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Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia siê zastawnika
z zastawu zwyk³ego

� wnioski de lege lata i de lege ferenda

Od wej�cia w ¿ycie dekretu z dnia 11.10.1946 r. o prawie rzeczowym1

regu³¹ zaspokojenia zastawnika z zastawu zwyk³ego na rzeczach rucho-
mych by³o s¹dowe postêpowanie egzekucyjne. Zastaw taki powstawa³ w
drodzeumowymiêdzyzastawc¹ (w³a�cicielemrzeczy) i zastawnikiem(wie-
rzycielem) oraz przez wydanie rzeczy zastawnikowi. Przepis art. 262 pr.
rzecz. okre�la³, ¿e �je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, zaspokojenie zastaw-
nika nastêpuje w drodze egzekucji s¹dowej. Umowa przeciwna by³a nie-
wa¿na�. Jednak przepis art. 263 pr. rzecz. wprowadza³ w tym zakresie
wyj¹tek, stanowi¹c, ¿e �je¿eli przedmiotem zastawu s¹ rzeczy zamienne,
maj¹ce cenê targow¹ lub gie³dow¹, mo¿na siê umówiæ, ¿e w razie niedo-
konania zap³aty w terminie przejd¹ one na w³asno�æ zastawnika w odpo-
wiedniej ilo�ci wed³ug cen z dnia, w którym termin ten up³yn¹³�. Nadto,
dekret o prawie rzeczowym zawiera³ regulacjê zastawu antychretycznego,
stanowi¹c w art. 264, ¿e �je¿eli rzecz oddana w zastaw przynosi³a po¿ytki,
zastawnikmo¿ewgranicach prawid³owej gospodarki pobieraæ je na poczet
wierzytelno�ci zabezpieczonej oraz zwi¹zanych z ni¹ roszczeñ. Po wyga-
�niêciu zastawu obowi¹zany jest zdaæ zastawcy rachunek�.
Regulacja dekretu o prawie rzeczowym zawiera³a zatem dwa rozwi¹-

zania dotycz¹ce zaspokojenia siê zastawnika. Po pierwsze, zaspokojenie

1 Dz.U. z 1946 r. Nr 57, poz. 319; zm.: Dz.U. z 1950 r. Nr 34, poz. 312.
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mog³o nast¹piæ w drodze egzekucji s¹dowej (zasada). Po drugie, zaspoko-
jenie mog³o nast¹piæ tak¿e w inny sposób, je¿eli przewidywa³a to ustawa
(wyj¹tek). Sam dekret o prawie rzeczowym, w art. 263 i 264, przewidywa³
mo¿no�æ pozaegzekucyjnego zaspokojenia zastawnika. W tym ostatnim
wypadku chodzi³o tak¿e o zastaw bankowy, który zosta³ uregulowany w
art. 253 pr. rzecz., a tak¿e w art. 38 ustawy o Narodowym Banku Polskim
z dniem 2.12.1958 r.2 oraz w art. 19 ustawy z dnia 13.06.1960 r. o prawie
bankowym3 .Mimo powstania tego zastawu banki stosowa³y powszechnie
przew³aszczenie na zabezpieczenie, a praktyka zaczê³a ulegaæ zmianie
dopiero po wej�ciu w ¿ycie kodeksu cywilnego4.
Oprócz zastawuzwyk³ego i bankowegowprowadzonegonamocywy¿ej

przytoczonych przepisów, a¿ do chwiliwej�ciaw ¿ycie kodeksu cywilnego
z 1964 r. obowi¹zywa³y w polskim prawie przepisy o zastawach rejestro-
wych pochodz¹ce z okresu przedwojennego. I tak, by³y to przepisy ustawy
o rejestrowym zastawie rolniczym, o rejestrowym zastawie drzewnym, o
rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych oraz o
zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach. Mimo ¿e zosta³y one
utrzymane w mocy art. VIII przepisów wprowadzaj¹cych dekret o prawie
rzeczowym i prawo o ksiêgachwieczystych, to powej�ciuw ¿ycie dekretu
nieodegra³y ju¿wiêkszej roliwnowychwarunkachgospodarczych.Zpunktu
widzenia aktualnych rozwa¿añ nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e przepisy te
zawiera³y ciekawe sposoby pozaegzekucyjnego zaspokojenia zastawnika.
W zwi¹zku z tym warto je pokrótce omówiæ.
Przepisy reguluj¹ce realizacjê rejestrowego prawa zastawu z ustawy z

dnia 15.06.1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach5
przewidywa³y, ¿e zastawnikmo¿e zaspokoiæ swoj¹wierzytelno�æ zmaszyn
i aparatów, bêd¹cych przedmiotem zastawu, je¿eli d³u¿nik zalega z zap³at¹
przynajmniej dwóch kolejnych rat sumy zabezpieczonej zastawem, chyba
¿e umowa stanowi inaczej. W tym celu zastawnik móg³ zg³osiæ wniosek
do komornika o odebranie rzeczy posiadaczowi przedmiotów zastawu i o
ich sprzedanie przez licytacjê publiczn¹ (art. 26 ust. 1).Wniosek powinien

2 Dz.U. z 1958 r. Nr 72, poz. 356.
3 Dz.U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 z pó�n. zm.
4 J. S k ¹ p s k i, Przew³aszczenie na zabezpieczenie, SC 1961, t. XIII-XIV, s. 310.
5 Dz.U. z 1939 r. Nr 60, poz. 394.
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byæpoprzedzonypisemnymzagro¿eniemd³u¿nikowi licytacyjn¹ egzekucj¹
roszczenia (art. 26 ust. 2). Je¿eli pierwsza licytacja nie da³a rezultatu z
powodu braku licytantów lub z powodu tego, ¿e nikt nie zaofiarowa³ ceny
wy¿szej ni¿ wywo³ania, wierzyciel móg³ z³o¿yæ wniosek o ponown¹ licy-
tacjê albo ¿¹daæ przej�cia przedmiotu zastawu na w³asno�æ w cenie nie
ni¿szej ni¿ 1/2 ceny ich nabycia przez d³u¿nika, ujawnionej w rejestrze lub
w cenie ustalonej przez bieg³ego, powo³anego przez komornika (art. 33).
W takimwypadkuwierzyciel mia³ prawo zaliczenia swojej wierzytelno�ci
na poczet ceny (art. 34).
Ustawa z dnia 28.04.1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na

