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Recenzowana ksi¹¿ka jest opracowaniem poœwiêconym hipotece
w ogólnoœci, a rozwa¿ania zawarte w pracy odnosz¹ siê równie¿ do innych
– oprócz hipoteki umownej – rodzajów tego prawa. Dlatego te¿, mimo
¿e sam tytu³ wskazuje na hipotekê umown¹ jako przedmiot zaintereso-
wania Autora, to czytelnik „otrzymuje” wiêcej ni¿ móg³by siê spodziewaæ
w oparciu o brzmienie tytu³u. Wynika to z faktu, ¿e zawarte w ksi¹¿ce
rozwa¿ania zachowuj¹ aktualnoœæ w stosunku do innych ani¿eli hipoteka
umowna rodzajów hipoteki.

Ksi¹¿ka zawiera du¿¹ dawkê rozwa¿añ teoretycznych, co stanowi o jej
atrakcyjnoœci, nie mniej jednak bêdzie przydatna dla wszystkich odbior-
ców zajmuj¹cych siê hipotek¹ w tym przede wszystkim notariuszy, sêdziów
i referendarzy s¹dowych pracuj¹cych w wydzia³ach wieczystoksiêgo-
wych. Solidna porcja teorii zawarta w ksi¹¿ce powinna siê przek³adaæ
u uwa¿nego czytelnika na prawid³owe pojmowanie pojêcia i funkcji hipoteki,
a w konsekwencji prowadziæ do rozwiania w¹tpliwoœci interpretacyjnych
dotycz¹cych mo¿liwoœci dokonania wpisu hipoteki w ksiêdze wieczystej.
Pomimo du¿ej iloœci rozwa¿añ teoretycznych zawartych w opracowaniu
czyta siê je ³atwo i chêtnie, bowiem Autor przedstawia zaprezentowane
pogl¹dy w sposób klarowny.

Opracowanie sk³ada siê z jedenastu rozdzia³ów poprzedzonych wy-
kazem skrótów oraz przedmow¹. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ skorowidz
rzeczowy oraz skorowidz przepisów prawnych.
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W rozdziale pierwszym zatytu³owanym „Ogólna charakterystyka hi-
poteki” omówione zosta³o pojêcie i funkcje hipoteki, jej rodzaje oraz
problematyka akcesoryjnoœci hipoteki. W tej czêœci pracy szczególnie
ciekawe s¹ rozwa¿ania dotycz¹ce akcesoryjnoœci. S³usznie konkluduje
Autor, ¿e przy próbie definiowania akcesoryjnoœci prawa podmiotowego
nale¿y odwo³aæ siê do funkcjonalnego zwi¹zku pomiêdzy prawem akce-
soryjnym a prawem g³ównym.

Rozdzia³ drugi dotyczy problematyki powstania hipoteki umownej. Jak
podkreœlono, nale¿y odró¿niæ moment ustanowienia hipoteki od jej po-
wstania. Na pocz¹tku rozdzia³u Autor opisuje zagadnienia dotycz¹ce umowy
o ustanowienie hipoteki, w szczególnoœci strony umowy, jej treœæ oraz
formê. W tej czêœci nastêpuje wielokrotne odwo³anie do przyk³adów
praktycznych oraz orzecznictwa. Nastêpnie Autor przedstawia pogl¹dy
na temat charakteru prawnego umowy o ustanowienie hipoteki. Na
zakoñczenie analizuje drug¹ obok zawarcia umowy przes³ankê powstania
hipoteki umownej, a mianowicie  wpis hipoteki do ksiêgi wieczystej.

