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Zastaw nieposesoryjny oraz hipoteki i przywileje
na ruchomo�ciach w prawie francuskim

W prawie francuskim problematyka zabezpieczeñ rzeczowych wie-
rzytelno�ci jest do�æ z³o¿ona. System tych zabezpieczeñ jest bowiem
bardzo bogaty i sk³ada siê z takich praw, jak zastaw, hipoteka i przywileje1,
przy czym w ka¿dej z kategorii wyró¿nia siê wiele podtypów tworzonych
ze wzglêdu na ró¿ne kryteria. W niniejszym opracowaniu zostan¹ zapre-
zentowane zabezpieczenia rzeczowe wierzytelno�ci na rzeczach rucho-
mych, które nie wi¹¿¹ siê z przeniesieniem posiadania rzeczy na wierzy-
ciela zabezpieczonego, zatem zakres rozwa¿añ zostanie ograniczony ze
wzglêdu na przedmiot zabezpieczenia (rzecz ruchoma) i kwestiê posia-
dania rzeczy.
Wstêpnie nale¿y jedynie stwierdziæ, ¿e w prawie francuskim, zasad-

niczo, zabezpieczenia mog¹ mieæ za przedmiot albo ruchomo�ci, albo
nieruchomo�ci. Niekiedy jednak wystêpuj¹ te¿ zabezpieczenia bêd¹ce

1 W doktrynie prawa cywilnego Francji zagadnienia dotycz¹ce zabezpieczeñ wierzy-
telno�ci zajmuj¹ du¿o miejsca. I tak, np. M. C a b r i l l a c, Ch.M o u l y, Droit de sutetés,
Litec. Edycja trzecia, Paris 1995; M.N. J o b a r d - B a c h e l l i e r, Suretés. Publicité fon-
ciere, Memento Dalloz, Paris 1996; P. M a l a u r i e, L. Ay n e s, Les suretés, la publicité
fonciere, Cujas, 7 edycja Paris 1995; G.M a r t y, P. R a y n a u d, Ph. J a s t e s, Les suretés,
la publicité fonciere, Sirey, Paris 1987; H. i L. M a z e a u d, Leçons de droit civil, t. 3,
Suretés, przez V. R a n o u i l, F. C h a b a s, 6 edycja Paris 1998; M. P l a n i o l et G. R i -
p e r t, Traite pratique do droit civil francaise, t. 12-13; Suretés reelles, 2 edycja przez
Becque, Paris 1953; J. M e s t r e, E. P u t m a n, M. B i l l i a u, Traité de droit civil pod
redakcj¹ J. Ghestin, Paris 1996; D. L e g e a i s, Suretés et garanties du credit, Paris 1996;
A. We i l l, Droit civil: Les suretés, la publicités fonciere, Paris 1979.
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obci¹¿eniem jednych i drugich rzeczy jednocze�nie (np. niektóre przy-
wileje, prawo zatrzymania). Mo¿na tak¿e wyró¿niæ zabezpieczenia, które
obci¹¿aj¹ wszystkie rzeczy ruchome i nieruchomo�ci d³u¿nika. S¹ to
zabezpieczenia ogólne (les suretés generales) i powstaj¹ z mocy ustawy
(les suretés legales). Oczywi�cie przewa¿aj¹ w praktyce zabezpieczenia,
które powstaj¹ jedynie na okre�lonej rzeczy ruchomej lub nieruchomo�ci
d³u¿nika i wówczas nosz¹ nazwê zabezpieczeñ szczególnych (np. les
privileges speciales). Nale¿¹ tak¿e do nich: prawo zatrzymania (droit de
retention), zastaw (gage i antichrese) i hipoteka umowna (l�hipotheque
conventionelle). Do zabezpieczeñ na poszczególnych rzeczach zalicza siê
wiêc przywileje szczególne (np. przywileje szczególne na ruchomo�ciach,
na nieruchomo�ciach) i hipoteki ustawowe uprzywilejowane2.
Z punktu widzenia konieczno�ci przeniesienia posiadania rzeczy na

wierzyciela mo¿na wyró¿niæ zabezpieczenia rzeczowe, które powstaj¹ w
wyniku przeniesienia posiadania rzeczy lub bez niego3. Do tych pierw-
szych zalicza siê prawo zatrzymania (droit de retention), zastaw zwyk³y
(gage de droit commun), zastaw handlowy (gage commercial), warrant
z pozostawieniem towarów w magazynie generalnym i zastaw wykorzy-
stuj¹cy rachunek bankowy (Bordereau Dailly)4. Z kolei zabezpieczeniami
rzeczowymi, które nie potrzebuj¹ przeniesienia posiadania, s¹: warrant
rolniczy (warrant agricole)5, warrant na produktach petrochemicznych
(warrant petrolier)6, warrant przemys³owy (warrant des prodiuts indu-
striels)7, zastaw na materialnych i niematerialnych sk³adnikach przedsiê-
biorstwa (nantissement de fonds de commerce)8, zastaw na narzêdziach
i urz¹dzeniach wykorzystywanych w dzia³alno�ci zawodowej (nantisse-

2 V. R a n o u i l, F. C h a b a s, Leçons de droit civil, s. 77.
3 D. L e g e a i s, op. cit., s. 193.
4 T. S t a w e c k i, [w:] T. S t a w e c k i, M. Tom a s z e w s k i, F. Z e d l e r, Ustawa o

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz, Warszawa 1996, s. 184; 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. 535-536.

