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Zastaw na udziale w spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Pojêcie i regulacje prawne zastawu
Zgodnie z definicj¹ zastawu, zawart¹ w art. 306 § 1 k.c., w celu
zabezpieczenia oznaczonej wierzytelnoœci mo¿na rzecz ruchom¹ obci¹¿yæ
prawem, na mocy którego wierzyciel bêdzie móg³ dochodziæ zaspokojenia
z rzeczy bez wzglêdu na to, czyj¹ sta³a siê w³asnoœci¹ i z pierwszeñstwem
przed wierzycielami osobistymi w³aœciciela rzeczy, z wyj¹tkiem tych,
którym z mocy ustawy przys³uguje pierwszeñstwo szczególne. Przedmiotem zastawu mog¹ byæ tak¿e prawa, je¿eli s¹ zbywalne (art. 327 k.c.).
Zastaw w systemie prawa polskiego zosta³ ukszta³towany jako ograniczone prawo rzeczowe, unormowane w dziale IV tytu³u III ksiêgi II kodeksu cywilnego. Ustawodawca uregulowa³ najpierw zastaw na rzeczy ruchomej, okreœlany niekiedy jako posesoryjny lub rêczny, a nastêpnie zastaw
na prawach, do którego maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy o zastawie na rzeczach.
Od dnia 01.01.1998 r. w obrocie prawnym funkcjonuje równie¿ zastaw rejestrowy, uregulowany przepisami ustawy z dnia 06.12.1996 r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów1. Zakotwiczenie tej instytucji
w kodeksie cywilnym stanowi art. 308 k.c. w brzmieniu nadanym cy-

1

Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm., dalej zast.rej. i rej.zast.

107

Agnieszka Malarewicz

towan¹ ustaw¹. Ze wzglêdu na szeroki katalog dóbr maj¹tkowych, mog¹cych stanowiæ jego przedmiot z jednej, i jednolit¹ regulacjê prawn¹
z drugiej strony, zastaw rejestrowy trudno jest jednoznacznie sklasyfikowaæ. Mo¿na go uznaæ za wyspecjalizowany podtyp prawa zastawu wystêpuj¹cy w stosunkach co najmniej jednostronnie gospodarczych, znamienny okreœleniem katalogu podmiotów, których wierzytelnoœci mog¹
byæ w ten sposób zabezpieczone, oraz szerszym zakresem swobody stron
w kszta³towaniu jego treœci, ni¿ ma to miejsce w przypadku zastawu zwyk³ego.
Zastaw jest zaliczany do prawnych zabezpieczeñ wierzytelnoœci, a dok³adniej do kategorii zabezpieczeñ rzeczowych, okreœlanych mianem praw
zastawniczych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wykonanie prawa zastawu mo¿e
nast¹piæ dopiero z chwil¹ wymagalnoœci zabezpieczanej wierzytelnoœci
i polega na zaspokojeniu siê przez uprawnionego z przedmiotu zastawu,
z pierwszeñstwem przed wierzycielami osobistymi w³aœciciela rzeczy,
z wyj¹tkiem tych, którym z mocy ustawy przys³uguje pierwszeñstwo
szczególne. W konsekwencji zastaw nie mo¿e byæ przeniesiony bez
wierzytelnoœci, któr¹ zabezpiecza, a przeniesienie wierzytelnoœci poci¹ga
za sob¹ przeniesienie zastawu. W razie przeniesienia wierzytelnoœci z wy³¹czeniem zastawu, zastaw wygasa (art. 323 k.c.)2. Z zasady akcesoryjnoœci zastawu wynika równie¿ mo¿liwoœæ podniesienia przez zastawcê
nie bêd¹cego d³u¿nikiem, poza zarzutami przeciwko zastawnikowi, jakie
przys³uguj¹ mu osobiœcie, zarzutów przys³uguj¹cych d³u¿nikowi z zabezpieczonej wierzytelnoœci. Dotyczy to równie¿ zarzutów, których d³u¿nik
zrzek³ siê po ustanowieniu zastawu (art. 315 k.c.).
Pozosta³e cechy zastawu wynikaj¹ z jego charakteru prawnego jako
ograniczonego prawa rzeczowego.
Zastaw, podobnie jak inne ograniczone prawa rzeczowe, zapewnia
uprawnionemu korzystanie z cudzej rzeczy (prawa) tylko w okreœlonych
przez ustawê granicach. Uprawnienia sk³adaj¹ce siê na treœæ ka¿dego
z ograniczonych praw rzeczowych s¹ bowiem w kodeksie œciœle okreœlone.
Jednym z zabezpieczeñ wierzytelnoœci pieniê¿nych czêsto stosowanych w praktyce jest zastaw na udziale b¹dŸ na udzia³ach w spó³ce
2
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z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Powy¿sza instytucja zyska³a wiêksze
znaczenie w praktyce gospodarczej w ostatnim dziesiêcioleciu, kiedy to
wzros³a popularnoœæ formy spó³ki z o.o. do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej3. Pierwsze wzmianki na temat zastawu na udziale w polskiej
doktrynie prawniczej pochodz¹ z 1933 r. Podkreœlano wówczas ró¿nice
miêdzy udzia³ami w spó³ce z o.o. oraz akcjami jako przedmiotem zabezpieczenia, wskazywano równie¿ na mo¿liw¹ sprzecznoœæ miêdzy interesami spó³ki i udzia³owca w zwi¹zku z zastawem4. Z kolei komentatorzy
Kodeksu handlowego z 1934 r. poœwiêcili temu zagadnieniu tylko uwagi
do art. 180 i 187 k.h. Ograniczone zainteresowanie zastawem udzia³u
przed 1939 r. wynika³o z tego, ¿e prawo zastawu regulowa³y wówczas
zró¿nicowane przepisy by³ych pañstw zaborczych. W prawie niemieckim
dopuszczalnoœæ zastawu udzia³u nie by³a wprost uregulowana, tylko domniemywana, a udzia³ w spó³ce z o.o. nie móg³ byæ przedmiotem nowatorskiego zastawu handlowego wprowadzonego w 1933 r. i utrzymanego w Kodeksie handlowym z 1934 r. (art. 507-517 k.h.)5.
Swoboda stron w zakresie kszta³towania treœci ograniczonych praw
rzeczowych jest w znacznym stopniu ograniczona. W przypadku zastawu
na prawach w pe³ni aktualna jest cecha bezwzglêdnej skutecznoœci praw
rzeczowych.
Znajduje to potwierdzenie w konstrukcji prawnej zastawu. Istnieje
bowiem mo¿liwoœæ dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zastawu bez
wzglêdu na osobê aktualnego uprawnionego (art. 306 § 1 w zw. z art.
328 k.c.) oraz przywilej pierwszeñstwa zaspokojenia przed jego wierzycielami. Konsekwencj¹ bezwzglêdnego charakteru prawa zastawu jest
mo¿liwoœæ samoistnego i bezpoœredniego wykonywania uprawnieñ, jakie
przys³uguj¹ zastawnikowi wobec przedmiotu zastawu. W granicach
okreœlonych przez ustawê zastawnik mo¿e dochodziæ swoich uprawnieñ
z wy³¹czeniem wszystkich innych osób, z w³aœcicielem (uprawnionym)
w³¹cznie. Bezpoœrednioœæ prawa zastawu nie mo¿e byæ rozumiana jako
mo¿noœæ faktycznego w³adania rzecz¹ (przedmiotem zastawu) w okre3
W 2000 r. w Polsce by³o zarejestrowanych ponad 138 000 spó³ek z o.o., Rocznik
Statystyczny RP 2000, rok LX, Warszawa 2000, s. 562-563.
4
A. L i e b e s k i n d, Zastaw udzia³u w spó³ce z o.o., Przegl¹d S¹dowy 1933, nr 7,
s. 280-284.
5
A. L i e b e s k i n d, op. cit., s. 282.
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œlonym zakresie. Prawne w³adztwo nad przedmiotem zastawu, jakie daje
on zastawnikowi, polega co do zasady tylko na mo¿liwoœci jego spieniê¿enia celem zaspokojenia wierzytelnoœci6.
Przepisy kodeksu cywilnego oraz zastawu rejestrowego i rejestru
zastawów wymieniaj¹ jako podmioty stosunku prawnego zastawu zastawcê i zastawnika7. Jedynym wyj¹tkiem jest art. 306 § 1 k.c., mówi¹cy
o wierzycielu, którego wierzytelnoœæ jest zabezpieczona zastawem. Zastawca mo¿e, ale nie musi byæ d³u¿nikiem zabezpieczonej wierzytelnoœci.
W tym przypadku ponosi wy³¹cznie odpowiedzialnoœæ rzeczow¹ za cudzy
d³ug8. Zastawc¹ staje siê tak¿e ka¿dy kolejny nabywca przedmiotu zastawu, o ile nie zachodz¹ szczególne przypadki, w których przeniesienie
przedmiotu zastawu powoduje jego wygaœniêcie (art. 170 k.c., art. 879
oraz art. 908 § 2 k.p.c., art. 13 zast.rej. i rej.zast.). Pierwszym zastawnikiem jest wierzyciel, którego wierzytelnoœæ jest zabezpieczona zastawem. Zastawnikiem bêdzie równie¿ z regu³y cesjonariusz zabezpieczonej
wierzytelnoœci (art. 323 k.c.). W przypadku zastawu ustanowionego na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, prawo nie przewiduje ograniczeñ po stronie wierzyciela, który mo¿e byæ zabezpieczony. Zastaw zwyk³y
jest klasyczn¹ czynnoœci¹ prawa powszechnego. Ograniczenie podmiotowe krêgu zastawników wprowadza ustawa o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, natomiast generalne ograniczenie podmiotowe po
stronie zastawcy nie wystêpuje.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 zast.rej. i rej.zast., zastaw rejestrowy mo¿e
byæ ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci:
1) Skarbu Pañstwa i innej pañstwowej osoby prawnej,
2) jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zku jednostek samorz¹du
terytorialnego i innej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej osoby prawnej,
3) banku krajowego,
4) banku zagranicznego,
5) osoby prawnej, której celem okreœlonym w ustawie jest udzielanie
po¿yczek i kredytów,