pojazdach mechanicznych6 przewidywa³a natomiast istnienie dwóch praw
rzeczowych: zastrze¿enia prawa w³asno�ci i rejestrowego prawa zastawu.
Oba te prawa rzeczowe zabezpiecza³y wierzytelno�æ z tytu³u ceny pojazdu
mechanicznego. Sposób zaspokojenia zosta³ uregulowany jednakwspólnie
dla tych dwóch postaci praw w rozdziale V ustawy, zatytu³owanym �Re-
alizacja rejestrowych praw rzeczowych�. Zgodnie z art. 35 ustawy, kupiec
rejestrowy, któremu s³u¿y³o rejestrowe prawo rzeczowe na poje�dzie
mechanicznym,w przypadku zalegania przez innego kupca z zap³at¹ przy-
najmniej dwóch rat umówionej ceny, móg³ ¿¹daæ wydania pojazdu, cho-
cia¿by znajdowa³ siê u osoby trzeciej. Na wniosek wierzyciela, któremu
przys³ugiwa³o zastrze¿enie prawa w³asno�ci, komornik odbiera³ rzecz po-
siadaczowi. Je¿eli d³u¿nik nie zap³aci³ zaleg³ych rat w terminie dwóch
tygodni, to komornikwydawa³ rzeczwierzycielowi.Odebranie rzeczy by³o
uwa¿ane za odst¹pienie od umowy sprzeda¿y. Je¿eli za� wierzycielowi
przys³ugiwa³o rejestrowe prawo zastawu, wówczas móg³ zg³osiæ wniosek
do komornika o odebranie rzeczy i o sprzedanie jej w drodze licytacji pu-
blicznej. I tutaj, podobnie jak w przypadku zastrze¿enia prawa w³asno�ci,
je¿eli d³u¿nik w terminie dwóch tygodni nie zap³aci³ rat, wówczas komor-
nik sprzedawa³ pojazd przez licytacjê publiczn¹. Do sprzeda¿y przez licy-
tacjê publiczn¹ stosowa³o siê odpowiednio przepisy art. 510 § 2, art. 512
i 513 kodeksu handlowego.
Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika przewidywa³a tak-

¿e ustawa z dnia 17.03.1928 r. o prawie bankowym7. Ustawa ta umo¿li-

6 Dz.U. z 1938 r. Nr 31, poz. 317.
7 Dz.U. z 1928 r. Nr 34, poz. 321.
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wia³a ustanawianie zastawuna rzeczach ruchomychwcelu zabezpieczenia
kredytu krótkoterminowego, ale fakt powstania zastawu winien byæ odno-
towany w ksiêdze bankowej. Uproszczony sposób zaspokojenia siê banku
wprzypadkuniesp³acenia po¿yczkiw terminie przewidywa³ art. 47 ustawy.
Bankowi w takimwypadku przys³ugiwa³o prawo sprzeda¿y zastawionych
przedmiotów przez maklera lub przez licytacjê. Przed przyst¹pieniem jed-
nak do sprzeda¿y bank powinien wezwaæ d³u¿nika listem poleconym do
zaspokojenia przypadaj¹cej od niego nale¿no�ci w terminie co najmniej 15
dni od daty wezwania. W razie gdy d³u¿nik w tym terminie nie zap³aci³
nale¿no�ci, bank móg³ przyst¹piæ do sprzeda¿y przedmiotu zastawu.
Pozosta³e przepisy reguluj¹ce rejestrowe zastawy: drzewny8 i zastaw

rolniczy9 przewidywa³y zaspokojenie zastawnika wy³¹cznie w drodze
egzekucji s¹dowej, gwarantuj¹c zastawnikom pierwszeñstwo w podziale
sumy uzyskanej z egzekucji.
Nale¿y dodaæ, ¿e tak¿e kodeks handlowy z 1934 r. zawiera³ przepisy

o zastawie. Przepis art. 507 k.h. stanowi³, ¿e zastaw jest handlowy, je¿eli
ma za przedmiot rzeczy ruchome lub papiery warto�ciowe, a ustanowienie
zastawu jest czynno�ci¹ handlow¹ dla obu stron. Sposób zaspokojenia siê
zastawnika z przedmiotu zastawu handlowego zosta³ uregulowany w art.
509 i 510 k.h. W braku zap³aty wierzyciel, który chcia³ zaspokoiæ siê z
zastawu, obowi¹zany by³ listem poleconym zagroziæ zastawcy sprzeda¿¹,
chyba ¿e zagro¿enia nie da³o siê uzyskaæ. Sprzeda¿ mog³a jednak nast¹piæ
po up³ywie dwóch tygodni od daty zagro¿enia, a je¿eli nie uda³o siê do-
rêczyæ d³u¿nikowi tego zagro¿enia � oddatywymagalno�ci zabezpieczonej
wierzytelno�ci, przed up³ywem za� terminówpowy¿szych tylkowówczas,
gdyby zw³oka narazi³a zastawcê na szkodê (art. 509). Sprzeda¿ mog³a byæ
przeprowadzona na ¿¹danie wierzyciela przez notariusza lub komornika,
a je¿eli przedmiot zastawu dopuszczony by³ do obrotu gie³dowego, tak¿e
przez przysiêg³egomaklera gie³dowego. Sprzeda¿ odbywa³a siê na licytacji
publicznej, bez oszacowania i nie mia³y tu zastosowania przepisy kodeksu
postêpowania cywilnego.Do zastawcy jednak nale¿a³ obowi¹zekwys³ania

8 Ustawa z dnia 14.03.1932 r. o rejestrowym zastawie drzewnym (Dz.U. z 1932 r. Nr
31, poz. 317).

9 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928 r. o rejestrowym
zastawie rolniczym (Dz.U. z 1928 r. Nr 38, poz. 360).
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zawiadomienia o miejscu i terminie licytacji, chyba ¿e zw³oka grozi³a nie-
bezpieczeñstwem. Je¿eli przedmiotem zastawu handlowego by³y przed-
mioty maj¹ce cenê gie³dow¹ lub targow¹, sprzeda¿ dokonywana by³a z
wolnej rêki po kursie dnia, a sprzeda¿ licytacyjn¹ stosowano tylko wów-
czas, gdy sprzeda¿ z wolnej rêki nie da³a rezultatu (art. 510 § 2 k.h.). Do
sprzeda¿y licytacyjnej czy zwolnej rêki zastawnik zastawuhandlowegonie
potrzebowa³ tytu³u egzekucyjnego. Je¿eli jednak tytu³ taki ju¿ mia³, móg³
domagaæ siê tak¿e zaspokojenia wed³ug przepisów k.p.c.10
Jak widaæ z tego krótkiego omówienia sposobów zaspokajania siê

zastawnika na podstawie przepisów o zastawie zwyk³ym i ró¿nych typów
zastawu rejestrowego oraz zastawu handlowego i bankowego, zawsze ist-
nia³y regulacje pozwalaj¹ce zastawnikowi zaspokoiæ swoj¹ wierzytelno�æ
poza s¹dowympostêpowaniemegzekucyjnymwwiêkszym lubmniejszym
stopniu.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przepisy obowi¹zuj¹ce do chwili wej�cia w

