Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Адаптиране на вещни права - Унгария
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?
1) Собственост
Наследникът придобива собствеността върху наследственото имущество автоматично в момента на смъртта на
завещателя. Наследственото имущество е съвкупността от правата, материалното имущество, вземанията и
задълженията на починалия към момента на неговата смърт, които не се прекратяват при настъпването ѝ. В унгарското
право всичко това не се нуждае от разяснения; всъщност в разпоредбите на Гражданския кодекс относно наследственото
право понятията „наследствено имущество на починалото лице“ и „активи“ се използват като синоними. В действителност
активът представлява материално имущество, право или вземане (член 8:1 от Гражданския кодекс). Активите са
съвкупността от всички такива активи. В случай на конкретен завет (legatum vindicationis), заветникът придобива
собствеността (пряко от починалия) върху завещания актив.
2) Плодоползване
Съгласно унгарското право, ако починалият е оставил низходящи родственици и преживял съпруг (в случай на
наследяване по закон), последният има право на доживотно плодоползване по отношение на определени активи,
принадлежащи към наследственото имущество, а именно
жилището, което той е обитавал съвместно с починалия, и
обзавеждането и оборудването, намиращи се в жилището (член 7:58, параграф 1, буква а) от Гражданския кодекс).
Общите правила относно плодоползването съгласно гражданското право се прилагат аналогично към същността на
правото на плодоползване на преживелия съпруг (правото на „вдовицата(вдовеца)“) (глава XXX от Гражданския кодекс).
Плодоползването е едно от така наречените ограничени вещни права. Плодоползвателят може да владее, използва,
експлоатира и събира приходите от материалното имущество, притежавано от друго лице. Правата на плодоползване
остават непроменени независимо от промените в самоличността на собственика (член 5:147, параграфи 1 и 2 от
Гражданския кодекс).
Завещателят може да учреди плодоползване върху актив в своето завещание.

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?
Посочените права се вписват в регистъра на недвижимото имущество (или в други публични регистри). Вписването на
тези права в регистър е задължително.
Ако наследяването води до право на собственост или плодоползване, нотариусът, който провежда процедурата по
наследяване в Унгария, се свързва с националния орган, който води регистъра на недвижимото имущество или
регистрите на всички други активи, за да бъдат вписани тези права. В тези случаи нотариусът изпраща на въпросния
орган нареждането за изпълнение на завещание (след като то е станало окончателно) (член 91, параграф 2 от
Закон XXXVIII от 2010 г. относно процедурата по наследяване (hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.). Издаденото
от нотариуса нареждане за изпълнение на завещание служи за основание на вписването.
От друга страна, бенефициерът (наследник, заветник) трябва да предприеме сам действия по вписване на правото, ако
процедурата по наследяване е била проведена в друга държава членка. В такива случаи бенефициерът следва да подаде
заявление за вписване директно до унгарския орган, който води въпросния регистър (например в поземления регистър).

Основните публични регистри, в които се описва собствеността върху конкретни активи, са:
- регистърът на недвижимото имущество
поддържа се от: поземления регистър
предмет на регистъра: недвижимо имущество
правила: Закон CXLI от 1997 г. за вписването на недвижими имоти (az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény)
(вж. член 16 от Закона)

— националният регистър на въздухоплавателните средства (Magyarország Légijármű Lajstroma)
поддържа се от: Национална служба по въздушен транспорт (Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal)
предмет на регистъра: гражданско въздухоплаване
правила:
член 12 от Закон XCVII от 1995 г. за въздушния транспорт (a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény)
член 5 от Правителствен указ № 141/1995 от 30 ноември 1995 г. за изпълнение на Закон XCVII от 1995 г. (Korm. rendelet a
légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról) за въздушния транспорт (a légiközlekedésről szóló 1995. évi
XCVII. törvény)
- регистърът на плавателните съдове
поддържа се от: Министерството на националното развитие и столичната общинска администрация на Будапеща в
качеството им на корабни власти
предмет на регистъра: плавателни съдове (плавателни средства, структури и оборудване, подходящи за воден транспорт,
работа на вода и извършване на свързани дейности)
правила:
членове 7—15 и по специално член 11, параграф 3 от Закон XLII от 2000 г. за водния транспорт (a víziközlekedésről szóló
2000. évi XLII. törvény)
Правителствен указ № 198/2000 от 29 ноември 2000 г. относно вписването на плавателни съдове (az úszólétesítmények
lajstromozásáról szóló 198/2000. Korm. rendelet)

- регистърът на превозните средства
поддържа се от: Министерството на вътрешните работи (заместник-министърът, отговарящ за регистрите) като органа за
регистрация във връзка с движението по пътищата
предмет на регистъра: пътнотранспортни превозни средства
правила:

Закон LXXXIV от 1999 г. за регистрите на движение по пътищата (közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.
törvény), и по-специално член 9
- търговският регистър:
поддържа се от: регионални съдилища в ролята им на съдилища по вписванията
предмет на регистъра: предприятия (предприятие е юридическо лице, което е създадено с цел осъществяване на
стопанска дейност с търговска цел чрез вписване в търговския регистър (това включва по-специално дружества,
кооперации, унгарски клонове на чуждестранни предприятия, европейски обединения по икономически интереси,
европейски кооперативни дружества, еднолични търговци и др.).
правила: Закон V от 2006 г. относно публичността във връзка с дружествата, съдебното регистърно производство и
доброволната ликвидация (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény), поспециално членове 24—25.
3 Какви са правните последици, свързани с вписването на вещни права?
1) Вписване на право на собственост
Като цяло собствеността върху недвижимо имущество може да бъде придобита съгласно унгарското право само чрез
вписване в регистъра на недвижимото имущество; с други думи, вписването на собственост в регистъра на недвижимото
имущество има конститутивно действие (правото се учредява) (принцип на вписването).
В правото обаче се допуска изключение в няколко случая; едното изключение е наследяването. В унгарското право се
следва принципът на наследяването по уреден от закона ред (ipso jure). Това означава, че наследникът придобива
наследственото имущество единствено по силата на закона при откриването на наследството без приемане или друг
правен акт (член 7:87 от Гражданския кодекс). Следователно в случай на наследяване собствеността се придобива от
наследника в момента на откриване на наследството или смъртта на починалия. Поради тази причина вписването в
регистъра на недвижимото имущество на собственост, придобита по наследство, има само декларативно действие.
Същото важи и за придобиването на имущество въз основа на конкретен завет (legatum per vindicationem).
В резултат на наследяването по уреден от закона ред (ipso jure) вписването в публичните регистри на собствеността
върху други активи има също декларативно действие, ако промяната на собственика настъпва по наследство.
2) Вписване на правото на плодоползване
Правото на плодоползване на преживелия съпруг (правото на вдовец(вдовица) възниква по силата на закона. С оглед на
това вписването на плодоползването в регистъра на недвижимото имущество (подобно на вписването на собственост,
придобита по наследство) има декларативно действие; следователно самото право не се учредява чрез вписване.
Съгласно член 5:146, параграф 2 от Гражданския кодекс, ако плодоползване, възникващо въз основа на
законодателството, не е вписано в регистъра на недвижимото имущество, това право може да бъде прилагано само
срещу недобросъвестен приобретател на имуществото или приобретател, който не е платил каквото и да е
възнаграждение за имуществото. Следователно, за да може правото на плодоползвателя върху недвижимо имущество да
се ползва от пълна защита съгласно гражданското право, вписването му в регистъра на недвижимото имущество е
необходимо дори и това правото се учредява по силата на закона (а не чрез вписване).
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?
Да.
Ако бенефициерът по наследство (например наследник или заветник) желае да упражни в Унгария вещно право, учредено
по наследство, което не се допуска от унгарското законодателство относно регистъра на недвижимото имущество (или
друг регистър в конкретен случай), действието по член 31 от Регламента (адаптиране на вещни права) се извършва в
отделна процедура. Тя е известна като „производство по адаптиране“, което се урежда от Закон LXXI от 2015 г.
Производството по адаптиране е безспорно съдебно производство и е от компетентността на съдилищата. Тъй като
прилагането на член 31 от Регламента изисква специален опит, само един съд (Централният районен съд на Буда ( Budai
Központi Kerületi Bíróság), функциониращ в Будапеща) действа като съд от първа инстанция за територията на цяла
Унгария. Този съд се произнася по въпроси относно това кое друго право може да бъде вписано вместо въпросното право

на чуждата държава (или най-близкия еквивалент на право, известно в унгарското право от гледна точка на неговото
съдържание и цел). Решението на съда е обвързващо за заявителя.
Лицето, засегнато от наследяването (например наследникът или заветникът), не може да инициира само процедура по
адаптиране в качеството му на заявител. Органът, поддържащ публичния регистър (като например поземления регистър),
пред който е висяща процедурата по вписване (главно производство), се явява пред съда като заявител.
В хода на производството съдът разглежда чуждестранното законодателство по отношение на въпросното право на
чуждата държава. Съдът гарантира по независим начин, че характерът на горепосоченото право е установен, но може
също така да прикани лицето, засегнато от наследяването, да приложи информация и всички документи, с които
разполага, относно значението на правото на чуждата държава.
В противен случай съдът постановява решението си само въз основа на документи и не приема никакви други
доказателства (например от свидетели).
Както заявителят (органът, който поддържа въпросния регистър), така и лицето, засегнато от наследяването, могат да
обжалват решението пред Централния районен съд на Буда. Жалбата трябва да бъде адресирана до окръжния съд и да
бъде подадена пред съда, който е постановил решението. По жалбата се произнася Окръжният съд на Будапеща-град.
Разходите по това производство се поемат от лицето, засегнато от наследяването, което трябва да ги плати в самото
главно производство (т.е. в производството пред органа, който води регистъра).
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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