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Zastaw umowny na rzeczy ruchomej

Przed przyst¹pieniemdoomawiania instytucji zastawuna rzeczy rucho-
mej nale¿y przedstawiæ krótk¹ charakterystykê praw rzeczowych.
Tradycyjnie prawa rzeczowemo¿na podzieliæ naw³asno�æ i ograniczo-

ne prawa rzeczowe, przys³uguj¹ce jakiemu� podmiotowi na rzeczy cudzej
(iura in re aliena). Z uwagi jednak nawyodrêbnienie u¿ytkowaniawieczy-
stego, którewkodeksie potraktowane zosta³o jako prawopo�redniemiêdzy
w³asno�ci¹ a ograniczonymi prawami rzeczowymi, mo¿na powiedzieæ, ¿e
zgodnie z systematyk¹ kodeksu cywilnego prawa rzeczowe dzielimy na:
1) w³asno�æ;
2) u¿ytkowanie wieczyste;
3) prawa rzeczowe ograniczone.
W przeciwieñstwie do w³asno�ci, iura in re aliena zapewniaj¹ upraw-

nionemu korzystanie z cudzej rzeczy tylko w okre�lonych przez ustawê
granicach. Uprawnienia przys³uguj¹ce tym podmiotom zosta³y wyliczone
pozytywnie i wyczerpuj¹co.
Kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ praw rzeczowych jest ich skuteczno�æ

erga omnes, oznaczaj¹ca, i¿ na wszystkich podmiotach podlegaj¹cych
danemu systemowi prawnemu spoczywa bierny obowi¹zek niewkraczania
i nieingerowania w sferê uprawnieñ wynikaj¹cych z danego prawa.
Wprawie cywilnymobowi¹zuje równie¿ zasada zamkniêtego katalogu

praw rzeczowych, stanowi¹ca, i¿ podmioty prawa nie mog¹ kszta³towaæ
tre�ci praw rzeczowych, a ustanawiaæ mog¹ tylko takie, które zosta³y
przewidziane przez ustawê. Zamkniêty kr¹g praw rzeczowych nie oznacza
jednak, ¿e chodzi tu tylko o prawa wyra�nie wymienione w kodeksie cy-
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wilnym i innych ustawach jako prawa rzeczowe. Mo¿na tak¿e przypisaæ
charakter prawa rzeczowego jakiemu� prawuwdrodzewyk³adni. Z zasady
tej nie wynikaj¹ równie¿ ¿adne ograniczenia kompetencji ustawodawcy,
gdy¿ mo¿e on istniej¹ce prawa znosiæ, zmieniaæ oraz powo³ywaæ do ¿ycia
nowe.
Obecnie do praw rzeczowych ograniczonych nale¿y zaliczyæ: u¿ytko-

wanie, s³u¿ebno�ci, zastaw, w³asno�ciowe spó³dzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego, spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego, prawo do domu
jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej oraz hipotekê (art. 244 § 1
k.c.). W zale¿no�ci od przyjêtego kryterium podzia³u, ograniczone prawa
rzeczowe mo¿na klasyfikowaæ wwieloraki sposób. Maj¹cym najistotniej-
sze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne znaczenie jest podzia³ ograni-
czonych praw rzeczowych na prawa samoistne oraz prawa akcesoryjne. Te
ostanie powo³ywane s¹ do ¿ycia celem zabezpieczenia oznaczonej wierzy-
telno�ci. Ich wykonanie nastêpuje natomiast poprzez zaspokojenie siê
uprawnionego z cudzej rzeczy bez wzglêdu na to, czyj¹ sta³a siê w³asno-
�ci¹. Do tej kategorii praw zaliczyæ nale¿y zastaw oraz hipotekê1.
Korzeniwspó³czesnej instytucji zastawu szukaæ nale¿ywprawie rzym-

skim, któremu by³y znane trzy jego postacie:
1. Fiducja. D³u¿nik za pomoc¹ mancypacji lub in iure cessio przenosi³

nawierzycielaw³asno�æ przedmiotu, z tymzastrze¿eniem, i¿wierzyciel po
zrealizowaniu zobowi¹zania w³asno�æ tê przeniesie z powrotem na d³u¿-
nika.
Istotnym mankamentem tej instytucji by³ fakt, ¿e wierzyciel jako w³a-

�ciciel rzeczymóg³ ni¹ dowolnie rozporz¹dzaæ, awiêc tak¿e zbyæ.W takiej
sytuacji d³u¿nikowi nie s³u¿y³a skargawydobywczaw stosunku do nabyw-
cy, móg³ on jedynie ¿¹daæ od nieuczciwegowierzyciela odszkodowania za
niedotrzymanie obietnicy sformu³owanej w pactum fiduciae.
2. Pignus, zwany te¿ zastawem rêcznym, powsta³ w okresie przedkla-

sycznym.Tutaj d³u¿nik nie przenosi³w³asno�ci, ale jedynie oddawa³ przed-
miot zastawuwew³adanie faktyczne. Po spe³nieniu �wiadczenia przedmiot
wraca³ do zastawcy. W razie niewyp³acalno�ci d³u¿nika wierzyciel móg³
u¿ywaæ i sprzedaæ przedmiot zastawu wy³¹cznie, gdy przewidywa³a to
dodatkowa umowa.