6

W. C z a c h ó r s k i, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1999, s. 46.
A. K l e i n, Elementy stosunku prawa rzeczowego, Wroc³aw 1976, s. 54.
8
J. M o j a k i E. N i e z b e c k a, Status d³u¿nika banku w œwietle art. 95 i 97 prawa
bankowego, Palestra 2000, nr 5-6.
7
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6) miêdzynarodowej organizacji finansowej, której cz³onkiem jest
Rzeczpospolita Polska,
7) innego podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) posiadaczowi obligacji wyemitowanych na podstawie ustawy o obligacjach oraz innych papierach d³u¿nych, emitowanych na podstawie
odpowiednich aktów prawnych, obowi¹zuj¹cych w krajach nale¿¹cych
do Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Podmioty wymienione w art. 1 ust. 1 zast.rej. i rej.zast. mog¹ zabezpieczaæ zastawem rejestrowym zarówno wierzytelnoœci wynikaj¹ce z czynnoœci prawnych zawartych bezpoœrednio przez nie, jak i wierzytelnoœci,
które podmioty te naby³y w sposób pochodny i translatywny. W odniesieniu do strony podmiotowej ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów ma jedn¹ istotn¹ przewagê nad przepisami kodeksu cywilnego
o zastawie. Pozwala siêgn¹æ po instytucjê administratora zastawu jako
zastawnika dzia³aj¹cego we w³asnym imieniu, ale na rachunek kilku wierzycieli wspólnie udzielaj¹cych kredytu lub po¿yczki. Powo³anie takiego
administratora zastawu (art. 4 ust. 1 zast.rej. i rej.zast.) umo¿liwia miêdzy
innymi wykorzystanie popularnego rozwi¹zania, polegaj¹cego na wybraniu jednego z wierzycieli, uczestnicz¹cego we wspólnym finansowaniu
okreœlonego projektu, do roli tzw. przedstawiciela do spraw zabezpieczeñ.
Tym samym ca³y proces zawierania i zmiany umów oraz dokumentów
s³u¿¹cych zabezpieczeniu praw wierzycieli staje siê znacznie prostszy.
U¿ytecznoœæ tego rozwi¹zania zosta³a jednak ograniczona przez ustawodawcê, który w cytowanym przepisie pos³u¿y³ siê liczb¹ pojedyncz¹,
pisz¹c o „wspólnym udzielaniu kredytu lub po¿yczki”. Jest to istotne
ograniczenie przedmiotowe, gdy¿ ju¿ np. wspólne udzielenie przez kilku
wierzycieli ró¿nych kredytów (np. dewizowego i z³otowego) wyklucza
mo¿liwoœæ siêgniêcia po administratora zastawu. Wa¿ne ograniczenie
dotycz¹ce osoby zastawnika przewiduje równie¿ art. 200 § 1 k.s.h.
Zastawnikiem mianowicie nie mo¿e byæ sama spó³ka, której udzia³ mia³by
byæ przedmiotem zastawu. Zakaz ten przewidywa³ ju¿ art. 194 § 1 k.h.
i uzupe³nia³ go sankcj¹ okreœlon¹ w art. 303 k.h.9
9
Art. 588 k.s.h. tak¿e przewiduje sankcje karne za naruszenie zakazu nabycia w³asnych
akcji.
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Czynnoœæ polegaj¹ca na obejmowaniu i nabywaniu w³asnych udzia³ów
jest powszechne uznawana za niedopuszczaln¹. Mog³aby bowiem prowadziæ do powstawania struktur patologicznych, polegaj¹cych np. na
tym, ¿e kontrolê dzia³alnoœci zarz¹du sprawowa³by sam zarz¹d, ten sam
zarz¹d uczestniczy³by tak¿e w podejmowaniu wa¿nych dla niego uchwa³
w zgromadzeniu wspólników, natomiast zakaz przyjmowania w zastaw
w³asnych udzia³ów jest niekiedy uwa¿any za niepotrzebnie rygorystyczny,
gdy¿ pozbawia spó³kê jednej z mo¿liwoœci uzyskania zabezpieczenia
wierzytelnoœci przypadaj¹cej jej wobec wspólnika. Kodeks spó³ek handlowych utrzyma³ jednak zakaz przyjmowania w zastaw w³asnych udzia³ów, rozszerzy³ go nawet na spó³kê zale¿n¹ i spó³dzielniê zale¿n¹.
W œwietle definicji zawartej w art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h., spó³ka nie mo¿e
byæ zastawnikiem, jeœli przedmiotem zastawu by³yby jej w³asne udzia³y,
jak równie¿ udzia³y spó³ki dominuj¹cej. Cz³onek zarz¹du lub likwidator,
dopuszczaj¹cy do brania przez spó³kê w zastaw w³asnych udzia³ów, podlega
karze grzywny lub karze ograniczenia wolnoœci do 6 miesiêcy (art. 588
k.s.h.). Jeœli chodzi o osobê zastawcy, to z punktu widzenia dopuszczalnoœci ustanowienia zastawu nie ma znaczenia, czy zastawc¹ jest osoba
fizyczna, prawna, czy te¿ inny podmiot, któremu przys³uguje prawo
samodzielnego wystêpowania w obrocie. Nie ma te¿ znaczenia, jakie
wk³ady by³y podstaw¹ przyznawania wspólnikowi udzia³u w kapitale
zak³adowym spó³ki.
Ponadto ani przepisy kodeksu cywilnego, ani przepisy ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów nie ró¿nicuj¹ sytuacji prawnej zastawcy
w zale¿noœci od tego, czy jest on d³u¿nikiem osobistym zabezpieczonego
wierzyciela, czy te¿ nie.
Warunkiem ustawowym ustanowienia zastawu jest istnienie wa¿nej
wierzytelnoœci. Ustawodawca dopuœci³ jednak mo¿liwoœæ zabezpieczenia,
poza wierzytelnoœciami istniej¹cymi w momencie ustanowienia zastawu,
wierzytelnoœci przysz³ych oraz warunkowych. Dotyczy to zarówno zastawu zwyk³ego (art. 306 § 2 k.c.), jak i rejestrowego (art. 1 ust. 2
zast.rej. i rej.zast. w zw. z art. 306 § 2 k.c.)10.