Rozdzia³ trzeci nosi tytu³ „Treœæ hipoteki”. W czêœci wstêpnej doko-
nano ogólnej charakterystyki treœci hipoteki, a nastêpnie poddano analizie
uprawnienie wierzyciela hipotecznego do zaspokojenia siê z nieruchomo-
œci, analizuj¹c nastêpuj¹ce aspekty zagadnienia: skutecznoœæ wobec
ka¿doczesnego w³aœciciela nieruchomoœci, pierwszeñstwo wzglêdem
wierzycieli osobistych, pierwszeñstwo ograniczonych praw rzeczowych
oraz charakter prawny obowi¹zku w³aœciciela obci¹¿onej nieruchomoœci.
W tej ostatniej kwestii Autor przedstawia i poddaje analizie dwa ujêcia
obowi¹zku w³aœciciela, a wiêc rozumienie tego obowi¹zku jako wy³¹cznie
znoszenia egzekucji prowadzonej z nieruchomoœci oraz przeciwnej kon-
cepcji obligacji realnej. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e powinne
zachowanie w³aœciciela nieruchomoœci obci¹¿onej hipotek¹, niebêd¹cego
d³u¿nikiem osobistym, nigdy nie sprowadza siê do obowi¹zku znoszenia
dzia³añ wykonywanych przez wierzyciela hipotecznego osobiœcie, a mo¿e
byæ jedynie pojmowane w kategorii obowi¹zku znoszenia egzekucji.

Rozdzia³ czwarty dotyczy przedmiotu hipoteki. W czêœci wstêpnej
Autor przedstawia dwa stanowiska doktryny odnosz¹ce siê do tego
zagadnienia. Zgodnie z pierwszym przyjmuje siê, ¿e przedmiotem hipoteki
jest nieruchomoœæ, zwolennicy drugiego uznaj¹ za jej przedmiot prawo
w³asnoœci nieruchomoœci. Autor sk³ania siê w konkluzji ku temu drugie-
mu, a zarazem formu³uje wypowiedŸ, ¿e „stopieñ wyrafinowania argu-
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mentów sformu³owanych w sporze o przedmiot hipoteki jest odwrotnie
proporcjonalny do jego praktycznej donios³oœci i przypomina nieco znan¹
dyskusjê o wy¿szoœci Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia nad Œwiêtami Wielkiej
Nocy”. Nastêpnie zaprezentowane zostaj¹ poszczególne rodzaje nierucho-
moœci stanowi¹ce przedmiot hipoteki, a wiêc gruntowa, lokalowa i bu-
dynkowa, oraz pozosta³e przedmioty hipoteki, tj. u¿ytkowanie wieczyste,
prawa spó³dzielcze oraz wierzytelnoœæ zabezpieczona hipotek¹. Rozdzia³
zamyka analiza dotycz¹ca udzia³u w przedmiocie hipoteki oraz zakresu
obci¹¿enia hipotek¹ poszczególnych przedmiotów.

W rozdziale pi¹tym Autor zajmuje siê problematyk¹ dotycz¹c¹ wie-
rzytelnoœci hipotecznej. W czêœci dotycz¹cej ogólnej charakterystyki
wierzytelnoœci hipotecznej znajduje siê szereg celnych uwag okreœlaj¹-
cych wzajemne relacje pomiêdzy wierzytelnoœci¹ a hipotek¹. Podkreœliæ
nale¿y za Autorem, ¿e je¿eli wierzytelnoœæ opiewa na zap³atê w okreœlonej
walucie, np. w euro, to równie¿ hipoteka powinna byæ wyra¿ona w euro.
Analogiczna sytuacja istnieje, kiedy wierzytelnoœæ wyra¿ona jest w euro,
a jej wyp³ata i sp³ata nastêpuje w z³otych wed³ug okreœlonego w umowie
kursu wymiany walut. Autor s³usznie stwierdza, ¿e w obecnym stanie
prawnym nie jest dopuszczalne zabezpieczenie hipotek¹ wiêcej ni¿ jednej
wierzytelnoœci, co dotyczy zarówno hipoteki zwyk³ej, jak i kaucyjnej. Na
marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e stan ten de lege ferenda powinien ulec
zmianie. Rozwa¿ania zawarte w dalszej czêœci rozdzia³u dotycz¹ zakresu
zabezpieczenia wierzytelnoœci hipotecznej, problematyki przelewu wierzy-
telnoœci hipotecznej oraz zagadnieñ dotycz¹cych zmiany treœci wierzy-
telnoœci hipotecznej i hipoteki.