5 Ustawa z dnia 30.04.1906 r. o warrancie rolniczym.
6 Ustawa z dnia 8.08.1913 r. o warrancie hotelowym.
7 Ustawa z dnia 12.09.1904 r. o warrancie na produktach przemys³owych.
8 Ustawa z dnia 17.03.1909 r. o zastawie na materialnych i niematerialnych sk³ad-

nikach przedsiêbiorstwa.
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ment de l�outillage et do materiel d�équipement professionel)9, zastaw
na pojazdach mechanicznych10.
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, w prawie francuskim do zabezpieczeñ

rzeczowych wierzytelno�ci zalicza siê tak¿e przywileje (les privileges).
Wyró¿nia siê przywileje ogólne, do których nale¿¹: przywilej wynagro-
dzenia za pracê za dwa ostatnie miesi¹ce, przywilej kosztów s¹dowych,
przywilej kosztów leczenia, przywilej �wiadczeñ alimentacyjnych i przy-
wilej �wiadczeñ odszkodowawczych. Przywileje szczególne dzieli siê
natomiast na dwie grupy. Pierwsza z nich, bazuj¹ca na konstrukcji zasta-
wu (uznaje siê, ¿e zastawca wyra¿a cich¹ zgodê na powstanie zastawu),
obejmuje przywilej wynajmuj¹cego lokal (le privilege de l�aubergiste),
przywilej samochodowy (le privilege du voiturier), przywilej pañstwowy
(le privilege de l�État). Do drugiej grupy zalicza siê te, które nie pozba-
wiaj¹w³a�ciciela rzeczy jej posiadania, awiêc przywilej sprzedawcymebli
(le privileges de meubles) i przywilej kosztów zabezpieczenia rzeczy (le
privilege pour frais de conservation)11.

1. Zastaw posesoryjny pozorny. Uwagi ogólne

Wprawie francuskim wyró¿nia siê tak¿e zastaw, który powstaje przez
przeniesienie dokumentu stwierdzaj¹cego istnienie okre�lonej rzeczy ru-
chomej. Ustawodawca zastêpuje w ten sposób przeniesienie posiadania
rzeczy. Do tego rodzaju zastawów zalicza siê zastaw na samochodach
i warranty. Prezentowany jest tak¿e pogl¹d, ¿e zastaw na samochodach
i warranty nale¿¹ do zastawów bez przeniesienia posiadania, podobnie jak
hipoteki na rzeczach ruchomych12. Takie zapatrywanie wynika z kwe-
stionowania w ogóle istnienia zastawu posesoryjnego pozornego. Wed³ug
autorów, którzy g³osz¹ powy¿szy pogl¹d, dopuszczalny jest jedynie podzia³
zastawów na rzeczach ruchomych wed³ug kryterium przeniesienia po-

9 Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o zastawie na narzêdziach i urz¹dzeniach wykorzysty-
wanych do dzia³alno�ci zawodowej.

10 Ustawa z dnia 29.12.1934 r. o zastawie na pojazdach mechanicznych.
11 P. R a y n a u d, op. cit., s. 133.
12 V. R a n o u i l, F. C h a b a s, op. cit., s. 106-113; G.M a r t y, P. R a y n a u d, Ph. J a -

s t e z,Droit civil. Les suretés. La publicité fonciere, Paris 1987, s. 292-307; R. Te n d l e r,
Les suretés, Paris 1983, s. 79 i A.We i l l, Droit civil. Les suretés. La publicité fonciere,
Paris 1979, s. 103-113.
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siadania rzeczy, a nie dokumentu, który �rzecz reprezentuje�.W literaturze
francuskiej pozostaje tak¿e dyskusyjna kwestia, czy do zastawu pozor-
nego zalicza siê zastawy na materia³ach i narzêdziach, czy mo¿e s¹ to
ju¿ hipoteki na rzeczach ruchomych13.

1.1.Zastaw na samochodach (le gage automobile)
Zastawna samochodach zosta³ uregulowanyustaw¹zdnia 29.12.1934 r.

Ustawodawca francuski chcia³ w ten sposób umo¿liwiæ rozwój francu-
skiego przemys³u samochodowego. Ten, kto kupuje samochód na kredyt
mo¿e zaoferowaæ samochód jako zabezpieczenie jego sp³aty z mo¿liwo-
�ci¹ dalszego z niego korzystania. W miejsce wydania samochodu za-
stawnikowi nastêpuje wpis do rejestru prowadzonego w prefekturze.
Wpis do rejestru jest jednak tylko warunkiem skuteczno�ci tego zastawu
wzglêdem osób trzecich. Umowa o ustanowienie zastawu powinna byæ
zawarta w formie pisemnej (aktu notarialnego lub z podpisami po�wiad-
czonymi urzêdowo) i zawieraæ oznaczenie umowy sprzeda¿y samochodu
lub po¿yczki zawartej w celu sprzeda¿y oraz charakterystyczne cechy
samochodu14.
Zastawnik, jak ka¿dy uprawniony z tytu³u zastawu posesoryjnego,

korzysta z prawa zatrzymania (droit de retention), poniewa¿ jest posia-
daczem dowodu, ¿e zastaw jest wpisany do rejestru, co zastêpuje prze-
niesienie posiadania. Jednak wierzyciele, którzy korzystaj¹ z efektywnego
posiadania rzeczy obci¹¿onej zastawem, mog¹ przeszkodziæ zastawniko-
wi z zastawu na samochodzie realizacji jego prawa15.
Zastawnikowi przys³uguje tak¿e prawo ochrony jego zastawu na

wypadek zbycia rzeczy w czasie trwania zastawu (droit de suite). Sprze-
dawca samochodu lub po¿yczkodawca, który regularnie wpisywa³ swoje
prawo zastawu, w okresie 3 miesiêcy od dopuszczenia samochodu do
u¿ytku mo¿e domagaæ siê jego wydania od ka¿dego, kto nim w³ada.
Sytuacja zastawnika z zastawu na samochodach jest zatem korzystniejsza
ni¿ zastawnika z zastawu zwyk³ego, poniewa¿ droit de suite istnieje, nawet

13 D. L e g e a i s, op. cit., s. 216.
14 D. L e g e a i s, op. cit., s. 217;
15 Orzeczenie S¹du Kasacyjnego z dnia 11.06.1969 r., Receuil Dalloz 1970, s. 244;