10
Przez wierzytelnoœæ warunkow¹ nale¿y rozumieæ wierzytelnoœæ, której skutecznoœæ
jest uzale¿niona od warunku zawieszaj¹cego. Zawis³oœæ wierzytelnoœci od warunku rozwi¹zuj¹cego w ¿adnym stopniu nie dotyka zasady akcesoryjnoœci zastawu.
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Wierzytelnoœci przysz³e mog¹ wynikaæ b¹dŸ z istniej¹cego stosunku
prawnego, b¹dŸ ze stosunku prawnego, który ma dopiero powstaæ
w przysz³oœci11 .
Dla istnienia zastawu nie ma znaczenia Ÿród³o powstania wierzytelnoœci. Mog¹ one wynikaæ zarówno z czynnoœci prawnych, jak te¿ powstaæ
ex lege (dotyczy to równie¿ roszczeñ opartych na przepisach kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego).12
Zastawem zwyk³ym mo¿na zabezpieczyæ wierzytelnoœci pieniê¿ne
i niepieniê¿ne. Wierzytelnoœæ niepieniê¿na jest jednak zabezpieczana zastawem jedynie poœrednio. Realizacja zastawu bêdzie mo¿liwa dopiero po
jej przekszta³ceniu w wierzytelnoœæ pieniê¿n¹, zazwyczaj przez sformu³owanie roszczenia odszkodowawczego z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania (art. 471 i nast. k.c.).
Nieco odmienne rozwi¹zanie przyjêto w odniesieniu do zastawu rejestrowego. Zgodnie z art. 5 zast.rej. i rej.zast., zastawem rejestrowym
mo¿na zabezpieczyæ wy³¹cznie wierzytelnoœæ pieniê¿n¹. Nale¿y przez ni¹
rozumieæ wierzytelnoœæ, która w chwili ustanowienia zastawu ma charakter pieniê¿ny, nawet je¿eli charakteru takiego nie mia³a w chwili powstania
samego zobowi¹zania13.
Zale¿noœæ zastawu od zabezpieczonej wierzytelnoœci ma podstawowe
znaczenie. Je¿eli czynnoœæ prawna, z której wynika wierzytelnoœæ, jest
dotkniêta sankcj¹ niewa¿noœci bezwzglêdnej b¹dŸ roszczenie oparte na
innym tytule nie istnieje, ustanowienie zastawu bêdzie niewa¿ne. Na wy¿ej
wymienione okolicznoœci mo¿e powo³ywaæ siê oraz domagaæ siê ich ustalenia równie¿ zastawca nie bêd¹cy d³u¿nikiem (art. 189 k.p.c., art. 315
k.c.)14.
Zasada ta nie znajduje zastosowania, je¿eli zabezpieczona wierzytelnoœæ wynika z czynnoœci prawnej wzglêdnie niewa¿nej. Ustanowiony

11
Z. Œ w i e b o d a, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz do ustawy z dnia
06.12.1996 r., Warszawa 1998, s. 19.
12
J. S k ¹ p s k i, Zastaw na rzeczach ruchomych wed³ug kodeksu cywilnego, Studia
Cywilistyczne 1966, t. VIII, s. 160.
13
Z. Œ w i e b o d a, Komentarz do czêœci drugiej kodeksu postêpowania cywilnego,
Warszawa 1994, s. 17.
14
J. S k ¹ p s k i, Zastaw na rzeczach ruchomych wed³ug kodeksu cywilnego, Studia
Cywilistyczne 1966, t. VIII, s. 161-162.
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zastaw nie wygasa, dopóki d³u¿nik skutecznie nie uchyli siê od skutków
prawnych oœwiadczenia woli.
Mo¿liwe jest zabezpieczenie zastawem wierzytelnoœci wynikaj¹cych
z zobowi¹zañ niezupe³nych, a zw³aszcza wierzytelnoœci przedawnionych,
kiedy d³u¿nik zrzek³ siê korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § 2
zd. 2 k.c.)15.
Podstawowym warunkiem formu³owanym przez ustawê jest obowi¹zek oznaczenia zabezpieczonej wierzytelnoœci (art. 306 § 1 k.c.). Oznaczenie wierzytelnoœci polega na wskazaniu stosunku prawnego, z którego
ona pochodzi16. Chodzi tu o zindywidualizowanie wierzytelnoœci w stopniu wystarczaj¹cym dla okreœlenia odpowiedzialnoœci d³u¿nika. Regulacje
kodeksu cywilnego jednomyœlnie przyjmuj¹, ¿e dla oznaczenia wierzytelnoœci nie jest konieczne kwotowe okreœlenie jej wysokoœci. W wielu przypadkach by³oby to zreszt¹ niemo¿liwe, np. wierzytelnoœæ banku z tytu³u
otwartej linii kredytowej w tzw. kredycie rewolwingowym. Wskazane
by³oby tu jednak oznaczenie najwy¿szej sumy zabezpieczenia. Odmiennie
kszta³tuj¹ siê zasady dotycz¹ce oznaczenia wierzytelnoœci zabezpieczonej
przez oznaczenie jej wysokoœci oraz stosunku prawnego, z którego ta
wierzytelnoœæ wynika. Je¿eli zabezpieczona jest wierzytelnoœæ przysz³a
lub warunkowa o wysokoœci nieoznaczonej, nale¿y wówczas okreœliæ najwy¿sz¹ sumê zabezpieczenia17.
Dopuszczalnoœæ ustanowienia zastawu na udziale w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jest niekwestionowana. Stanowi konsekwencjê charakteru prawnego udzia³u jako zbywalnego prawa maj¹tkowego.
Przedmiotem zastawu jest co do zasady udzia³ rozumiany jako prawo
podmiotowe wspólnika. Zastaw obci¹¿a ca³oœæ uprawnieñ przys³uguj¹cych danej osobie z tytu³u cz³onkostwa w spó³ce, z wyj¹tkiem uprawnieñ
przyznanych osobiœcie.
W œwietle art. 180 i 181 k.s.h. dopuszczalne jest zastawienie ca³oœci
udzia³u, ale niewa¿ne jest zastawienie czêœci lub u³amkowej czêœci udzia³u18.
15

