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WWpprroowwaaddzzeenniiee

We Włoszech, w ostatnich latach XX wieku, z uwagi na kry-

zys ekonomiczny, który ograniczył płynność finansową pod-

miotów rynków energetycznych, zaczęto rozważać możliwość

wykorzystania zmagazynowanego w PMG gazu do zabezpie-

czenia wierzytelności. Okazało się jednak, że użycie gazu

w tym celu jest problematyczne w świetle obowiązujących

przepisów kodeksu cywilnego o zastawie. W szczególności wy-

zwaniem dla doktryny okazało się określenie, czy gaz stanowi

przedmiot zastawu prawidłowego, czy też nieprawidłowego

z uwagi na naturę gazu jako tzw. rzeczy ruchomej oznaczonej

tylko co do rodzaju (gatunku), czyli według cech rodzajowych,

właściwych dla większej ilości przedmiotów. Ponadto próby

wykorzystania umowy zastawniczej, w szczególności w formie

zastawu nieprawidłowego, wzbudziły debatę dotyczącą zgod-

ności tej konstrukcji prawnej z zakazem umowy o przepadek. 

Celem niniejszego artykułu jest zatem ukazanie włoskich

sektorowych przepisów prawa dotyczących zabezpieczeń wie-

rzytelności wynikających z umów przesyłowych i magazynowa-

nia gazu. Wybór prawa włoskiego jest uzasadniony z racji zna-

czenia tego rynku PMG dla bezpieczeństwa dostaw w całej

Unii Europejskiej. Opracowanie nie obejmuje porównania

z regulacjami innych krajów europejskich, z uwagi na inną

specyfikę biznesową oraz brak regulacji unijnych w tym zakre-

sie. Ten ostatni aspekt powoduje, że państwa członkowskie

opierają się bezpośrednio na przepisach krajowych kodeksów

cywilnych i/lub handlowych1, w celu uregulowania struktury

zabezpieczeń finansowych na rynku gazu ziemnego. 

Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przybliżo-

no zarys ram prawnych funkcjonowania włoskiego rynku

PMG. W drugiej przedstawiono główne elementy włoskiej ko-

deksowej regulacji zastawu prawidłowego i nieprawidłowego

oraz problematykę ich wykorzystania w świetle obowiązujące-
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go zakazu umowy o przepadek. W części tej przeanalizowano

również doktrynę i orzecznictwo. W trzeciej części dokonano

analizy wpływu myśli prawniczej na treść rozporządzeń przy-

jętych przez włoski organ regulacji energetyki (ARE-

RA)2 w sprawie zabezpieczenia wierzytelności wynikających

z podstawowych umów zawieranych na rynku gazu oraz na

przepisy zawarte w regulaminach świadczenia usług magazy-

nowania (RŚUM)3 głównych włoskich operatorów magazy-

nów podziemnych. Czwarta część to analiza najbardziej istot-

nych elementów dekretu z mocą ustawy z 3.05.2016 r. nr 1194,

który wprowadził do włoskiego porządku prawnego m. in. in-

stytucję zastawu rejestrowego, w kontekście ewentualnej moż-

liwości wykorzystania tego typu rozwiązania prawnego do

ustanowienia zabezpieczenia na zmagazynowanym w PMG

gazie. 

WWłłoosskkii  rryynneekk  PPMMGG

SSttrruukkttuurraa  ii rraammyy  uussttaawwoowwee

Pierwsze próby przechowywania gazu w PMG5 w wyeksplo-

atowanych złożach gazu ziemnego we Włoszech odnotowano

już w 1964 r.6 Jednak dopiero od lat 70. XX wieku, w obliczu

gwałtownego rozwoju gospodarczego wraz z rosnącym zapo-

trzebowaniem na gaz ziemny i związaną z tym koniecznością

zapewnienia ciągłych i niezawodnych dostaw gazu do odbior-

ców, magazynowanie tego surowca stało się jednym z podsta-

wowych elementów zapewniających bezpieczeństwo energe-

tyczne Włoch. Rozwój PMG był tak intensywny, że aktualnie

Włochy są drugim krajem w UE co do dostępnej pojemności

czynnej magazynów. 

Państwo włoskie, pomimo już istniejącego prymatu na eu-

ropejskim rynku PMG, nadal kładzie istotny nacisk na rozbu-

dowę pojemności gazowych8, które w założeniach będą miały

znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw

nie tylko tego kraju, ale również w Europie środkowo-poł-

udniowej9. 

Wraz ze wzrostem zainteresowania PMG jako elementem

polityki energetycznej, ich wykorzystanie i dostęp zostały

poddane regulacji. Pierwsza ustawa dotycząca magazynowa-

nia gazu w złożach węglowodorów została przyjęta w 1974

r.10 Według wprowadzonych wtedy przepisów przechowywa-

nie gazu ziemnego zostało określone jako działalność eks-

ploatacyjna należąca do państwa, które ma prawo do jej po-

wierzenia, w ramach koncesji, podmiotom spełniającym da-

ne wymogi techniczne i finansowe11. Aktualnie koncesje na

przechowywanie gazu ziemnego są udzielane na 20 lat,

z możliwością dwukrotnego przedłużenia okresu obowiązy-

wania o 10 lat. 

Ustawa z 1974 r. została gruntownie znowelizowana dekre-

tem legislacyjnym z 23.05.2000 r. nr 164 (dekret 164/2000)

w efekcie dostosowania prawa włoskiego do dyrektywy

98/30/WE dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku

gazu12. Dekret 164/2000 zapoczątkował liberalizację wszyst-

kich segmentów włoskiego rynku gazu. Przepisy dekretu

164/2000 zobowiązały m.in. zintegrowane pionowo przedsię-

biorstwa do rozdziału usług magazynowania gazu od wszyst-

kich innych rodzajów działalności w łańcuchu dostaw gazu

ziemnego, poza przesyłem. Dekret 164/2000 uległ kolejnym

zmianom pod wpływem implementacji dyrektywy

2009/73/WE13. Zgodnie z obowiązującymi wymogami opera-

tor systemu magazynowania, który jest częścią przedsiębior-

stwa zintegrowanego pionowo, musi być niezależny, przynaj-

mniej w zakresie swojej formy prawnej, organizacyjnej i po-
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Rysunek 1
Pojemność PMG dostępna, w budowie i planowana (kraje UE 28 i nie UE). Rok 2015 

Źródło: Gas Storage Europe Investment Database 2015–20257. 



dejmowania decyzji, od wszelkich innych rodzajów działalno-

ści niezwiązanych z magazynowaniem. 