D. L e g e a i s, op. cit., s. 218.
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je¿eli zastawca dokona zbycia samochodu na rzecz osoby dzia³aj¹cej w
dobrej wierze16.
Zastawnik mo¿e siê zaspokoiæ z przedmiotu zastawu wed³ug regu³

okre�lonych w art. 93 k.h. franc.17 niezale¿nie od tego, czy jego wie-
rzytelno�æ jest cywilna, czy handlowa. Zastawnik powinien w terminie
7 dni od zawiadomienia d³u¿nika sprzedaæ samochód obci¹¿ony zastawem
wdrodze licytacji publicznej, po jegowcze�niejszym zajêciu. S¹d niemusi
wyra¿aæ zgody na sprzeda¿, poniewa¿ ma ona charakter pozas¹dowy
(art. 93 k.h. franc. wy³¹cza bowiem art. 1244 k.h. franc.). Zastawnik,
w celu odebrania rzeczy zastawcy, musi skorzystaæ z nowej procedury
zajêcia rzeczy i jej egzekucyjnej sprzeda¿y wprowadzonej przez dekret
z dnia 31.07.1992 r. w zastosowaniu do ustawy z dnia 9.07.1991 r., które
zreformowa³y egzekucjê z ruchomo�ci. Zastawnik powinien jednak naj-
pierw spróbowaæ sprzeda¿y z wolnej rêki, a je¿eli zastawca odmówi
wydania samochodu zastosowaæ sprzeda¿ egzekucyjn¹18. Istnieje tak¿e
pogl¹d, ¿e zastawnik mo¿e swobodnie wybraæ miêdzy sprzeda¿¹ z wolnej
rêki a egzekucj¹. W przypadku gdy zastawnik korzysta z drogi s¹dowej,
realizuje prawo pierwszeñstwa na tych samych zasadach, co zastawnik
zastawu zwyk³ego19.
Zastawnik zaspokaja swoj¹ wierzytelno�æ tak¿e w przypadku kradzie-

¿y lub utraty samochodu z polisy ubezpieczeniowej, z tym, ¿e jego
wierzytelno�æ jest wyprzedzona przez nale¿no�ci Skarbu Pañstwa20.

1.2. Warranty (les warrants)
Warranty s¹ zastawami, które polegaj¹ na tym, ¿e zastawca nie prze-

nosi efektywnie posiadania rzeczy na zastawnika. Je¿eli warranty maj¹
za przedmiot towary, zastawca deponuje rzeczy wmagazynie generalnym
(magasin general). Dokument zwany warrantem przekazywany jest
zastawnikowi, który ustanawia dziennik zastawu. Przeniesienie zatem
posiadania warrantu (dokumentu) powoduje skutki podobne do przenie-

16 R. Te n d l e r, op. cit., s. 97-98; A.We i l l, op. cit., s. 109; V. R a n o u i l, F. C h a -
b a s, op. cit., s. 111-112.

17 Kodeks handlowy z 1807 r. zwany dalej k.h. franc.
18 D. L e g e a i s, op. cit., s. 218 i cytowana tam literatura.
19 R. Te n d l e r, op. cit., s. 98.
20 D. L e g e a i s, op. cit., s. 218. R. Te n d l e r, op. cit., s. 98-99.
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sienia posiadania rzeczy. Warranty mog¹ byæ rolnicze, handlowe, prze-
mys³owe i paliwowe21. We wszystkich tych wypadkach dokument re-
prezentuje zabezpieczenie. Mo¿e on byæ tak¿e przenoszony przez indos.
Posiadacz warrantu jest uwa¿any za zastawnika posesoryjnego22. Poni¿ej
zostanie omówiony tylko dla przyk³adu warrant rolniczy.

1.2.1.Warrant rolniczy (le warrant agricole)
Warrant rolniczy zosta³ uregulowany ustaw¹ z dnia 30.04.1906 r. (ze

zmianami wprowadzonymi ustaw¹ z dnia 28.09.1935r.). Regulacja ta
pozwala na ustanowienie zabezpieczenia maj¹cego za przedmiot rzeczy
przedsiêbiorstwo rolnicze oraz rzeczy zu¿ywalne. Mo¿e mieæ tak¿e za
przedmiot zwierzêta lub zbiory. W praktyce zbiory ze ¿niw s¹ czêstym
przedmiotem tego zastawu. Ustanowienie nastêpuje poprzez wystawienie
przez urzêdnika w s¹dzie (tribunal d�instance) dokumentu potwierdza-
j¹cego wpis zastawu do rejestru. Rejestr prowadzony jest przez s¹d, w
okrêgu którego znajduje siê przedmiot zastawu. Ka¿dy nabywca warrantu
(dokumentu potwierdzaj¹cego uprawnienie z zastawu) ma obowi¹zek
zawiadomiæ o tym fakcie urzêdnika prowadz¹cego rejestr.Wpis do rejestru
powoduje, ¿e warrant staje siê skuteczny wobec osób trzecich23. Orzecz-
nictwo zrówna³o przeniesienie dokumentu (warrantu) z przeniesieniem
posiadania, dlatego w³a�nie warrant rolniczy traktowany jest jako zastaw
posesoryjny pozorny24.
Zastawca nie mo¿e, pod gro�b¹ odpowiedzialno�ci cywilnej za szkodê

oraz gro�b¹ odpowiedzialno�ci karnej, zbywaæ przedmiotu zastawu ani
nawet przenosiæ rzeczy do innego miejsca bez zgody zastawnika (art. 14
ustawy z 1906 r.). Zastawnik z warrantu rolniczego korzysta ze wszyst-
kichuprawnieñprzys³uguj¹cychzastawnikowizwyk³emu, jednakorzecznic-
two nie przyznaje mu prawa zatrzymania skutecznego wzglêdem posia-
dacza efektywnego rzeczy25.