A. O h a n o w i c z, Zobowi¹zania. Czêœæ ogólna, Warszawa 1965, s. 43 i nast.
S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoœæ i inne
prawa rzeczowe, Warszawa 1996, s. 76.
17
A. H e r b e t, Obrót udzia³ami w spó³ce z o.o., Warszawa 2002, s. 329.
18
A. K i d y b a, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Komentarz, Warszawa
2001, s. 299.
16
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Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, gdy ka¿dy wspólnik mo¿e mieæ
tylko jeden udzia³. Kiedy jednak wspólnik mo¿e mieæ w spó³ce wiêcej
ni¿ jeden udzia³, to nie ma powodów, dla których nie mo¿na by³oby
zastawiæ czêœci udzia³ów objêtych przez wspólnika.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e niedopuszczalne jest ustanowienie zastawu na
udzia³ach przed wpisem do KRS samej spó³ki (przes¹dza o tym art. 16
k.s.h.). Zakaz rozporz¹dzania udzia³ami przed rejestracj¹ rozci¹ga siê
zarówno na udzia³y ju¿ istniej¹ce, jak i przysz³e. Dotyczy to zastawu
zwyk³ego i zastawu rejestrowego. Dopuszcza to art. 7 ust. 3 zast.rej.
i rej.zast., daj¹c mo¿liwoœæ ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach lub prawach, które zastawca nabêdzie dopiero w przysz³oœci. Chodzi
tu o prawa, którymi zastawca nie dysponuje w momencie zawarcia umowy
zastawniczej, ale którymi bêdzie móg³ dysponowaæ w chwili ich definitywnego nabycia, i z³o¿enie wniosku o wpis do rejestru zastawów.
Do ustanowienia zastawu na prawie stosuje siê przepisy o przeniesieniu tego prawa (art. 329 § 1 zd. 1 k.c.). W przypadku udzia³ów
w spó³ce z o.o. nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy art. 180 i nast.
k.s.h. oraz art. 509 i nast. k.c. W myœl przepisów art. 510 § 1 k.c., umowa
zobowi¹zuj¹ca do ustanowienia zastawu na udziale wywiera ex lege skutek
rozporz¹dzaj¹cy. Przepis szczególny albo zgodne oœwiadczenie stron mog¹
ten skutek wy³¹czyæ. W takim przypadku, a tak¿e gdy ustanowienie
zastawu nastêpuje w wykonaniu zobowi¹zania wynikaj¹cego z innego ni¿
umowa zdarzenia prawnego (np. zapis), do ustanowienia zastawu konieczne jest zawarcie odrêbnej umowy rozporz¹dzaj¹cej.
Ustanowienie zastawu mo¿e nast¹piæ z zastrze¿eniem warunku b¹dŸ
terminu. Umowa o ustanowienie zastawu jest czynnoœci¹ prawn¹ kauzaln¹ i konsensualn¹. Przes³ank¹ powstania zastawu na udziale w spó³ce
z o.o. nie jest zawiadomienie spó³ki. Obowi¹zek zg³oszenia spó³ce ustanowienia zastawu powstaje z mocy art. 187 k.s.h. Brak zawiadomienia
powoduje jedynie bezskutecznoœæ zastawu wobec spó³ki.
Zg³oszenia o ustanowieniu zastawu mo¿e dokonaæ (wg art. 187 k.s.h.)
ka¿dy zainteresowany. Do zawiadomienia nale¿y do³¹czyæ dowód dokonania czynnoœci – umowê o ustanowienie zastawu, zawart¹ w odpowiedniej formie.
Stan prawny w przedmiocie formy umowy zastawniczej przy zastawie na udziale w spó³ce z o.o. uleg³ istotnej zmianie wraz z wejœciem
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w ¿ycie kodeksu spó³ek handlowych. Artyku³ 180 k.s.h. stanowi bowiem,
¿e „zastawienie (udzia³u) powinno byæ dokonane w formie pisemnej
z podpisami notarialnie poœwiadczonymi”. Forma pisemna z notarialnie
poœwiadczonymi podpisami jest jedn¹ ze szczególnych form czynnoœci
prawnych znanych naszemu prawu. Czynnoœæ dokonana bez tej formy
jest oczywiœcie niewa¿na19. Wprowadzenie art. 180 k.s.h. zmieni³o stan
prawny w przedmiotowym problemie20. W przypadku zastawu zwyk³ego
nie wystarczy podpisanie umowy przez osoby uprawnione do reprezentowania zastawcy i zastawnika, a nastêpnie przes³anie jej do notariusza
w celu nadania daty pewnej. Z uwagi na koniecznoœæ poœwiadczenia
autentycznoœci podpisów czynnoœæ musi byæ dokonana przed notariuszem. Nawet gdyby notariusz dysponowa³ wzorami podpisów nie mo¿e
poœwiadczyæ ich zgodnoœci bez obecnoœci przy dokonaniu czynnoœci
osób podpisanych. Zmiana przepisu reguluj¹cego formê umowy zastawu
zwyk³ego na udziale w spó³ce z o.o. rodzi tak¿e dalsze konsekwencje
prawne, np. koniecznoœæ zachowania odpowiedniej formy pe³nomocnictwa21.

Odrêbnoœci dotycz¹ce zastawu rejestrowego
Zgodnie z art. 2 ust. 1 zast.rej. i rej.zast., do ustanowienia zastawu
rejestrowego potrzebna jest umowa zawarta miêdzy osob¹ uprawnion¹
do rozporz¹dzania przedmiotem zastawu (zastawc¹) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.
Zastaw rejestrowy powstaje z chwil¹ wpisu do rejestru.
Podstawow¹ przes³ank¹ powstania zastawu rejestrowego jest, tak jak
w przypadku zastawu zwyk³ego, zawarcie umowy o ustanowienie zastawu. Niezbêdne elementy umowy zastawniczej, to:
1) data jej zawarcia,
2) imiê i nazwisko (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) i adres
zastawnika, zastawcy oraz d³u¿nika nie bêd¹cego zastawc¹,
3) okreœlenie przedmiotu zastawu w sposób odpowiadaj¹cy jego
w³aœciwoœciom,
19

Art. 73 § 2 k.c.
A. K i d y b a, op. cit., s. 301.
21
Art. 99 § 1 k.c.
20
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4) oznaczenie wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem – podanie jej
wysokoœci oraz stosunku prawnego, z którego wierzytelnoœæ wynika,
albo najwy¿szej sumy zabezpieczenia, je¿eli to wierzytelnoœæ przysz³a lub
warunkowa22.
Brak któregokolwiek z wymienionych elementów uniemo¿liwia zakwalifikowanie danej czynnoœci prawnej jako umowy o ustanowienie
zastawu rejestrowego.
W praktyce treœæ umowy bêdzie jednak o wiele bogatsza. Wniosek
o dokonanie wpisu w rejestrze zastawów powinien zostaæ z³o¿ony
w terminie miesi¹ca od daty zawarcia umowy zastawniczej pod rygorem
jego odrzucenia (art. 3 ust. 3 zast.rej. i rej.zast.)23. Zalecane jest równie¿
wyraŸne wskazanie w umowie zastawniczej osoby odpowiedzialnej za
z³o¿enie wniosku o wpis do rejestru zastawów oraz zamieszczenie dodatkowego zobowi¹zania do zawarcia kolejnej umowy zastawniczej z póŸniejsz¹ dat¹, na wypadek odrzucenia wniosku przez s¹d. Bêdzie to mia³o
znaczenie przy ustaleniu odpowiedzialnoœci odszkodowawczej osoby
zobowi¹zanej do z³o¿enia wniosku24.
Wniosek sk³ada siê do s¹du rejonowego – s¹du gospodarczego, w³aœciwego miejscowo ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê zastawcy25. S¹d, w którym dokonano wpisu zastawu rejestrowego do rejestru
zastawów, pozostaje w³aœciwy dla dokonania dalszych wpisów dotycz¹cych tego zastawu (art. 36 ust. 2-4 zast.rej. i rej.zast.).
Wniosek o wpis do rejestru zastawów wraz z do³¹czon¹ umow¹ zastawnicz¹ sk³ada siê na urzêdowym formularzu, okreœlonym w drodze
rozporz¹dzenia przez Ministra Sprawiedliwoœci. Powinien zostaæ on
op³acony zgodnie z przepisami26. Nieop³acony podlega zwróceniu (art. 39

22
23

Art. 3 zast.rej. i rej.zast.
Z. Œ w i e b o d a, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, Warszawa 1998,

s. 43.
24
J. M o j a k, Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz, Lublin
1997, s. 53.
25
Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 19.12.1997 r. w sprawie utworzenia
s¹dów gospodarczych w s¹dach wojewódzkich i s¹dach rejonowych oraz ustalenie ich
siedzib i obszarów w³aœciwoœci (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1093 ze zm.).
26
Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15.10.1997 r. w sprawie okreœlenia
wzorów urzêdowych formularzy (Dz.U. z 1997 r. Nr 155, poz. 1018).
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ust. 3 zast.rej. i rej.zast.). Analogiczna sytuacja wystêpuje w przypadku
wniesienia wniosku na nieprawid³owo wype³nionym formularzu. S¹d bada
zachowanie wymogów formalnych, termin z³o¿enia wniosku oraz ocenia
zgodnoœæ umowy zastawniczej z przepisami prawa.
Istotne, ¿e dopiero prawid³owo wniesiony wniosek stanowi podstawê
do wydania przez s¹d postanowienia zarz¹dzaj¹cego wpis. Dane objête
wpisem okreœla art. 40 ust. 7 pkt 1 zast.rej. i rej.zast. Niezw³ocznie po
wydaniu postanowienia przez s¹d dokonywany jest wpis do rejestru
zastawów poprzez wprowadzenie danych zawartych w postanowieniu
do tego¿ rejestru. Oznacza to, ¿e wszelkie skutki wpisu, w tym równie¿
powstanie zastawu rejestrowego, nastêpuj¹ dopiero z momentem jego
dokonania.
Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 zast.rej. i rej.zast., dla ustanowienia
zastawu rejestrowego niezbêdne jest zawarcie umowy na piœmie pod
rygorem niewa¿noœci. Umowa zastawnicza wymaga równie¿ formy
pisemnej, gdy przedmiotem zastawu s¹ prawa27.

