ANSÖKAN OM STÄMNING
Datum

Börja här!

Till

KÄRANDE (Den som ansöker om stämning, dvs. Ni själv)
Efternamn, förnamn, personnummer och yrke

Adress, postnummer och postadress

Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt lämplig telefontid

Ombudets namn, adress och telefonnummer

SVARANDE (Den som kravet riktas mot, dvs. Er motpart)
Efternamn, förnamn, personnummer och yrke

Adress, postnummer och postadress

Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen

Ombudets namn, adress och telefonnummer

YRKANDE
Här anger Ni hur Ni vill att domstolen skall döma, t.ex. att svaranden skall betala köpesumman med visst belopp med anledning av
ett köp, leverera viss vara, betala ut innestående lön med visst belopp, betala skadestånd med visst belopp för t.ex. förlorad
arbetsinkomst eller förstörda kläder.
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Här anger Ni också om Ni vill att svaranden skall betala Era rättegångskostnader och vilket belopp Ni i så fall för närvarande yrkar.

BAKGRUNDEN TILL YRKANDET
Här skall Ni redogöra för vad som ligger bakom tvisten och beskriva vad oenigheten mellan Er och motparten gäller samt ange vad
Ni tror att svaranden kommer att ha för inställning till yrkandet.

ÖNSKEMÅL OM HANDLÄGGNING M.M.
Här skall Ni ange om Ni anser att målet kan avgöras skriftligen eller efter förhandling.

BEVISNING
Här skall Ni ange den bevisning (t.ex. vittnen eller skriftliga bevis) som Ni vill lägga fram i rättegången och vad Ni vill styrka med
varje bevis.

Har Ni vänt Er till Allmänna reklamationsnämnden bör Ni skicka med en kopia av eventuellt utlåtande av nämnden.
Kopior av skriftliga avtal, t.ex. avbetalningskontrakt, kvitton och andra handlingar bör också bifogas.
Beträffande vittnen som Ni vill att rätten skall höra anges namn, personnummer och postadress samt i förekommande fall annan
adress där vittnet kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Om Ni känner till det skall uppgift även lämnas om vittnets
yrke samt adress och telefonnummer till dennes bostad och arbetsplats.

Underskrift

Alla handlingar bör inkomma till tingsrätten i två ex.
Räcker inte utrymmet på blanketten kan extra blad användas. Ange ”forts. se bilaga”.