21 Wiêcej na temat tych warrantów J.M e s t r e, E. P u t m a n, M. B i l l i a u, op. cit.,
s. 360-370.

22 Ibidem, s. 219; por. te¿ A.We i l l, op. cit., s. 105 i nast.
23 Warrant bez wpisu do rejestru jest natomiast skuteczny jedynie miêdzy stronami

umowy.
24 Orzeczenie S¹du Kasacyjnego z dnia 22.04.1918 r., Recueil Dalloz 1919, 1, s. 33.
25 D. L e g e a i s, op. cit., s. 219-220.



74

Jacek Go³aczyñski

1.3. Zastaw na materia³ach i urz¹dzeniach (le nantissement du
materiel et de l�outillage)
Zastaw na materia³ach i urz¹dzeniach zosta³ uregulowany ustaw¹ z

dnia 18.01.1951r. w celu u³atwienia odnowienia parku maszynowego
przemys³u francuskiego26. Jednak kwalifikacja prawna tego zastawu jest
trudna. Z jednej strony, wykazuje on cechy hipoteki, poniewa¿ warunkiem
jego powstania nie jest przeniesienie posiadania rzeczy na zastawnika, a
wpis do rejestru, z drugiej strony, zastawca nie mo¿e rzeczami obci¹-
¿onymi rozporz¹dzaæ, a zastawnik ma prawo zaspokoiæ siê przez nabycie
rzeczy na w³asno�æ, co jest charakterystyczne dla zastawu27.
Zastaw namateria³ach i urz¹dzeniach powstaje przez zawarcie umowy

w formie aktu notarialnego lub z podpisami urzêdowo po�wiadczonymi.
Pod rygorem niewa¿no�ci umowa winna zawieraæ okre�lenie rzeczy bê-
d¹cych zabezpieczeniem zap³aty ceny lub sp³aty po¿yczki. Zastaw ten
mo¿e byæ bowiem ustanowiony dla zabezpieczenia wierzytelno�ci z tytu³u
ceny sprzeda¿y materia³ów lub urz¹dzeñ albo wierzytelno�ci z umowy
po¿yczki na zakup tych rzeczy. Podlega on rejestracji. Pierwsza jest
obowi¹zkowa i stanowi przes³ankê powstania zastawu. Wpisu dokonuje
urzêdnik w s¹dzie gospodarczym (greffe du tribunal de commerce). Drugi
wpis jest fakultatywny i powoduje skuteczno�æ zastawu wzglêdem osób
trzecich. Zastawnik mo¿e domagaæ siê, by na rzeczy znajdowa³a siê
tabliczka z informacj¹ o dacie wpisu do rejestru zastawu. To ujawnienie
zastawu jest konieczne, aby zastawnik móg³ w pe³ni korzystaæ z prawa
ochrony zastawu (droit de suite). Je¿eli zatem osoby trzecie bêd¹ chcia³y
nabyæ rzecz obci¹¿on¹ tym zastawem, to nie bêd¹ korzysta³y z przymiotu
dobrej wiary (art. 2279 k.c. franc.)28.
Skutkiemustanowienia tego zabezpieczenia jest pozbawienie zastawcy

mo¿liwo�ci zbywania rzeczy obci¹¿onych bez zgody s¹du lub zastawnika.
Ten zakaz jest chroniony tak¿e karnie.
Zastawnikkorzysta zprawapierwszeñstwa (droit depreference), chocia¿

jego wierzytelno�æ jest wyprzedzana przez przywilej na rzecz kosztów

26 G. R i p e r t, Le nantissement de l� outillage et du materiel d�equipement, Recueil
Dalloz 1951.

27 M. C a b r i l l a c, La protectin du creancier dans les suretés mobilieres conventio-
nelles sans depossession, Paris 1954, nr 156.

28 D. L e g e a i s, op. cit., s. 221-222.
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s¹dowych, kosztów utrzymania rzeczy obci¹¿onych oraz przez przywilej
z tytu³u wynagrodzenia za pracê29.
Zastawnikowi przys³uguje tak¿e prawo ochrony zastawu (droit de

suite), które pozwala mu zaspokoiæ siê z rzeczy nawet po dokonanej przez
zastawcê sprzeda¿y. Prawo to jest w pe³ni skuteczne wzglêdem osób trze-
cich, o ile na rzeczy zosta³a umieszczona tabliczka. Jednak te dwa upraw-
nienia nie s¹ wystarczaj¹ce dla zabezpieczenia interesów zastawnika w
przypadku og³oszenia upad³o�ci d³u¿nika, poniewa¿ wówczas uprawnie-
nia te ulegaj¹ zawieszeniu, podobnie jak prawa innych wierzycieli.
Obecnie zastaw ten nie jest czêsto wykorzystywany w praktyce obrotu

gospodarczego. Powodem tego jest brak mo¿liwo�ci zbycia rzeczy bêd¹-
cych przedmiotem zabezpieczenia. Mimo ¿e zastawnik mo¿e zaspokoiæ
swoj¹ wierzytelno�æ, ¿¹daj¹c przeniesienia w³asno�ci zabezpieczonych
rzeczy na siebie, to obecnie sposobem finansowania zakupów materia³ów
lub urz¹dzeñ dla przemys³u jest leasing (franc. credit-bail) lub sprzeda¿
z zastrze¿eniem prawa w³asno�ci30.

2. Hipoteka na rzeczach ruchomych

W prawie francuskim kryterium podzia³u zabezpieczeñ rzeczowych
na ruchomo�ciach jest przeniesienie posiadania (depossession) rzeczy na
wierzyciela. To powoduje, ¿e w�ród zabezpieczeñ maj¹cych za przedmiot
ruchomo�ci wyró¿nia siê zarówno zastawy, jak i hipoteki. Zabezpieczenia
rzeczowe na ruchomo�ciach, które powstaj¹ przez umowê oraz wpis do
rejestru, zwane s¹ tu hipotekami na ruchomo�ciach (les hipotheque
mobilieres). Zalicza siê do nich hipoteki: morsk¹, rzeczn¹, lotnicz¹, za-
stawy bez przeniesienia posiadania i zabezpieczenia s¹dowe (suretés ju-
diciaires conservatoirs).