¿ycie kodeksu cywilnego przewidywa³y pozaegzekucyjne sposoby zaspo-
kojenia zastawnika tylkow przypadku zastawu, którego celem by³o zabez-
pieczenie wierzytelno�ci powsta³ych w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci
handlowej (zastawhandlowy, zastaw rejestrowynamaszynach i aparatach,
rejestrowe prawo rzeczowe, zastaw bankowy dla zabezpieczenia kredytu
krótkoterminowego). Wy¿ej wymienione zastawy przewidywa³y jako za-
sadê pozaegzekucyjne zaspokojenie zastawnika. Odmiennie tê kwestiê
uregulowano w dekrecie o prawie rzeczowym. Zasad¹ sta³o siê zaspoko-
jenie siêzastawnikawdrodzes¹dowegopostêpowaniaegzekucyjnego, chyba
¿e ustawa stanowi³a inaczej.Wyj¹tki ustawowe zawarte by³y ju¿w samym
dekrecie. Jednak z tych wyj¹tkówmo¿na wnosiæ, ¿e mia³y one zastosowa-
nie dla ka¿dego wypadku ustanowienia zastawu na rzeczach ruchomych,
a zatem niezale¿nie od tego, czy wierzytelno�æ wynika z prowadzonej
dzia³alno�ci handlowej, czy z obrotu powszechnego. Mo¿na siê jedynie
zastanawiaæ, czy sformu³owanie zawartewart. 263 pr. rzecz.: �je¿eli przed-
miotem zastawu s¹ rzeczy zamienne, maj¹ce cenê targow¹ lub gie³dow¹�,
nie wskazuje, ¿e ten sposób zaspokojenia jest zarezerwowany tylko dla
obrotu profesjonalnego. Nie ma natomiast ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e tzw.

10 M. A l l e r h a n d, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. 739 i nast.
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zastaw antychretyczny móg³ mieæ zastosowanie do obrotu powszechnego
i profesjonalnego.
Kodeks cywilny z 1964 r. wprowadzi³ podobn¹ regulacjê, je�li chodzi

o sposoby zaspokojenia siê zastawnika z rzeczy ruchomej bêd¹cej przed-
miotem zastawu zwyk³ego, jak w dekrecie o prawie rzeczowym. Przepis
art. 312 k.c. stanowi, ¿e zaspokojenie siê zastawnika z rzeczy obci¹¿onej
nastêpujewed³ug przepisówo s¹dowympostêpowaniu egzekucyjnym (za-
sada). Taka tre�æ przepisu zosta³a jednak ustalona dopiero ustaw¹ z dnia
23.08.1996 r.11 Do dnia wej�cia w ¿ycie tej ustawy, czyli do 28.12.1996 r.,
przepis art. 312 k.c. zawiera³ jeszcze jedno zdanie, a mianowicie, ¿e �sta-
tuty instytucji kredytowych mog¹ wprowadziæ inny tryb zaspokojenia za-
stawnika�. Takie uregulowanie stanowi³o przywilej dla instytucji kredyto-
wych, czyli przede wszystkim dla banków, które mog³y przewidywaæ
zaspokojenie siê z przedmiotu zastawu zwyk³ego czy te¿ bankowego w
inny sposób, ani¿eliwdrodze s¹dowegopostêpowania egzekucyjnego.Wa-
runkiem uruchomienia innego sposobu zaspokojenia roszczeñ banku z
zastawu by³o przewidzenie takiego uprawnienia w statucie banku. Zwykle
banki regulowa³y te kwestiê tak, ¿e je¿eli kredyt nie zostanie sp³acony w
terminie ustalonym w umowie, bank móg³ � na mocy pe³nomocnictwa
udzielonego mu przez zastawcê � sprzedaæ rzecz w imieniu zastawcy lub
przej¹æ rzecz na w³asno�æ w celu zatrzymania jej przez bank, zbycia w
drodze umowy, licytacji, przetargu lub na gie³dzie czy te¿ obci¹¿enia jej.
Je¿eli przedmiot zastawu stanowi³a wiêcej ni¿ jedna rzecz lub je¿eli

przedmiot zastawuby³ podzielny, bankmóg³wed³ug swegowyboru przej¹æ
niektóre z tych rzeczy lub czê�æ przedmiotu zastawu. Przejêcie nastêpowa-
³opoprzezwydanie jej bankowi12. Je¿eli zastawcamimootrzymaniao�wiad-
czenia banku o przejêciu rzeczy na w³asno�æ oraz ¿¹dania wydania ban-
kowi rzeczy odmawia³ jej wydania, wówczas bank mia³ prawo do ¿¹dania
odebrania rzeczy obci¹¿onej zastawemnapodstawie przepisówoegzekucji
�wiadczeñ niepieniê¿nych, jednak¿e podstaw¹ takiego ¿¹dania nie móg³
byæ tytu³ egzekucyjny pochodz¹cy od banku.

11 Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542.
12 I. H e r o p o l i t a ñ s k a,Zabezpieczeniewierzytelno�ci banku,Warszawa1996, s. 301

i nast.
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Uprawnienie banków do pozaegzekucyjnego zaspokojenia siê z przed-
miotu zastawu poddawano krytyce w doktrynie. Zarzucano mu przede
wszystkim, ¿e zastrze¿eniew statucie banku lub innej instytucji kredytowej
klauzuli przepadku na bank przedmiotu zastawu jest sprzeczne z zakazem
wynikaj¹cym z art. 313 k.c., który to zakaz dotyczy wszystkich postaci
zastawów (tak¿e bankowego)13.
Ustawodawca pozbawi³ banki i inne instytucje kredytowe mo¿liwo�ci

zaspokajania siê w inny sposób ni¿ w drodze s¹dowego postêpowania
egzekucyjnego, jak wspomniano, ustaw¹ z dnia 23.08.1996 r., która mia³a
przygotowaæ grunt prawny dla ustawy z dnia 6.12.1996 r. o zastawie re-
jestrowymi i rejestrze zastawów14. Ta ostatnia ustawa przewidywa³a po-
wstanie nowego zabezpieczenia � zastawu rejestrowego � miêdzy innymi
na rzeczach ruchomych, na podstawie którego zastawnik mo¿e zaspokoiæ
swoj¹ wierzytelno�æ w inny sposób, ani¿eli w drodze s¹dowego postêpo-
waniaegzekucyjnego.Ustawa tawesz³aw¿yciedopierozdniem1.01.1998 r.
W ten sposób powsta³a w¹tpliwo�æ, czy banki i inne instytucje kredytowe
na podstawie dawnego brzmienia art. 312 k.c. (zdanie drugie) mog³y za-
spokajaæ swoj¹ wierzytelno�æ z zastawu zwyk³ego lub bankowego (na
podstawie dawnego art. 308 k.c.) w okresie miêdzy 28.06.1997 r. a
1.01.1998 r.Zgodnie z art. 50ust. 1ustawyozastawie rejestrowymi rejestrze
zastawów, zastaw ustanowiony na podstawie art. 308 k.c. wygasa³ z up³y-
wem 3 miesiêcy od dnia wej�cia w ¿ycie ustawy. Na wniosek zastawnika,
z³o¿ony w terminie 3 miesiêcy od dnia wej�cia w ¿ycie niniejszej ustawy
(ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów), zastaw bankowy
podlega³wpisowi do rejestru zastawówprowadzonegona podstawie niniej-
szej ustawy i przekszta³ca³ siê w zastaw rejestrowy. Czy jednak w takim
wypadku, gdy umowa o ustanowieniu zastawu bankowego przewidywa³a
pozas¹dowe sposoby zaspokojenia siê zastawnika na mocy delegacji z art.
312 k.c., zastaw rejestrowy powsta³y w wyniku przekszta³cenia móg³ byæ
zaspokojony poza s¹dowym postêpowaniem egzekucyjnym?
W kwestii tej istnieje pogl¹d, wed³ug którego, zgodnie z wyk³adni¹

systemow¹ i funkcjonaln¹, przekszta³cenie zastawu bankowego w zastaw
rejestrowy nie polega na utrzymaniu dotychczasowego zabezpieczenia, a

13 G. T r a c z, F. Z o l l, Przew³aszczenie na zabezpieczenie, praktyka, konstrukcja, do-
puszczalno�æ, przedmiot, Kraków 1996, s. 113.