1 System prawa cywilnego, t. II, pod red. J. Ignatowicza, Warszawa 1977, s. 597-605.
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3. Hypotheca (zastaw umowny)2. Przy tej formie zastawu nie nastêpo-
wa³o przeniesienie posiadania na wierzyciela, który dopiero w razie nie-
spe³nienia zaci¹gniêtego d³ugu móg³ siê zaspokoiæ przez sprzeda¿ przed-
miotu obci¹¿onego hipotek¹. Aby zrealizowaæ to prawo,wierzycielmusia³
wej�æ w posiadanie przedmiotu zastawu. Nastêpowa³o to za pomoc¹ okre-
�lonych �rodkówprawnych, które od czasukodyfikacji edyktupretorskiego,
dokonanej przez Juliana, by³y skuteczne erga omnes3.
W dawnym prawie polskim zastaw s³u¿y³ wierzycielowi do zaspoko-

jenia swojejwierzytelno�ci na cudzej rzeczy. Jego przedmiotemmog³y byæ
wszystkie znajduj¹ce siê w obrocie rzeczy (zarówno ruchome, jak i nieru-
chomo�ci) oraz prawa.Takie ujêcie zastawu obejmowa³o swoim zakresem
zastaw i hipotekê w rozumieniu obecnie obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa.
Tak¹ tre�æma instytucja zastawuuregulowanawprawie austriackim, gdzie
przedmiotem zastawu mo¿e byæ ka¿da rzecz bêd¹ca w obiegu (§ 447 k.c.
austriackiego), przy czym, je¿eli jest to ruchomo�æ, mamy do czynienia z
zastawem rêcznym lub zastawem sensu stricto, gdy natomiast jest to nie-
ruchomo�æ, wówczas u¿ywa siê okre�lenia hipoteka lub zastaw gruntowy
(§ 448 k.c. austriackiego)4.
Na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cej w Polsce regulacji prawnej zasta-

wem nazywamy prawo rzeczowe, przys³uguj¹ce wierzycielowi na cudzej
rzeczy ruchomej dla zaspokojenia jego wierzytelno�ci z pierwszeñstwem
przed innymi wierzytelno�ciami5.
Definicji legalnej zastawu dostarcza nam art. 306 § 1 k.c., który sta-

nowi, i¿ �w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelno�ci mo¿na rzecz
ruchom¹ obci¹¿yæ prawem, na mocy którego wierzyciel bêdzie móg³ do-
chodziæ zaspokojenia z rzeczy bez wzglêdu na to, czyj¹ sta³a siê w³asno-
�ci¹, i z pierwszeñstwem przed wierzycielami osobistymi w³a�ciciela rze-
czy, wyj¹wszy tych, którym z mocy ustawy przys³uguje pierwszeñstwo
szczególne�. Przedmiotem zastawu mog¹ byæ równie¿ prawa, o ile s¹
zbywalne (art. 327 k.c.).

2 Wykszta³ci³a siê pod koniec republiki.
3W. R o zw a d ow s k i,Prawo rzymskie. Zaryswyk³aduwraz zwyborem�róde³,Poznañ

1992, s. 139-140.
4 System prawa..., s. 804-805.
5 W³. R o z w a d o w s k i, Prawo rzymskie..., s. 139.
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Wwy¿ej przytoczonych przepisach kodeks cywilny nie u¿ywa termi-
nów �zastawca� oraz �zastawnik�, chocia¿ w innych artyku³ach to czyni.
Zastawnikiem jest wierzyciel, którego wierzytelno�æ jest zabezpieczona w
formie zastawu. Zastawc¹ natomiast ten, kto, rozporz¹dzaj¹c rzecz¹ jak
w³a�ciciel, daje j¹ w zastaw, a wiêc w tej roli wystêpuje najczê�ciej jej
w³a�ciciel. Zastawca jest najczê�ciej d³u¿nikiem osobistym, niekiedy jed-
nak mog¹ to byæ dwie ró¿ne osoby.
Zastaw, podobnie jak hipoteka, jest form¹ zabezpieczenia rzeczowego.

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, oprócz tych dwóch form zabez-
pieczeñ rzeczowych, mo¿na równie¿ wymieniæ piêæ pozosta³ych. S¹ to:
przeniesienie w³asno�ci ruchomo�ci na zabezpieczenie (art. 155 i 89 k.c.);
z³o¿enie kaucji gotówkowej, przy którym w drodze analogii stosujemy
przepisy o zastawie; przelew wierzytelno�ci dla zabezpieczenia kredytu
(art. 509-517 k.c.); zastrze¿enie prawa w³asno�ci (art. 598 k.c.); a tak¿e
prawo zatrzymania (art. 461 i 496 k.c.)6.
Po�ród zabezpieczeñ rzeczowych najwiêksz¹ rolê odgrywa hipoteka,

