Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Адаптиране на вещни права - Полша
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 подлежат на наследяване, са правото на собственост върху движимо и недвижимо имущество,
правото на дългосрочно ползване, ограничените вещни права, като например поземлените сервитути (включително
правото на собственост върху господстващия имот), ипотеката и залога (включително обезпечените с тях вземания),
правото на собственост върху помещения в жилищна кооперация, правата и задълженията, произтичащи от отношенията
на съседство, ревандикационните и отрицателните искове, иска за обратно изкупуване по член 231 от Гражданския кодекс
(т.е. иска за изкупуване на земята на лице, което е построило сграда или друго съоръжение върху земята на друго лице).
Правото на ползване и личните сервитути не се наследяват.
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?
По правило вещните права се вписват в кадастъра и имотния регистър, които се водят от компетентните районни
съдилища (съдилищата по вписванията) (sądy wieczystoksięgowe). Вписването обаче невинаги е задължително и невинаги
има конститутивно действие. Възможно е например чрез наследяване да се придобие право на собственост върху
помещения в жилищна кооперация, за което не е създаден кадастър и имотен регистър.
Придобито чрез наследяване право на собственост върху недвижимо имущество, за което е създаден кадастър и имотен
регистър, подлежи на вписване в кадастъра и имотния регистър въз основа на подходящ документ, доказващ
правоприемството по отношение на вписания в кадастъра и имотния регистър собственик (завещател). Вписването на
придобитото по наследство право на собственост няма конститутивно действие.
Вписването в кадастъра и имотния регистър е необходимо за учредяването на ипотека. Такова вписване има
конститутивно действие, което означава, че правото възниква при вписването му в кадастъра и имотния регистър.
Вписването в кадастъра и имотния регистър, в който вече е вписано ограничено вещно право, има конститутивно
действие и е условие за действителността на прехвърлянето на правото.
Изброените по-горе права се вписват в кадастъра и имотния регистър по искане на собственика на недвижимото
имущество (сервитутно право на преминаване, придобивна давност) или служебно, например в случай на
административно решение.

Молба за вписване се подава в писмен вид до съда по вписванията, като се използва официален формуляр KW-WPIS.
Формулярите са достъпни на уебсайта на Министерството на правосъдието и в службите по кадастъра и имотния
регистър към районните съдилища.
За да бъде вписано ограничено вещно право върху недвижимо имущество, е достатъчно собственикът да обяви, че
такова право е учредено.
За подаване на молба за вписване на право на собственост, дългосрочно ползване или ограничено вещно право в
кадастъра и имотния регистър се заплаща фиксирана такса от 200 PLN, освен ако не е предвидено друго в специална
разпоредба. Ако молбата се отнася до вписване на дял от право, се начислява част от фиксираната такса,
пропорционално на притежавания дял от правото, чието вписване се желае, като размерът на таксата не може да бъде помалък от 100 PLN.
За молба за вписване в кадастъра и имотния регистър на право на собственост, право на дългосрочно ползване или
право на собственост върху помещения в жилищна кооперация, придобито чрез наследяване, завет или делба на
наследство или прекратяване на неделима съсобственост, се начислява еднократна фиксирана такса от 150 PLN,
независимо от броя на дяловете в тези права. Таксата трябва да бъде платена при подаване на молбата. Молба, за която
се дължи фиксирана такса, която не е надлежно платена, ще бъде върната, без да се отправя покана за такова плащане.
3 Какви са правните последици, свързани с вписването на вещни права?
Ограничените вещни права, вписани в кадастъра и имотния регистър, са защитени от принципа на публичното доверие в
кадастъра и имотния регистър. Ако не бъдат вписани, те се погасяват в случай на придобиване, извършено при спазване
на условията на този принцип. Освен това ограничено вещно право върху недвижимо имущество, което е било вписано в
кадастъра и имотния регистър, ще има предимство пред друго такова право, което не е вписано в регистъра.
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?
Няма специални процедури.
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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