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Forma umowy o ustanowienie hipoteki � g³os w dyskusji

W numerze 3. Nowego Przegl¹du Notarialnego z 2010 r. ukaza³a siê
interesuj¹ca publikacja Piotra Siciñskiego pt. �Notarialne i wieczystoksiê-
gowe aspekty nowelizacji ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece�.
Przedstawiono w niej skomplikowan¹ i wielow¹tkow¹ problematykê
hipoteki w kszta³cie nadanym ustaw¹ z 26 czerwca 2009 r. o zmianie
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 131, poz. 1075). Autor jest cenionym znawc¹ prawa hipo-
tecznego. W powo³anym artykule dostrzega wiele z³o¿onych zagadnieñ
praktycznych, nie unikaj¹c zajêcia w³asnego stanowiska w rozpatrywa-
nych kwestiach.
Autor rozwa¿a tak¿e zagadnienie formy umowy o ustanowienie hi-

poteki. Zauwa¿a, ¿e �w dotychczasowym brzmieniu ustawy ustawodaw-
cakonsekwentnie nie odwo³ywa³ siê dopojêcia umowy, przyjmuj¹c zgodnie
z art. 245 § 2 k.c., ¿e forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla
o�wiadczenia w³a�ciciela, który prawo ustanawia�1. Eksponowane siê-
gniêcie przez ustawodawcê do kategorii umowy nast¹pi³o w art. 682 ust. 3
ustawy z 6 lipca 1982 r. o ksiêgachwieczystych i hipotece (dalej: u.k.w.h.)2.

1 P. S i c i ñ s k i,Notarialne i wieczystoksiêgowe aspekty nowelizacji ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece, Nowy Przegl¹d Notarialny 2010, nr 3, s. 43.

2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.



139

Adam Bieranowski, Forma umowy o ustanowienie hipoteki...

Jak podkre�la autor, w przypadku hipoteki na rzecz wielu wierzycieli, ów
przepis wprost wymaga zawarcia umowy ustanawiaj¹cej hipotekê przez
administratora3. Powo³uje siê przy tym na tre�æ uzasadnienia projektu
ustawy.Wywodzi z niego, ¿e umowa taka powinna byæ dla swej wa¿no�ci
sporz¹dzona w formie aktu notarialnego, choæ � jak dalej zaznacza � nie
zosta³o to expressis verbis wypowiedziane, w art. 682 ust. 4 u.k.w.h.
jedynie wy³¹czono stosowanie art. 95 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. �
Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)4.
Równolegle autor dodaje, ¿e ustawodawca odwo³a³ siê do pojêcia umowy
tak¿e w art. 681 ust. 1 u.k.w.h. dotycz¹cym hipoteki umownej zabez-
pieczaj¹cej kilka wierzytelno�ci z ró¿nych stosunków prawnych przys³u-
guj¹cych temu samemu wierzycielowi. Zdaniem P. Siciñskiego w obu
tych wypadkach umowa powinna byæ zawarta w formie aktu notarial-