która tak jak zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma sa-
modzielnego bytu prawnego, a jej powstanie i istnienie s³u¿y zabezpiecze-
niu �ci�le okre�lonej wierzytelno�ci. Ró¿nice pomiêdzy tymi dwoma pra-
wami ujawniaj¹ siê w przedmiocie obci¹¿enia. Hipoteka jest zawsze
bezpo�rednio albo po�rednio zwi¹zana z nieruchomo�ci¹, podczas gdy
przedmiotem zastawu s¹ ruchomo�ci i prawa inne ni¿ przy hipotece. Ko-
lejn¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e przy tradycyjnej formie zastawu (tzw. zastaw z
posiadaniem) przedmiot zastawu powinien znajdowaæ siê w posiadaniu
zastawnika. Z wydaniem rzeczy zastawnikowi ³¹czy siê jednak wiele
zagadnieñ zarówno natury faktycznej, jak i prawnej, zwi¹zanych z prze-
chowaniem rzeczy, niebezpieczeñstwem jej zniszczenia lub straty etc. Z
tych powodów rozwin¹³ siê zastaw, przy którym zastawca zachowywa³
przedmiot zastawu w swoim posiadaniu (tzw. zastaw bez posiadania)7.
Z powy¿szych uwag wynika, i¿ w zale¿no�ci od przyjêtego kryterium

podzia³u, mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje zastawów:

6 G. B i e n i e k, Zabezpieczenie wierzytelno�ci pieniê¿nych, Praca i Zabezpieczenie
Spo³eczne 1992, nr 10-11, s. 69.

7 System prawa..., s. 803.
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1) ze wzglêdu na przedmiot zastawu:
a) zastaw na rzeczy ruchomej,
b) zastaw na prawach;

2) ze na wzglêdu sposób powstania:
a) zastaw umowny,
b) zastaw ustawowy;

3) ze na wzglêdu na posiadanie przedmiotu zastawu:
a) zastaw z posiadaniem rzeczy,
b) zastaw bez posiadania rzeczy;

4) ze na wzglêdu na sposób ewidencjonowania powstania zastawu:
a) zastaw zwyk³y,
b) zastaw rejestrowy;

5) ze na wzglêdu na ilo�æ rzeczy objêtych przedmiotem zastawu:
a) zastaw na jednej rzeczy ruchomej (lub prawie),
b) zastaw na wielu rzeczach (tzw. zastaw ³¹czny);

6) ze na wzglêdu mo¿liwo�æ pobierania po¿ytków:
a) zastaw z pobieraniem po¿ytków,
b) zastaw bez pobierania po¿ytków8.
Najczê�ciej spotykan¹ w obrocie prawnym form¹ zastawu jest zastaw

umowny � nazywany zwyk³ym. Jak sama nazwawskazuje, powstaje on na
podstawie umowy zawartej miêdzy w³a�cicielem rzeczy a wierzycielem.
Jest to umowa kauzalna. Jej kauzalno�æ przejawia siê w uzale¿nieniu
wa¿no�ci umowyod istnienia iwa¿no�ci jej przyczynyprawnej, jak¹w tym
wypadku jest wystêpuj¹ca przy stosunkach zabezpieczaj¹cych causa ca-
vendi9.
W pewnych jednak wypadkach zastaw mo¿e powstaæ na podstawie

umowy, w której stron¹ jest osoba nieuprawniona do rozporz¹dzania rze-
cz¹, gdy¿ zgodnie z art. 309 k.c. przepisy o nabywaniu w³asno�ci rzeczy
ruchomej od osoby nieuprawnionej do rozporz¹dzania ni¹ stosuje siê od-
powiednio do ustanowienia zastawu. Ustawodawca, odwo³uj¹c siê do dys-

8 Rozró¿nienie powy¿sze nie ma charakteru zamkniêtego, podajê je za: Z.K. N o w a -
k o w s k i, Prawo rzeczowe � zarys wyk³adu, Warszawa 1980, s. 221-222.

9 Kodeks cywilny � komentarz, t. 1 pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1997, s.
510.
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pozycji art. 169 k.c., ustala zasadê, i¿ warunkami koniecznymi obci¹¿enia
rzeczy prawem zastawu s¹:
1) zawarcie umowy z zastawnikiem;
2) wydanie rzeczy przez osobê nieuprawnion¹wierzycielowi, chyba ¿e

rzecz znajduje siê w jego dzier¿eniu;
3) dobrawiarawierzyciela, istniej¹canie tylkowchwili zawarciaumowy,

ale tak¿e w chwili, w której wierzyciel uzyska³ detencjê rzeczy;
4) trzyletni up³yw czasu od chwili zgubienia, skradzenia lub utraty,

je¿eli rzecz zosta³a przez w³a�ciciela zgubiona, skradziona mu lub utraco-
na, chyba ¿e zastawion¹ rzecz¹ s¹ pieni¹dze lub dokumenty na okaziciela10.
Wzawartej pomiêdzy stronami umowie oustanowienie zastawupowin-