2.1.Hipoteka morska, rzeczna i lotnicza
Statki, barki i samoloty s¹ rzeczami ruchomymi, które przez swoje

cechy mog¹ byæ ³atwo poddane re¿imowi hipoteki.

29 Ibidem
30 M.C. Am i o t, Le nantissement sur le materiel de la loi du 18 javier 1951 et le

gage sur vehicule satisfontils les etablissements de credit?, Revue Droit Bancaire 1989,
s. 191.
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Hipotekamorska (hipothequemaritim) zosta³a uregulowanaw ustawie
z dnia 3.01.1967 r. Ujawnienie tego zabezpieczenia, jak i innych praw na
statku nastêpuje przezwpiswurzêdzie celnymmacierzystego portu statku.
Brak tego wpisu powoduje, ¿e hipoteka nie jest skuteczna wzglêdem osób
trzecich. Hipoteka zapewnia wierzycielowi uprawnionemu prawo pierw-
szeñstwa (droit de preference) i ochrony (droit de suite), podobnie jak
w przypadku hipoteki na nieruchomo�ci31.
Hipoteka rzeczna zosta³a uregulowana w ustawie z dnia 5.07.1917 r.

Ujawnienie jej nastêpuje przezwpis dokonywanyprzez urzêdnikaw s¹dzie
gospodarczym (greffe du tribunal de commerce) w okrêgu, w którym
znajduje siê siedziba biura rejestru statku rzecznego32.
Hipoteka lotnicza (hipotheque aerienne) zosta³a uregulowana ustaw¹

z dnia 31.05.1924 r. Wszystkie samoloty francuskie s¹ obowi¹zkowo
wpisywane do rejestru prowadzonego wy³¹cznie przez ministra w³a�ci-
wego w sprawach lotnictwa cywilnego. Wpis hipoteki nastêpuje do tego
rejestru i powoduje powstanie tego prawa. Zatem re¿im hipoteki lotniczej
jest taki sam, jak hipoteki na nieruchomo�ci33.

3. Zastawy nieposesoryjne (Les nantissements et gage sans
depossession)

Z wyj¹tkiem zastawu na materia³ach i urz¹dzeniach ustawodawca
francuski uregulowa³ zastaw na przedmiotach wchodz¹cych w sk³ad
przedsiêbiorstwa jako zastaw nieposesoryjny.

3.1. Zastaw na sk³adnikach przedsiêbiorstwa (Le nantissement de
fonds de commerce)
Zastaw na sk³adnikach przedsiêbiorstwa zosta³ uregulowany ustaw¹

z dnia 17.03.1909 r. Przedmiotem jego mog¹ byæ wszystkie sk³adniki
przedsiêbiorstwa, z wyj¹tkiem towarów przeznaczonych do sprzeda¿y.
Strony mog¹ postanowiæ, ¿e zastaw ten bêdzie obci¹¿a³ tak¿e inne ele-
menty przedsiêbiorstwa, takie jak patenty, licencje, znaki towarowe,
urz¹dzenia i narzêdzia s³u¿¹ce do prowadzenia przedsiêbiorstwa oraz

31 D. L e g e a i s, op. cit., s. 268-269.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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materia³y, firmê, prawo najmu i klientelê34. Regulacja dopuszczalnych
przedmiotów tego zastawu zosta³a zawarta w art. 9 ustawy z dnia
17.03.1909 r. i ma charakter taksatywny. Jednak, je¿eli umowa o usta-
nowienie zabezpieczenia nie precyzuje dok³adnie co jest przedmiotem
zastawu, wówczas, zgodnie z art. 9 ustawy, uwa¿a siê, ¿e jedynie bêd¹
to: firma, prawo najmu, klientela i renoma przedsiêbiorstwa35.
Umowa o ustanowieniu tego zabezpieczenia winna byæ zawarta w

formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami urzêdowo
po�wiadczonymi. Zastaw podlega wpisowi do rejestru prowadzonego
przez urzêdnika w s¹dzie gospodarczym (greffe du tribunal de commerce)
w terminie 15 dni od podpisania umowy. Je¿eli termin ten nie zostanie
dotrzymany, umowa zastawu traci moc. Wpis jest wa¿ny przez dziesiêæ
lat, o ile nie zostanie odnowiony. S¹dem w³a�ciwym do prowadzenia
rejestru jest s¹d, w okrêgu którego sk³adniki przedsiêbiorstwa s¹ wyko-
rzystywane36.
Zastawnikowi przys³uguje zarówno prawo pierwszeñstwa (droit de

preference), jak i prawo ochrony zastawu (droit de suite), natomiast za-
stawca zachowuje prawo do rozporz¹dzania rzecz¹, jednak z pewnymi
zastrze¿eniami. D³u¿nik zachowuje tak¿e uprawnienie do zarz¹dzania
przedmiotem zastawu i ¿adne ograniczenia w tym zakresie nie s¹ prze-
widziane przez prawo.
Zaspokojenie zastawnika nastêpuje przez sprzeda¿ rzeczy bêd¹cych

przedmiotem zastawu i uczestniczenie w podziale sumy uzyskanej z eg-
zekucji, z tym, ¿e wierzytelno�æ zabezpieczona tym zastawem bêdzie
korzysta³a z pierwszeñstwa przed innymi wierzytelno�ciami, z wyj¹tkiem
nale¿no�ci przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa. Je¿eli na nieruchomo�ci
wchodz¹cej w sk³ad przedsiêbiorstwa, którego sk³adniki s¹ obci¹¿one
zastawem, znajduj¹ siê ruchomo�ci wniesione do pomieszczenia wyna-
jêtego, to kolizja pomiêdzy zastawem na sk³adnikach przedsiêbiorstwa a
przywilejem wynajmuj¹cego rozstrzygana jest przez ustalenie daty po-
wstania najmu i daty wpisu zastawu do rejestru. W sytuacji gdy te same

34 Ibidem, s. 270.
35 R. Te n d l e, op. cit., s. 101.
36 Ibidem.
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sk³adniki obci¹¿one s¹ zastawami wpisanymi do rejestrów, o ich pierw-
szeñstwie rozstrzyga chwila wpisu do rejestru. Wpisy dokonane tego
samego dnia maj¹ jednakowe pierwszeñstwo (art. 12 ustawy z 1909 r.).