3 Na marginesie warto zwróciæ uwagê na znaczenie dystynkcji miêdzy nazw¹ �umowa
ustanawiaj¹ca hipotekê� a terminem �umowa o ustanowienie hipoteki�. W art. 681 ust. 2
i art. 682 ust. 3 zd. 2 u.k.w.h. pojawia siê pierwsze z tych pojêæ, podczas gdy w art. 682
ust. 3 i art. 76 ust. 4 zd. 2 u.k.w.h. ustawodawca pos³uguje siê drugim zwrotem.Mo¿e zatem
nasun¹æ siê w¹tpliwo�æ, czy umowa ustanawiaj¹ca hipotekê stanowi odrêbny typ umowy,
czy jest ona umow¹ o ustanowienie hipoteki (czyli umow¹ rzeczow¹). Ze wzglêdu na to,
¿e oznaczenie zabezpieczanych wierzytelno�ci powinno byæ przyporz¹dkowane umowie
o ustanowienie hipoteki, tak nale¿y traktowaæ umowê przewidzian¹ w art. art. 681 ust. 2
i art. 682 ust. 3 zd. 2 u.k.w.h. Uznanie umowy ustanawiaj¹cej hipotekê za now¹, odrêbn¹
kategoriê czynno�ci prawnej, obok umowy o ustanowienie hipoteki, ogranicza³oby bez-
zasadnie dzia³anie mechanizmu z art. 76 ust. 4 u.k.w.h. Reguluje on losy hipoteki w razie
wyodrêbnienia lokalu (lub nieruchomo�ci zabudowanej domem) z jej przedmiotu. Ustawo-
dawca przyzna³ w tej kwestii priorytet umowie. Postanowienia dotycz¹ce sposobu podzia³u
hipoteki mog¹ byæ zawarte w umowie o ustanowienie hipoteki. Konsekwentnie, porozu-
mienie takie nie mog³oby byæ dodane do umowy ustanawiaj¹cej hipotekê, gdyby kwali-
fikowaæ j¹ jako inn¹ umowê ni¿ umowa o ustanowienie hipoteki. Trudno tak¿e przyj¹æ,
¿e ustawodawca zamierza³ wprowadziæ now¹ kategoriê umowy w kontek�cie nierozstrzy-
gniêtego sporu co do istoty umowy o ustanowienie praw zastawniczych i kauzalno�ci
rozporz¹dzeñwprawie rzeczowym.Przecie¿ podobna siatka pojêciowawystêpujewobrêbie
innych postaci czynno�ci rozporz¹dzaj¹cych. Okre�lenie �umowa przenosz¹ca w³asno�æ�
(art. 156, 158 zd. 2 k.c.) pokrywa siê z konwencjonalnym terminem �umowa o przenie-
sienie w³asno�ci�. Zob. jednak K. Z a r a d k i e w i c z, Nowa regulacja prawa hipoteczne-
go, Przegl¹d Prawa Handlowego 2011, nr 1 (dodatek), s. 13, którego zdaniem nie s¹ to
okre�lenia to¿same, a dla ustanowienia hipoteki nie jest konieczne zawarcie odrêbnej
rzeczowej umowy o ustanowienie hipoteki, mo¿e to nast¹piæ np. w umowie kredytu.

4 P. S i c i ñ s k i, Notarialne..., s. 44.
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nego. Za przyjêciem tego pogl¹du przemawia wed³ug powo³anego autora
fakt, ¿e stanowi ona podstawê dokonania wpisu w ksiêdze wieczystej5 .
Jednocze�nie stwierdzono, ¿e w tym drugim przypadku (art. 681 ust. 2
u.k.w.h.) jest to mniej istotne, poniewa¿ zastosowanie art. 95 prawa
bankowego nie zosta³o w nim wy³¹czone.
Zaprezentowana teza nie jest w moim przekonaniu trafna. Ustawo-

dawca zastrzega formê aktu notarialnego w ró¿ny sposób. Pos³uguje siê
technik¹ oznaczenia pewnych typów czynno�ci prawnych. Przyk³ady
mo¿emy odnale�æ w art. 158 zd. 1 k.c. Inne rozwi¹zanie polega na
poddaniu formie aktu notarialnego poszczególnych czynno�ci prawnych
(np. umowa o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci, zrzeczenie siê
dziedziczenia). Dla wyznaczenia wymogu formy aktu notarialnego zna-
czenie ma tak¿e pochodny (np. art. 99 § 1 k.c.) czy nastêpczy (art. 77 § 1
i 3 zd. 1 k.c.) charakter danej czynno�ci prawnej. Patrz¹c g³êbiej, na-
trafiamy na dalsze rozró¿nienie. Wed³ug pierwszego ujêcia niezbêdna jest
jednolita forma umowy dla sk³adaj¹cych siê na ni¹ o�wiadczeñ woli
wszystkich jej stron. Inne stanowisko zezwala, by substratem aktu
notarialnego by³o o�wiadczeniewoli tylko jednej ze stron (forma rozcz³on-
kowana, zró¿nicowana, np. o�wiadczenie darczyñcy [art. 890 § 1 k.c.],
o�wiadczenie w³a�ciciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczo-
wego na nieruchomo�ci)6.
Przepis art. 682 ust. 3 u.k.w.h. w ogóle nie reguluje formy umowy.

Okre�la on strony umowy o ustanowienie hipoteki zabezpieczaj¹cej
wierzytelno�ci przys³uguj¹ce ró¿nym wierzycielom i pozycjê prawn¹
administratora hipoteki. Z nawi¹zania przez ustawodawcê do kategorii
umowy nie sposób wyprowadzaæ wniosku co do przemiany jej formy.
Nie ma w tym nic atypowego, co sk³ania³oby do rewizji stanowiska
zajmowanego dotychczas w pi�miennictwie. Przecie¿ umowa jest nadal
podstawowym �ród³em hipoteki (kreacja hipoteki na mocy czynno�ci
jednostronnej stanowi wyj¹tek). Odwo³anie siê do umowy w ¿adnym
razie nie oznacza zatem statuowania normy prawnej rozci¹gaj¹cej ko-
nieczno�æ zachowania formy aktu notarialnego na o�wiadczenia woli obu