Aktualnie na włoskim rynku energetycznym działają nastę-

pujący operatorzy PMG: Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Sto-

git)14, spółka zależna operatora sieci przesyłowej Snam, Edi-

son Stoccaggio S.p.A.15, spółka własności Edison S.p.A., kon-

trolowana przez Électricité de France oraz Ital Gas Storage

S.p.A., nowy niezależny operator na rynku gazu16. Operatorzy

są, z reguły, zobowiązani do oferowania usług mających na ce-

lu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, z których najważniej-

sze to: 

— stworzenie niezbędnych zapasów strategicznych 

(wł. stoccaggio strategico). Są to obowiązkowe zapasy gazu,

które mogą zostać wykorzystane tylko na podstawie decyzji

Ministerstwa ds. Rozwoju Gospodarki w przypadku braku do-

staw gazu z importu, klęsk żywiołowych i innych nieprzewi-

dzianych zdarzeń; 

— udostępnienie pojemności w celu magazynowania ko-

mercyjnego (wł. stoccaggio di modulazione). Są to zapasy gazu

używane przez dostawców do pokrywania dobowego i sezono-

wego zapotrzebowania na gaz. Aby zwiększyć konkurencyj-

ność włoskiego rynku gazu ziemnego, pojemność PMG przy-

pisana celom komercyjnym jest przedmiotem aukcji17; 

— maksymalizacja wydobycia ze złóż krajowych (wł. stoc-
caggio minerario). Są to zapasy gazu używane w celu zapew-

nienia optymalnej eksploatacji krajowych złóż gazu. 

RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa  UURREE18

W szerszym kontekście norm dotyczących reguł korzystania

z PMG znaczenie ma rozporządzenie z 14.04.2011 r.,

ARG/gas/45/1119 (dalej rozporządzenie 45/11) dotyczące bi-

lansowania systemu przesyłu gazu. ARERA ustanowił, że

użytkownik ma prawo do zabezpieczenia potencjalnych wie-

rzytelności wynikających z umowy przesyłowej w następują-

cych formach: gwarancje finansowe i bankowe, rating albo

„poprzez gwarancję na gazie zmagazynowanym w PMG, rów-

nież w formie zastawu. (...)” (por. art. 11, § 6, lit. c). Warto

podkreślić, że ARERA wstrzymał się od określenia, czy gwa-

rancja powinna mieć formę zastawu prawidłowego czy niepra-

widłowego. 

Na podstawie tych przepisów Snam S.p.A., główny włoski

operator sieci przesyłowej (OSP), wprowadził do własnych in-

strukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej (IRiESP) prze-

pis pozwalający użytkownikowi będącemu właścicielem gazu

zmagazynowanego w PMG na jego użycie w celu zabezpiecze-

nia wierzytelności wynikającej z umowy przesyłowej.

W IRiESP przewidziano również, że wraz z podpisaniem

umowy o zabezpieczenie użytkownik udzieli OSP nieodwołal-

nego pełnomocnictwa (wł. mandato irrevocabile) do sprzeda-

ży gazu, w razie wystąpienia przesłanek do zaspokojenia OSP

z przedmiotu gwarancji. 

Zgodność rozporządzenia ARERA i, w konsekwencji,

IRiESP, w części wprowadzającej taką formę zabezpieczenia,

z zakazem umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia,

została podniesiona przez użytkowników sieci przesyłowej

przed regionalnym trybunałem administracyjnym regionu

Lombardia w Mediolanie (wł. tribunale amministrativo regio-
nale). Zakwestionowano przepis pozwalający wierzycielowi na

trwałe zatrzymanie rzeczy bez obowiązku jej zwrotu w razie

nieuregulowania długu z zakazem przepadku20. Powodowie

podkreślili, że takie rozporządzenia wydają się sprzeczne 

z art. 2744 włoskiego kodeksu cywilnego, stanowiącym zakaz

umowy o przepadek przedmiotu zastawu (i hipoteki) pod ry-

gorem nieważności. Racją zakazu jest ochrona dłużnika przed

ryzykiem straty majątkowej dysproporcjonalnej wobec wyso-

kości zabezpieczonej wierzytelności oraz ryzykiem nadużycia

przez wierzyciela silniejszej pozycji względem dłużnika w celu

zawłaszczenia przedmiotu zabezpieczenia. 

Sąd administracyjny21 nie postanowił jednak o unieważnie-

niu rozporządzenia 45/11 ani też IRiESP, w części pozwalają-

cej na użycie zmagazynowanego gazu jako zabezpieczenia,

przychylając się de facto do tezy obrony, iż umowa zabezpie-

czenia, z racji natury gazu jako rzeczy zamiennej, to zastaw

nieprawidłowy, który stanowi wyjątek od zakazu umowy

o przepadek. Od wyroku została złożona apelacja do włoskie-

go Naczelnego Sądu Administracyjnego (wł. Consiglio di Sta-
to, dosłownie Rada Stanu). W wyroku apelacyjnym NSA nie

zajął niestety jednoznacznego stanowiska, czy zastaw na zma-

gazynowanym gazie ustanowiony na rzecz OSP to zastaw pra-

widłowy czy nieprawidłowy. Włoski NSA stwierdził, że taki ro-

dzaj zabezpieczenia to „zastaw nietypowy, ponieważ nie doty-

czy oznaczonej rzeczy, ale gazu będącego własnością użytkow-

nika, który znajduje się w magazynie operatora PMG w ilości

równej wierzytelności, którą zabezpiecza”22. 

Mimo że orzecznictwo nie wyjaśniło bezsprzecznie natury

zabezpieczenia na gazie zmagazynowanym w PMG, to jednak

ARERA we własnych rozporządzeniach przyjął, że to zastaw

nieregularny. W szczególności w rozporządzeniu z 7.08.2014 r.,

423/2014/R/gas w sprawie akceptacji zmian do RŚUM spółek

Edison Stoccaggio S.p.A. i Stogit S.p.A. oraz przepisów doty-

czących ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na

zmagazynowanym w PMG gazie na rzecz podmiotów trzecich

(dalej rozporządzenie 423/2014)23, ARERA określił umowę

zabezpieczenia na zmagazynowanym gazie ziemnym jako za-

staw nieregularny. Klasyfikacja zabezpieczenia na złożonym

w PMG gazie jako zastaw nieregularny, w kontekście braku

jednoznacznego orzecznictwa, nadal wzbudza wątpliwości

operatorów i przyczynia się do ograniczonego zastosowania

tej formy zabezpieczenia w obrocie gospodarczym. Analiza

zaistniałej problematyki wymaga bliższego rozpatrzenia prze-

pisów regulujących zastaw. 

