Euroopa õigusalase koostöö võrgustik
(tsiviil- ja kaubandusasjades)

Asjaõiguste kohandamine - Belgia
SISUKORD
1 Millised asjaõigused võivad tekkida, kui päritakse selle liikmesriigi õiguse alusel?
2 Kas need asjaõigused kantakse vallas- või kinnisasjaõiguste registrisse? Kas registrisse kandmine on kohustuslik?
Millistesse registritesse need kantakse? Millised on registrisse kandmise nõudmised ja menetlus?
3 Milline on asjaõiguste registrisse kandmise mõju?
4 Kas on olemas erinormid ja menetlused sellise asjaõiguse kohandamiseks, millele isikul on õigus vastavalt pärimisele
kohaldatavale õigusele, juhul kui selle liikmesriigi õiguses, kus kõnealusele õigusele tuginetakse, on see asjaõigus tundmatu?

1 Millised asjaõigused võivad tekkida, kui päritakse selle liikmesriigi õiguse alusel?
Belgia õiguse alusel on pärimisel tekkida võivad asjaõigused omandiõigus ja piiratud asjaõigused, nt:
– kasutusvaldus (tsiviilseadustiku (Code civil) artikkel 745a),
– kasutus- ja eluasemeõigus (tsiviilseadustiku artikkel 625),
– servituut (tsiviilseadustiku artikkel 637),
– hoonestusõigus ja emphyteusis (pikaajalised rendiõigused).
2 Kas need asjaõigused kantakse vallas- või kinnisasjaõiguste registrisse? Kas registrisse kandmine on kohustuslik? Millistesse
registritesse need kantakse? Millised on registrisse kandmise nõudmised ja menetlus?
Kui isikust saab omandiõiguse või piiratud asjaõiguse omaja selle õiguse ülemineku tõttu surma korral, on sel erga omnes mõju.
Teisisõnu, kui selline õigus läheb üle surma korral (pärimise teel või testamendi alusel), ei tule seda üleminekut kinnistusraamatus
registreerida. Hüpoteegiseaduse (loi hypothécaire) artiklis 1, milles on täpsustatud juhud, kui asjaõiguse üleminek tuleb
registreerida, et see oleks kolmandatele isikutele siduv, kõnealusele juhtumile ei osutata.
3 Milline on asjaõiguste registrisse kandmise mõju?
Ei kohaldata.
4 Kas on olemas erinormid ja menetlused sellise asjaõiguse kohandamiseks, millele isikul on õigus vastavalt pärimisele
kohaldatavale õigusele, juhul kui selle liikmesriigi õiguses, kus kõnealusele õigusele tuginetakse, on see asjaõigus tundmatu?
Praegu ei ole asjaõiguse kohandamiseks erinorme ega -menetlusi kehtestatud.
Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on
teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei
pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi
seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest
vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
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