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Kauzalność materialna umowy o ustanowieniu hipoteki. 
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego 

z dnia 8 grudnia 2017 roku, III CSK 273/161

Teza

1. (…)
2. Nie można z art. 156 k.c. na zasadzie odesłania zawartego w art. 245 § 1 

k.c. wywieść w odniesieniu do umowy o ustanowieniu hipoteki, że tak jak umowa 
przeniesienia własności nieruchomości o treści wyłącznie rozporządzającej, musi 
ona być zawsze zawarta w wykonaniu określonego zobowiązania do ustanowie-
nia hipoteki2.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W  glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy zajął stanowisko, zgodnie 
z którym umowa o ustanowieniu hipoteki nie musi być zawsze zawarta w wy-
konaniu stosunku obligacyjnego, z którego wynika zobowiązanie do ustano-
wienia hipoteki3.

1 Legalis numer 1831161.
2 Przywołana teza jest jedną z dwóch sformułowanych w glosowanym postanowieniu. Druga 

teza, dotycząca problematyki powstawania hipoteki łącznej, a także jej uzasadnienie, nie są 
przedmiotem niniejszej glosy.

3 Przedstawione zapatrywanie było prezentowane przez Sąd Najwyższy również uprzednio 
– zob. wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 3 października 2007  r., IV CSK 193/07; wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2010 r., IV CSK 565/09; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
27  marca 2013  r., V CSK 191/12; postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 22 czerwca 
2017 r., III CSK 264/16.
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W  uzasadnieniu wskazano w  szczególności, że umowa o  ustanowieniu 
hipoteki jest czynnością prawną rozporządzającą, a nie zobowiązującą. Za-
miarem (celem) podmiotów składających oświadczenia woli ją tworzące jest 
bowiem ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, a  nie zaciągnięcie 
zobowiązania. Przyjęto także, że pomimo wynikającego z art. 245 § 1 k.c.4 
odesłania do przepisów o  przeniesieniu własności, do umowy o  ustano-
wieniu hipoteki nie stosuje się, co do zasady, unormowania wynikającego 
z art. 156 k.c. Zdaniem Sądu Najwyższego zgodnie z powołanym przepisem 
umowa rozporządzająca stanowiąca przeniesienie własności nieruchomości 
jest zawsze zawierana w  wykonaniu stosunku zobowiązaniowego. Tymcza-
sem umowa o ustanowieniu hipoteki jest z kolei „rzadko poprzedzana […] 
zobowiązaniem się właściciela nieruchomości do ustanowienia hipoteki”. 
Dalej zwrócono uwagę, że powyższe nie wyklucza powstania zobowiązania 
do ustanowienia hipoteki, jednak w większości przypadków5 nie oznacza to 
konieczności stosowania uregulowania wynikającego z art. 156 k.c. Zastrze-
żono również, że przyjęcie stanowiska, w myśl którego hipoteka miałaby być 
zawsze ustanawiana w wykonaniu stosunku obligacyjnego, prowadziłoby do 
trudnych do zaakceptowania konsekwencji praktycznych polegających na 
tym, że większość umów o ustanowieniu hipoteki byłaby nieważna z uwagi 
na naruszenie uregulowania wynikającego z art. 156 k.c. 

Problematyka kauzalności materialnej umowy o ustanowieniu hipoteki

1. Pomimo dyskusyjności zagadnienia charakteru prawnego umowy o usta-
nowieniu hipoteki w nauce prawa6 należy w tym zakresie zdecydowanie po-
dzielić stanowiące punkt wyjścia dla dalszych rozważań zapatrywanie wyrażo-
ne przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu glosowanego postanowienia, zgodnie 
z którym umowa o ustanowieniu hipoteki jest zawsze czynnością prawną roz-
porządzającą. Jak trafnie zwrócono uwagę, ani z oświadczeń woli składają-

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 
z późn. zm. 

