Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Адаптиране на вещни права - Белгия
СЪДЪРЖАНИЕ
1 Кои вещни права биха могли да възникнат в резултат на наследяване съгласно правото на тази държава членка?
2 Тези вещни права вписват ли се в регистър на правата върху недвижими или движими вещи и ако да, такова
вписване задължително ли е? В кои регистри се вписват и какви са изискванията за вписване и процедурата?
3 Какви са правните последици, свързани с вписването на вещни права?
4 Съществуват ли специални правила и процедури за адаптирането на вещно право, което лицето притежава
съгласно приложимото към наследяването право, в случай че правото на държавата членка, в която е извършено
позоваването, не признава такова вещно право?

1 Кои вещни права биха могли да възникнат в резултат на наследяване съгласно правото на тази държава членка?
Вещните права, които могат да възникнат в резултат на наследяване съгласно белгийското право, са правото на
собственост и производните му права, а именно:
- плодоползване (член 745а от Гражданския кодекс (Code civil);
- ползване и обитаване (член 625 от Гражданския кодекс);
- сервитутно право (член 637 от Гражданския кодекс);
- строеж и емфитевсис (права на дългосрочно отдаване под наем).
2 Тези вещни права вписват ли се в регистър на правата върху недвижими или движими вещи и ако да, такова вписване
задължително ли е? В кои регистри се вписват и какви са изискванията за вписване и процедурата?
Когато дадено лице стане притежател на право на собственост или на едно от производните му права поради
прехвърлянето на това право в случай на смърт, лицето става притежател erga omnes. С други думи, когато такова право
се прехвърля в случай на смърт (наследство или завещание), това прехвърляне не трябва да се вписва в имотен
регистър. Член 1 от Закона за ипотеките (loi hypothécaire), в който се посочват случаите, при които прехвърлянето на
вещни права трябва да бъде вписано, за да бъде обвързващо за трети страни, не се прилага в този случай.
3 Какви са правните последици, свързани с вписването на вещни права?
Не се прилага.
4 Съществуват ли специални правила и процедури за адаптирането на вещно право, което лицето притежава съгласно
приложимото към наследяването право, в случай че правото на държавата членка, в която е извършено позоваването, не
признава такова вещно право?
На този етап не са определени специални правила или процедури за адаптирането на вещно право.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна
мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от
компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат
каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държватачленка, отговорна за тази страница.
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