Skutki prawne ustanowienia zastawu
Ustanowienie zastawu nie ogranicza zastawcy w mo¿liwoœci rozporz¹dzania obci¹¿on¹ rzecz¹ (prawem) czy te¿ zaci¹gania zobowi¹zañ
w charakterze d³u¿nika osobistego. W rezultacie mo¿e nast¹piæ kolizja
zastawu i praw osób trzecich, rozumiana jako faktyczna niemo¿noœæ
wykonania wszystkich praw podmiotowych28. Regu³a ogólna ka¿e rozstrzygaæ ewentualne kolizje w oparciu o zasadê pierwszeñstwa.
Ustalenie zasad, w jakiej kolejnoœci zastawnik mo¿e wykonywaæ swoje
podstawowe uprawnienia w przypadku zbiegu roszczeñ ma podstawowe
znaczenie dla okreœlenia pewnoœci danego zabezpieczenia. Pierwszeñstwo
zaspokojenia siê zastawnika z przedmiotu zastawu nale¿y do ustawowej
treœci prawa zastawu29. Wyj¹tek stanowi¹ wierzyciele zastawcy, którym
z mocy ustawy przys³uguje pierwszeñstwo szczególne, okreœlone w od-

27
T. S t a w e c k i, Zastaw na udziale w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
cz. II, Przegl¹d Prawa Handlowego 2000, nr 9, s. 10.
28
A. S z p u n a r, O kolizji praw podmiotowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1996,
nr 4, s. 636.
29
Art. 306 § 1 k.c.
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rêbnych przepisach. Przepisem takim jest art. 1025 § 1 k.p.c., który
wymienia kategorie wierzytelnoœci podlegaj¹cych zaspokojeniu przed
wierzytelnoœciami zabezpieczonymi prawem zastawu. Nale¿¹ do nich:
1) koszty egzekucyjne,
2) nale¿noœci alimentacyjne,
3) nale¿noœci za pracê oraz renty z tytu³u odszkodowania za wywo³anie choroby, niezdolnoœci do pracy, kalectwa lub œmierci, koszty ostatniej choroby i pogrzebu d³u¿nika,
4) zabezpieczenie hipoteczne nale¿noœci banku hipotecznego, wynikaj¹ce z wierzytelnoœci wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,
5) podatki i inne nale¿noœci, do których stosuje siê przepisy o zobowi¹zaniach podatkowych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi,
6) op³aty za u¿ytkowanie wieczyste terenów lub u¿ytkowanie budynków Skarbu Pañstwa lub gminy wraz z dodatkami za zw³okê i kosztami
egzekucyjnymi.
Du¿y zakres wierzytelnoœci z pierwszeñstwem szczególnym powoduje, ¿e zastaw zwyk³y, podobnie jak hipoteka, nie stanowi obecnie zbyt
„atrakcyjnej” formy zabezpieczenia. Zmiany maj¹ce na celu ograniczenie
przywilejów egzekucyjnych wprowadza ustawa o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów. Wed³ug niej pierwszeñstwo przed wierzytelnoœciami
zabezpieczonymi zastawem rejestrowym przys³uguje jedynie nale¿noœciom
wymienionym w pkt 1-3. Dodatkowo ograniczono pierwszeñstwo szczególne wierzytelnoœci z tytu³u wynagrodzenia za pracê do nale¿noœci za
okres nie d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce30.
Ustanowienie zastawu nie ogranicza zastawcy w mo¿liwoœci rozporz¹dzania przedmiotem zastawu. Na zabezpieczenie swobody zastawcy
w dysponowaniu przedmiotem zastawu szczególny nacisk k³adzie kodeks
cywilny. Przepisy ksiêgi pierwszej zakazuj¹ wy³¹czania lub ograniczania
przez czynnoœæ prawn¹ uprawnienia do rozporz¹dzania prawem zbywalnym31. Dopuszczalne jest natomiast zobowi¹zanie siê przez uprawnionego, ¿e nie dokona on okreœlonych rozporz¹dzeñ prawnych32. Zobowi¹30
J. C z a j a, Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Gdañsk
1998, s. 231.
31
Art. 57 § 1 k.c.
32
Art. 57 § 2 k.c.
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zanie to nie pozbawia d³u¿nika kompetencji do dokonywania czynnoœci
rozporz¹dzaj¹cych i nie wp³ywa na ich skutecznoœæ33. Dalej id¹ca ochrona
przewidziana jest dla zastawu posesoryjnego. Niewa¿ne jest zastrze¿enie,
przez które zastawca zobowi¹zuje siê wzglêdem zastawnika, ¿e nie dokona
zbycia lub obci¹¿enia rzeczy przed wygaœniêciem zastawu34. Przyjêcie
takiego rozwi¹zania ma na celu ochronê s³abszej ekonomicznie strony
umowy, jak¹ jest daj¹cy zabezpieczenie, oraz zapobie¿enie zbyt œcis³emu
zwi¹zaniu z jego osob¹ odpowiedzialnoœci rzeczowej.
W odmienny sposób problem dopuszczalnoœci zbywania i obci¹¿ania
przedmiotu zastawu normuje ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów. W umowie zastawniczej dopuszczalne jest zastrze¿enie, w którym zastawca zobowi¹zuje siê, ¿e przed wygaœniêciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obci¹¿enia przedmiotu zastawu35. Zbycie lub
obci¹¿enie przedmiotu zastawu wbrew zastrze¿eniu jest jednak wa¿ne,
je¿eli nabywca nie wiedzia³ i przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci nie
móg³ siê dowiedzieæ o tym zastrze¿eniu w chwili zawarcia umowy
z zastawc¹36. Treœci¹ zastrze¿enia jest zobowi¹zanie zastawcy do niedokonywania okreœlonych rozporz¹dzeñ przedmiotem zastawu. Powy¿sze
unormowanie, zawarte w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów wprowadza wyj¹tek do unormowañ zawartych w kodeksie
cywilnym37.
Przytoczona na wstêpie teza, w myœl której ustanowienie zastawu nie
ogranicza zastawcy w mo¿liwoœci rozporz¹dzania jego przedmiotem,
wymaga doprecyzowania. Przepisy art. 311 k.c. i art. 14 ust. 1 zast.rej.
i rej.zast. wymieniaj¹ wy³¹cznie przeniesienie i obci¹¿enie przedmiotu
zastawu. W takim te¿ zakresie ochrona przed ograniczeniem swobody
zastawcy nie budzi w¹tpliwoœci. Je¿eli chodzi o pozosta³e postacie czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych, których przedmiotem mo¿e byæ przedmiot za33
Skutki czynnoœci rozporz¹dzaj¹cej dokonanej wbrew zaci¹gniêtemu zobowi¹zaniu
podlegaj¹ ocenia z punktu widzenia przepisów art. 471 i nast. k.c.
34
Art. 311 k.c.
35
J. C z a j a, op. cit., s. 247.
36
Art. 14 zast.rej. i rej.zast.
37
Odmiennie J. M o j a k, J. W i d ³ o, S¹dowy zastaw rejestrowy w systemie praw rzeczowych, Rejent 1999, nr 4, s. 73-74, przypis 12, który uznaje art. 14 ust. 1 zast.rej.
i rej.zast. za przypadek umownego zakazu zbycia przedmiotu zastawu, a wiêc lex specialis.
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stawu, tj. czynnoœci polegaj¹ce na zniesieniu lub „os³abieniu” obci¹¿onego
prawa, nie podlega kwestii kompetencja zastawcy do dokonywania wymienionych kategorii rozporz¹dzeñ. Wynika to z art. 57 § 2 k.c., w stosunku do którego przepisy o zastawie nie przewiduj¹ wyj¹tków.

