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Адаптиране на вещни права
Швеция
1 Кои вещни права биха могли да възникнат в резултат на наследяване съгласно правото на тази държава членка?
По принцип всяко лице, което получава имущество по наследство, го придобива с пълни права на собственост. Ако починалият е бил семеен,
наследственото имущество се полага на преживелия съпруг, който разполага със свободно право на разпореждане. Това означава, че докато
съпругът(ата) е жив(а), той/тя може да постъпва с имуществото както реши, дори да го използва напълно, но не може да се разпорежда с него чрез
завещание. Съпругът(ата) не може също така да намалява значително имуществото си чрез дарение или друго подобно действие, без да вземе
надлежно предвид наследниците на първия починал.
Освен това починалият може да определи чрез завещание получаването на правото на плодоползване върху имуществото от дадено лице. Освен
ако не е посочено друго в завещанието, плодоползвателят управлява имуществото и има право на всички приходи от него, но винаги трябва да
плаща всички необходими разходи във връзка с имуществото. Плодоползвателят трябва също така винаги да взема предвид правата и висшите
интереси на собственика и не може да прехвърля правото на плодоползване. Собственикът на имуществото не може да го прехвърля или да се
разпорежда с него по друг начин без съгласието на плодоползвателя.
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?
Всяко лице, което е придобило недвижимо имущество с права на собственост, трябва да подаде заявление за вписване на придобиването
(вписване на правото на собственост) в имотния регистър, който се поддържа от Шведския национален поземлен кадастър (Lantmäteriet). Като
общо правило заявлението следва да бъде подадено в срок до три месеца след придобиването. Всяко лице, което е подало заявление за
вписване на право на собственост, трябва да представи акта за придобиване и останалите документи, които са необходими за доказване на
придобиването. В случай на покупка това означава да бъде представен и документът за покупка. Ако имуществото е придобито по наследство,
принципно в някои случаи е достатъчно (ако само една страна има право на наследственото имущество) да се представи само вписания опис на
наследственото имущество в оригинал и заверено копие. В други случаи трябва да се представи документът за делба на наследственото
имущество в оригинал и заверено копие. Може да се наложи да бъдат представени и други документи, например съгласието на главния настойник,
ако лицето, което има право на наследственото имущество, не е навършило пълнолетие или е недееспособно. В някои случаи вписването на
правото на собственост може да се иска, като се представи завещание, което е придобило правна сила, вместо документ за делба на
наследственото имущество.
Плодоползване, което е предоставено с писмен документ, също трябва да бъде вписано в имотния регистър. Заявленията за вписване, както и
документът, на който се основава правото, трябва да бъдат подадени в Шведския национален поземлен кадастър.
Вещни права върху движими вещи не се вписват.
3 Какви са правните последици, свързани с вписването на вещни права?
Лицето, което последно е подало заявление за вписване на право на собственост, се счита за собственик на имуществото.
Като общо правило, ако плодоползването е вписано, то се прилага и по отношение на новия собственик на имуществото.
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?
Не.
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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 държвата-членка, отговорна за тази страница.

