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Bevisoptagelse
Ungarn
Artikel 2 – anmodede ret
Behandlingen af anmodninger om retlig bistand med henblik på bevisoptagelse henhører under distriktsrettens (járásbíróság ) saglige og stedlige
kompetence [i Budapest byretten i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság )]
a) hvor den person, der skal afgive forklaring, har bopæl eller sædvanligt opholdssted
b) hvor den genstand, der skal besigtiges, befinder sig, eller
c) i andre tilfælde hvor det er mest hensigtsmæssigt at optage beviset, navnlig når de personer, der skal afhøres, bor eller sædvanligvis opholder sig i
forskellige retskredse i Ungarn, eller de genstande, der skal besigtiges, befinder sig i forskellige retskredse i landet.
Artikel 3 – centralt organ
I Ungarn udføres det centrale organs opgaver af det kompetente ministerium:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Adresse: Kossuth Lajos tér 2-4., 1055 Budapest
Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 6094
Fax: +36 1 795 0463
E-mail: nmfo@im.gov.hu
Sprogkundskaber: Ungarsk, tysk, engelsk og fransk.
Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne
De ungarske domstole kan modtage anmodningerne på ungarsk, engelsk eller tysk.
Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser
De ungarske domstole kan modtage anmodningerne pr. post, fax eller e-mail.
Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse
I Ungarn udføres det centrale organs opgaver af det kompetente ministerium:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Adresse: Kossuth Lajos tér 2-4, 1055 Budapest
Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 6094
Fax: +36 1 795 0463
E-mail: nmfo@im.gov.hu.
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