2. på tro og love:
11.2.10. Eventuelle andre oplysninger, som den anmodende ret anser for nødvendige (vedlæg eventuelt bilag):
...

11.3. Anden bevisoptagelse
11.3.1. Dokumenter, der skal undersøges, og en beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):
...

11.3.2. Genstande, der skal undersøges, og en beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse (vedlæg eventuelt bilag):
...

12. Anmodningen bedes efterkommet
12.1. under iagttagelse af særlige formkrav (artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) 2020/1783) i national ret i den
medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende, som beskrevet i bilaget
12.2. og/eller ved anvendelse af kommunikationsteknologi (artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1783) som anført i
formular N
12.3. følgende oplysninger er nødvendige for udførelsen af anmodningen:
...

13. Grunde til ikke at fremsende gennem det decentrale IT-system (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1783) .
Elektronisk fremsendelse var ikke mulig på grund af: (5)
forstyrrelse af IT-systemet
bevismaterialets art
ekstraordinære omstændigheder
Udfærdiget i:
Den:
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Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

(1)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1
(*)Valgfrit.
(2)Hvor der er mere end én sagsøger, anføre venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 5.1-5.5.
(3)Hvor der er mere end én sagsøgt, anføre venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 7.1-7.5.
(4)Hvor der er mere end én befuldmægtiget, anføre venligst de oplysninger, der er angivet i punkt 9.2.
(5)Dette punkt ﬁnder først anvendelse fra datoen for anvendelse af det decentrale IT-system.
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