ny znajdowaæ siê nastêpuj¹ce elementy: oznaczenie wierzytelno�ci, któr¹
zabezpiecza zastaw; okre�lenie, kto jest wierzycielem, a kto d³u¿nikiem;
okre�lenie, jak wysoka jest wierzytelno�æ, któr¹ zabezpiecza ustanowiony
zastaw11.Umowa taka jest czynno�ci¹ prawn¹ rozporz¹dzaj¹c¹, która wy-
wo³uje bezpo�rednie skutki w prawach maj¹tkowych stron. Rozporz¹dze-
nie dokonane przez zastawcê polega na obci¹¿eniu przedmiotu zastawu.
Umowa ta jest umow¹ rzeczow¹, poniewa¿ wywo³uje skutki rzeczowe w
postaci pochodnego powstania ograniczonego prawa rzeczowego. Podlega
ona ogólnym przepisom o czynno�ciach prawnych. W zwi¹zku z powy¿-
szym nale¿y zauwa¿yæ, i¿ skuteczno�æ umowy rzeczowej o ustanowienie
zastawu mo¿e byæ uzale¿niona od warunku lub terminu, przy czym mog¹
tu znale�æ zastosowanie wszelkie rodzaje warunków i terminów, a wiêc
zarówno zawieszaj¹ce, jak i rozwi¹zuj¹ce.Dziêki temu skuteczno�æ zabez-
pieczenia mo¿e zostaæ ograniczona czasowo, co w pewnych sytuacjach
mo¿emieæ do�æ du¿e praktyczne zastosowanie.Nale¿y przy tympamiêtaæ,
i¿ mo¿liwo�ci tej nie mo¿na myliæ z dopuszczalnym na podstawie art. 306
§ 2 k.c. zabezpieczeniem wierzytelno�ci przysz³ej lub warunkowej, albo-
wiemwierzytelno�æ takamo¿e byæ zabezpieczona bezwarunkowymzasta-
wem12.

10 Tam¿e, s. 514.
11 G.M a n i c k a - G o ³ ê b i o w s k a, Prawne formy zabezpieczenia kredytów � za-

staw, Monitor Prawniczy 1995, nr 9, s. 284.
12 J. S k ¹ p s k i, Umowa zastawnicza, Nowe Prawo 1967, nr 4, s. 487-488.
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Przepisy kodeksu cywilnego nie przewiduj¹ ¿adnej szczególnej formy
dla umowy zastawniczej, jednak¿e winna ona byæ sporz¹dzona w formie
pisemnej dla celówdowodowych (ad probationem), wówczas gdywarto�æ
zabezpieczenia wierzytelno�ci lub przedmiotu zastawu przenosi 2.000 z³.
(art. 74 i 75 k.c.).W zwi¹zku z powy¿szymwy³ania siê pytanie, czy skutki
wynikaj¹ce z niezachowania formy pisemnej ad probationem odnosz¹ siê
tylko do stron czynno�ci prawnej (tzn. zastawcy i zastawnika), czy te¿
dzia³aj¹ one równie¿wzglêdemosób trzecich.Na gruncie kodeksowymart.
74 § 1 k.c. nie daje podstawy do ograniczenia skutków niezachowania
formy pisemnej tylko w stosunku do osób trzecich. Wprost przeciwnie,
zachodziw¹tpliwo�æ, czy osoba trzeciamo¿e przeciwstawiæ siê prowadze-
niu dowodu ze �wiadków i z przes³uchania stron na okoliczno�æ ustano-
wienia zastawu. Je¿eli jednak forma pisemna mia³aby przy zastawie ode-
graæ jak¹� pozytywn¹ rolê, to powinna ona wywo³ywaæ skutki równie¿ w
stosunku do osób trzecich. Przepis art. 74 k.c. nie nasuwa natomiast ¿adnej
w¹tpliwo�ci co do tego, i¿ wymaganie formy pisemnej dla celów dowodo-
wych odnosi siê do stron umowy zastawniczej. Zastawca w toku procesu
zastawniczego (o realizacjê zastawu) bêdzie wiêcmóg³ sprzeciwiæ siê pro-
wadzeniu dowodu z przes³uchania �wiadków i stron na okoliczno�æ usta-
nowienia zastawu, je¿eli nie zosta³a dochowana forma pisemna13.
Niezale¿nie od zawarcia umowy, z zastrze¿eniem wyj¹tków przewi-

dzianych w ustawie, konieczne jest wydanie rzeczy, które z jednej strony
ma spowodowaæ utratê po stronie zastawcy bezpo�redniego w³adania rze-
cz¹, tak aby nie móg³ on jej zniszczyæ lub ni¹ rozporz¹dzaæ z naruszeniem
praw zastawnika (art. 309 i 170 k.c.), a z drugiej ma ono spowodowaæ
powstanie posiadania po stronie zastawnika14.
Pod terminem �wydanie rzeczy� nale¿y rozumieæ ka¿dy akt prowadz¹-

cy dow³adania rzecz¹ przez zastawnika lub okre�lon¹ osobê trzeci¹.Takim
aktemmo¿e byæ traditio longamanu, a wiêcwydanie rzeczy z rêki do rêki,
np. wrêczenie kluczy, dokumentów, czy te¿ umieszczenie na rzeczy odpo-
wiednich napisów; a tak¿e traditio brevi manu, gdy zastawnik jest ju¿
dzier¿ycielem zastawionej rzeczy, a odpowiednie postanowienie umowne
zamienia jedynie dotychczasowew³adanie, na w³adanie stanowi¹ce posia-

