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Mantošana
78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu
saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu
Rajona tiesa, kas atrodas reģionālās tiesas telpās; Budapeštā — Budas Centrālā rajona tiesa. Pārsūdzības izskata reģionālās tiesas vai Budapeštā —
Budapeštas Reģionālā tiesa (tiesu nosaukumi un adreses).
78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā
Pārskatīšanas prasības izskata Ungārijas Augstākā tiesa pārskatīšanas procedūrā.
78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu
Iestādes, kas ir pilnvarotas izsniegt apliecības, ir:
–
tiesas atbilstīgi 3. panta 2. punktam — rajona tiesas
–
citas tiesas, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetence mantošanas lietās: civiltiesību notāri
78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā
Pārsūdzības izskata reģionālās tiesas vai Budapeštā — Budapeštas Reģionālā tiesa (tiesu nosaukumi un adreses).
79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana
Ungārijā civiltiesību notāri tiek pieskaitīti pie "citām iestādēm un tiesību speciālistiem".
Lapa atjaunināta: 24/05/2019
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas
kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis
dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem,
ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no
Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