ZZaassttaaww  wwee  wwłłoosskkiimm  ccooddiiccee  cciivviillee

W codice civile24 w zasadzie w zależności od rodzaju rzeczy

będącej przedmiotem zastawu wyróżnia się zastaw prawidło-

wy (wł. pegno regolare), ustanowiony na rzeczy określonej co

do tożsamości, czyli według cech indywidualnych właściwych

dla jednego przedmiotu, oraz zastaw nieprawidłowy (wł. pe-
gno irregolare), jeśli przedmiotem jest rzecz określona co do

gatunku/zamienna. 
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ZZaassttaaww  pprraawwiiddłłoowwyy

Zastaw prawidłowy jest ograniczonym prawem rzeczowym

na cudzej rzeczy (łac. ius in re aliena), uregulowanym 

w art. 2784 codice civile, którego celem jest zabezpieczenie

spłaty wierzytelności (Torrente, Schlesinger, 2010). Zastaw

ten, wzorowany na rzymskiej instytucji zastawu ręcznego (łac.

pignus), opartego na wydaniu rzeczy wierzycielowi, jest zatem

prawem akcesoryjnym wobec wierzytelności, którą zabezpie-

cza, co oznacza, że nie może bez niej powstać. Przedmiot za-

stawu w prawie włoskim mogą stanowić rzeczy ruchome (nie-

zarejestrowane)25, zbiory rzeczy ruchomych stanowiących

pewną całość (np. biblioteka, trzoda), wierzytelności i inne

prawa, których przedmiotem są rzeczy ruchome (np. akcje,

udziały w spółce z o. o.). Zastaw powstaje na podstawie umo-

wy zawartej między właścicielem rzeczy/zastawcą26 a wierzy-

cielem/zastawnikiem. Forma umowy jest co do zasady dowol-

na. Jednak jeśli wartość rzeczy obciążonej zastawem jest wyż-

sza niż kwota 2,58 euro, umowa jest skuteczna wobec wierzy-

cieli zastawcy, jeżeli zostanie zawarta na piśmie z datą pewną.

Do powstania zastawu, jak wskazano wyżej, wymagane jest

wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej uzgodnio-

nej między stronami. Czynność prawna ustanawiająca zastaw

jest zatem czynnością prawną realną. Zastawca zachowuje

własność oraz prawo do rozporządzania rzeczą. Zastawnik,

któremu rzecz została wydana, powinien czuwać nad jej za-

chowaniem stosownie do przepisów o umowie przechowania

za wynagrodzeniem. Zastawnik nie może używać rzeczy, chy-

ba że jest to konieczne do jej zachowania w stanie niepogor-

szonym. Zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej zasta-

wem następuje z pierwszeństwem przed wierzycielami osobi-

stymi właściciela rzeczy według przepisów o postępowaniu

egzekucyjnym. 

ZZaassttaaww  nniieepprraawwiiddłłoowwyy

Włoski codice civile normuje zastaw nieprawidłowy (do-

słownie zastaw nieregularny) w art. 185127 dotyczącym kredy-

tu lombardowego (wł. contratto di anticipazione bancaria).

Zastaw nieprawidłowy wzoruje się na rzymskim zastawie po-

wierniczym (łac. fiducia cum creditore contracta), czyli real-

nym zabezpieczeniu kredytu, na podstawie którego dłużnik

przenosił na wierzyciela własność rzeczy z prawem zaspoko-

jenia się z tej rzeczy28. Cytowany art. 1851 stanowi, że „jeżeli,

w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank, zo-

stały złożone na rzecz banku w depozyt pieniądze, papiery

wartościowe lub towary określone co do rodzaju lub w odnie-

sieniu do których bank otrzymał prawo do rozporządzania,

bank musi zwrócić jedynie sumę lub część towarów lub papie-

rów wartościowych, które przekraczają kwotę zabezpieczo-

nych roszczeń. Nadwyżkę ustala się w stosunku do wartości

towarów lub papierów wartościowych w momencie wygaśnię-

cia wierzytelności”. Mimo że wspomniany artykuł przewidu-

je, iż umowa ma charakter nieregularnego zastawu, to jeśli na

zabezpieczenie zostaje wydana rzecz, która jest określona tyl-

ko co do gatunku, lub jeśli bank otrzymuje prawa do rozpo-

rządzania rzeczą, to ugruntowane już orzecznictwo uważa za

konieczną obecność obu tych elementów do zaistnienia zasta-

wu nieregularnego29. 

Pomimo braku wyraźnej regulacji kodeksowej — instytucja

ta, według zgodnego orzecznictwa30, znajduje zastosowanie

również poza sektorem bankowym, w tych wszystkich przy-

padkach kiedy zabezpieczenie jest ustanowione na rzeczach

ruchomych określonych co do gatunku. 

Zastaw nieregularny jest określany w literaturze przed-

miotu jako „podtyp” zastawu31, ponieważ dzieli on z zasta-

wem prawidłowym przyczynę (wł. causa)32, dla której umowa

została zawarta, czyli zabezpieczenie wierzytelności. Poza

tym elementem zbieżności, te dwie instytucje różnią się za-

sadniczo w odniesieniu do następujących podstawowych

aspektów: 

a) regulacji przeniesienia własności rzeczy zamiennych na

wierzyciela i obowiązku zwrotu dłużnikowi. Znajdują tu zasto-

sowanie przepisy dotyczące pożyczenia pieniędzy albo rzeczy

określonych tylko co do gatunku (wł. mutuo). Najistotniejsze

wzajemne zobowiązania stron podpisujących umowę o po-

życzkę polegają na przeniesieniu własności przedmiotu umo-

wy z dającego pożyczkę na biorącego ją oraz zwrocie przed-

miotu pożyczki przez biorącego pożyczkę. W wypadku rzeczy

oznaczonych tylko co do gatunku wymagane jest zachowanie

jakości pożyczanych rzeczy; 

b) regulacji zaspokojenia zastawnika z rzeczy obciążonej za-

stawem. Jak wiadomo, zastaw prawidłowy jest skuteczny erga
omnes. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez

względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem

przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Natomiast

w przypadku zastawu nieprawidłowego wierzyciel staje się

właścicielem rzeczy danej w zabezpieczenie z obowiązkiem

oddania takiej samej ilości dóbr o identycznej jakości 

(łac. tantundem eiusdem generis et qualitatis)33 w razie spłaty

kredytu przez dłużnika, a w razie niewypełnienia zobowiąza-

nia — do zwrotu różnicy między wartością rzeczy a kwotą za-

bezpieczonej wierzytelności. 