Rozdzia³ szósty nosi tytu³ „Hipoteka kaucyjna”. Na pocz¹tku rozwa¿añ
o hipotece kaucyjnej Autor s³usznie zwraca uwagê, ¿e wybór pomiêdzy
ustanowieniem hipoteki zwyk³ej i kaucyjnej nie mo¿e byæ determinowany
jedynie wol¹ osób ustanawiaj¹cych, bowiem hipotek¹ kaucyjn¹ mo¿na
zabezpieczyæ œciœle okreœlony kr¹g wierzytelnoœci, poza którym dopusz-
czalne jest ustanowienie wy³¹cznie hipoteki zwyk³ej. Nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e nie jest dopuszczalne zabezpieczenie  hipotek¹ zwyk³¹ wierzytel-
noœci o nieustalonej wysokoœci. Nie wydaje siê przekonuj¹ce stanowisko
Autora odrzucaj¹ce pogl¹d, zgodnie z którym hipoteka kaucyjna mo¿e byæ
ustanowiona tak¿e w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci przysz³ej o ustalonej
wysokoœci. Przede wszystkim nie wydaje siê uzasadnione twierdzenie,
¿e mo¿liwe jest wyeliminowanie konsekwencji wynikaj¹cych z brzmienia
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art. 71 u.k.w.h. oraz art. 80 u.k.w.h. – w przypadku ustanowienia hipoteki
zwyk³ej w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci przysz³ej – poprzez zasto-
sowanie w³aœciwych przepisów rozporz¹dzeñ reguluj¹cych prowadzenie
ksi¹g wieczystych i odpowiednio elektronicznych ksi¹g wieczystych.
Ponadto negowanie mo¿liwoœci zabezpieczenia hipotek¹ kaucyjn¹ wierzy-
telnoœci przysz³ej o ustalonej wysokoœci nie odpowiada funkcjonalnej
wyk³adni przepisów o tej odmianie hipoteki.

Dalsza czêœæ rozdzia³u pi¹tego poœwiêcona jest problematyce zabez-
pieczenia hipotek¹ kaucyjn¹ roszczeñ ubocznych, przelewu wierzytelno-
œci zabezpieczonej hipotek¹ kaucyjn¹ oraz pozosta³ym odrêbnoœciom tej
odmiany hipoteki. Ostatnia czêœæ dotyczy zmiany hipoteki kaucyjnej
w zwyk³¹ oraz hipoteki zwyk³ej w kaucyjn¹.

Rozdzia³ VII poœwiêcony jest hipotece ³¹cznej. Poszczególne czêœci
dotycz¹: ogólnej charakterystyki hipoteki ³¹cznej, jej powstania oraz
rozporz¹dzenia.

Rozdzia³ VIII zawiera rozwa¿ania dotycz¹ce hipoteki na wierzytelnoœci
hipotecznej.

Rozdzia³ IX nosi tytu³ „Ochrona hipoteki”. Czêœæ wstêpna dotyczy
ogólnej charakterystyki ochrony hipoteki, w dalszej czêœci znajduj¹ siê
rozwa¿ania dotycz¹ce bezpieczeñstwa hipoteki oraz œrodków jej ochrony.

W rozdziale X Autor omawia problematykê zwi¹zan¹ z  zaspokojeniem
wierzyciela hipotecznego. Znajdziemy tu przede wszystkim rozwa¿ania
dotycz¹ce zaspokojenia wierzyciela hipotecznego bez egzekucji z przed-
miotu hipoteki oraz w ramach egzekucji.

Rozdzia³ XI dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych z wygaœniêciem hipoteki,
w szczególnoœci wobec wygaœniêcia wierzytelnoœci zabezpieczonej hipotek¹.

Niew¹tpliwie omawiana pozycja stanowi  opracowanie, które nie mo¿e
pozostaæ niezauwa¿one przez odbiorcê zainteresowanego problematyk¹
hipoteki. Ca³oœciowa prezentacja pogl¹dów doktryny w poszczególnych
obszarach analizowanej problematyki, zwieñczona w wielu miejscach
w³asnymi przemyœleniami Autora, stanowiæ powinna szczególn¹ zachêtê dla
czytelnika oczekuj¹cego sporej dawki teorii. Jak ju¿ wspomina³em, ksi¹¿ka
mo¿e byæ pomocna równie¿ dla praktyków, szczególnie tam, gdzie Autor,
komentuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy, wskazuje na w³aœciwe sposoby ich
zastosowania.
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