Kwestia realizacji uprawnieñ maj¹tkowych i korporacyjnych
a umowa zastawu
Podstaw¹ do uznania kompetencji zastawnika w zakresie prawa do
zysku czyni siê art. 319 k.c. w zw. z art. 328 k.c. Hipoteza art. 319 k.c.
(w zw. z art. 328 k.c.) obejmuje zarówno po¿ytki rzeczy (naturalne
i cywilne), jak i po¿ytki prawa. W sytuacji braku odmiennych postanowieñ umowy zastawniczej, zastawnik by³by uprawniony do pobierania
dywidendy i zaliczenia jej na poczet zabezpieczonej wierzytelnoœci i zwi¹zanych z ni¹ roszczeñ38. Powy¿sze stanowisko budzi jednak w¹tpliwoœci
na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. Dywidenda stanowi po¿ytek
prawa w rozumieniu art. 54 k.c.
W¹tpliwoœci budzi jednak mo¿liwoœæ stosowania art. 319 k.c. do
zastawu na prawach39. Treœæ powy¿szego przepisu jest œciœle uwarunkowana obowi¹zkiem wydania rzeczy zastawnikowi jako konstytutywn¹
przes³ank¹ powstania zastawu posesoryjnego. Dyrektywa odpowiedniego
stosowania zak³ada wykorzystanie przepisów o zastawie na rzeczach ruchomych wy³¹cznie wówczas, gdy jest to zgodne z natur¹ zastawu na
danym prawie. Zawarte w umowie zastawniczej porozumienie stron,
upowa¿niaj¹ce zastawnika udzia³u do pobierania przypadaj¹cej nañ czêœci
dywidendy, nale¿a³oby traktowaæ raczej jako przelew wierzytelnoœci.
Ustanie bytu prawnego spó³ki wi¹¿e siê w konsekwencji z wygaœniêciem praw udzia³owych bêd¹cych przedmiotem zastawu. W przypadku
likwidacji spó³ki zastaw z mocy art. 332 k.c. przechodzi na sumy wyp³acone
wspólnikowi tytu³em udzia³u w kwocie likwidacyjnej40. Z regu³y rozwi¹38

A. H e r b e t, op. cit., s. 353.
Kwestia zastosowania art. 319 k.c. do zastawu na prawach nie jest jednoznacznie
przes¹dzona. Pogl¹d dominuj¹cy kwestionuje tak¹ mo¿liwoœæ; por. J. W i n i a r z, [w:]
Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 256; odmiennie S. R u d n i c k i, op. cit., s. 375.
40
Art. 332 k.c. („w razie spe³nienia œwiadczenia zastaw na wierzytelnoœci przechodzi
na przedmiot œwiadczenia”).
39
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zanie spó³ki nie spowoduje zatem wygaœniêcia zastawu, a tylko zmiany
jego przedmiotu z udzia³u (prawa) na pieni¹dze. Do odbioru œwiadczenia
upowa¿nieni s¹ ³¹cznie wspólnik i zastawnik. Ka¿dy z nich mo¿e ¿¹daæ
spe³nienia œwiadczenia do r¹k ich obu ³¹cznie albo z³o¿enia przedmiotu
œwiadczenia do depozytu s¹dowego41. Przyjmuje siê, ¿e zastawnik nie
mo¿e nabywaæ przys³uguj¹cego wspólnikowi prawa poboru – prawa
pierwszeñstwa objêcia nowych udzia³ów42. Ani prawo poboru, ani udzia³y
objête w rezultacie jego wykonania nie mog¹ byæ kwalifikowane jako
po¿ytki prawa w rozumieniu art. 54 k.c.
Z wykonaniem prawa poboru, poza z³o¿eniem oœwiadczenia o objêciu
udzia³u, ³¹czy siê równie¿ zobowi¹zanie do jego pokrycia. Zastawu nie
zaci¹ga siê równie¿ z mocy prawa na udzia³y objête przez wspólnika
w podwy¿szonym kapitale zak³adowym43. Wyj¹tek jest, gdy podwy¿szenie kapita³u nastêpuje poprzez zwiêkszenie wartoœci nominalnej dotychczasowych udzia³ów oraz gdy dochodzi do podwy¿szenia kapita³u zak³adowego ze œrodków w³asnych. Powodem mo¿e byæ rozwi¹zanie
wy³¹cznie przez odpowiednie postanowienia umowy zastawniczej. Mo¿liwe jest zobowi¹zanie siê zastawcy do wykonania prawa poboru w przys³uguj¹cym mu zakresie oraz ustanowienie zastawu na nowo utworzonych udzia³ach. Dodatkow¹ gwarancj¹ dla zastawnika mo¿e byæ przyznanie
mu prawa g³osu w umowie spó³ki lub w drodze pe³nomocnictwa z równoczesnym udzieleniem pe³nomocnictwa szczególnego (w formie aktu
notarialnego) do z³o¿enia oœwiadczenia o objêciu udzia³ów.
Kodeks spó³ek handlowych wprowadzi³ bardzo istotn¹ zmianê dotycz¹c¹ zastawu na udziale w spó³ce z o.o. Odnosi siê ona do upowa¿nienia
zastawnika udzia³u do wykonywania prawa g³osu w spó³ce44. Do tej pory
stanowisko doktryny w zakresie uprawnieñ korporacyjnych zastawnika
by³o niemal jednoznacznie negatywne45. Przyjmowano, ¿e z tytu³u zasta41

Art. 333 k.c.
A. S z a j k o w s k i, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i,A. S z a j k o w s k i, J. S z w a j a, Kodeks
spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001, s. 1070.
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S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i,A. S z a j k o w s k i, J. S z w a j a, Kodeks
spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001, s. 457.
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J.P. N a w o r s k i, Komentarz do kodeksu spó³ek handlowych, Warszawa 2001,
s. 60 i nast.
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A. L i e b e s k i n d, op. cit., s. 283.
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wu zastawnik nabywa tylko uprawnienia maj¹tkowe, natomiast nie nabywa uprawnieñ korporacyjnych, w tym uprawnienia do g³osowania
udzia³ami na zgromadzeniu wspólników itp. Zasadê tê potwierdzi³ m.in.
wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 8 paŸdziernika 1999 r.46 S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, ¿e w razie ustanowienia zastawu na udziale wspólnika w spó³ce
z o.o. prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i prawo
g³osu przys³uguj¹ w dalszym ci¹gu zastawcy. Prawo g³osu jako prawo
zwi¹zane z udzia³em nie mo¿e byæ przedmiotem samodzielnego obrotu
prawnego47.
Zarzucono jednak S¹dowi Najwy¿szemu, ¿e przyjêcie jego stanowiska
mo¿e prowadziæ do uczynienia zastawu na udziale iluzorycznym zabezpieczeniem, gdy¿ zastawca, dysponuj¹c prawem g³osu na zgromadzeniu
wspólników, mo¿e doprowadziæ do znacznego pogorszenia faktycznej
wartoœci przedmiotu zastawu48. Na gruncie niekorzystnej dla zastawnika
interpretacji przepisów kodeksu handlowego praktyka siêga³a czasem po
pe³nomocnictwo, które pozwala³o rozszerzyæ uprawnienia zastawnika,
a nie stanowi³o naruszenia ani obejœcia prawa49. Wraz z ustanowieniem
zastawu na udziale w spó³ce z o.o. zastawca udziela³ zastawnikowi
pe³nomocnictwa do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa g³osu. Warunkiem by³o jedynie to, ¿eby umowa spó³ki
nie zawiera³a ograniczeñ co do udzielenia takiego pe³nomocnictwa oraz
aby pe³nomocnictwo to by³o udzielone na piœmie, a nastêpnie do³¹czone
do protoko³u zgromadzenia wspólników.
Od wejœcia w ¿ycie kodeksu spó³ek handlowych stan prawny w tym
zakresie uleg³ zmianie. Zgodnie bowiem z art. 187 § 2 k.s.h., „umowa
spó³ki mo¿e przewidywaæ, ¿e zastawnik (...) mo¿e wykonywaæ prawo
g³osu”. Nie przyjêto zasady, ¿e ka¿dorazowy zastawnik jest z mocy prawa
upowa¿niony do wykonywania praw korporacyjnych wspólnika. Wymagane jest zapisanie w umowie spó³ki odpowiedniego upowa¿nienia. Na
jego podstawie zastawnik mo¿e stawiæ siê na zgromadzeniu wspólników
46