Doktryna (Torrente, Schlesinger, 2010) i orzecznictwo34

zgodnie zauważają, że taki sposób zaspokojenia wierzyciela

z przedmiotu zastawu nieprawidłowego nie narusza zakazu

przepadku, właśnie z uwagi na fakt, iż wierzyciel jest zobowią-

zany do spłaty dłużnikowi różnicy między wartością przenie-

sionej rzeczy a kwotą długu. W nauce prawa podkreślono, że

„przeniesienie własności rzeczy w celu zabezpieczenia spłaty

kredytu ma na celu ochronę wierzyciela w przypadku niewy-

pełnienia zobowiązania, z tego powodu nie jest ono ani stałe,

ani ostateczne” (Silipo, 2014). Uznano również, że dopiero

z chwilą wygaśnięcia głównego zobowiązania realizuje się

w pełni funkcja gwarancji zastawu nieprawidłowego, poprzez

definitywne nabycie przez wierzyciela rzeczy wydanej na za-

bezpieczenie do wartości głównego zobowiązania z obowiąz-

kiem zwrotu nadwyżki. Z uwagi na to, że do przejścia własno-

ści dochodzi dopiero w momencie niewypełnienia zobowiąza-

nia, niektórzy autorzy twierdzą, że umowa o przepadek rzeczy

obciążonej zastawem to umowa sprzedaży warunkowej, czyli

przeniesienia własności rzeczy pod warunkiem zawieszającym

lub rozwiązującym w zależności od umowy stron (Monteforte,

2018)35. 
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W judykaturze utrzymało się stanowisko, że powyżej opisa-

ny sposób zaspokojenia wierzytelności odpowiada wymogom

tzw. paktum Marcjana36 (wł. patto marciano), zgodnie z którą

w przypadku niewykonania zobowiązania podstawowego ma-

jątek dłużnika jest przenoszony do majątku wierzyciela, a war-

tość przenoszonej rzeczy jest oszacowana przez osobę trzecią

w momencie przeniesienia, co powoduje, że wierzyciel będzie

musiał spłacić dłużnikowi różnicę między wartością przenie-

sionej rzeczy a kwotą długu. 

W nauce prawa nie brakuje jednak nadal głosów krytykują-

cych zasadność powoływania się na patto marciano. Podkreśla

się w szczególności ryzyko naruszenia zasady równego trakto-

wania wierzycieli, wyrażonej w łacińskiej paremii par condicio
creditorum, zważywszy, że w praktyce reguła ta prowadzi do

ograniczenia aktywów majątku stanowiącego gwarancję spła-

ty wierzytelności pozostałych wierzycieli (Barbiera, 2010). 

RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa  pprrzzyyjjęęttee  pprrzzeezz  AARREERRAA
ii rreegguullaammiinnyy  ooppeerraattoorróóww  PPMMGG

RRoozzppoorrzząąddzzeenniiee  442233//22001144

Rozporządzenie 423/2014 określiło zabezpieczenie kredytu

ustanowione na gazie zmagazynowanym w PMG jako zastaw

nieprawidłowy z uwagi na naturę gazu ziemnego, jako rzeczy

określonej co do gatunku, pomijając jednak drugi warunek

stawiany przez orzecznictwo, czyli wolę stron, na podstawie

której zastawnik/operator PMG otrzymuje prawo do dyspo-

nowania gazem. 

Niektórzy autorzy podkreślają jednakże, iż zdolność dyspo-

nowania gazem przynależy do funkcji operatora PMG (Silvi,

2011) — zarówno na podstawie ustaw regulujących działal-

ność koncesyjną, jak i na podstawie umowy o magazynowa-

nie, która, zdaniem M.Q. Silvi, jest oparta na umowie depo-

zytu nieprawidłowego37. Przedmiotem tej umowy są właśnie

dobra określone tylko co do gatunku. Podstawowym elemen-

tem tej ostatniej umowy jest przechowanie i ochrona rzeczy,

z prawem depozytariusza do rozporządzania oddaną mu na

przechowanie rzeczą, czyli do wykonywania jednego z upraw-

nień właścicielskich. Do depozytu nieprawidłowego stosuje

się odpowiednio przepisy o pożyczce, w ramach której po-

życzkodawca zobowiązuje się przenieść na własność pożycz-

kobiorcy określoną ilość rzeczy oznaczonych tylko co do ga-

tunku (lub pieniędzy), a biorący pożyczkę zobowiązuje się

zwrócić tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej

jakości, i to nawet w przypadku utraty rzeczy spowodowanej

nieprzewidzianymi okolicznościami38. Warto nadmienić, że

właśnie ten aspekt umowy o depozyt nieprawidłowy sprawia,

że operatorzy PMG wykluczają we własnych RŚUM, iż umo-

wa o magazynowanie to depozyt nieprawidłowy. Przeciwnie,

instrukcje regulaminów korzystania z PMG zawierają przepi-

sy, według których prawo do dysponowania gazem przynale-

ży do składającego/użytkownika magazynu. Należy nadmie-

nić, że włoski kodeks cywilny stanowi, że w przypadku umo-

wy o depozyt nieprawidłowy strony mogą wyłączyć prawo

przechowawcy do dysponowania oddanymi mu na przecho-

wanie rzeczami. Użytkownik pozostaje zatem właścicielem

zmagazynowanego gazu, a operator PMG nie nabywa upraw-

nień właścicielskich. 