5 W tym w szczególności w przypadku zawarcia ugody obejmującej zobowiązanie do zawarcia 
umowy o ustanowieniu hipoteki, czego dotyczyło zagadnienie rozstrzygane przez Sąd Naj-
wyższy.

6 Por. m.in. E. Drozd, Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa 
rzeczowego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. 
L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze, Kraków 2005, s. 874–876; E. Gniewek, [w:] 
System prawa prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, red. idem, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2012, 
s. 115–117, Nb 28-29; J. Pisuliński, [w:] System prawa prywatnego…, op. cit., s. 645–646, 
Nb 69; B. Swaczyna, Hipoteka umowna na nieruchomości, Zakamycze, Kraków 1999, s. 51–54; 
K. Zaradkiewicz, [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 
9, C.H. Beck, Warszawa 2018, komentarz do art. 245, Nb 11-12 i przywołana tam literatura.
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cych się na umowę o ustanowieniu hipoteki, ani z jakichkolwiek uregulowań 
prawnych nie sposób wywieść, iżby wskazana umowa była per se czynnością 
prawną zobowiązującą do ustanowienia hipoteki.

2. Bliższych ustaleń wymaga natomiast podjęta przez Sąd Najwyższy pro-
blematyka ewentualnego stosowania do umowy o ustanowieniu hipoteki, na 
mocy odesłania zawartego w art. 245 § 1 k.c., uregulowania wynikającego 
z art. 156 k.c.

Zgodnie ze wskazanym przepisem ważność umowy przenoszącej własność 
zawieranej w  wykonaniu stosunku obligacyjnego zależy od istnienia tegoż 
stosunku. W nauce prawa trafnie zwraca się uwagę, że na mocy powołanego 
uregulowania, określanego mianem zasady (reguły) kauzalności materialnej 
(przyczynowości), ustawodawca wprowadził dodatkową przesłankę ważności 
dla określonych umów rozporządzających stanowiących przeniesienie wła-
sności7. Wbrew wyrażanym niejednokrotnie poglądom, w  tym w szczegól-
ności wbrew stanowisku zajętemu przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu glo-
sowanego postanowienia, za nietrafne należy natomiast uznać zapatrywanie, 
zgodnie z którym umowy rozporządzające stanowiące przeniesienie własności 
(czy, jak twierdzi się niekiedy, umowy rozporządzające stanowiące przenie-
sienie własności nieruchomości) są zawierane zawsze w wykonaniu stosunku 
zobowiązaniowego. Przeciwko wskazanemu poglądowi przemawia zarówno 
kształt uregulowania wynikającego z art. 156 k.c., który to przepis, posługu-
jąc się trybem warunkowym, wskazuje w istocie, że przeniesienie własności 
(w tym przeniesienie własności nieruchomości) może, lecz nie musi, następo-
wać w wykonaniu istniejącego zobowiązania, jak i okoliczność, że na gruncie 
obowiązujących unormowań można wskazać szereg umów rozporządzających 
stanowiących przeniesienie własności (w tym przeniesienie własności nieru-
chomości) dokonywanych w braku jakiegokolwiek stosunku obligacyjnego. 
Oznacza to, że wśród umów rozporządzających stanowiących przeniesienie 
własności (w  tym przeniesienie własności nieruchomości) można wyróżnić 
takie, których ważność uzależniona jest od istnienia wykonywanego stosunku 
obligacyjnego, i takie, które nie muszą wykonywać i co do zasady nie wyko-
nują żadnego stosunku obligacyjnego. Te pierwsze są czynnościami kauzalny-
mi, do których ma zastosowanie uregulowanie wynikające z art. 156 k.c. Te 
drugie, nie będąc czynnościami kauzalnymi, pozostają poza zakresem normo-
wania art. 156 k.c.8

7 Por. np. J. Biernat, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. K. Osajda, C.H. Beck, Warsza-
wa 2017, komentarz do art. 156, Nt 1, 4, 7-13; M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, 
wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 392–394, 398–399 i przywołana tam literatura.