Wyrok SN z dnia 08.10.1999 r. II CKN 296/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 72.
J. F r ¹ c k o w i a k, Zastaw na akcjach, Rejent 1995, nr 1, s. 28-29.
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G. S i k o r s k i, Glosa do wyroku SN z dnia 08.10.1999 r., Prawo Bankowe 2000,
nr 11, s 31-35.
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i uczestniczyæ w podejmowaniu uchwa³. Dla realizacji tego celu spó³ka
musi byæ skutecznie zawiadomiona o zastawie. Nie jest natomiast niezbêdne zawarcie odpowiedniego postanowienia w umowie zastawniczej
ani ujawnienie praw korporacyjnych w ksiêdze udzia³ów. W wyniku
ustanowienia zastawu na udziale w spó³ce z o.o. i zapisania w umowie
spó³ki upowa¿nienia dla zastawnika, zastawnik nabywa prawo do dokonywania prawnych czynnoœci konwencjonalnych, uregulowanych przepisami o prawach wspólników i w³adzach spó³ki. Jest to przede wszystkim rodzaj uprawnienia do w³asnego zachowania, a nie uprawnienia do
zachowania cudzego.
Zarz¹d spó³ki, nawet powiadomionej skutecznie o zastawie, nie ma
obowi¹zku zawiadamiaæ zastawnika o zwo³anych zgromadzeniach wspólników. Taki obowi¹zek mo¿e natomiast byæ kontraktowo na³o¿ony na
wspólnika-zastawcê. Zastawnik natomiast jest uprawniony do zainicjowania zwo³ania zgromadzenia wspólników, je¿eli zastawem obci¹¿ona jest
co najmniej jedna dziesi¹ta czêœæ kapita³u zak³adowego lub taka czêœæ,
któr¹ umowa spó³ki uznaje za wystarczaj¹c¹ dla tego celu50.
Gdyby zastawnikowi w umowie zastawu przyznano prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i udzia³ w g³osowaniu w imieniu
zastawcy, a jednoczeœnie umowa spó³ki nie zawiera³a generalnego upowa¿nienia przewidzianego w art. 187 § 2 k.s.h., oœwiadczenie zastawcy
mo¿e byæ interpretowane jako udzielone zastawnikowi pe³nomocnictwo
do wykonywania prawa g³osu w trybie art. 243 § 1 i § 2 k.s.h.
W przypadku zastawnika upowa¿nionego przez umowê spó³ki do
g³osowania na zgromadzeniu wspólników, zastaw na prawie nie przenosi
tego prawa na zastawnika, pozbawia jednoczeœnie zastawcê mo¿liwoœci
korzystania z pe³ni dotychczasowych uprawnieñ. Jeœli wiêc art. 187 § 2
k.s.h. wyraŸnie przewiduje upowa¿nienie zastawnika do korzystania z prawa
g³osu na zgromadzeniu wspólników, to znaczy, ¿e zastawnikowi przyznane jest silniejsze prawo ni¿ tylko jako pe³nomocnikowi. Skorzystanie
przez zastawnika z upowa¿nienia wy³¹cza prawo wspólnika-zastawcy do
cofniêcia oœwiadczenia woli lub innych zachowañ.

50
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Wp³yw jawnoœci zastawu na realizacjê uprawnieñ wynikaj¹cych
z zastawu w postêpowaniu egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym
Z uwagi na treœæ oraz bezwzglêdn¹ skutecznoœæ zastawu, jego ujawnienie wobec osób trzecich ma szczególne znaczenie. Celowe jest, aby
osoby trzecie mog³y powzi¹æ wiadomoœæ o istnieniu prawa i zapoznaæ
siê z jego treœci¹51. Zgodnie z brzmieniem art. 188 § 1 k.s.h., do ksiêgi
udzia³ów nale¿y wpisywaæ obok nazwiska i imienia lub firmy (nazwy)
wspólnika, adresu, liczby i wartoœci nominalnej jego udzia³ów, ustanowienie zastawu lub u¿ytkowania i wykonywania prawa g³osu przez
zastawnika lub u¿ytkownika, a tak¿e wszelkie zmiany dotycz¹ce wspólników i przys³uguj¹cych im udzia³ów. Wpis powinien zostaæ opatrzony
co najmniej dat¹ jego sporz¹dzenia. Ponadto powinny byæ równie¿ odnotowane daty ustanowienia zastawu i otrzymania przez spó³kê stosownego zawiadomienia.
Zastawnik powinien byæ zidentyfikowany w taki sam sposób jak wspólnik, tj. przez podanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) i adresu.
W ksiêdze udzia³ów powinna znaleŸæ swoje odzwierciedlenie informacja o zawiadomieniu spó³ki o ustanowieniu zastawu, a tak¿e jego przeniesieniu, wygaœniêciu czy zmianie treœci. Informacje o ustanowieniu zastawu zamieszczane s¹ równie¿ na liœcie wspólników, sk³adanej s¹dowi
rejestrowemu przez zarz¹d spó³ki52.
Odrêbn¹ i autonomiczn¹ instytucj¹ jest rejestr zastawów prowadzony
na podstawie przepisów art. 36 i nast. zast.rej. i rej.zast. oraz rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15.10.1997 r. w sprawie szczegó³owej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów. Rejestr
zastawów jest jawny, a od dnia wpisu nikt nie mo¿e zas³aniaæ siê nieznajomoœci¹ danych ujawnionych w nim, chyba ¿e mimo zachowania
nale¿ytej starannoœci nie móg³ o nich wiedzieæ53. Ma to na celu ochronê
zastawnika i skierowane jest przeciwko potencjalnym nabywcom przedmiotu zastawu rejestrowego oraz pozosta³ym wierzycielom zastawcy.
Odnoœnie do spó³ki, niezale¿nie od wczeœniejszego wpisu do rejestru
zastawów, skutki ustanowienia zastawu wobec spó³ki ustêpuj¹ dopiero
51
52
53