W świetle powyższych rozbieżności między doktryną

a praktyką można zauważyć, że sama klasyfikacja umowy

o przechowanie w PMG nadal budzi pewne wątpliwości. Wy-

daje się jednak, że ARERA dopuszcza konstrukcję prawną

umowy magazynowania jako depozytu prawidłowego, gdyż

w rozporządzeniu 423/2014 przewiduje dwie możliwości usta-

nowienia zastawu, czyli na rzecz samego operatora PMG,

a także podmiotów trzecich. Są one oparte na przekazaniu

własności rzeczy przez zastawcę na rzecz zastawnika dopiero

w momencie podpisania umowy zastawniczej. ARERA wy-

klucza zatem, iż operator PMG jest właścicielem oddanego

na przechowanie gazu. Rozporządzenie 423/2014 przewiduje

w szczególności: 

— możliwość zawarcia umowy dwustronnej między użyt-

kownikiem i operatorem PMG, który przyjmuje obowiązek

zwrotu tantundem eiusdem generis i quantitatis w przypadku

wykonania zobowiązania. W razie niewykonania zobowiąza-

nia jest on natomiast uprawniony do sprzedaży rzeczy i do za-

liczenia uzyskanej ceny na poczet wierzytelności oraz do zwro-

tu ewentualnej nadwyżki. Widać tutaj wyraźną analogię do

opracowań doktryny i orzeczeń wykluczających niezgodność

z zakazem przepadku przepisów pozwalających na przejęcie

własności przez wierzyciela w ramach zasad wynikających

z paktum Marcjana; 

— możliwość ustanowienia zabezpieczenia na złożonym

w PMG gazie na rzecz podmiotu trzeciego (np. banku). Ten

rodzaj zabezpieczenia opiera się na strukturze wymagającej

partycypacji trzech podmiotów: operatora PMG, dłużnika/za-

stawcy oraz wierzyciela/zastawnika, a także uregulowania za-

istniałego stosunku prawnego w dwóch umowach, czyli depo-

zytowej pomiędzy użytkownikiem i operatorem PMG oraz za-

stawniczej między użytkownikiem/dłużnikiem/zastawcą i wie-

rzycielem/zastawnikiem. Umowa zastawnicza staje się sku-

teczna w momencie wyłączenia ilości gazu odpowiadającej za-

bezpieczeniu z ilości, którą może on dysponować. Operator

PMG zobowiązuje się zwrócić gaz, alternatywnie, dłużnikowi

— w przypadku spełnienia gwarantowanego zobowiązania lub

wierzycielowi — w przypadku jego niewypełnienia, z zastrze-

żeniem obowiązku zwrotu nadwyżki (w przypadku, gdy war-

tość gazu złożonego jako zabezpieczenie wierzytelności, na

postawie wyceny dokonanej w momencie niewykonania zobo-

wiązania, jest wyższa niż kwota długu). 

RReegguullaammiinnyy  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  
uussłłuugg  mmaaggaazzyynnoowwaanniiaa  ((RRŚŚUUMM))  

W świetle zaprezentowanych wątpliwości interpretacyjnych

rozporządzenie ARERA 423/2014 zostało ujęte w RŚUM

głównych włoskich operatorów PMG w rozbieżny sposób. 

Regulamin Edison Stoccaggio S.p.A. przewiduje, iż użyt-

kownik ma prawo do ustanowienia zastawu nieprawidłowego

na zmagazynowanym gazie tylko na rzecz operatora PMG

w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy
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magazynowania. Nie przewiduje się możliwości ustanowienia

przez użytkownika zabezpieczenia na rzecz stron trzecich, np.

banków. 

Stogit S.p.A., w celu zabezpieczenia własnych wierzytelno-

ści, nie używa instytucji zastawu, ale stosuje przepisy kodek-

su cywilnego dotyczące umowy o depozyt prawidłowy, które

pozwalają na zatrzymanie rzeczy aż do chwili zaspokojenia

przysługujących mu roszczeń z umowy o magazynowanie.

Ponadto Stogit S.p.A., zgodnie z przepisami rozporządzenia

423/2014, wprowadził przepis pozwalający na ustanowienie

zastawu na złożonym w PMG gazie na rzecz podmiotów

trzecich. Ten rodzaj zabezpieczenia opiera się na opisanej

wyżej strukturze wymagającej partycypacji trzech podmio-

tów oraz uregulowania zaistniałego stosunku prawnego

w umowie depozytowej pomiędzy użytkownikiem i operato-

rem PMG oraz zastawniczej między użytkownikiem/zastaw-

cą i wierzycielem/zastawnikiem. Struktura wprowadzona

przez Stogit (zob. pkt 7.3.4 RŚUM) stanowi, że przechowaw-

ca, od dnia rozpoczęcia umowy o usługę depozytową, staje

się właścicielem ilości gazu objętej umową zastawu „jako

nieregularny przechowawca zgodnie z art. 1783 codice civile
w interesie trzeciego wierzyciela”. W przypadku niewypeł-

nienia zobowiązania „własność gazu stanowiącego przed-

miot zastawu przypisuje się wierzycielowi z mocą wsteczną

od dnia podpisania umowy zastawniczej, bez uszczerbku dla

zobowiązania wierzyciela do zwrotu jakiejkolwiek nadwyżki

w odniesieniu do wartości gwarantowanych wierzytelności”.

Wydaje się zatem, że ta konstrukcja prawna przypomina

umowę sprzedaży warunkowej pod warunkiem zawieszają-

cym. Nabycie własności rzeczy przez wierzyciela następuje

po upływie terminu do wykonania zobowiązania. W prawie

włoskim ziszczenie się warunku zawieszającego ma moc

wsteczną, chyba że zastrzeżono inaczej39. Tłumaczy to, dla-

czego w komentowanych przepisach RŚUM wierzyciel staje

się właścicielem dobra z mocą wsteczną. 

***

Struktura trójstronna nie znalazła niestety szerokiego,

praktycznego zastosowania, gdyż z punktu widzenia wierzy-

ciela ryzyko niewypłacalności dotyczy nie tylko dłużnika, ale

również operatora PMG, który jako przechowawca staje się

(tymczasowo) właścicielem gazu wydanego na zabezpiecze-

nie. Co więcej, kwestia własności zabezpieczenia, które

w czasie trwania umowy zastawniczej jest własnością operato-

ra PMG, a następnie z mocą wsteczną staje się własnością

wierzyciela, sprawia problemy w procesie księgowania akty-

wów i pasywów w majątkach i bilansach zainteresowanych

podmiotów. 