8 Por. J. Biernat, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz…, op. cit., Nt 32-39 i przywołana tam litera-
tura.
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Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że art. 156 k.c., przy założeniu, 
że znajduje zastosowanie do umowy o ustanowieniu hipoteki z mocy ode-
słania wynikającego z  art. 245 § 1 k.c., nie może przesądzać, czy – a  jeśli 
tak, to kiedy – umowa o ustanowieniu hipoteki jest zawierana w wykonaniu 
stosunku obligacyjnego. Poczynienie ustaleń w  tym zakresie wymaga ana-
lizy uregulowań normujących powstanie hipoteki w  drodze umowy (zob. 
w szczególności art. 245 k.c., art. 65, 67 u.k.w.h.9). Wskazane uregulowania 
nie przewidują, by umowa o ustanowieniu hipoteki miała czy to wykony-
wać, czy tworzyć i wykonywać stosunek obligacyjny zobowiązujący do usta-
nowienia hipoteki. Jak trafnie zwraca uwagę w  uzasadnieniu glosowanego 
postanowienia Sąd Najwyższy, nie można tego wywieść także z samej istoty 
i celu umowy o ustanowieniu hipoteki, które stanowi powołanie ograniczo-
nego prawa rzeczowego. Istnienia stosunku obligacyjnego zobowiązującego 
do ustanowienia hipoteki nie sposób także, co do zasady, wyprowadzić z in-
nego zdarzenia prawnego (w tym w szczególności z innej czynności prawnej), 
które miałoby zaistnieć zawsze (czy też zwykle) w związku z ustanowieniem 
hipoteki. W  tym zakresie należy zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę za-
chodzącą pomiędzy umową o  ustanowieniu hipoteki a  umową stanowiącą 
przeniesienie własności o  skutku wyłącznie rozporządzającym. Ta pierwsza 
stanowi zawsze odrębny, przewidziany przez ustawę oraz ogólnie i samodziel-
nie unormowany typ czynności prawnej, w  reżimie prawnym, którego nie 
przewidziano jako reguły wykonywania stosunku obligacyjnego. Ta druga nie 
stanowi odrębnego, przewidzianego przez ustawę oraz ogólnie i samodzielnie 
unormowanego typu czynności prawnej; zwykle stanowi spełnienie świad-
czenia w wykonaniu stosunku obligacyjnego, wyjątkowo jest indywidualnie 
unormowana niezależnie od stosunku obligacyjnego. Co do zasady zatem, 
inaczej niż umowa stanowiąca przeniesienie własności o  skutku wyłącznie 
rozporządzającym, umowa o ustanowieniu hipoteki nie wykonuje i nie wy-
maga istnienia żadnego stosunku zobowiązaniowego. W konsekwencji zwy-
kle nie dotyczy jej zasada (reguła) kauzalności materialnej (przyczynowości) 
wynikająca z art. 156 k.c.10

Powyższe nie oznacza, że umowa o ustanowieniu hipoteki nigdy nie jest 
zawierana w  wykonaniu zobowiązania. Na gruncie obowiązujących unor-
mowań nie można bowiem wykluczyć zaistnienia stosunku obligacyjne-
go zobowiązującego do zawarcia umowy o ustanowieniu hipoteki. Wbrew 

9 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2204.