J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 29.
Art. 188 § 3 k.s.h.
Art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 zast.rej. i rej.zast.
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z chwil¹ zawiadomienia jej w trybie art. 187 § 2 k.s.h. Z t¹ chwil¹ zarz¹d
zobowi¹zany jest do uaktualnienia ksiêgi udzia³ów i listy wspólników.
Dopuszczalnoœæ skierowania egzekucji do udzia³ów w spó³ce z o.o.,
nale¿¹cych do d³u¿nika egzekucyjnego, wynika z maj¹tkowego charakteru praw udzia³owych oraz wyraŸnego uznania ich zbywalnoœci54. Potwierdzeniem tego jest art. 185 § 1 k.s.h. Postêpowanie egzekucyjne
stanowi zasadniczy tryb zaspokojenia zastawnika z przedmiotu zastawu55.
Egzekucja udzia³ów w spó³ce z o.o. jest oparta na konstrukcji egzekucji
z wierzytelnoœci56. W³aœciwoœæ organów egzekucyjnych okreœla siê na
podstawie art. 895 § 1 k.p.c. W³aœciwym miejscowo jest komornik s¹du
ogólnej w³aœciwoœci d³u¿nika, a w braku podstaw do jej okreœlenia komornik
s¹du w³aœciwoœci ogólnej osoby zobowi¹zanej wobec d³u¿nika. Dopiero
wówczas nale¿a³oby braæ pod uwagê siedzibê spó³ki.
Pierwsz¹ czynnoœci¹ egzekucyjn¹ jest zajêcie. Dokonuje go komornik
na podstawie wniosku wierzyciela, do którego nale¿y do³¹czyæ tytu³
wykonawczy. Wniosek powinien odpowiadaæ ogólnym warunkom pisma
procesowego, wskazywaæ œwiadczenie, które ma byæ spe³nione, i sposób
egzekucji57. Konieczne przy tym jest okreœlenie udzia³ów, z których ma
byæ prowadzona egzekucja, przez podanie co najmniej nazwy i siedziby
spó³ki, iloœci i wartoœci nominalnej udzia³ów oraz imienia i nazwiska lub
nazwy (firmy) uprawnionego wspólnika.
Zajêcie udzia³u nastêpuje zgodnie z art. 896 § 1 k.p.c. Komornik
zawiadamia d³u¿nika egzekucyjnego, ¿e nie wolno mu odbieraæ ¿adnego
œwiadczenia i rozporz¹dzaæ zajêtym udzia³em oraz dorêcza zaœwiadczenie
o wszczêciu egzekucji (art. 805 k.p.c.). Komornik zawiadamia spó³kê,
aby nale¿ne œwiadczenie sk³ada³a jemu lub do depozytu s¹dowego oraz
¿e zajêcie obejmuje równie¿ wyp³aty przysz³e. Jednoczeœnie wzywa spó³kê
do z³o¿enia w ci¹gu tygodnia oœwiadczenia, czy i w jakiej wysokoœci
d³u¿nikowi egzekwowanemu przys³uguj¹ udzia³y w tej spó³ce, czy inne
osoby roszcz¹ sobie prawa do udzia³ów, czy i w jakim s¹dzie toczy siê
lub toczy³a siê sprawa o zajête udzia³y oraz czy i o jakie roszczenia zosta³a
54
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skierowana do zajêtego udzia³u egzekucja przez innych wierzycieli58. Zajêcie
jest dokonane z momentem dorêczenia spó³ce wezwania, o którym mowa
w art. 896 § 1 pkt 2 k.p.c.
Zarz¹d spó³ki powinien uczyniæ wzmiankê o zajêciu udzia³ów danego
wspólnika w ksiêdze udzia³ów. Komornik dokonuj¹cy zajêcia udzia³ów
jest zobowi¹zany niezw³ocznie zg³osiæ ten fakt s¹dowi rejestrowemu.
Rozporz¹dzanie udzia³em, do którego skierowano egzekucjê w myœl
art. 885 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c., powoduje niewa¿noœæ dokonanych
czynnoœci. Pod pojêciem rozporz¹dzenia zajêtym udzia³em, zgodnie z art.
896 § 1 k.p.c., nale¿y rozumieæ zbycie, ustanowienie na udziale zastawu
lub u¿ytkowania, a tak¿e wyra¿enie zgody na jego umorzenie. Z mocy
zajêcia, wspólnika bêd¹cego d³u¿nikiem egzekwowanym obci¹¿a zakaz
odbierania œwiadczeñ przypadaj¹cych mu od spó³ki59. Zakaz odbierania
dotyczy wszelkich œwiadczeñ zwi¹zanych z udzia³em, w szczególnoœci
kwot pieniê¿nych stanowi¹cych jego po¿ytki lub surogaty, jak np.:
1) odpowiedniej czêœci zysku przypadaj¹cej do podzia³u,
2) czêœci nadwy¿ki likwidacyjnej,
3) ekwiwalentu nale¿nego wspólnikowi w przypadku umorzenia udzia³ów,
4) ceny przejêcia orzeczonej przez s¹d w procesie o wy³¹czenie wspólnika60.
Zajêcie nie obejmuje natomiast œwiadczeñ nale¿nych wspólnikowi na
podstawie stosunków prawnych, co najmniej pojêciowo odrêbnych od
jego cz³onkostwa w spó³ce61. Dotyczy to wynagrodzenia za powtarzaj¹ce
siê œwiadczenia niepieniê¿ne oraz piastowania funkcji w organach spó³ki.
Zasadnicze skutki zajêcia udzia³u wobec spó³ki s¹ okreœlone w treœci
wezwania dorêczonego jej przez komornika, zgodnie z art. 896 § 1 pkt 2
k.p.c. Spó³ka nie mo¿e wyp³acaæ wspólnikowi ¿adnych œwiadczeñ zwi¹zanych z udzia³em. Nie mo¿e równie¿ w ¿adnej formie uczestniczyæ ani pomagaæ d³u¿nikowi rozporz¹dzaæ zajêtym udzia³em wbrew temu zakazowi62.
58
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O zaspokojeniu wierzyciela w drodze sprzeda¿y zajêtego udzia³u,
ustanowieniu kuratora lub zarz¹dcy zajêtego prawa decyduje s¹d, je¿eli
w œwietle towarzysz¹cych okolicznoœci uzna, ¿e zastosowania tego œrodka
wymaga nale¿yte wykonanie praw d³u¿nika63. Postêpowanie w tej sprawie
wszczyna siê na wniosek d³u¿nika egzekwowanego lub wierzyciela. Wniosku o zastosowanie któregokolwiek z powy¿szych œrodków nie mo¿e
natomiast z³o¿yæ spó³ka.
Umowa zastawnicza mo¿e przewidywaæ zaspokojenie zastawnika przez
przejêcie przedmiotu zastawu rejestrowego na w³asnoœæ w trzech wymienionych ni¿ej przypadkach:
1) je¿eli przedmiotem zastawu s¹ papiery wartoœciowe dopuszczone
do publicznego obrotu, a Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d wyrazi³a
zgodê na takie przejêcie i okreœli³a jego warunki,
2) je¿eli przedmiotem zastawu s¹ rzeczy wystêpuj¹ce powszechnie
w obrocie towarowym,
3) je¿eli przedmiotem obrotu s¹ rzeczy, wierzytelnoœci i prawa, których wartoœæ zosta³a œciœle oznaczona w umowie zastawniczej64.
Koniecznym elementem umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
na udziale jest œcis³e oznaczenie wartoœci przedmiotu zastawu. Przejêcie
na w³asnoœæ przedmiotu zastawu rejestrowego nastêpuje wskutek i z
momentem z³o¿enia przez zastawnika stosownego oœwiadczenia, nie
wczeœniej jednak ni¿ po bezskutecznym up³ywie terminu wymagalnoœci
zabezpieczonego zobowi¹zania.
Umowa zastawnicza mo¿e przewidywaæ jako formê pozaegzekucyjnego zaspokojenia zastawnika alternatywn¹ wobec przejêcia udzia³u
sprzeda¿ w drodze przetargu publicznego65. Przetarg jest przeprowadzany
przez komornika lub notariusza w terminie 14 dni od zg³oszenia przez
zastawnika stosownego wniosku. Mo¿e on jednak byæ z³o¿ony dopiero
po bezskutecznym up³ywie terminu wymagalnoœci zabezpieczonej wierzytelnoœci. Przed z³o¿eniem wniosku koniecznie trzeba zawiadomiæ
pisemnie zastawcê. Przetarg publiczny kieruje siê do nieograniczonego
krêgu adresatów zaproszonych do sk³adania ofert. Zaproszenie mo¿e prze-
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widywaæ obowi¹zek wp³acenia wadium. Og³oszenie o przetargu powinno
zawieraæ co najmniej miejsce, przedmiot, termin oraz warunki przetargu.
Do zawarcia umowy w drodze przetargu dochodzi z chwil¹ wybrania
przez organizuj¹cego przetarg najlepszej oferty.

Wygaœniêcie zastawu
Skutek w postaci wygaœniêcia zastawu wi¹¿e siê œciœle z okreœlonymi
zdarzeniami prawnymi b¹dŸ decydowaæ mo¿e o tym wola stron. W treœci
umowy zastawniczej dopuszczalne jest bowiem zastrze¿enie warunku
rozwi¹zuj¹cego lub terminu koñcowego. Przes³anki wygaœniêcia zastawu
z mocy prawa mo¿na podzieliæ na:
1) przyczyny wspólne dla ograniczonych praw rzeczowych:
a) zastaw wygasa w razie zrzeczenia siê zastawu przez zastawnika,
b) zastaw wygasa w przypadku konfuzji, czyli nastêpczej to¿samoœci
podmiotowej zastawnika i uprawnionego z tytu³u obci¹¿onego prawa
wskutek nabycia przez zastawnika zarówno zastawionego udzia³u, jak
i przelewu zabezpieczonej wierzytelnoœci na aktualnego zastawcê,
c) wygaœniêcie zastawu z powodu nastêpczego braku jego przedmiotu;
2) przyczyny stanowi¹ce konsekwencjê zasady akcesoryjnoœci zastawu;
3) inne przyczyny, niezwi¹zane bezpoœrednio z konstrukcj¹ prawn¹
samego zastawu:
a) sprzeda¿ udzia³u w postêpowaniu egzekucyjnym (art. 879 k.p.c.),
b) przejêcie d³ugu i brak zgody zastawcy nie bêd¹cego d³u¿nikiem
osobistym na trwanie zabezpieczenia (art. 525 k.c.).
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jest najpowszechniej wystêpuj¹c¹ form¹ spó³ek handlowych w obrocie prawnym i gospodarczym.
Nale¿y wiêc liczyæ siê z tym, ¿e zastaw na udzia³ach tej spó³ki bêdzie
coraz czêœciej stosowan¹ form¹ zabezpieczenia wierzytelnoœci. Szczególnie pozytywnie nale¿y oceniæ obowi¹zek wynikaj¹cy z przepisów kodeksu spó³ek handlowych, dotycz¹cy dokonywania zastawu na udzia³ach
w formie pisemnej z podpisami notarialnie poœwiadczonymi. Kwalifikowana forma takiej czynnoœci prawnej mo¿e przeciwdzia³aæ zdarzaj¹cym
siê wczeœniej w praktyce (pod rz¹dami kodeksu handlowego) nadu¿yciom zastawiania udzia³ów w spó³ce z.o.o. z dat¹ wsteczn¹, czyli tzw.
antydatowania dokumentów.
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