MMoożżlliiwwoośśćć  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  iinnssttyyttuuccjjii  
zzaassttaawwuu  rreejjeessttrroowweeggoo  ddoo  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  

wwiieerrzzyytteellnnoośśccii  nnaa  rryynnkkuu  ggaazzuu

Dekret 119/201640 wprowadził do włoskiego porządku

prawnego instytucję zastawu rejestrowego41. Jest on zwany,

dosłownie, zastawem bez posiadania — pegno non possessorio

— w celu podkreślenia, że rzecz będąca przedmiotem zastawu

pozostaje we władaniu zastawcy, co stanowi wyjątek od ogól-

nej zasady, według której do powstania zastawu wymagane

jest wydanie rzeczy wierzycielowi. 

Artykuł 1 § 1 dekretu 119/2016 stanowi, że „przedsiębiorcy

wpisani do rejestru działalności gospodarczej mogą ustanowić

zastaw rejestrowy w celu zabezpieczenia kredytów udzielo-

nych (…) w związku z prowadzoną działalnością”. Zgodnie

natomiast z § 2 tego samego artykułu „zastaw rejestrowy mo-

że zostać ustanowiony na rzeczach ruchomych (…). Przed-

miot zastawu mogą stanowić zarówno dobra ruchome istnie-

jące jak i przyszłe, określone lub możliwe do określenia, rów-

nież poprzez odniesienie do jednej lub więcej kategorii dóbr

lub do ogólnej wartości”. 

W świetle art. 1 § 4 zastaw rejestrowy staje się skuteczny wo-

bec stron trzecich od momentu wpisu do elektronicznego re-

jestru zastawów, który będzie prowadzony przez urząd skar-

bowy. Wpis do rejestru jest skuteczny na okres lat 10, z moż-

liwością przedłużenia. 

Ponadto w art. 1 § 7 została ujęta ścisła reglamentacja pro-

cedury zaspokojenia wierzycieli, która wprowadza formalnie

do włoskiego porządku prawnego wspomniany wcześniej

paktum Marcjana (zob. np. Rubertelli, 2016). W szczególno-

ści cytowany artykuł stanowi, że w razie niewykonania zobo-

wiązania przez dłużnika zastawnik jest zobowiązany do wy-

słania pisemnego zawiadomienia do zastawnika i innych wie-

rzycieli, których zastaw wynika z rejestru, powiadamiając

o formie zaspokojenia wierzytelności, które może odbyć się

w następujący sposób: 

— sprzedaż rzeczy — zaspokojenie wierzyciela następuje

do wysokości wartości przedmiotu zastawu wraz z obowiąz-

kiem uiszczenia nadwyżki. Sprzedaż jest prowadzona w for-

mie aukcji z ceną oszacowaną przez eksperta; 

— wykonanie uprawnień wynikających z umowy zastawu do

wysokości wartości przedmiotu zastawu wraz z obowiązkiem

uiszczenia nadwyżki; 

— wynajęcie rzeczy przez zastawnika, jeśli taka opcja jest

przewidziana w umowie zastawniczej, i pobieranie czynszów

od umowy wynajmu, które podlegają zaliczeniu na poczet dłu-

gu, aż do jego umorzenia; 

— przewłaszczenie, do wysokości wartości przedmiotu za-

stawu, jeśli taka opcja jest przewidziana przez umowę zasta-

wu, pod warunkiem że umowa zastawu zawiera zasady wyce-

ny wartości dobra. 

Mając na uwadze opisaną istotę zastawu rejestrowego, in-

stytucja ta znajdzie zapewne powszechne zastosowanie w ob-

rocie gospodarczym. Może tak być, gdyż zgodnie z przytoczo-

nym art. 1 wierzytelności, które można zabezpieczyć, muszą

się charakteryzować zarówno konotacją podmiotową, gdyż

dłużnik musi być przedsiębiorcą zarejestrowanym w rejestrze

przedsiębiorstw, jak i przedmiotową, ponieważ zabezpieczone

wierzytelności powinny być związane z prowadzoną działalno-

ścią gospodarczą. 

Mimo że dekret 119/2016 nie przewiduje bezpośrednio, że

zastawem rejestrowym można obciążyć rzeczy określone co

do gatunku, wydaje się, że do tego rodzaju dóbr odnosi się art.

1 § 2 w części dotyczącej rzeczy, które można określić poprzez

odniesienie do jednej lub więcej kategorii produktów. Ten typ
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zastawu ma zatem szeroki potencjał do wykorzystania właśnie

w sektorze gazu, w szczególności w celu zabezpieczenia wie-

rzytelności stron trzecich w stosunku do umowy magazynowa-

nia, np. banków, z uwagi na fakt, że przedmiot zastawu pozo-

staje własnością zastawcy/użytkownika PMG. 

W świetle opisanych powyżej zasad ustawa o zastawie reje-

strowym reprezentuje znaczący krok w stronę unowocześnie-

nia włoskiego systemu zabezpieczeń kredytów. Za wcześnie,

niestety, na ocenę jego praktycznego zastosowania, gdyż nie

został jeszcze ustanowiony wyżej wspomniany rejestr zasta-

wów. 

PPooddssuummoowwaanniiee

Włoskie przepisy o zastawie prawidłowym i nieprawidło-

wym zachowują nadal znaczące analogie do klasycznych insty-

tucji zastawu powierniczego i ręcznego prawa rzymskiego, co

ogranicza ich wykorzystanie w kontekście funkcjonowania no-

woczesnej gospodarki rynkowej. Opisany dekret 119/201642,

który wprowadził do włoskiego porządku prawnego zastaw re-

jestrowy, należy uznać za znaczącą próbę modernizacji syste-

mu zabezpieczeń rzeczowych, szczególnie w sytuacji utrudnio-

nego dostępu do kredytów bankowych. Opisana instytucja po-

siada potencjał do zastosowania w obrocie gospodarczym,

gdyż przedsiębiorca posiadł prawo do korzystania z zastawio-

nej rzeczy również podczas trwania umowy zastawniczej. Z te-

go względu podjęcie przez włoskiego ustawodawcę wysiłku

wprowadzenia do porządku krajowego rejestru zastawowego

należy uznać za wartościowe. Aktualnie brak niestety przepi-

sów dotyczących rejestru zastawów, co pozwala tylko na po-

tencjalną ewaluację skutków wprowadzenia zastawu rejestro-

wego do prawa włoskiego. 