5 Tam¿e, s. 45.
6 Por. E. D r o z d, Forma aktu notarialnego, [w:] I Kongres Notariuszy Rzeczypospo-

litej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 2-3.
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stron, tj. ustanawiaj¹cego hipotekê i administratora hipoteki oraz wyklu-
czenia odstêpstwa przewidzianego w art. 245 § 2 k.c. Musia³oby to
prowadziæ do wniosku, ¿e dla ustanowienia hipoteki na rzecz administra-
tora hipoteki znajduje zastosowanie tylko art. 245 § 1 k.c. ¯aden przepis
nie pozwala na taki zabieg. W �lad za tym o�wiadczenie woli admini-
stratora hipoteki mo¿e byæ z³o¿one w formie dowolnej. Podstaw¹ ujaw-
nienia administratora hipotekiw ksiêdzewieczystej jest o�wiadczeniewoli
w³a�ciciela o ustanowieniu hipoteki7.
Podobnie przepis art. 681 ust. 2 u.k.w.h. nie odnosi siê do formy, lecz

nakazuje oznaczenie w umowie o ustanowienie hipoteki zabezpieczanych
wierzytelno�ci oraz stosunków prawnych, z których one wynikaj¹, co
zreszt¹ trafnie dostrzeg³ P. Siciñski8. Powo³any przepis stanowi konse-
kwencjê dopuszczenia tzw. multihipoteki, czyli objêcia jedn¹ hipotek¹
kilku wierzytelno�ci pieniê¿nych, zarówno istniej¹cych, jak i przysz³ych
lub podstawianych sukcesywnie (zob. art. 681 ust. 1 u.k.w.h.). Takie
sprecyzowaniewierzytelno�ci blokuje przeistoczenie hipoteki w zabezpie-
czenie generalne.Hipoteka niemo¿e zabezpieczaæ nieograniczonegokrêgu
wierzytelno�ci, nawet gdy s¹one zindywidualizowanepodmiotowo.Zasada
szczegó³owo�ci nie pozwala na zabezpieczenie jedn¹ hipotek¹ wszystkich
istniej¹cych i przysz³ych wierzytelno�ci przys³uguj¹cych wierzycielowi
wobec okre�lonej osoby9.
Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece nie rozstrzyga bezpo�rednio

kwestii formyumowyoustanowienie hipoteki.Aby zrekonstruowaæ normê
prawn¹ reguluj¹c¹ formê umowy o ustanowienie hipoteki, nale¿y siêgn¹æ
najpierwdoogólnegopostanowienia art. 245§1k.c. Przepis tenw zakresie

7 Tak s³usznieM. K u æ k a, [w:]Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliñski,
Warszawa 2011, s. 217. W literaturze podnosi siê tak¿e, ¿e umowa ustanawiaj¹ca hipotekê
na rzecz administratora, aby mog³a stanowiæ podstawê wpisu w ksiêdze wieczystej, bêdzie
musia³a spe³niæ wymogi okre�lone zarówno w art. 31 i 32 u.k.w.h., jak i w art. 245 § 2
k.c., zob. B. J e l o n e k - J a r c o, J. Z a w a d z k a, Praktyczne problemy nowelizacji usta-
wy o ksiêgach wieczystych i hipotece (cz. II), Rejent 2010, nr 10, s. 54.

8 P. S i c i ñ s k i, Notarialne�, s. 45.
9 Zob. J. P i s u l i ñ s k i, Zasada szczegó³owo�ci i akcesoryjno�ci hipoteki po noweli-