3.2. Zastaw na filmach (le nantissement de film)
Wprawie francuskim film, jak ka¿da warto�æ, mo¿e byæ przedmiotem

zabezpieczenia w celu uzyskania kredytu. Jednak zabezpieczenie to musi
byæ ca³o�ciowe. Przedmiotem zabezpieczenia mo¿e byæ sam film oraz
prawoautorskiedo tego filmu.Kodekskinomatograficznynie czyni ¿adnych
rozró¿nieñ w tym zakresie. Te same przepisy odnosz¹ siê do zastawu
na filmach, jak i do prawa autorskiego do filmu. Przepis art. 33 kodeksu
kinomatograficznego dla powstania zastawu wymaga umowy oraz wpisu
do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Kinomatografii. Do
rejestru tego wpisywane s¹ wszystkie umowy dotycz¹ce produkcji, dys-
trybucji i wykorzystywania filmów. Zastawnik ma dwa uprawnienia. Po
pierwsze,mo¿e uzyskaæ odNarodowegoCentrumKinematografii wszyst-
kie informacje dotycz¹ce dochodów i produktów zwi¹zanych z wyko-
rzystywaniem i eksportem filmów, na których ustanowione jest jego prawo.
Po drugie, mo¿e sam sprawdziæ stan dochodów i zaspokoiæ siê niezale¿nie
od sprzeciwu innych wierzycieli, nawet korzystaj¹cych z przywilejów,
w kolejno�ci wynikaj¹cej z wpisu do rejestru37.
Zastawnik korzysta tak¿e z prawa pierwszeñstwa (droit de preference)

i prawa ochrony zastawu (droit de suite).

3.3. Zastaw na oprogramowaniu komputerowym
Przedmiotem tego zastawu jest oprogramowanie komputerowe. Ze

wzglêdu na ograniczenie rozwa¿añ do zastawu maj¹cego za przedmiot
rzeczy ruchome, nale¿y jedynie stwierdziæ, ¿e zastaw na oprogramowaniu
komputerowym jest traktowanywprawie francuskim jak hipoteka.Umowa
o ustanowienie tego zastawu musi byæ sporz¹dzona pod rygorem nie-
wa¿no�ci na pi�mie. Zabezpieczenie jest ujawniane w rejestrze. Skutkiem

37 D. L e g e a i s, op. cit., s. 271.
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wpisu do rejestru jest skuteczno�æ zastawu wobec osób trzecich. Wpis
taki zachowuje skutek przez lat piêæ, ale mo¿e byæ odnawiany38.

3.4. Zabezpieczenia s¹dowe
Zabezpieczenia s¹dowe powstaj¹ wraz z zajêciem rzeczy w celu

zabezpieczenia roszczenia. Wierzyciel korzysta wtedy z prawa ochrony
zabezpieczenia (droit de suite) i z prawa pierwszeñstwa (droit de prefe-
rence) zaspokojenia swojej wierzytelno�ci. Pocz¹tkowo prawo francuskie
zna³o tylko hipotekê na nieruchomo�ci zabezpieczaj¹c¹ wierzytelno�æ i
zastaw s¹dowy na sk³adnikach przedsiêbiorstwa (nantissement judiciaire
du fonds de commerce). Jednak po reformie procedury cywilnej doty-
cz¹cej zaspokojenia siê z ruchomo�ci (ustaw¹ z dnia 9.07.1991 r.), wpro-
wadzono tak¿e jako �rodek zabezpieczaj¹cy zastaw na ruchomo�ciach.
To zabezpieczenie ma postaæ hipoteki na ruchomo�ciach, powstaje bo-
wiem bez przeniesienia posiadania rzeczy na zastawnika.
Je¿eli przedmiotem zastawu jest ruchomo�æ, to ujawnianie zabezpie-

czenia nastêpuje przez zajêcie rzeczy u osoby, która jest w jej w³adaniu.
Wówczas zabezpieczenie staje siê skuteczne wzglêdem osób trzecich.
D³u¿nik dowiaduje siê o powstaniu zabezpieczenia w terminie 8 dni od
ujawnienia faktu powstania zabezpieczenia.

4. Przywileje (les privileges)

Zgodnie z art. 2095 k.c. franc., przywilej przyznaje wierzytelno�ci
pierwszeñstwo w stosunku do innych wierzycieli, nawet hipotecznych.
W prawie francuskim przywilej traktowany jest jak prawo rzeczowe i ma
charakter akcesoryjny w stosunku do wierzytelno�ci, któr¹ zabezpiecza39.
Powstaje z chwil¹ powstania aktu, który go tworzy, o ile zostanie wpisany
do rejestru w okre�lonym terminie. Przywileje mo¿na podzieliæ na przy-

38 Instytucja tego zastawu zosta³a zmodyfikowana w zwi¹zku z implementacj¹ do
prawa francuskiego dyrektywyWspólnoty Europejskiej z dnia 14.05.1991 r. ustaw¹ z dnia
10.05.1994 r. Wiêcj na temat tej reformy [w:] I. G a v a n o n, Le nanissement de logiciel
dans la loi du 10 mai 1991, Quelques commetaires sur une suretés version beta, JPC
(Juris-casseur périodique), bm. 1995, edycja E (enterpise), I, s. 472; H. C r o z e, Le na-
nissement du droit dexploiatation des logiciels, JCP 1996, edycja E, I, s. 546.

