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Obţinerea de probe
Articolul 2 – Instanţe solicitate
Executarea cererilor de asistență juridică în materie de obținere a probelor este de competența materială și teritorială a instanței districtuale ( járásbíróságnak)
în a cărei circumscripție
a) se află domiciliul sau reședința obișnuită în Ungaria a persoanei care trebuie să fie audiată;
b) se află obiectul care trebuie să fie supus inspecției sau unde
c) este mai convenabil, din punct de vedere practic, să se obțină probele, în special în cazul în care locul în care persoanele care trebuie să fie audiate își au
domiciliul sau reședința obișnuită ori în cazul în care obiectele care trebuie să fie supuse inspecției se încadrează în domeniul de competență al mai multor
instanțe.
În cazul Budapestei, executarea cererilor de asistență juridică în materie de obținere a probelor este de competența materială și teritorială a instanței
districtuale centrale din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).
Articolul 3 – Organismul central
În Ungaria, sarcinile organismului central sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.
Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției)
Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departamentul de drept internațional privat)
Adresă: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest
Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 6094
Fax: +36 1 795 0463
Email: nmfo@im.gov.hu
Limbi: maghiară, germană, engleză și franceză.
Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor
Instanțele maghiare primesc cereri în limbile maghiară, engleză sau germană.
Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări
Instanțele maghiare primesc cereri prin poștă, fax sau email.
Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare
În Ungaria, sarcinile organismului central sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.
Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departamentul de drept internațional privat)
Adresă: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest
Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 6094
Fax: +36 1 795 0463
Email: nmfo@im.gov.hu.
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