zacji, [w:] Wspó³czesne Problemy Prawa Prywatnego. Ksiêga Pami¹tkowa ku Czci Pro-
fesora Edwarda Gniewka, red. J. Go³aczyñski, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 477;
t e n ¿ e, [w:]Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliñski,Warszawa 2011, s. 19,
23 i nast.; K. Z a r a d k i e w i c z, Nowa regulacja..., s. 10, 14 i nast.
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ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nakazuje odpowiednio
stosowaæ przepisy o przeniesieniu w³asno�ci. Odes³anie do art. 155 i nast.
k.c. wskazuje, ¿e do powstania hipoteki dochodzi w drodze umowy.
Nowelizacjaniewprowadzi³amechanizmuumownejkreacji hipoteki, istnia³
on wcze�niej jako zasada. Przepisy odniesienia dotycz¹ tak¿e do kwestii
formy. W �wietle art. 158 k.c. umowy zobowi¹zuj¹ce do przeniesienia
w³asno�ci oraz umowy przenosz¹ce w³asno�æ, zawierane w wykonaniu
uprzednio istniej¹cego zobowi¹zania, powinny byæ sporz¹dzone w formie
aktu notarialnego. Przepis ten nie odnosi siê zatem wprost do rozporz¹-
dzeñ niedokonywanychwwykonaniu zobowi¹zania10.Tymczasemumowa
o ustanowienie hipoteki stanowi rozporz¹dzaj¹c¹ czynno�æ prawn¹. Z re-
gu³y nie jest zawierana w wykonaniu zobowi¹zania11. Mo¿e to prowadziæ
do sugestii, ¿e umowa o ustanowienie hipoteki, jako czynno�æ czysto
rozporz¹dzaj¹ca, nie jest objêta hipotez¹ art. 158 k.c. w zw. art. 245 k.c.
Tak¹ sugestiê trzeba odrzuciæ. Po pierwsze � w doktrynie dopuszcza siê
stosowanie przepisów zastrzegaj¹cych formê szczególn¹ per analogiam12.
Uzasadnienie dla odwo³ania siê do analogii stanowi to¿samo�æ celów
zachowania formy aktu notarialnego w przypadku rozporz¹dzenia, u pod-
staw którego le¿y okre�lone zobowi¹zanie, i dokonywania takich rozpo-
rz¹dzeñ przy braku zobowi¹zania. Zabieg ten wydaje mi siê jednak zby-
teczny.Nie zachodzi tu bowiem lukakonstrukcyjna, której istnienie stanowi

10 Zob. trafne uwagi J. Biernata (J. B i e r n a t,Umowa o dzia³ spadku,Warszawa 2008,
s. 165).

11 Zagadnienie kauzalno�ci i charakteru prawnego umowy o ustanowienie ograniczo-
nych praw rzeczowych nale¿y do dyskusyjnych, zob. B. B u r i a n, Ustanowienie ogra-
niczonych praw rzeczowych; tre�æ i forma umowy, [w:] Zawieranie i wykonywanie umów.
Wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, Wroc³aw 2004, s. 20-21; E. D r o z d, Umowa
zobowi¹zuj¹ca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego, [w:] Roz-
prawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005,
s. 874; E. G n i e w e k, Kszta³towanie tre�ci stosunków prawnorzeczowych � zakres swo-
body umów, Studia Prawa Prywatnego 2007, z. 2, s. 26; J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka kau-
cyjna, Kraków 2002, s. 186; B. S w a c z y n a, Hipoteka umowna, Kraków 2007, s. 72;
K. Z a r a d k i e w i c z, Konstrukcja umowy o ustanowienie i przeniesienie ograniczonego
prawa rzeczowego � wêz³owe problemy i uwagi de lege ferenda, [w:] Zaci¹ganie i wy-
konywanie zobowi¹zañ. Materia³y III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wroc³aw, 25-
27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska i P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 517-
518; A. B i e r a n o w s k i, S³u¿ebno�æ mieszkania, Warszawa 2011, s. 210 i nast.

12 Zob. E. D r o z d, Forma aktu�, s. 8; A. B i e r a n o w s k i, S³u¿ebno�æ..., s. 208.
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przes³ankê stosowania analogii. Sam przepis art. 245 § 1 k.c. nakazuje
przecie¿ zastosowaæ przepisy nale¿¹ce do innej instytucji prawnej, prze-
pisy o przeniesieniu w³asno�ci nieruchomo�ci. Wprowadza do systemu
dodatkow¹ normê prawn¹. W �lad za tym nie mo¿e byæ mowy o braku
unormowania problematyki formy umowy o ustanowienie hipoteki przez
przepisy prawne. Jednocze�nie formu³a odpowiedniego stosowania prze-
pisu jest do�æ elastyczna. Pozwala ona nie tylko na zastosowanie przepisu
wprost czy odmowê jego zastosowania, ale równie¿ na zastosowanie
przepisu z adaptacyjnymi modyfikacjami. Ta modyfikacja mog³aby po-
legaæ na odniesieniu przepisu art. 158 k.c. do wszelkich umów rozpo-
rz¹dzaj¹cych, prowadz¹cych do kreacji ograniczonych praw rzeczowych,
niezale¿nie od tego, czy s¹ podejmowane w wykonaniu zobowi¹zania.
Lege non distinquente zakres odniesienia art. 245 k.c. obejmuje ustano-
wienie równie¿ hipoteki.Alternatywywariant interpretacyjny bezzasadnie
ró¿nicuje znaczenie art. 158 k.c. i art. 245 k.c. w zale¿no�ci od tego,
czy stosujemy je do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego
w modelu umowy zobowi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cym, czy w schemacie
umowy czysto rozporz¹dzaj¹cej.
Wyra¿ony w art. 158 k.c. wymóg formy aktu notarialnego dotyczy