14 Dz.U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703.
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jedynie na uprawnieniu zastawnika do powstania nowego zabezpieczenia
� zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowypowstanie bowiemw trybie art.
50 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przez wpis do
rejestru. Wpis bêdzie mia³ charakter konstytutywny. Przyjêcie odmiennej
koncepcji prowadzi³oby do niepewno�ci innychwierzycieli co do istnienia
zastawu oraz tego, czy zastaw bankowy wpisany do rejestru zastawów
rejestrowych uzyskiwa³by pierwszeñstwo zgodnie z regu³¹ z art. 310 k.c.
Rozwi¹zanie takie jest dopuszczalne tylko w stosunku do zastawów na
prawach, które do 1.01.1998 r. tak¿e nie by³y, podobnie jak dawniej za-
stawy bankowe, ujawniane, a które utrzymaj¹ skuteczno�æ po dniuwej�cia
w ¿ycie ustawy o zastawie rejestrowym. Sytuacjê tê, braku jawno�ci za-
stawu na prawach, mo¿e ³agodziæ nieco obowi¹zek sporz¹dzenia umowy
zastawniczej z dat¹ pewn¹, a tak¿e odpowiedzialno�æ zastawcy za z³o¿enie
nieprawdziwych o�wiadczeñ woli15.
T. Stawecki stwierdzi³, ¿e po przekszta³ceniu zastawu z bankowego na

rejestrowy, zastawy rejestrowe ustanawiane na podstawie art. 50 ustawy
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów bêd¹ ubo¿sze ni¿ zastawy
bankowe. Ustawa nie zezwala bowiem, aby wewnioskach owpis zastawu
rejestrowego zamieszczano dopuszczalne pod rz¹dami art. 312 k.c. przed
zmian¹ z dnia 23.08.1996 r. pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia za-
stawnika. Wed³ug tego autora, powy¿sza zmiana wesz³a w ¿ycie dnia
27.12.1996 r., pó�niej uprawnienia bankówwynikaj¹ce z przepisu art. 312
k.c. wygas³y16.
Jednak mo¿liwy jest tak¿e inny pogl¹d. W¹tpliwo�ci dotycz¹ dwóch

kwestii. Po pierwsze, czy jest mo¿liwe zaspokojenie pozaegzekucyjne
wierzytelno�ci zabezpieczonej przez zastaw bankowy, gdy zastaw powsta³
przed dniem wej�cia w ¿ycie ustawy z dnia 23.08.1996 r. Po drugie, czy
dopuszczalne jest zaspokojenie wierzytelno�ci zabezpieczonej zastawem
bankowym, gdy zastawpowsta³ powej�ciuw¿ycie tej ustawy.Napocz¹tku
nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ do ustawy z dnia
23.08.1996 r. przepisów przej�ciowych, które rozstrzyga³yby powy¿sze
w¹tpliwo�ci. W pierwszym wypadku, wobec braku przepisów przej�cio-
wych, bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny.

15 T. S t a w e c k i, [w:] Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komen-
tarz, Warszawa 1997, s. 157 i nast.

16 Ibidem, s. 158-159.
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Art. XLV ustawy z dnia 23.04.1964 r. stanowi bowiem, ¿e do zastawu
rejestrowego istniej¹cego w dniu wej�cia w ¿ycie kodeksu cywilnego sto-
suje siê przepisy dotychczasowe. Dlatego w dalszym ci¹g skuteczny jest
zastaw bankowy powsta³y przed dniem 28.12.1996 r. i umo¿liwiaj¹cy
zastawnikowi zaspokojenie jego wierzytelno�ci z pominiêciem s¹dowego
postêpowania egzekucyjnego. Natomiast w przypadku drugim, umowy
zastawnicze zawarte po wej�ciu w ¿ycie nowej ustawy nie mog¹ dotyczyæ
postanowieñumo¿liwiaj¹cychpozaegzekucyjne zaspokojenie zastawnika17.
Nie ma natomiast w¹tpliwo�ci, ¿e je¿eli banki lub inne instytucje kre-

dytowezabezpieczy³y swoj¹wierzytelno�æ zastawemzwyk³ymna rzeczach
ruchomych iprzewidzia³ymo¿liwo�æpozaegzekucyjnegozaspokojeniawie-
rzytelno�ci, zgodnie z art. 312 k.c. w brzmieniu sprzed 27.12.1996 r., to
uprawnienia banków wynikaj¹ce z ich statutów wygas³y po 27.12.1996 r.
Od tego momentu zastawnik z zastawu zwyk³ego na rzeczach ruchomych
mo¿e zaspokoiæ siê pozaegzekucyjnie tylko na podstawie art. 319 k.c. i 313
k.c. Przepis art. 319 k.c. powtarza regu³ê z art. 264 pr. rzecz., amianowicie,
�je¿eli rzecz obci¹¿ona zastawem przynosi po¿ytki, zastawnik powinien,
w braku odmiennej umowy, pobieraæ je i zaliczaæ na poczet wierzytelno�ci
i zwi¹zanych z ni¹ roszczeñ. Po wyga�niêciu zastawu obowi¹zany jest
z³o¿yæ zastawu obowi¹zany jest z³o¿yæ zastawcy rachunek�.
Przepis art. 313 k.c. przewiduje, ¿e �je¿eli przedmiotem zastawu s¹

rzeczy maj¹ce okre�lon¹ przez zarz¹dzenie w³a�ciwego organu pañstwo-
wego cenê sztywn¹, mo¿na siê umówiæ, ¿e w razie zw³oki z zap³at¹ d³ugu
przypadn¹ one w odpowiednim stosunku zastawnikowi na w³asno�æ za-
miast zap³aty, wed³ug ceny z dnia wymagalno�ci wierzytelno�ci zabezpie-
czonej�. Przepis ten dotyczy jednak nie istniej¹cej ju¿ sytuacji. Przepisy
bowiem, które reguluj¹ ceny sztywne, nale¿¹ obecnie do rzadko�ci (chodzi
tu oczywi�cie o ceny urzêdowe). Jednak¿e art. 313 k.c., na gruncie prze-
pisów o zastawie zwyk³ym, stanowi przyk³ad umowy o przepadek, czyli
lex commissoria. Pojêcie ceny sztywnej wyja�nia te¿ przepis art. 537 k.c.
Wa¿ne jest jednakw tymprzepisie, ¿e okre�la onmoment bêd¹cy podstaw¹
do ustalenia ceny sztywnej. Decyduj¹ce znaczenie bêdzie tu mia³a chwila
wymagalno�ci wierzytelno�ci zabezpieczonej. Nieco podobny przepis ist-