39 D. L e g e a i s, op. cit., s. 278.
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wileje ogólne (les privileges generaux) i szczególne (privileges speciaux).
Ogólne powstaj¹ na zbiorze rzeczy. Zalicza siê do nich przywileje kosztów
s¹dowych (le privilege pour frais de justice) i przywileje wynagrodzenia
za pracê (le privilege garantissant les salaires).
Istnieje równie¿ podzia³ przywilejów na te, które maj¹ za przedmiot

ruchomo�ci i nieruchomo�ci. Przywileje na nieruchomo�ciach powstaj¹
przez wpis do rejestru i dlatego uprawniony korzysta z prawa pierwszeñ-
stwa (le droit de preference) oraz prawa ochrony przywileju (le droit
suite), natomiast przywileje na ruchomo�ciach s¹ w wiêkszo�ci niejawne.
To powoduje, ¿e uprawnionemu nie przys³uguje prawo ochrony (droit
de suite) w zwi¹zku ze stosowaniem przepisu art. 2279 k.c. franc.40
Wyró¿nia siê tak¿e przywileje jawne (podlegaj¹ce ujawnieniu w reje-

strze) oraz niejawne. Wymóg jawno�ci jest postrzegany w literaturze
francuskiej jako obowi¹zek zwi¹zany z udzieleniem kredytu. Chodzi o
ujawnienie zabezpieczenia kredytu wzglêdem osób trzecich. Mimo to, w
prawie francuskim istniej¹ nadal przywileje niejawne, do których zalicza
siê przede wszystkim przywileje ogólne i wiêkszo�æ przywilejów na ru-
chomo�ciach41.
Zewzglêdu na zakres opracowania omówione zostan¹ tylko przywileje

na ruchomo�ciach. Zalicza siê do nich przywileje ogólne (les privileges
mobiliers generaux) oraz przywileje szczególne (les privileges mobiliers
speciaux). Do tych pierwszych nale¿y przywilej na rzecz nale¿no�ci
przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (les privileges du Tresor). Istnieje
tak¿e przywilej na rzecz kasy ubezpieczenia spo³ecznego (le privilege de
caisses de Securité social). Pozosta³e przywileje maj¹ ju¿ charakter szcze-
gólny. Do tych ostatnich zalicza siê przywilej na rzecz wynajmuj¹cego
nieruchomo�æ (le privilege du bailleur d�immeuble), przywilej na rzecz
sprzedawcy rzeczy ruchomej (le privilege du vendeur de meubles) i
przywilej na rzecz osoby, która naprawia rzecz (le privilege au conser-
vateur d�une chose)42.

40 Ibidem, s. 280.
41 Credam, Publicité legale et inforamtion dans les affaires, bm. i r., s. 169.
42 Ibidem, s. 295-301.
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4.1. Przywileje ogólne (przys³uguj¹ce na ca³ym maj¹tku d³u¿ni-
ka)
Przywilej kosztów procesu zosta³ uregulowany w art. 21041-21041

k.c. franc. i gwarantuje zap³atê wszystkich kosztów poniesionych w celu
zabezpieczenia, dochodzenia i egzekucji roszczenia. Jednak koszty te, aby
uzyska³y przywilej, musz¹ byæ faktycznie poniesione w wy¿ej wymie-
nionych celach. Koszty administracyjne nie s¹ objête tym przywilejem,
natomiast przywilej ten zabezpiecza koszty procesu nawet w postêpo-
waniu upad³o�ciowym i jest wyprzedzany tylko przez szczególny przy-
wilej na rzecz wynagrodzenia za pracê43.
W prawie francuskim wyró¿nia siê dwa przywileje wynagrodzenia za

pracê: zwyk³y (ordinaire) i szczególny (zwany superprivilege).Tenpierwszy
zosta³ uregulowany w art. 21014 i 21042 k.c. franc. i gwarantuje zaspo-
kojenie wynagrodzenia za pracê oraz dodatki (premiê, prowizjê, nagrody),
je¿eli s¹ sk³adnikami tego wynagrodzenia. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
przywilej zwyk³y zabezpiecza równie¿ wierzytelno�ci wynikaj¹ce z praw
autorskich44. Wierzytelno�ci zabezpieczone tym przywilejem s¹ ograni-
czone w czasie do sze�ciu ostatnich miesiêcy pracy.
Przywilej szczególny wynagrodzenia za pracê istnieje tylko w sytuacji

og³oszenia upad³o�ci d³u¿nika i zabezpiecza nale¿no�ci za pracê nie objête
przywilejem zwyk³ym. Oprócz tego we Francji istnieje obowi¹zkowe
ubezpieczenie pracodawców, z którego wyp³aca siê wynagrodzenie
pracownikom, które nie mo¿e byæ zaspokojone za pomoc¹ przywilejów
(Assissiation national pour la gestion du regime d�assurances � w skrócie
AGS)45.
W koñcu ostatnim przywilejem ogólnym jest przywilej wierzytelno�ci

powsta³ej po og³oszeniu upad³o�ci. Wierzyciele, którzy s¹ zobowi¹zani z
umowy z przedsiêbiorstwem, musz¹ zabezpieczyæ p³atno�æ przed innymi
wierzytelno�ciami. Jednak ustawa z dnia 25.01.1985 r. ograniczy³a po-
dwójnie ten przywilej. Z jednej strony, egzekucja s¹dowa przedsiêbiorstwa
mo¿e rozpocz¹æ siê natychmiast, bez okresu oczekiwania, z drugiej,

43 Orzeczenie S¹du Kasacyjnego Izby Gospodarczej z 19.10.1970 r., Gazette de Palais
1971, s. 72.

44 D. L e g e a i s, op. cit., 283.
45 Ibidem, s. 283-284.
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w przypadku likwidacji maj¹tku d³u¿nika wierzyciele, których wierzytel-
no�ci powsta³y w tym okresie (periode d�observation), s¹ wyprzedzeni
przez wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na nieruchomo�ciach i ru-
chomo�ciach46.