10 Por. np. J. Pisuliński, [w:] System prawa prywatnego…, op. cit., s. 645–646, Nb 69; odmien-
nie K. Zaradkiewicz, [w:] Kodeks cywilny…, op. cit., Nb 12. Por. także B. Swaczyna, op. cit., 
s. 52–54.
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występującym niekiedy w nauce prawa tendencjom do jednolitego ujmowa-
nia skutków zaistnienia takiego stosunku w kontekście ewentualnego stoso-
wania uregulowania wynikającego z art. 156 k.c.11 wydaje się, że wśród sytu-
acji, w których umowa o ustanowieniu hipoteki jest zawierana w wykonaniu 
zobowiązania, trzeba wyróżnić dwie odrębne grupy12. Do pierwszej z nich 
należy zaliczyć przypadki zawarcia umowy o ustanowieniu hipoteki w wyko-
naniu stosunku obligacyjnego niewymaganego do jej niewadliwego zawarcia, 
czy to przez uregulowania normatywne, czy to przez zdarzenia prawne nieza-
leżne od woli stron umowy o ustanowieniu hipoteki, a zatem w wykonaniu 
stosunku obligacyjnego nawiązanego na życzenie późniejszych stron umowy 
o ustanowieniu hipoteki i wskutek złożenia przez nie13 odpowiednich oświad-
czeń woli14. Wobec faktu, że w świetle obowiązujących uregulowań zaintere-
sowani mocą oświadczeń woli nie mogą skutecznie wprowadzać, o ile brak 
jest po temu odpowiedniej podstawy prawnej, dodatkowych przesłanek waż-
ności dokonywanych czynności prawnych, należy przyjąć, że we wskazanych 
przypadkach istnienie wskazanego stosunku obligacyjnego nie ma wpływu na 
ważność i skuteczność umowy o ustanowieniu hipoteki. Do umowy o usta-
nowieniu hipoteki zawieranej we wskazanych sytuacjach nie ma zatem zasto-
sowania uregulowanie wynikające z art. 156 k.c.; istnienie stosunku obliga-
cyjnego nie decyduje więc o jej uznaniu za czynność kauzalną w rozumieniu 
art. 156 k.c.15 Do drugiej grupy sytuacji należy natomiast zaliczyć przypadki 
zawarcia umowy o ustanowieniu hipoteki w wykonaniu stosunku obligacyj-
nego nawiązanego niezależnie od woli stron późniejszej umowy o  ustano-
wieniu hipoteki, a zatem czy to wynikającego z odpowiednich uregulowań 

11 Por. E. Drozd, op. cit., s. 875–876; J. Pisuliński, [w:] System prawa prywatnego…, op. cit., 
s. 646, Nb 69.

12 Dotyczy to także sytuacji, w których w wykonaniu zobowiązania zawierana jest umowa sta-
nowiąca przeniesienie własności, w  tym przeniesienie własności nieruchomości, o  skutku 
wyłącznie rozporządzającym – por. J. Biernat, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz…, op. cit., Nt 
32-39, 48-49 i przywołana tam literatura. 

13 Bądź też przez ich poprzedników prawnych w razie zaistnienia takich przypadków następ-
stwa prawnego, przy których nawiązany uprzednio stosunek obligacyjny pozostaje wiążący.

14 Należy przyjąć, że najczęściej będzie to następować wskutek zawarcia umowy przedwstępnej 
zobowiązującej do zawarcia umowy o ustanowieniu hipoteki (na temat powzięcia zobowią-
zania do zawarcia umowy rozporządzającej w ramach umowy przedwstępnej por. J. Biernat, 
Umowa o dział spadku, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 77–79 i przywołana tam litera-
tura). Nie można jednak wykluczyć możliwości zaistnienia zobowiązania do ustanowienia 
hipoteki wskutek dokonania innych czynności prawnych. Do tych ostatnich należy w szcze-
gólności zaliczyć ugodę, która została zawarta w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy 
w glosowanym postanowieniu.