17 J. G o ³ a c z y ñ s k i, Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie francuskim i prawie
polskim, KPP 1999, z. 3, s. 552.
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nia³ w dekrecie o prawie rzeczowym.Artyku³ 263 pr. rzecz. odwo³ywa³ siê
jednak tylko sytuacji, gdy przedmiotem zastawu by³y rzeczy zamienne, a
zatem� jakby�my jedzisiaj nazwali � rzeczyoznaczone tylko codogatunku
(rzeczy oznaczone tylko rodzajowo), oraz gdy mia³y one ustalon¹ cenê
gie³dow¹ lub targow¹.Wówczas strony umowy zastawniczej mog³y umó-
wiæ siê o przepadek tych rzeczy na w³asno�æ zastawnika w razie niesp³a-
cenia wierzytelno�ci w terminie. Termin przepadku jest taki sam, jak w art.
313 k.c. Jednak przepis art. 263 pr. rzecz. móg³ mieæ daleko wiêksze
zastosowanie, poniewa¿ nie uzale¿nia³ dopuszczalno�ci zawarcia umowy
o przepadek od istnienia ceny sztywnej. Nale¿y uznaæ, ¿e gdyby takie
rozwi¹zanie zosta³o ponownie przyjêtewkodeksie cywilnymwmiejsce art.
313 k.c., tomog³oby byæ powszechnie stosowane.Ustawodawcawustawie
o zastawie rejestrowym uzna³ trafno�æ takiego rozwi¹zania, dopuszczaj¹c
umowêoprzepadek rzeczy.Przepis art. 23ustawystanowi, ¿e �je¿eli umowa
zastawnicza przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przej�cia na
w³asno�æ rzeczy obci¹¿onych zastawem rejestrowymwystêpuj¹cychwob-
rocie towarowym, warto�æ przejêtych rzeczy ustala siê na podstawie �red-
niej ceny tych rzeczy z dnia przejêcia�. Jak widaæ, rozwi¹zanie przyjête
w tej ustawie jest jeszcze bardziej liberalne. Warunkiem bowiem dopusz-
czalno�ci zawarcia umowy o przepadek jest tylko okoliczno�æ, czy rzeczy
bêd¹ce przedmiotem zastawu znajduj¹ siê w powszechnym obrocie towa-
rowym (res in commercio).Warto�æ rzeczy ustala siê na podstawie �redniej
ich warto�ci z dnia przejêcia. Dzieñ przejêcia zostaje natomiast ustalony
na podstawie art. 22 ustawy. Przej�cie rzeczy na w³asno�æ zastawnika
nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez zastawnika o�wiadczenia o przejêciu
przedmiotu naw³asno�æ. Z³o¿enie takiego o�wiadczenia powinno nast¹piæ
na pi�mie, po uprzednim zawiadomieniu zastawcy o zamiarze przejêcia
przedmiotu zastawu.
Wed³ug kodeksu cywilnego, w przypadku zastawu zwyk³ego zaspoko-

jenie wierzytelno�ci zabezpieczonej zastawemmo¿e nast¹piæ tylko w dro-
dze s¹dowego postêpowania egzekucyjnego, z dwomawyj¹tkami dotycz¹-
cymi zastawu antychretycznego � art. 319 k.c. i dopuszczalnej umowy o
przepadek z art. 313 k.c. Pojawia siêw zwi¹zku z tympytanie, czy dopusz-
czalne jest porozumienie miêdzy zastawc¹ a zastawnikiem, na mocy któ-
rego w chwili niesp³acenia wierzytelno�ci w terminie przedmiot zastawu
przejdzie na w³asno�æ zastawnika, tytu³em zaspokojenia wierzytelno�ci, w
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innymwypadkuni¿ okre�lonywart. 313k.c.Dla ilustracji problemumo¿na
pos³u¿yæ siêwzorcowymi umowami stosowanymi przez lombardy.Otó¿w
jednymwzorcu umownymzastrze¿ono, ¿e je¿eli po¿yczkobiorca nie zwró-
ci po¿yczki w terminie, to po up³ywie jednego dnia zastaw przechodzi na
w³asno�æ lombardu.
Nale¿y przede wszystkim rozwa¿yæ, czy zastrze¿enie w umowie za-

stawniczej klauzuli o przepadek w innych warunkach ni¿ wymienione w
art. 313 k.c. nie jest obej�ciem przepisów o zaspokojeniu siê zastawnika
z zastawu. Obej�cie przepisów ustawy stanowi jedn¹ z podstaw okre�lo-
nych w przepisie art. 58 k.c. niewa¿no�ci czynno�ci prawnych. Obej�cie
przepisówustawy (in fraudem legis) polega na dokonaniu czynno�ci praw-
nej zgodnej z prawem, jednak w celu osi¹gniêcia skutku sprzecznego z
prawem18. Niektórzy autorzy staraj¹ siê zdefiniowaæ pojêcie obej�cia prze-
pisów ustawy jako sprzeczno�æmiêdzywol¹ wewnêtrzn¹ a jej przejawem.
I tak, obej�cie przepisówustawy zachodziwtedy, gdy przejawwoli zmierza
do wywo³ania skutku prawnego dozwolonego przez prawo, a wola we-
wnêtrzna d¹¿y do wywo³ania skutku zabronionego19. W koñcu istnieje te¿
pogl¹d, ¿e obej�cie przepisów ustawy zachodzi wówczas, gdy czynno�æ
jest dokonywana w celu osi¹gniêcia skutku zabronionego przez ustawê,
niezale¿nie od tego, czy strony mia³y zamiar jej obej�cia20.
Przychylaj¹c siê do tego ostatniego pogl¹du, nale¿y stwierdziæ, ¿e prze-

pisy kodeksu cywilnego dotycz¹ce sposobu zaspokojenia siê zastawnika z
przedmiotu zastawu maj¹ charakter bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy. Nie jest
zatem dopuszczalne poszukiwanie innych sposobów zaspokojenia siê za-
stawnika, ni¿ to przewiduj¹ przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy te do-
puszczaj¹ mo¿liwo�æ zawarcia umowy o przepadek rzeczy na w³asno�æ
zastawnika w sytuacji niesp³acenia d³ugu w terminie tylko w jednym
wypadku. Mianowicie z tre�ci art. 313 k.c. wynika, ¿e umowa taka jest
dopuszczalna, �je¿eli przedmiotem zastawu s¹ rzeczy maj¹ce okre�lon¹

18 A.Wo l t e r, Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej,Warszawa 1986, s. 291; K. P i a -
s e c k i, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, s. 71; odmiennie Z. R a -
d w a ñ s k i, [w:] SystemPrawaCywilnego, t. I,Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ód�
s. 516.