o�wiadczeñ wszystkich stron umowy. Jednak¿e odes³anie przy ustano-
wieniu ograniczonych praw rzeczowych do przepisów o przeniesieniu
w³asno�ci podlega istotnej modyfikacji. Odstêpstwo wynika z regulacji
art. 245 § 2 zd. 2 k.c. Tylko o�wiadczenie woli w³a�ciciela powinno byæ
z³o¿one w formie aktu notarialnego. Natomiast o�wiadczenie woli wie-
rzyciela hipotecznego mo¿e przybieraæ formê dowoln¹. Zachowuje zatem
pe³n¹ aktualno�æ pogl¹d wypracowany na gruncie poprzednio obowi¹-
zuj¹cych przepisów13.
Sumuj¹c, wed³ug ogólnej regu³y do umowy o ustanowienie hipoteki

nale¿y odpowiednio stosowaæ � na mocy odes³ania z art. 245 § 1 k.c.
� przepis art. 158 k.c., z uwzglêdnieniem modyfikacji zawartej w art.
245 § 2 k.c., niezale¿nie od tego, czy mamy do czynienia z hipotek¹
zabezpieczaj¹c¹ jedn¹ czy wiêcej wierzytelno�ci przys³uguj¹cych temu

13 Por. J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka..., s. 163-164; S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach
wieczystych i hipotece. Przepisy o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych. Ko-
mentarz, Warszawa 2010, s. 259; B. S w a c z y n a, Hipoteka�, s. 52-53.
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samemu b¹d� ró¿nym podmiotom z jednego albo kilku stosunków praw-
nych. Inna sprawa, ¿e w praktyce umowa o ustanowienie hipoteki na
rzecz administratora bêdzie � jak mo¿na przypuszczaæ � zawierana za-
zwyczaj w formie aktu notarialnego14.
W powo³anym na wstêpie artykule przewija siê uzasadniona obawa

autora przed faworyzacj¹ banków w zakresie zabezpieczeñ hipotecznych.
My�l tê nale¿y skoncentrowaæ na przywileju banków dopuszczaj¹cym
tzw. bankowy tryb ustanowienia hipoteki. Przewiduje on specyficzn¹
regulacjê zarówno formy umowy o ustanowienie hipoteki, jak i podstawy
jej wpisu w ksiêdze wieczystej. Zgodnie z przepisem art. 95 ust. 4 prawa
bankowego o�wiadczenie woli w³a�ciciela powinno byæ z³o¿one w formie
pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci. Przytoczony przepis stanowi wyj¹tek
od zasady wyra¿onej w art. 245 § 2 zd. 2 k.c. polegaj¹cy na tym, ¿e
ustanawiaj¹cy hipotekê nie sk³ada o�wiadczenia woli w formie aktu
notarialnego. Podstaw¹ wpisu hipoteki jest wy³¹cznie dokument wysta-
wiony przez bank na mocy art. 95 ust. 3 prawa bankowego, nawet
wówczas gdy do wa¿no�ci czynno�ci prawnej wymagana jest zgoda osoby
trzeciej, np. zgoda ma³¿onka15. Brak uzasadnienia aksjologicznego dla tak
daleko id¹cego uprzywilejowania banków.De lege ferenda podstaw¹wpisu
hipoteki w ksiêdze wieczystej powinien byæ dokument pochodz¹cy od
w³a�ciciela, a nie wierzyciela. Kwesti¹ dyskusyjn¹ jest forma o�wiadczenia
woli w³a�ciciela16. Moim zdaniem nie by³aby wystarczaj¹ca zwyk³a forma
pisemna pod rygorem niewa¿no�ci. Za zaostrzeniem formy przemawia
znaczenie ksi¹g wieczystych w systemie prawnym oraz ograniczony zakres
kognicji s¹du w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Poszukuj¹c optymal-
nego rozwi¹zania na przysz³o�æ, nie mo¿na zapominaæ o funkcji ochronnej
innych form szczególnych i bezpieczeñstwie obrotu prawnego.

Dr Adam Bieranowski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

14 Zwracaj¹ na to uwagê B. J e l o n e k - J a r c o, J. Z a w a d z k a, Praktyczne proble-
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