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WPROWADZENIE

Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego ce‐
lem jest zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych na rzeczach rucho‐
mych i zbywalnych prawach majątkowych. Zastaw ten został wprowa‐
dzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703),
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. Niektóre rozwiązania
przyjęte w ustawie były krytykowane przez przedstawicieli doktryny
i praktyki, w szczególności ograniczenia podmiotowe po stronie wie‐
rzyciela (zastawnika) i brak możliwości ustanowienia zastawu rejestro‐
wego dla zabezpieczenia więcej niż jednej wierzytelności. Nowelizacja
ustawy z 2008 r. (dokonana ustawą z dnia 5 września 2008 r. o zmianie
ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie in‐
nych ustaw, Dz. U. Nr 180, poz. 1113) w dużej mierze zmieniła ten stan
rzeczy. Nowelizacja ta w zasadniczy sposób przebudowała instytucję za‐
stawu rejestrowego. Przede wszystkim zniesiono ograniczenia podmio‐
towe po stronie wierzyciela (zastawnika) co do możliwości ustanowienia
zastawu rejestrowego; jednoznacznie uregulowano formę umowy za‐
stawniczej w sytuacji, gdy przedmiotem zastawu są prawa i wierzytel‐
ności; uproszczono zasady określenia zabezpieczonej wierzytelności.
Znowelizowane przepisy zwiększyły też rolę administratora zastawu
występującego po stronie wierzyciela (zastawnika), umożliwiły składa‐
nie wniosków do rejestru zastawów i uzyskiwanie z tego rejestru odpisów
i zaświadczeń w formie elektronicznej oraz ograniczyły zakres sądowego
badania wniosków o wpis zastawu do rejestru. Znowelizowana ustawa
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Wprowadzenie

uregulowała także warunki umożliwiające ustanowienie zastawu rejes‐
trowego, który będzie zabezpieczał nową wierzytelność, po wygaśnięciu
wierzytelności pierwotnie nim zabezpieczonej.

Nie wszystkie rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy zyskały
aprobatę w doktrynie, a niektóre z nich stworzyły nowe wątpliwości in‐
terpretacyjne. Pozostały też kwestie, które były i nadal są sporne, jak
chociażby możliwość obciążenia zastawem rejestrowym przedsiębior‐
stwa lub gospodarstwa rolnego jako całości. Niniejsze opracowanie ma
jednak charakter praktyczny, dlatego dyskusje w doktrynie dotyczące
kwestii budzących kontrowersje zostały przedstawione jedynie w nie‐
zbędnym zakresie. Celem autorów było bowiem wyjaśnienie przepisów
komentowanej ustawy w sposób przystępny, tak aby ułatwić ich zrozu‐
mienie i stosowanie w praktyce. Twórcy komentarza opierali się przede
wszystkim na opracowaniach nowszych, napisanych w ostatnich latach.
Opracowania starsze zostały wykorzystane w zakresie, w jakim nie stra‐
ciły na swojej aktualności. To samo dotyczy orzecznictwa sądów. Prze‐
pisy innych ustaw zostały powołane i wyjaśnione w zakresie niezbędnym
dla prawidłowego zrozumienia i stosowania regulacji komentowanej
ustawy.

Komentarz z uwagi na swój charakter adresowany jest przede wszystkim
do praktyków, będzie również przydatny dla wszystkich osób zaintere‐
sowanych problematyką zastawu rejestrowego i rejestru zastawów.

Agnieszka Poreda

Warszawa, październik 2015 r.
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USTAWA
z dnia 6 grudnia 1996 r.

o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów

(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 215,
poz. 1663; z 2015 r. poz. 978, poz. 1045)
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Zakres regulacji]

1. Ustawa reguluje ustanawianie, przeniesienie i wygaśnięcie zastawu
rejestrowego, przedmiot tego zastawu, prawa i obowiązki zastawcy
i zastawnika, zbieg zastawu rejestrowego z innym ograniczonym pra‐
wem rzeczowym, zaspakajanie zastawnika oraz prowadzenie rejestru
zastawów.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do zastawu re‐
jestrowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Spis treści
I. Uwagi ogólne .............................................................. 16
II. Charakter i pojęcie zastawu rejestrowego ................... 16
III. Zakres regulacji ustawy o zastawie rejestrowym

i rejestrze zastawów .................................................... 22
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Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne

I. Uwagi ogólne

Instytucja zastawu rejestrowego została wprowadzona do polskiego sy‐
stemu prawnego ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Obecnie w prawie polskim występuje tylko jeden zastaw rejestrowy ure‐
gulowany wyżej powołaną ustawą (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 67,
poz. 569 z późn. zm.). Zastaw rejestrowy zastąpił zastaw bankowy ist‐
niejący do chwili wejścia w życie powyższej ustawy. Zastaw bankowy
nazywany był także bankowym zastawem rejestrowym, a źródłem jego
regulacji był przepis art. 308 k.c. (w brzmieniu obowiązującym przed
1 stycznia 1998 r.) i dawny art. 30 ust. 2 i 3 prawa bankowego z 1989 r.
Kwestię wygaśnięcia zastawów bankowych ustanowionych przed
1 stycznia 1998 r. oraz możliwości ich przekształcenia w zastaw rejes‐
trowy uregulował art. 50 u.z.r.r.z.