19 T. Z i e l i ñ s k i, Niewa¿no�æ czynno�ci sprzecznych z ustaw¹ w prawie cywilnym,
RPEiS 1967, nr 2, s. 78.

20 S. S z e r, Prawo cywilne, czê�æ ogólna, Warszawa 1967, s. 358.
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przez zarz¹dzenie w³a�ciwego organu pañstwowego cenê sztywn¹�. Tylko
w takim wypadku strony mog¹ umówiæ siê, ¿e w razie zw³oki z zap³at¹
d³ugu rzeczy przypadn¹ (w odpowiednim stosunku) zastawnikowi na w³a-
sno�æ zamiast zap³aty, wed³ug ceny z dnia wymagalno�ci wierzytelno�ci
zabezpieczonej.Acontrarionale¿ywnosiæ, ¿ew innychwypadkachumowa
o przepadek nie jest dopuszczalna.
Zastrze¿enie umowne o podobnej tre�ci, dokonane przez strony przed

nadej�ciem terminu wymagalno�ci wierzytelno�ci, mo¿emieæ jednak inne
znaczenie, a mianowicie przej�cie w³asno�ci przedmiotu zastawu na w³a-
sno�æ wierzyciela nie spowoduje wyga�niêcia zabezpieczenia albo bêdzie
mia³o na celu wzmocnienie pozycji wierzyciela. W pierwszym wypadku
zastrze¿enie umownebêdzie oddzia³ywa³o dyscyplinuj¹co na d³u¿nika (po-
dobnie jak kara umowna), w drugim za� strony umowy zastawniczej prze-
kszta³c¹ zastaw w przew³aszczenie na zabezpieczenie. Jednak zarówno w
pierwszym, jak i w drugim wypadku wol¹ stron nie nast¹pi³oby jeszcze
zaspokojenie wierzyciela21. Natomiast umowa o przej�cie w³asno�ci tytu-
³em zaspokojenia wierzytelno�ci zabezpieczonej zastawem jest umow¹ o
przepadek, o której mowa w art. 313 k.c.22
W innym wzorcu umownym stosowanym przez lombardy po¿yczko-

biorca udziela po¿yczkodawcy pe³nomocnictwa do sprzeda¿y rzeczy od-
danej w zastaw. W podobnej sprawie wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w
uchwale z dnia 15.06.1999 r. III CZP17/99, OSNCP1999, nr 11, poz. 186.
W tej sprawie lombard, udzielaj¹c po¿yczki, zabezpieczy³ swoj¹ wierzy-
telno�æ o zwrot po¿yczki zastawem zwyk³ym, którego przedmiotem by³
syntezator cyfrowy. Na mocy umowy zastawu lombard by³ upowa¿niony
przez po¿yczkobiorcê do sprzeda¿y rzeczy wwypadku niewywi¹zania siê
zobowi¹zkuzwrotupo¿yczki.S¹d rejonowyuzna³, ¿e stronyzawar³yumowê
lombardow¹, która jest umow¹nienazwan¹, podobn¹ dokomisu.Odpowia-
daj¹c na pytanie prawne s¹du okrêgowego, czy umowa lombardowa jest
umowa nienazwan¹, zawieraj¹c¹ elementy ró¿nych stosunków prawnych
(zastawu na rzeczach ruchomych z upowa¿nieniem zastawnika do sprze-
da¿y rzeczy w wypadku niesp³acenia po¿yczki w terminie ewentualnie
umowy komisu), oraz czy nie nale¿a³oby zastosowaæ przepisów o s¹do-

21 T. T r a c z, F. Z o l l, op. cit., s. 108-109.
22 J. S k ¹ p s k i, Rzeczowe formy zabezpieczania wierzytelno�ci (z wy³¹czeniem hipo-

teki),[w:]Ksiêga pami¹tkowa ku czci Prof. Dybowskiego, Studia Iuridica XXI/1994, s. 143.
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wym postêpowaniu egzekucyjnym dla zaspokojenia siê zastawnika, S¹d
Najwy¿szy uzna³, ¿e umowa lombardowa jest umow¹nienazwan¹, pozwa-
laj¹c¹w³a�cicielowi lombardu na sprzedanie pozostawionej rzeczy i zaspo-
kojenie siê z uzyskanej ceny.
Na tle rozpatrywanej sprawynale¿y stwierdziæ, ¿e nie jest dopuszczalne

zastrze¿enie w umowie zastawu zaspokojenie siê zastawnika przez sprze-
da¿ rzeczy obci¹¿onej, na podstawie udzielonego przez zastawcê pe³no-
mocnictwa.Womawianej sytuacji upowa¿nienie zastawnika do sprzeda¿y
rzeczy obci¹¿onej w razie niewywi¹zania siê d³u¿nika z zobowi¹zania
stanowi czynno�æ prawn¹ maj¹c¹ na celu obej�cie ustawy, a w szczegól-
no�ci przepisów kodeksu cywilnego o sposobie zaspokojenia siê zastaw-
nika.Gdybybowiemdopu�ciæ tak¹mo¿liwo�æ, to inniwierzyciele d³u¿nika
nie mogliby uczestniczyæ w podziale sumy uzyskanej z egzekucji przed-
miotu zastawu. Takie zatem postêpowanie jest tak¿e sprzeczne z przepi-
sami kodeksu postêpowania cywilnego, okre�laj¹cymi kolejno�æ uczestnic-
twa wierzycieli w podziale sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1025 k.p.c.).
Z tego punktu widzenia nie jest tak¿e dopuszczalne umówienie siê

zastawcy i zastawnika, ¿e w miejsce obowi¹zku np. sp³aty po¿yczki, z
którego to obowi¹zkuwynika zabezpieczona zastawemwierzytelno�æ, za-
stawca przeniesie na zastawnika w³asno�æ rzeczy obci¹¿onej (datio in
solutum). Powy¿sze postanowienie umowne, dokonane poup³ywie terminu
wymagalno�ci sp³aty po¿yczki, a zmierzaj¹ce bezpo�rednio do zaspokoje-
nia zastawnika, nale¿a³oby oceniæ jakomaj¹ce na celu obej�cie art. 313 k.c.
i z tego powodu niewa¿ne. Takie zaspokojenie siê zastawnika nie by³oby
zawarte w umowie zastawniczej, a zatem z tego punktu widzenia nie sta-
nowi³oby jeszcze klauzuli przepadku rzeczy, jednak prowadzi³oby do
wy³¹czenia s¹dowegopostêpowania egzekucyjnego i tymsamympokrzyw-
dzenia innych wierzycieli23.

