
Kwiecieñ 2009Zmiany w zastawie rejestrowym

Ponadto doprecyzowano, i¿ zastaw rejestrowy 
mo¿e zabezpieczaæ dwie lub wiêcej wierzytelnoœci, 
wynikaj¹cych z umów przys³uguj¹cych jednemu 
wierzycielowi. 

  Doprecyzowanie niektórych regu³ 
    zaspokojenia zastawnika

Od chwili zajêcia przedmiotu zastawu 
rejestrowego przez komornika lub inny organ 
egzekucyjny, zastawnik nie mo¿e zgodnie 
z Ustaw¹ podejmowaæ czynnoœci maj¹cych 
na celu zaspokojenie na podstawie przepisów 
art. 22-27 (czyli m.in. d¹¿yæ do przejêcia na 
w³asnoœæ przedmiotu zastawu czy sprzedaæ 
przedmiot zastawu w drodze przetargu 
publicznego). 

W celu uniemo¿liwienia zmniejszania sk³adników 
maj¹tkowych przez nierzetelnych zastawców, 
wprowadzono zakaz rozporz¹dzania przedmiotem 
zastawu przez zastawcê od chwili zawiadomienia 
go przez zastawnika o zamiarze zaspokojenia 
z przedmiotu zastawu. 

Ponadto, je¿eli przedmiotem zastawu 
rejestrowego jest wierzytelnoœæ z rachunku 
bankowego umowa zastawnicza mo¿e 
przewidywaæ przejêcie przedmiotu zastawu 
na w³asnoœæ przez zastawnika. Dotychczas, 
jak podkreœlono w uzasadnieniu projektu 
Ustawy, w celu zaspokojenia swoich roszczeñ 
banki pos³ugiwa³y siê rozmaitymi rozwi¹zaniami 
typu pe³nomocnictwo do rachunku bankowego 
lub przelew praw. Obecnie, wystarczy odpowiedni 
zapis w umowie zastawniczej.

·

W dniu 5 wrzeœnia 2008 r. Sejm uchwali³ 
ustawê o zmianie ustawy o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów oraz 
o zmianie innych ustaw („Ustawa”), 
og³oszon¹ w Dzienniku Ustaw z 2008 r. 
nr 180 poz. 1113. Ustawa ta wesz³a 
w ¿ycie dnia 11 stycznia 2009 r. 

Celem zmian jest przede wszystkim usuniêcie 
barier dla pe³nego wykorzystania zastawu 
rejestrowego w praktyce. 

Najwa¿niejsze zmiany

  Zniesienie ograniczeñ podmiotowych 
    po stronie wierzycieli 

Dotychczas zastaw rejestrowy by³ znacznie 
ograniczony od strony podmiotowej. 
Od 11 stycznia br. mo¿e on zostaæ ustanowiony 
na rzecz ka¿dego wierzyciela, co powinno 
przyczyniæ siê do szerszego wykorzystania tej 
formy zabezpieczenia przez profesjonalistów, 
a w szczególnoœci – przez przedsiêbiorców 
zagranicznych.

  Uproszczenie postêpowania 
    rejestrowego 

Zrezygnowano z ograniczenia stron 
jednomiesiêcznym terminem na z³o¿enie 
wniosku o rejestracjê zastawu.

Od 11 stycznia br. rozpoznaj¹c wniosek o wpis, 
s¹d bada jedynie treœæ i formê wniosku oraz 
dokumentów stanowi¹cych podstawê wpisu 
w zakresie danych podlegaj¹cych wpisowi. 
S¹d nie bêdzie ju¿ bada³ zgodnoœci z prawem 
umowy zastawniczej. 

   Zmiana sposobu ustanawiania zastawu 

Nowelizacja rozstrzyga szereg w¹tpliwoœci 
interpretacyjnych przewiduj¹c, i¿ do umów 
o ustanowienie zastawu rejestrowego na 
wierzytelnoœciach i prawach nie stosuje siê 
przepisów o formie pisemnej szczególnej 
okreœlonej w odrêbnych przepisach (a wiêc 
m.in. w art. 180 ksh oraz 329 § 1 kc). 
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