13 Tam¿e, s. 488-490.
14 Z.K. N o w a k o w s k i, Prawo rzeczowe..., s. 227.
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danie zale¿ne. Zasadê tê statuuje art. 307 § 2 k.c. Natomiast spe³nienie
warunków przewidzianychw art. 349 ( tzw. constitutum possessorium) nie
jest wydaniem rzeczy w rozumieniu art. 307 k.c.W takimwypadku prawo
zastawu nie mo¿e powstaæ15.
Przy zawieraniu umowy zastawuwy³ania siê równie¿ kwestia ustalenia

kryteriumwarto�ci prawa zastawu.Mog³oby siêwydawaæ, i¿ s¹ dowyboru
dwie mo¿liwo�ci: kwota albo warto�æ (przy roszczeniach niepieniê¿nych)
zabezpieczonej wierzytelno�ci czy warto�æ przedmiotu zastawu. Jednak¿e
¿adna z tych ocen nie nadaje siê do samodzielnego stosowania, gdy¿ czêsto
niska wierzytelno�æ zostaje zabezpieczona (faktycznie tylko czê�ciowo)
przedmiotem o stosunkowo ma³ej warto�ci. Dlatego te¿ przy obliczaniu
warto�ci prawa przy ustanawianiu zastawu nale¿y braæ pod uwagêwarto�æ
obci¹¿enia rzeczy, albowiem w tym wypadku rozporz¹dzenie polega w³a-
�nie na obci¹¿eniu przedmiotu ograniczonymprawemrzeczowym.Warto�æ
za� tego obci¹¿enia mo¿na obliczyæ przy uwzglêdnieniu stosunku pomiê-
dzywarto�ci¹ zastawionej rzeczy awysoko�ci¹ (warto�ci¹)wierzytelno�ci.
Je¿eli warto�æ oddanego w zastaw przedmiotu jest ni¿sza od wysoko�ci
(warto�ci) wierzytelno�ci, to decydowaæ bêdzie warto�æ rzeczy. Natomiast
w sytuacji odwrotnej, gdy warto�æ rzeczy przewy¿sza wysoko�æ (warto�æ)
wierzytelno�ci � decydowaæ bêdziewysoko�æ (warto�æ)wierzytelno�ci.W
pewnych jednakwypadkachmusi byæ brana pod uwagêwy³¹czniewarto�æ
rzeczy, w szczególno�ci w razie zabezpieczenia wierzytelno�ci o nie usta-
lonej jeszcze wysoko�ci (np. przysz³ej), je¿eli strony jednocze�nie jeszcze
nie oznaczy³y kwotowo granic zabezpieczenia przez wymienienie pewnej
sumy16.
Przy okre�laniu warto�ci rzeczy celowe jest jej obejrzenie, zbadanie jej

stanu najlepiej przy udziale specjalisty. Przy bardziejwarto�ciowychprzed-
miotachwycena powinna byæ dokonana przez rzeczoznawcê.Wycena taka
jest jednak do�æ droga i znacznie zwiêksza koszty ustanowienia zabezpie-
czenia. Inn¹ metod¹ okre�lenia warto�ci rzeczy jest ustalenie jej warto�ci
woparciu o cenê nabycia (dotyczy to jednak tylko przedmiotównowych)17.

15 S. G r z y b o w s k i, Prawo cywilne � zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976, s.
188.

16 Por. J. S k ¹ p s k i, Umowa zastawnicza..., s. 499.
17 Szerzej: Z. O s a d a, M.P.W ê d r y c h o w s k i, Zabezpieczenie sp³aty po¿yczek,

kredytów i gwarancji bankowych, Warszawa 1996, s. 65.
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Na skutek ustanowienia zastawu powstaj¹ dla zastawcy i zastawnika
ró¿ne prawa i obowi¹zki. Zastawnik ma prawo do posiadania rzeczy, z
wyj¹tkiem sytuacji, gdy ustanowiono zastaw,wydaj¹c rzecz osobie trzeciej
(art. 307 k.c.).Wzwi¹zku z tym, poza ochron¹windykacyjn¹ i negatoryjn¹
(art. 251 w zw. z art. 222 k.c.), s³u¿y mu jako posiadaczowi ochrona
posesoryjna (art. 344, 343 i 336 k.c.)18. Ochrona w drodze roszczenia win-
dykacyjnego i negatoryjnego ma charakter obiektywny, to znaczy, i¿ o
powstaniu wy¿ej wymienionych roszczeñ decyduje sam fakt naruszenia
praw wynikaj¹cych z zastawu. Przys³uguj¹ one zatem uprawnionemu nie-
zale¿nie od psychicznego nastawienia sprawcy naruszenia. O powstaniu
wiêc roszczenia windykacyjnego i negatoryjnego decyduje stan przedmio-
towy (obiektywny), a nie podmiotowa ocena postêpowania osoby, która
naruszy³a cudze prawa.
Roszczeniewindykacyjne (rei vindicatio) okre�la art. 222 § 1 k.c., który

stanowi, i¿ �w³a�ciciel mo¿e ¿¹daæ od osoby, która w³ada faktycznie jego
rzecz¹, a¿eby rzecz zosta³a mu wydana, chyba ¿e osobie tej przys³uguje
skutecznewzglêdemw³a�ciciela uprawnienie dow³adania rzecz¹�.Termin
przedawnienia tego roszczeniawodniesieniu do rzeczy ruchomychwynosi
10 lat.
Roszczenie negatoryjne (actio negatoria) zosta³o uregulowane w art.