23 A. R om a n, Umowa o przepadek na tle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów, Rejent 1998, nr 9, s. 102-103. Autor porusza ciekaw¹ kwestiê umówienia siê
stron umowy zastawniczej zastawu rejestrowego o datio in solutum po wpisie umowy do
rejestru. Zdaniem tego autora, w takim przypadku osoby trzecie nie mia³yby �wiadomo�ci
o ustanowieniu innego sposobu zaspokojenia siê wierzyciela. Zatem mo¿na by mówiæ o
naruszeniu praw osób trzecich, co mog³oby powodowaæ bezskuteczno�æ wzglêdn¹ (art. 59
k.c. oraz art. 527 k.c.) ewentualnie nawet niewa¿no�æ bezwzglêdn¹ (art. 58 § 1 i 2 k.c.).
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Wracaj¹c do stanowiska zawartego w uchwale S¹du Najwy¿szego z
dnia 15.06.1999 r., nale¿y stwierdziæ, ¿e nie mo¿namówiæ o umowie lom-
barodwej jako o umowie nienazwanej24. Lombardy bowiem zajmuj¹ siê
dzia³alno�ci¹ polegaj¹c¹ na udzielaniu po¿yczek pod zastaw. Zatem u¿y-
waj¹ dwóch znanych prawu polskiemu konstrukcji prawnych: stosunku
obligacyjnego wynikaj¹cego, z zawartej umowy po¿yczki oraz prawa rze-
czowegoograniczonego, jakim jest zastawna rzeczach ruchomych. Zastaw
stanowi tylko �rodek zabezpieczenia wierzytelno�ci z tytu³u udzielonej
po¿yczki, nie mo¿na zatem przypisywaæ mu innych funkcji, ni¿ wynika to
z przepisów kodeksu cywilnego. Nadto, skoro strony umowy zastawniczej
wyra�nie kszta³tuj¹ swój stosunek prawny, maj¹cy na celu zabezpieczyæ
wierzytelno�ci jako zastaw, a przedmiotem zabezpieczenia jest rzecz ru-
choma, to mamy do czynienia z typowym przyk³adem zastawu zwyk³ego,
którego powstanie jest uzale¿nione od wydania rzeczy zastawnikowi. W
zwi¹zku z tym, do powo³anego w ten sposób zabezpieczenia nale¿y sto-
sowaæbezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy o zaspokojeniu siê zastawnika.
Waktualnej sytuacji normatywnej zastawna rzeczach ruchomych, który

ma za przedmiot ruchomo�ci, nie mo¿e byæ wiêc atrakcyjnym sposobem
zabezpieczenia wierzytelno�ci wobec niemo¿no�ci stosowania pozaegze-
kucyjnych sposobów zaspokojenia, oczywi�cie z wy¿ej wymienionymi
wyj¹tkami. Skuteczno�æ tego zabezpieczenia nie jest wysoka zw³aszcza
dlatego, ¿ewierzytelno�æ zabezpieczona tymprawemnie korzysta ze szcze-
gólnego pierwszeñstwa w zaspokojeniu siê przed innymi wierzytelno�cia-
mi. Regu³a z art. 306 k.c., i¿ �zastawnik bêdzie móg³ dochodziæ zaspoko-
jenia z rzeczy bez wzglêdu na to, czyj¹ sta³a siê w³asno�ci¹ i z pier-
wszeñstwemprzedwierzycielami osobistymi rzeczy�, doznaje powa¿nego
ograniczenia. Ju¿ sam przepis art. 306 k.c. in fine stanowi, ¿e �uprawnienie
wierzyciela do zaspokojenia siê z rzeczy z pierwszeñstwem mo¿e byæ
ograniczone na rzecz tych wierzycieli, którym z mocy ustawy przys³uguje
pierwszeñstwo szczególne�. W tej kwestii decyduj¹ce znaczenie ma prze-
pis art. 1025 k.p.c., który umo¿liwia zastawnikowi (zastawu zwyk³ego)

Dalej id¹cy skutek jest uzasadniony jawno�ci¹ rejestru zastawów oraz zaufaniem do reje-
stru. Skoro okre�lony tryb zaspokojenia zosta³ wpisany do tego rejestru, wszyscy uczestnicy
obrotu mieli prawo liczyæ na zachowanie tego trybu.

24 E. G n i e w e k, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 15.06.1999 r. III CZP
17/99, OSN 2000, nr 2, s. 73.
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zaspokoiæ swoj¹ wierzytelno�æ z sumy uzyskanej z egzekucji tej rzeczy
dopierow szóstej kolejno�ci. Nadto przepis art. 20 ust. 1 ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów wprowadza dodatkowe uprzywilejowa-
nie zastawu rejestrowego, tak¿e w stosunku do zastawu zwyk³ego. Usta-
wodawca uzna³ zatem, ¿e zastaw zwyk³y jest prawem s³abszym ni¿ zastaw
rejestrowy i skarbowy (ten ostatni jest tak¿e wpisywany do rejestru pro-
wadzonegoprzezurzêdy skarbowe).Napowy¿sz¹kwestiê, nieuzasadnione-
go dyskryminowania zastawu zwyk³ego wobec zastawu rejestrowego,
zwrócono ju¿ uwagêw literaturze przedmiotu. F. Zoll stawia nawet pytanie
o racje, które zadecydowa³y o tym, ¿e w przypadku zastawu rêcznego
wy³¹cznymsposobemzaspokojeniawierzytelno�ci jest s¹dowepostêpowa-
nie egzekucyjne, awierzytelno�ci zabezpieczone tymzastawems¹ umiesz-
czone w szóstej grupie nale¿no�ci podlegaj¹cych zaspokojeniu zgodnie z
art. 1025 § 1 k.p.c., skoro ustawa o zastawie rejestrowym dopuszcza
uprzywilejowanie zastawników przezmo¿liwo�æ pozas¹dowego zaspoko-
jenia wierzytelno�ci. Autor twierdzi, ¿e takie uprzywilejowanie mog³oby
mieæ ewentualnie uzasadnienie, gdyby zastaw rejestrowy mia³ charakter
obustronnie profesjonalny albo przynajmniej kr¹g podmiotów zawê¿ony
by³by jedynie do przedsiêbiorców. W takim wypadku, zdaniem autora,
istniej¹ce ró¿nice mo¿na by t³umaczyæ wzmo¿on¹ ochron¹ w przypadku
zastawu zwyk³ego dla nieprofesjonalisty25.
Nale¿y uznaæ, ¿e niemauzasadnionych powodów, by inaczej traktowaæ

zastaw zwyk³y z jednej strony i zastaw rejestrowy i skarbowy z drugiej
strony. Zastaw zwyk³y jest bowiem jednym z typów zastawu. Nie mo¿na
ró¿nicowaæ zastawów ze wzglêdu na zakres uprawnieñ przys³uguj¹cych
zastawnikowi. W ramach jednego prawa zastawniczego zastawnicy nie
powinni dysponowaæ ró¿nymi uprawnieniami.Omo¿liwo�ci zaspokojenia
siê zastawnika z przedmiotu zastawu powinna decydowaæ jedynie ogólnie
obowi¹zuj¹ca dla wszystkich zastawów zasada pierwszeñstwa.
Nadto budzi w¹tpliwo�ci fakt, czy w przypadku ustanowienia przez

zastawcê zastawu rejestrowego i pó�niej zastawu zwyk³ego na tej samej
rzeczy ruchomej oraz przyst¹pienia do zaspokojenia wierzytelno�ci poza-
s¹dowo z zastawu rejestrowego, zastawnik z zastawu zwyk³ego mo¿e w