II. Charakter i pojęcie zastawu rejestrowego

1. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów w żadnym przepisie
nie rozstrzyga o prawnym charakterze zastawu rejestrowego. Nie ulega
jednak wątpliwości, że zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem
rzeczowym, mimo że nie ujęto go wprost w przepisie art. 244 k.c. Jednak
art. 308 k.c. wymienia zastaw rejestrowy jako odmianę zastawu zwykłe‐
go, przy czym stanowi, że zastaw ten regulują odrębne przepisy, a więc
przepisy niniejszej ustawy. W doktrynie sporne jest, czy zastaw rejes‐
trowy stanowi szczególną odmianę zastawu zwykłego, czy też samo‐
dzielny, odrębny typ prawa zastawniczego. Za koncepcją, że zastaw re‐
jestrowy jest odrębnym, trzecim rodzajem prawa zastawniczego, obok
zastawu zwykłego i hipoteki, opowiedzieli się J. Mojak i J. Widło. Autorzy
ci wskazali, że istotne odmienności co do sposobu powstania zastawu
rejestrowego, szerokie możliwości kształtowania treści umowy zastaw‐
niczej przez jej strony, dopuszczalność zastrzegania pozaegzekucyjnych
sposobów zaspokojenia zastawnika i bardzo szeroki katalog przedmio‐
tów zastawu rejestrowego pozwala postawić tezę, że jest to odrębny ro‐
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

dzaj prawa zastawniczego, obok zastawu zwykłego i hipoteki na nieru‐
chomości. W ocenie tych Autorów zastaw rejestrowy stanowi zabezpie‐
czenie wierzytelności, które z trudem mieści się w dotychczasowym po‐
dziale na prawa zastawnicze mające za przedmiot ruchomości i prawa
na nieruchomości. Ostatecznie uznali, że zastaw rejestrowy jest trzecią
kategorią praw zastawniczych (zob.: J. Mojak, J. Widło, Sądowy zastaw
rejestrowy w systemie praw rzeczowych, Rejent 1999, nr 4, s. 72; J. Mojak,
J. Widło, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny,
wyd. 3, Warszawa 2009, uwagę 29 do art. 1 u.z.r.r.z.). Do poglądu tego
przychylił się J. Gołaczyński. Jednocześnie Autor ten słusznie zauważył,
że powyższy pogląd uległ osłabieniu po nowelizacji ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów z 2008 r. Wcześniej bowiem zastaw
rejestrowy istotnie wykraczał poza przyjęte w prawie polskim rozróż‐
nienie praw zastawniczych mających za przedmiot ruchomości i nieru‐
chomości oraz prawa majątkowe związane z ruchomościami i nieru‐
chomościami. Obecnie art. 7 ust. 1 u.z.r.r.z. jednoznacznie stanowi, że
przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywal‐
ne prawa majątkowe, z wyjątkiem: (1) praw mogących być przedmiotem
hipoteki, (2) wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę, (3) stat‐
ków morskich i statków w budowie, mogących być przedmiotem hipo‐
teki morskiej. Nie ma już zatem wskazywanego wcześniej w literaturze
niebezpieczeństwa, że przedmiot zastawu może być jednocześnie przed‐
miotem hipoteki. Wynika to także z treści znowelizowanego art. 9 ust. 1
u.z.r.r.z. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli rzecz ruchoma obciążona za‐
stawem rejestrowym stała się częścią składową nieruchomości, zastaw
rejestrowy wygasa. Jeżeli zaś rzecz ruchoma wchodząca w skład zbioru
rzeczy ruchomych, obciążona zastawem rejestrowym, stała się częścią
składową nieruchomości, zastaw rejestrowy wygasa w stosunku do tej
rzeczy. Trafnie też wskazał J. Gołaczyński, że zastaw rejestrowy został
jednoznacznie przez polskiego ustawodawcę umiejscowiony jako za‐
staw, czyli prawo rzeczowe ograniczone należące do grupy praw zastaw‐
niczych. A to, czy zastaw rejestrowy stanowi odrębną, trzecią kategorię
prawa zastawniczego, jest bez znaczenia dla praktycznego funkcjono‐
wania tej instytucji (zob.: J. Gołaczyński (w:) Prawo rzeczowe, pod
red. E. Gniewka, System Prawa Prywatnego, t. 4, wyd. 3, Warszawa 2012,
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