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje również, że brak

regulacji unijnych utrudnia nie tylko zadania ustawodawcy,

ale przede wszystkim operatorów, którzy każdorazowo są

zmuszeni do zbadania zasad zabezpieczenia wierzytelności

wynikających z krajowych umów przesyłowych i magazynowa-

nia. Kwestia zabezpieczenia roszczeń dotyczy nie tylko norm

sektorowych, ale również wymagałaby zbliżenia norm kodek-

sów cywilnych i handlowych państw członkowskich. Jak wia-

domo, prace nad projektem europejskiego kodeksu cywilnego

są w zasadzie zawieszone. Z tego powodu nabiera znaczenia

możliwość wymiany i porównania doświadczeń organów regu-

lacji energetyki oraz operatorów w dziedzinie zabezpieczeń na

towarach będących przedmiotem handlu na rynkach energe-

tycznych na łamach ponadnarodowych organizacji, takich jak

np. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

(ACER) lub Gas Infrastructure Europe (GIE). Ostatecznym

celem takiej współpracy mogłoby być wypracowanie standar-

dowych umów zabezpieczenia na gazie złożonym w PMG. 
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1 Kodeks handlowy przyjęty w 1865 r., czyli po zjednoczeniu Włoch, został włączony do kodeksu cywilnego, który został uchwalony królewskim dekretem

z 16.03.1942 r. nr 262 ze zm. (dalej codice civile). Celem włączenia kodeksu handlowego do cywilnego było m.in. uregulowanie wszystkich aspektów prawa prywatne-

go w jednym akcie prawnym. Kodeks cywilny jest podzielony na sześć ksiąg zawierających przepisy dotyczące: osób, spadków, rzeczy, zobowiązań, pracy i ochrony praw.

Księga V dotycząca pracy obejmuje materie, których przedmiotem jest szeroko pojęte prawo handlowe, w tym m.in. prawo spółek, prawo ochrony konkurencji, prawo

własności intelektualnej, stosunków gospodarczych z zakresu produkcji rolnej (por. Concas, 2012). 
2 Włoski urząd regulacji energetyki reguluje nie tylko działalność przedsiębiorstw energetycznych, ale również tych działających na rynku systemu sieci wodocią-

gów, ciepłowniczym i zarządzania odpadami. Pełna włoska nazwa urzędu to Autorita di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), czyli dosłownie „Urząd re-

gulacji energetyki, sieci i środowiska”, https://www.arera.it/it/inglese/index.htm (19.10.2018). 
3 Nomenklatura włoska nie stosuje wyrażenia „regulamin świadczenia usług magazynowania”, ale nazwę codice di stoccaggio, dosłownie „kodeks magazynowania”.

Dla zachowania zbieżności pojęć posłużono się jednak wyrażeniem używanym w Polsce (dalej RŚUM). 
4 Dekret z mocą ustawy, przekształcony ze zmianami ustawą z 30.06.2016 r. nr 119 o pilnych przepisach w sprawie postępowań egzekucyjnych i restrukturyzacyj-

nych i na rzecz podmiotów inwestujących w banki postawione w stan likwidacji (Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno

2016, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, GURI nr 153

z 2.07.2016 r.; dalej dekret 119/2016). 
5 Podziemne magazyny gazu mogą zostać założone w sczerpanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej, w warstwach wodonośnych, w kawernach solnych lub

grotach skalnych, w wyeksploatowanych kopalniach węgla kamiennego lub soli kamiennej. Włoskie PMG są głównie realizowane w sczerpanych złożach gazu (ogólnie

o rodzajach magazynów gazu i ich znaczeniu dla gospodarki por. w j. polskim Kaliski, Janusz, Szurlej, 2010, s. 326). 
6 Pierwszy PMG we Włoszech powstał w 1964 r. w Cortemaggiore na terenie regionu Emilia-Romagna we Włoszech północnych. Był to magazyn w sczerpanym

złożu gazu ziemnego założony przez Agip. Więcej informacji na temat rozwoju PMG we Włoszech można znaleźć na stronie internetowej włoskiego Krajowego urzę-

du ds. węglowodorów i zasobów ziemnych (Ufficio Minerario Nazionale per gli Idrocarburi e Georisorse), http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/stoccaggio/in-

fo/cosa.asp (13.08.2018). 
7 Zob. https://www.gie.eu/dmdocuments/20150729%20-%20GIE%20Investment%20WG%20-%20Paper%20on%20Investment%20Database%20-%20v15%20-

%20FINAL%20 (CLEAN).pdf (14.05.2019). 
8 Procedura przyznawania nowych koncesji w sczerpanych złożach gazu ziemnego została ustanowiona w 2001 r. (na temat krytycznej analizy tej procedury zob.

np. De Angelis, Brocka, 2003, s. 129–132). 
9 Zob. Komisja Europejska, 2014 oraz Ministero dello Sviluppo Economico, 2017. 

10 Legge z 26.04.1974 r. nr 170 Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi. 
11 Koncesja na przechowywanie jest aktualnie przyznawana zgodnie z art. 11 dekretu 164/2000, na podstawie dekretu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego w po-

rozumieniu z danym regionem, po uzyskaniu od Ministerstwa Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Dziedzictwa Kulturowego, dekretu w sprawie zgodności

działalności przewidzianej w koncesji z wymogami ochrony środowiska. 
12 Decreto legislativo z 23.05.2000 r. nr 164 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'ar-

ticolo 14 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (GURI nr 142 z 20.06.2000 r.). 
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrekty-

wę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211, s. 94, ze zm.). 
14 Zob. http://www.snam.it/en/about-us/company-structure/stogit/index.html (14.08.2018). Koncesje Stogit obejmują osiem PMG (Bordolano, Brugherio, Cortemag-

giore, Fiume Trieste, Minerbio, Ripalta Cremasca, Sabbioncello, Sergnano, Settala). 
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15 https://www.edisonstoccaggio.it/en (14.05.2019). Koncesje Edison Stoccaggio S.p.A. obejmują trzy PMG (Cellino, Collalto e San Potito e Cotignola). 
16 Zob. https://igs.eu (14.05.2019). Ital Gas Storage S.p.A. jest koncesjonariuszem PMG Cornegliano Laudense na terenie Lombardii we Włoszech Północnych. 
17 Struktura ofert wskazuje, że wykorzystanie dostępnej pojemności jest silnie uzależnione od różnicy cen gazu ziemnego w okresie letnim i zimowym: użytkownicy

z reguły kupują i przechowują gaz w PMG latem, a następnie dostarczają go w okresie zimowym. 
18 Zgodnie z art. 1 „Ogólnych przepisów prawa” (Disposizioni sulla legge in generale), które poprzedzają pięć ksiąg codice civile, źródłami prawa włoskiego są usta-