25 F. Z o l l, Pozas¹dowe sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w
umowach konsumenckich, PPH 1999, nr 2, s. 25.
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jaki� sposób sprzeciwiæ siê zaspokojeniu Wed³ug F. Zedlera, skierowanie
egzekucji do przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje, ¿e pozaegzeku-
cyjne sposoby zaspokojeniawierzytelno�ci niemog¹ byæ ju¿wykonywane
przez zastawnika. Zastawnikowi w takim wypadku s³u¿¹ jedynie sposoby
zaspokojenia przewidziane przez s¹dowe postêpowanie egzekucyjne, a w
szczególno�ci mo¿liwo�æ zaspokojenia siê z sumy uzyskanej z egzekucji
(art. 1030 k.p.c.)26.
Mo¿na tak¿e rozwa¿yæ inny pogl¹d, ¿e wol¹ ustawodawcy by³o, po-

przez umo¿liwienie stronom zaspokojenia swojej wierzytelno�ci poza s¹-
dowym postêpowaniem egzekucyjnym, wy³¹czenie tego przedmiotu od
egzekucji przez zaspokojenie siê pozaegzekucyjne. Inaczej ustawa nie
wprowadza³aby istotnych zmianw istniej¹cych dotychczas rozwi¹zaniach.
Wydaje siê, ¿e wprowadzenie przez ustawodawcê mo¿liwo�ci umow-

nego pozaegzekucyjnego zaspokojenia wierzytelno�ci zabezpieczonej za-
stawemz jegoprzedmiotu powoduje, ¿e zastawnikmo¿e zaspokoiæ siê poza
s¹dowympostêpowaniemegzekucyjnymalbowed³ug zasad postêpowania
egzekucyjnego. Wybór sposobu zaspokojenia nale¿y w tym wypadku do
zastawnika.Trzeba bowiempamiêtaæ, ¿e s¹dowepostêpowanie egzekucyj-
ne stanowi nadal zasadê, wed³ug której zastawnik mo¿e siê zaspokoiæ.
Je¿eli jednak inny wierzyciel (np. zastawnik z zastawu zwyk³ego) skieruje
egzekucjê do przedmiotu zastawu rejestrowego, to zastawnik z zastawu
rejestrowego, którego wierzytelno�æ nie jest jeszcze wymagalna, mo¿e ju¿
domagaæ siê spe³nienia �wiadczenia. Przepis art. 458 k.c. stanowi, ¿e �je-
¿eli d³u¿nik sta³ siê niewyp³acalny albo je¿eli wskutek okoliczno�ci, za
któreponosi odpowiedzialno�æ, zabezpieczeniewierzytelno�ci uleg³o znacz-
nemu zmniejszeniu, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ spe³nienia �wiadczenia bez
wzglêdu na zastrze¿ony termin�.W takiej sytuacji wierzytelno�æ zabezpie-
czona zastawem rejestrowymstaje siêwymagalna i zastawnik, namocy art.
1030 k.p.c., mo¿e uczestniczyæ w podziale sumy uzyskanej z egzekucji
skierowanej do przedmiotu zastawu27. Skierowanie zatem egzekucji przez
innego wierzyciela do przedmiotu zastawu rejestrowego uniemo¿liwa ju¿

26 F. Z e d l e r, [w:] Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, komentarz,
Warszawa 1996, s. 78.

27 F. Z e d l e r, Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa 1972, s. 83; I. K u -
n i c k i, Podzia³ sumy uzyskanej z egzekucji, Sopot 1999, s. 71-75 i cyt. tam lit.
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zastawnikowi z zastawu rejestrowego zaspokojenie swojej wierzytelno�ci
poza postêpowaniem egzekucyjnym. Mimo ¿e uprawnienie do pozaegze-
kucyjnego zaspokojenia wynika z umowy zastawniczej, której tre�æ jest
ujawniona w rejestrze zastawów, nie bêd¹ skuteczne dla wierzyciela eg-
zekwuj¹cego skutki przepadku rzeczy czy jej sprzeda¿ywdrodze przetargu
publicznego. Efektemzajêcia rzeczy ruchomej jest przecie¿ nieskuteczno�æ
jej zbycia przezd³u¿nikawobec egzekwuj¹cegowierzyciela (art. 848k.p.c.).
Ze zbyciem nale¿y uto¿samiaæ tak¿e przepadek rzeczy na w³asno�æ za-
stawnika.
Nale¿a³oby postulowaæ, aby zastaw zwyk³y zosta³ zrównany z zasta-

wemrejestrowym i skarbowym.Sposobemzrównania zakresówuprawnieñ
zastawników ró¿nych zastawów nie powinno byæ jednak, jak proponuje
F. Zoll28, wprowadzenie dla zastawu rejestrowego (ustanawianego z udzia-
³em konsumenta) s¹dowego postêpowania egzekucyjnego jako jedynego
sposobu zaspokojenia, ale przeciwnie � dopuszczenie tak¿e dla zastawu
zwyk³ego pozas¹dowych sposobów zaspokojenia. Chodzi o przywrócenie
dawnego brzmienia art. 263 pr. rzecz., wed³ug którego �strony umowy
zastawniczejmog³y siê umówiæ, je¿eli przedmiotemzastawuzwyk³egoby³y
rzeczy zamienne,maj¹ce cenê targow¹ lub gie³dow¹,w razie niedokonania
zap³aty w terminie przechodzi³y na w³asno�æ zastawnika w odpowiedniej
ilo�ciwed³ug cen zdnia,wktórym terminup³yn¹³�.Niemabowiemobecnie
¿adnychprzeszkód, byumo¿liwiæ stronom tak¿eumowyzastawuzwyk³ego
korzystanie z uprawnieñ dopuszczonychwustawie o zastawie rejestrowym
(art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów). W takim
wypadku nale¿a³oby siêwzorowaæ na regulacji ustawy o zastawie rejestro-
wym i rejestrze zastawów, wed³ug której przepadek przedmiotu zastawu
na zastawnika nastêpowa³by poprzez z³o¿enie przez zastawnika o�wiad-
czenia o przejêciu29. O pierwszeñstwie zastawu powinien decydowaæ
wy³¹cznie moment jego powstania, niezale¿nie od tego, jakie zdarzenie
powoduje powstanie zastawu (art. 310 k.c.).

28 F. Z o l l, Pozas¹dowe..., s. 25.
29 A. R om a n, op. cit., s. 96 i nast. Kwestia charakteru prawnego przejêcia przedmiotu

zastawu rejestrowego na w³asno�æ zastawnika jest w literaturze sporna. Patrz tak¿e A. P u -
k s z t o, Zaspokojenie zastawnika w drodze przejêcia na w³asno�æ przedmiotu zastawu
rejestrowego, Rejent 1999, nr 6-7, s. 111 i nast.


