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Bevisupptagning
Artikel 2 – Anmodad domstol
Den domstol som har behörighet att bevilja rättshjälp vid bevisupptagning är den distriktsdomstol (i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Buda [ Budai
Központi Kerületi Bíróság]) i vars domkrets
a) den person som ska höras har sin hemvist eller varaktiga vistelseort i Ungern,
b) synföremålet finns, eller
c) det är mest praktiskt att genomföra bevisupptagningen, särskilt om flera av de personer som ska höras har sin hemvist eller varaktiga bosättning där och
/eller om flera synföremål omfattas av flera domstolars behörighet.
Artikel 3 – Centralt organ
I Ungern utförs det centrala organets arbetsuppgifter av ministern med ansvar för rättsväsendet.
Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)
Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)
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Språk: ungerska, tyska, engelska och franska
Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären
Ungerska domstolar godtar framställningar på ungerska, engelska eller tyska.
Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden
Ungerska domstolar godtar framställningar som lämnas med post, med fax eller på elektronisk väg.
Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning
I Ungern utförs det centrala organets arbetsuppgifter av ministern med ansvar för rättsväsendet.
Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)
Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)
Besöksadress: Kossuth Lajos tér 2–4, H-1055 Budapest
Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest
Tfn +36 1 795 6094
Fax +36 1 795 0463
E-post: nmfo@im.gov.hu.
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Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.