wy, rozporządzenia oraz zwyczaje. Rozporządzenia ARERA należą do tzw. wtórnych/drugorzędnych źródeł prawa (fonti secondarie). Na temat hierarchii źródeł we

włoskim porządku prawnym zob. np. Romboli, 2015. 
19 Zob. https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/045-11arg.pdf (14.05.2019). 
20 Włoska literatura prawa skupiła się na analizie instytucji zastawu, w tym nieprawidłowego, w kontekście umów bankowych (zob. np. Vittoria, 1990, s. 1–8; Bor-

tone, 2006). Brakuje natomiast nadal obszernej analizy zakresu i ograniczeń wykorzystania zastawu w celu zabezpieczenia transakcji na rynku gazu ziemnego. Jednym

z pierwszych komentarzy w tej dziedzinie jest monografia Silipo, 2014, s. 249–282. W literaturze polskojęzycznej na temat instytucji zastawu, w szczególności rejestro-

wego, w kontekście umowy o przepadek, zob. np. Roman, 1998. 
21 Wyrok TAR Lombardia, Sekcja Trzecia, z 13.12.2012 r. n. 3030. 
22 Wyrok Consiglio di Stato, Sekcja VI, z 11.09.2014 r. nr 4629/2014. 
23 Zob. https: //www. arera. it/it/docs/14/423-14. htm (14.05.2019). 
24 Umowy dotyczące zabezpieczeń wierzytelności są uregulowane w księdze VI codice civile dotyczącej ochrony praw. 
25 Artykuł 816 codice civile stanowi, że następujące rzeczy ruchome podlegają rejestracji: statki, samoloty, samochody. 
26 Również trzecia strona w stosunku do zobowiązania istniejącego między dłużnikiem a wierzycielem może ustanowić zastaw na rzeczy, której jest właścicielem. 
27 Artykuł 1851 znajduje się w księdze IV codice civile dotyczącej zobowiązań, natomiast pozostałe umowy dotyczące zabezpieczeń wierzytelności w księdze VI. 
28 W prawie rzymskim znano różne sposoby zaspokojenia, np. według pactum legis commissoria, w razie niewykonania zobowiązania, wierzyciel mógł rzecz trwale

zachować, nie był zobowiązany do jej zwrotu nawet jeśli wartość dobra przewyższała wysokość jego wierzytelności. Natomiast według pactum de vendendo wierzyciel

w razie niewykonania zobowiązania był uprawniony do sprzedaży rzeczy i zaliczenia uzyskanej sumy na poczet swej wierzytelności, z obowiązkiem zwrotu ewentualnej

nadwyżki. W literaturze włoskojęzycznej por. na temat ewolucji zabezpieczeń rzeczowych na ruchomościach w prawie rzymskim np. Guarino, 2001, natomiast w języ-

ku polskim np. Rozwadowski, 1992, s. 139. 
29 Wyrok Cassazione civile z 8.08.2016 r., n. 16618. 
30 Wyrok Cassazione civile z 24.05.2004 r., n. 100000. 
31 Zob. http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21565-pegno-irregolare (14.05.2019). 
32 We włoskim porządku prawnym jednym z elementów koniecznych umowy (łac. essentialia negotii) jest właśnie przyczyna/powód rozumiane jako funkcja gospo-

darczo-społeczna umowy. 
33 Cassazione civile w wyroku z 6.12.2006 r., n. 26154 podkreśliła, że obowiązek zwrotu dotyczy nie tych samych dóbr, ale rzeczy o tej samej ilości i jakości. 
34 Zob. np. wyrok Cassazione civile z 9.05.2013 r. n. 10986 lub wyrok Cassazione civile z 28.01.2015 r., n. 1625. 
35 W literaturze polskojęzycznej do takiej wykładni przychyla się np. Roman, 1998. 
36 Jeden z ostatnich jurystów okresu klasycznego (pierwsza połowa III w.). Jego dzieła powstały w kilka lat po pracach Ulpiana. Jego dzieło Institutiones zostało wy-

korzystane w Iustiniani Institutiones. We włoskiej literaturze przedmiotu na temat patto marciano i zakazu przepadku zob. np. Monteforte, 2018. 
37 Artykuł 1782 codice civile. 
38 Zgodnie z łacińską paremią genus numquam perit — gatunek nigdy nie ginie. 
39 Artykuł 1360 codice civile. 
40 Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecuti-

ve e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (GURI nr 153 z 2.07.2016 r.). 
41 Włochy przez wiele lat ograniczyły użycie zastawu charakteryzującego się brakiem wydania wierzycielowi rzeczy zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu do

wąskich sektorów gospodarczych, takich jak np. zabezpieczenie na szynce (art. 1 ustawy z 24.07.1985 r. n. 401) oraz na wyrobach mlecznych (art. 7 ustawy z 27.03.2001

r. n. 122). 
42 Zmiany legislacyjne nie zatrzymają się zapewne na prezentowanym dekrecie 119/2016. Potrzeba całościowej modernizacji włoskiego kodeksowego systemu za-

bezpieczeń kredytów została podniesiona m.in. przez włoski Związek prawników cywilistów, w „celu ponownego przemyślenia i zdefiniowania, również w świetle zło-

żoności regulacji sektorowych, systemu zabezpieczeń osobistych i rzeczowych” (Maccario, 2018). 
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księgarnia internetowa: www.pwe.com.pl

PWE poleca  

Tematem książki, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest mo-

bilność — ruch jednostek stanowiący niejednokrotnie podstawę

przemian gospodarczych, społecznych i politycznych obserwo-

wanych we współczesnym świecie. Analizowany ruch nie dotyczy

jednak wszystkich członków społeczeństwa, a jedynie wybranych

grup profesjonalistów, którzy w ramach realizowanych obowiąz-

ków zmieniają miejsce pobytu i pracy, zwykle kierując uwagę ku

wielkim ośrodkom miejskim. Zasadniczym zamierzeniem Au-

torki książki jest uzupełnienie wiedzy naukowej z zakresu mobil-

ności korporacyjnej, która choć rozpoznawana w literaturze, nie

jest wystarczająco przebadana. Głównym celem pracy jest po-

twierdzenie istnienia pozytywnego wpływu obecności korporacji

transnarodowych na mobilność korporacyjną. Wyniki analiz Au-

torki mogą mieć bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
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