222 § 2 k.c. w nastêpuj¹cy sposób: �Przeciwko osobie, która narusza w³a-
sno�æ w inny sposób ani¿eli przez pozbawienie w³a�ciciela faktycznego
w³adztwanad rzecz¹, przys³ugujew³a�cicielowi roszczenie o przywrócenie
stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeñ�.
Roszczenie to mo¿e i�æ w dwóch kierunkach: uprawniony mo¿e ¿¹daæ

przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechania naruszeñ. Sto-
sownie do okoliczno�ci, uprawnionemu przys³uguje jedno albo drugie z
tych roszczeñ lub obydwa ³¹cznie. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem
polega tak¿e na usuniêciu skutków naruszenia.
Ze wzglêdu na bezwzglêdny charakter praw rzeczowych ograniczo-

nych, do których zalicza siê zastaw, wszystkie te roszczenia s¹ skuteczne
nie tylko wzglêdem osób trzecich, ale i wzglêdem w³a�ciciela rzeczy ob-
ci¹¿onej19.

18 System prawa..., s. 812.
19 J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 160-161 i 195.
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Z faktu naruszenia posiadania powstaj¹ dla zastawnika roszczenia o
tzw. przywrócenie posiadania (posesoryjne). Ustawa przewiduje dwie
postacie ochrony posiadania: ochronê przez samego posiadacza (art. 434
k.c.) oraz ochronê w drodze s¹dowej (art. 344 k.c.).
Ochrona w³asna posiadacza mo¿e przybraæ dwojak¹ postaæ:
1) obrony koniecznej (art. 343 § 1 k.c.),
2) dozwolonej samopomocy (art. 343 § 2 k.c.).
Ad 1) Obronê konieczn¹ posiadacz mo¿e zastosowaæ wówczas, gdy

chodzi o odparcie samowolnego naruszenia posiadania, a wiêc wmomen-
cie, gdy posiadacz przychwyci naruszaj¹cego jego posiadanie niejako na
gor¹cymuczynku.
Ad 2) Dozwolona samopomoc wchodzi w rachubê ju¿ po naruszeniu

posiadania. Jest ona dopuszczalna, gdy zostan¹ spe³nione dwa warunki:
zachodzi niebezpieczeñstwo niepowetowanej straty i musi ona nast¹piæ
natychmiast, tzn. bezpo�rednio po dokonaniu naruszenia. Posiadacz rzeczy
mo¿ewtakimwypadkuzastosowaæwszelk¹�niezbêdn¹� samopomoc, tak¿e
�rodki przymusu osobistego, byleby tylko nie pozostawa³y one w dyspro-
porcji z zamierzonym celem.
O ile wiêc obrona konieczna ma na celu zapobie¿enie naruszeniu po-

siadania, o tyle samopomoc zmierza do przywrócenia ju¿ naruszonego
posiadania.
Z ochrony s¹dowej natomiast posiadacz mo¿e skorzystaæ w ka¿dym

wypadku naruszenia posiadania. Ochrona taka przys³uguje mu wówczas,
gdy inna osoba (nie wy³¹czaj¹c w³a�ciciela rzeczy) naruszy³a samowolnie
jego posiadanie (art. 344 § 1 k.c.). O samowolnym naruszeniu posiadania
mo¿emy mówiæ w sytuacji, gdy osoba wkraczaj¹ca w sferê cudzego po-
siadania nie jest do tego uprawniona, a wiêc czyni to bezprawnie.
Naruszenie posiadania mo¿e przybraæ postaæ pozbawienia posiadania

albo zak³ócenia posiadania. Przez pozbawienie posiadania (wyzucie z
posiadania) nale¿y rozumieæ takie dzia³anie, którego skutkiem jest utrata
przez posiadacza w³adztwa nad rzecz¹. Z zak³óceniem posiadania mamy
do czynienia wówczas, gdy nastêpuje wtargniêcie w sferê w³adztwa posia-
dacza, które jednak go tego w³adztwa nie pozbawia.
Ze wzglêdu na to, i¿ w drodze roszczeñ posesoryjnych chronione jest

nie prawo, ale stan faktyczny, a wiêc mamy tu do czynienia z ochron¹ o
charakterze wyj¹tkowym, ustawodawca ogranicza dochodzenie tych rosz-
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czeñ krótkim i rygorystycznym terminem. Zgodnie z dyspozycj¹ art. 344
§ 2 k.c., roszczenie posesoryjne wygasa, je¿eli nie bêdzie dochodzone w
ci¹gu roku od chwili naruszenia posiadania. Termin ten nie jest terminem
przedawnienia, gdy¿wmy�l art. 117 § 2 k.c. up³yw terminu przedawnienia
nie powodujewyga�niêcia roszczenia, a tylko brakmo¿liwo�ci jego docho-
dzenia. Jest to wiêc tzw. termin prekluzyjny (zawity)20.
Drugim prawem zastawnika przechowuj¹cego przedmiot zastawu jest