4.2.Przywileje ogólne na ruchomo�ciach (les privileges mobiliers
generaux)
Przywilej nale¿no�ci Skarbu Pañstwa gwarantuje zap³atê podatków i

innych danin pañstwowych (np. c³a). D³ugo by³ niejawny, ale stopniowo
zaczêto go poddawaæ obowi¹zkowi rejestracji47. Nadal jednak nie dotyczy
to wszystkich wypadków jego powstania.
Przywilej na rzecz kasy ubezpieczenia spo³ecznego (le privilege des

caisse de Securité social) zabezpiecza p³atno�æ sk³adek dokonywanych
przez pracodawcê na ubezpieczenie spo³eczne w okresie roku od powsta-
nia obowi¹zku zap³aty. Od dnia 1.03.1984 r. podlega on obowi¹zkowi
ujawnienia, je¿eli wierzytelno�æ zabezpieczana przekracza kwotê 80.000
franków. Wpis powinien byæ dokonany w okresie 3 miesiêcy od wy-
magalno�ci sumy d³u¿nej48.

4.3. Przywileje szczególne na ruchomo�ciach (les privileges mo-
biliers speciaux)
Przywilej wynajmuj¹cego nieruchomo�æ (le privilege du bailleir

d�immeuble) zosta³ uregulowany w art. 21011 k.c. franc. i zabezpiecza
nale¿no�ci w³a�ciciela nieruchomo�ci wobec niewyp³acalno�ci jego loka-
tora. Przedmiotem przywileju s¹ rzeczy ruchome nale¿¹ce do lokatora.
Przywilej ten jest niejawny. Uprawnionym do tego przywileju nie bêdzie
jednak tylko w³a�ciciel nieruchomo�ci, ale tak¿e wynajmuj¹cy. Wierzy-
telno�ci¹ zabezpieczon¹ tymprzywilejem jestwierzytelno�æ z tytu³u czynszu
i kosztów zwi¹zanych z lokalem. Istnieje jednak ograniczenie czasowe,
poniewa¿ zabezpiecza nale¿no�ci za okres jednego roku, je¿eli umowa
najmu zosta³a zawarta w formie pisemnej z dat¹ pewn¹. W przypadku
najmu rolnego przywilej zabezpiecza wierzytelno�æ za okres ostatnich
dwóch lat.

46 Ibidem, s. 285.
47 Ujawniane s¹ przywileje Skarbu Pañstwa przys³uguj¹ce z tytu³u podatków, sk³adek

na wynagrodzenie za pracê, podatków na zwi¹zki zawodowe i dodatkowych.
48 D. L e g a i s, op. cit., s. 296-297.
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Przywilej sprzedawcy ruchomo�ci (le privilege du vendeur de meu-
bles). W prawie francuskim sprzedawca korzysta z wielu zabezpieczeñ
wierzytelno�ci o zap³atê ceny. I tak, przys³uguje mu przede wszystkim
zastrze¿enie w³asno�ci rzeczy sprzedanej do czasu zap³aty ceny (le reserve
de proprieté), któremu towarzyszy prawo zatrzymania (droit de reten-
tion). Oczywi�cie dotyczy to sytuacji, gdy sprzeda¿ nast¹pi³a z takim za-
strze¿eniem.Nadto sprzedawcyprzys³uguje roszczeniewindykacyjne, je¿eli
zosta³ pozbawiony posiadania rzeczy. W zwi¹zku z tym przywilej sprze-
dawcy ruchomo�ci okazuje siê niezbyt u¿ytecznym sposobem zabezpiecze-
nia jego wierzytelno�ci. Przys³uguje jednak sprzedawcy na ka¿dej sprze-
danej rzeczy ruchomej i zabezpiecza wszystkie sumy d³u¿ne wynikaj¹ce
zumowysprzeda¿y, zwyj¹tkiem roszczenia onaprawienie szkody i odsetek.
Je¿eli jednak rzeczy oznaczone co do gatunku (np. towary) znajduj¹ siê
w posiadaniu kupuj¹cego, sprzedawca traci mo¿liwo�æ realizacji swojego
przywileju. Nie dotyczy to rzeczy oznaczonej co do to¿samo�ci. Przywilej
ci¹¿y na rzeczy nawet wtedy, gdy rzecz zostanie sprzedana osobie trzeciej.
Przywilej wygasa, je¿eli rzecz ruchoma (sprzedana) zosta³a po³¹czona z
nieruchomo�ci¹49.
Przywilej na rzecz konserwatora rzeczy (wzmianka) przys³uguje kon-

serwatorowi, który anga¿uje swoje �rodki w celu odnowienia rzeczy50.

5.Perspektywy rozwoju

W prawie francuskim wystêpuje wiele odmian zastawów (hipotek,
przywilejów) na ruchomo�ciach, które powstaj¹ bez potrzeby przenie-
sienia posiadania rzeczy na wierzyciela zabezpieczonego. Tendencja ta-
kiego ukszta³towania zabezpieczeñ rzeczowych na ruchomo�ciach jest
obecnie powszechna. Podobne sposoby zosta³y ujête w projekcie kon-
wencji opracowanej przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. S¹ to
zabezpieczenia powstaj¹ce przez wpis do rejestru, w drodze przeniesienia
posiadania rzeczy lub bazuj¹ce na prawie w³asno�ci, a mianowicie za-
strzegaj¹ce prawo w³asno�ci rzeczy sprzedanej do czasu zap³aty ceny51.

49 Ibidem, s. 300-301.
50 Ibidem.
51 C. G a v a l d a, L�assemblee annuelle du Conseil des gouverneurs de la BERD, PA

1994, z. 68.
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Widaæ w tym wyra�ne wp³ywy amerykañskiego security interest52. Ta
ostatnia konstrukcja zosta³a wykorzystana tak¿e w projekcie UNIDROIT,
dotycz¹cym miêdzynarodowych praw zabezpieczaj¹cych (international
security interests).

52 UCC wed³ug strony www.law.cornell.edu/ucc/9/9-102.html. oraz J.J. W h i t e,
R.S. S umm e r s,UniformCommercial Code, 4 edycja, Hornbook series,Minnesota 1995.