prawo do wydatków i nak³adów po³¹czonych z nale¿ytym przechowywa-
niem rzeczy, wraz z odsetkami, tak jak przechowawca (art. 318, 842 i 314
k.c.)21. Obowi¹zkiem zastawnika przechowuj¹cego rzecz wierzyciela jest
czuwanie nad t¹ rzecz¹. Zgodnie z art. 318 k.c., powinien on czuwaæ tak
jak przechowuj¹cy rzecz zawynagrodzeniem22, tzn. odpowiadaæ za pogor-
szenie siê stanu rzeczy. Nie wolno mu równie¿ u¿ywaæ rzeczy, chyba ¿e
jest to niezbêdne do jej utrzymania. Je¿eli natomiast zastawnik dokona³
nak³adów na rzecz, do których nie by³ zobowi¹zany, stosuje siê odpowied-
nio przepisy o prowadzeniu cudzych sprawbez zlecenia (art. 752-757 k.c.).
W szczególno�ci musz¹ to byæ nak³ady uzasadnione. Uzyskanie zwrotu
poniesionych z tego tytu³u wydatków jest w zasadzie niemo¿liwe, o ile
czynione to by³o wbrew woli zastawcy.
Napodstawie art. 322§1k.c. roszczenia zastawcyonaprawienie szkody

z powodu pogorszenia siê rzeczy oraz roszczenia zastawnika przeciwko
zastawcy o zwrot nak³adów przedawniaj¹ siê z up³ywem roku od dnia
zwrotu rzeczy. Zastawnik ma tak¿e roszczenie do zastawcy o dokonanie
zwolnienia go z zobowi¹zañ zaci¹gniêtych przez niego w celu nale¿ytego
przechowania rzeczy (art. 842 k.c., por. art. 392 k.c.).
Kolejnym prawem jest prawo do pobierania po¿ytków przez zastaw-

nika, o ile z umowy nie wynika nic innego, jednak¿e z obowi¹zkiem za-
liczenia ich na wierzytelno�æ i zwi¹zane z ni¹ roszczenia (art. 319 k.c.).
Artyku³ powy¿szy dotyczy po¿ytków naturalnych, cywilnych oraz po¿yt-
ków prawa. Po¿ytkami naturalnymi rzeczy s¹ takie jej p³ody i inne od³¹-
czone od niej czê�ci sk³adowe, jakiewed³ug zasad prawid³owej gospodarki
stanowi¹ normalny dochód z rzeczy (art. 53 § 1 k.c.). Po¿ytkami cywilnymi

20 Tam¿e, s. 285-287 i 290.
21 Z.K. N o w a k o w s k i, Prawo rzeczowe..., s. 224.
22 Przechowanie normuj¹ przepisy art. 835-845 k.c.
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rzeczy s¹ natomiast dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku
prawnego (art. 53 § 2 k.c.). Dochody te mog¹ przybraæ zarówno postaæ
pieniê¿n¹, jak i niepieniê¿n¹. Za� po¿ytkami prawa s¹ dochody, które prawo
toprzynosi zgodnie ze swymspo³eczno-gospodarczymprzeznaczeniem(art.
54 k.c.).
Przy zastawie zwyk³ym mo¿na braæ pod uwagê jedynie po¿ytki natu-

ralne rzeczy. Po¿ytki te, je¿eli strony umowy tak wyra�nie postanowi³y,
mog¹ byæ równie¿ przedmiotem zastawu. W takim wypadku czynno�æ
polegaj¹ca na od³¹czeniu od rzeczy jej po¿ytków (art. 53 k.c.) doprowadzi
do powstania zastawu ³¹cznego23.
Zastawnikowi przys³uguje równie¿ prawo do zaspokojenia siê z rzeczy

� z w³a�ciwym pierwszeñstwem � gdy wierzytelno�æ jest wymagalna (art.
306, 321 k.c. oraz art. 313 k.c.).
Jak to wynika z wy¿ej wymienionych praw, umowa o ustanowienie

zastawu obok uprawnieñ rzeczowych powoduje powstanie szeregu rosz-
czeñ o charakterze obligacyjnymmiêdzy zastawc¹ a zastawnikiem. Rosz-
czeñ tych zastawcamo¿e dochodziæ za pomoc¹ powództwa o �wiadczenie,
skierowanego osobi�cie przeciwko zastawnikowi (tzw. actio pigneraticia
directa), zastawnik natomiast przy pomocy analogicznego powództwa
przeciwko zastawcy (tzw. actio pigneraticia contraria). Z roszczeniami
tego typu spotykamy siê w art. 318, 319, 320, 321 § 1 i 322 k.c. Stosunki
obligacyjne ³¹cz¹ ka¿doczesnego w³a�ciciela obci¹¿onej rzeczy z ka¿do-
czesnymzastawnikiem.Nie przechodz¹ one na nowegow³a�ciciela rzeczy,
ani te¿ na nowego zastawnika w sytuacji przeniesienia wierzytelno�ci
zabezpieczonej zastawem (art. 323 § 1 k.c.), chyba ¿e jednocze�nie nast¹pi
przejêcie d³ugu lub przelew wierzytelno�ci24.
Zastawnik oprócz praw ma równie¿ pewne obowi¹zki, a mianowicie:
1. Zastawnik jest obowi¹zany czuwaæ nad rzecz¹ oddan¹ mu w zastaw

stosownie do przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem (art. 318 i
835-844 k.c.).
2. Je¿eli rzecz obci¹¿ona zastawem przynosi po¿ytki, zastawnik powi-

nien � przy braku odmiennej umowy � pobieraæ je i zaliczaæ na poczet

23 Kodeks cywilny..., s. 520.
24 J. S k ¹ p s k i, Umowa zastawnicza..., s. 492-493.
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wierzytelno�ci i zwi¹zanych z ni¹ roszczeñ. Po wyga�niêciu zastawu zo-
bowi¹zany jest z³o¿yæ zastawcy rachunek (art. 319 k.c.).
Przepis powy¿szy nie jest reminescencj¹ dawniej dozwolonego tzw.

zastawu antychretycznego, polegaj¹cego na zabezpieczeniuwierzytelno�ci
przez ustanowienie u¿ytkowania rzeczy przynosz¹cej po¿ytki, jest on je-
dynie konsekwencj¹ w³adania przez zastawnika obci¹¿on¹ rzecz¹25.
3. Zastawnik powyga�niêciu zastawupowinien zwróciæ rzecz zastawcy

(art. 318 zd. 2 k.c.).
Zastawca, jako druga strona umowy zastawniczej, posiada nastêpuj¹ce

prawa:
1.Zastawcanie bêd¹cyd³u¿nikiemmo¿e, niezale¿nie od zarzutów, które

przys³uguj¹muosobi�cie przeciwko zastawnikowi, podnie�æ zarzuty, jakie
przys³uguj¹ d³u¿nikowi, jak równie¿ i te, których d³u¿nik zrzek³ siê po
ustanowieniu zastawu (art. 315 k.c.). Jednak¿e zastawnik mo¿e dochodziæ
zaspokojenia z rzeczy obci¹¿onej zastawem, bez wzglêdu na ograniczenie
odpowiedzialno�ci d³u¿nika wynikaj¹ce z przepisów prawa spadkowego
(art. 316 oraz 1031 § 2 k.c.).
2. Zastawca mo¿e sprzedaæ rzecz lub w inny sposób zbyæ albo dodat-

kowo j¹ obci¹¿yæ. Niewa¿ne jest zastrze¿enie, przez które zastawca zo-
bowi¹zuje siê wzglêdem zastawnika, i¿ nie dokona zbycia lub obci¹¿enia
rzeczy przed wyga�niêciem zastawu (art. 311 i 306 k.c.).Wpraktyce ¿ycia
codziennego mo¿na jednak spotkaæ w umowach zastawu wprowadzenie
postanowienia sprzecznego z tre�ci¹ art. 311 k.c. Sytuacjê tak¹ mo¿na
uzasadniæ z jednej strony nieznajomo�ci¹ prawa przez strony umowy za-
stawniczej, z drugiej natomiast wzglêdami psychologicznymi. Zastawnik,
wprawdzie zdaj¹c sobie sprawê z niewa¿no�ci takiego zastrze¿enia, i tak
decyduje siê na jego umieszczenie, maj¹c nadziejê, i¿ zastawca zastosuje
siê raczej do umowy ni¿ do bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cej normy prawa.
Praktyka taka jest zmoralnego punktuwidzenia naganna, zmierza bowiem
do wprowadzenia zastawcy w b³¹d co do przys³uguj¹cych mu uprawnieñ.
Zastrze¿enie, o którym tumowa, jest oczywi�cie niewa¿ne, ale samaumowa
w pozosta³ym zakresie pozostaje wa¿na i wywo³uje skutki prawne26.

25 St. G r z y b o w s k i, Prawo cywilne..., s. 191.
26 Z. O s a d a, M.P.W ê d r y c h o w s k i, Zabezpieczenie sp³aty..., s. 69.
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3. Je¿eli rzecz obci¹¿ona zastawemzostaje nara¿onanautratê lubuszko-
dzenie, zastawcamo¿e ¿¹daæ b¹d� z³o¿enia rzeczy do depozytu s¹dowego,
b¹d� zwrotu rzeczy za jednoczesnym ustanowieniem innego zabezpiecze-
nia wierzytelno�ci, b¹d� te¿ sprzeda¿y rzeczy. W tym ostatnim wypadku
zastaw przechodzi na uzyskan¹ cenê, która powinna byæ z³o¿ona do depo-
zytu s¹dowego (art. 321 k.c.).
4. Zastawca mo¿e ¿¹daæ zwrotu rzeczy, gdy zastaw wygas³ (art. 318

k.c.).