15 Por. podobnie E. Drozd, op. cit., s. 875–876; odmiennie J. Pisuliński, [w:] System prawa 
prywatnego…, op. cit., s. 646, Nb 69.
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normatywnych16, czy to kreowanego przez inne zdarzenia prawne, w  tym 
czynności prawne, niezależne wyłącznie od woli stron umowy o ustanowie-
niu hipoteki17. Wobec faktu, że wskazany stosunek obligacyjny jest nieza-
leżny (nie wyłącznie zależny) od woli zainteresowanych, należy przyjąć, że 
jego istnienie decyduje o ważności i skuteczności umowy o ustanowieniu hi-
poteki. Odmienne stanowisko w istocie prowadziłoby do niemającego pod-
stawy prawnej czy to wyłączenia zastosowania określonych norm prawnych 
(wynikających z przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym), czy 
to pozbawienia (ograniczenia) znaczenia prawnego stosunku cywilnoprawne-
go nawiązanego dla ochrony interesów określonego podmiotu (określonych 
podmiotów). Do umowy o ustanowieniu hipoteki we wskazanych sytuacjach 
ma zatem zastosowanie uregulowanie wynikające z art. 156 k.c. stosowane na 
mocy odesłania zawartego w art. 245 § 1 k.c.; stanowi ona czynność prawną 
kauzalną w rozumieniu art. 156 k.c.18

Ocena stanowiska Sądu Najwyższego

1. Przedstawione uwagi prowadzą do wniosku, że umowa o  ustanowieniu 
hipoteki jako typ czynności prawnej co do zasady nie wymaga i co do zasady 
nie wykonuje stosunku obligacyjnego. Nie można natomiast wykluczyć zaist-
nienia sytuacji, w których to ostatnie będzie miało miejsce. Nie przesądza to 
jednak o każdorazowej konieczności stosowania uregulowania wynikającego 
z art. 156 k.c. na mocy odesłania objętego art. 245 § 1 k.c. Nastąpi to o tyle, 
o ile zobowiązanie do ustanowienia hipoteki będzie wynikać ze stosunku ob-
ligacyjnego nawiązanego niezależnie od woli podmiotów zawierających umo-
wę o ustanowieniu hipoteki. Oznacza to, że pomimo pewnej lakoniczności 
uzasadnienia glosowanego postanowienia oraz wskazanej wyżej wadliwej wy-
kładni art. 156 k.c. w odniesieniu do umów rozporządzających stanowiących 
16 Jako przykład takiego uregulowania można wskazać art. 9 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 grudnia 

1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2017; 
zwraca na to uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 października 2007 r., 
IV CSK 193/07.

17 Jako przykład takich stosunków obligacyjnych można wskazać zobowiązanie do ustanowie-
nia hipoteki wynikające z umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (zob. art. 393 k.c.) 
oraz z zapisu zwykłego (zob. art. 968 k.c.). Por. także E. Gniewek, [w:] System prawa prywat-
nego…, op. cit., s. 116–117, Nb 29.

18 Wypada dodać, że uznanie umowy o ustanowieniu hipoteki za czynność prawną objętą za-
kresem normowania art. 156 k.c. powoduje także niejednokrotnie zaistnienie innych kon-
sekwencji niż dodatkowa przesłanka ważności umowy o ustanowieniu hipoteki w postaci 
istnienia stosunku obligacyjnego. W szczególności należy przyjąć, że z zgodnie z art. 158 zd. 
2 in fi ne k.c. w związku z art. 245 § 1 k.c. treścią umowy o ustanowieniu hipoteki winno 
być objęte wskazanie zobowiązania wykonywanego przez ustanowienie hipoteki. Por. także 
E. Gniewek, [w:] System prawa prywatnego…, op. cit., s. 117, Nb 29.
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przeniesienie własności nieruchomości, na aprobatę zasługują tak wyrażone 
przez Sąd Najwyższy zapatrywanie, zgodnie z którym do umowy o ustano-
wieniu hipoteki zwykle nie znajduje zastosowania uregulowanie wynikające 
z art. 156 k.c., jak i stanowisko, że wyjątkowo mogą zaistnieć sytuacje, w któ-
rych umowa o ustanowieniu hipoteki wykonuje stosunek obligacyjny, co jed-
nakże nie zawsze powoduje objęcie jej zakresem zastosowania art. 156 k.c.19

2. Niezależnie od trafności zasadniczych rozstrzygnięć podjętych i  za-
prezentowanych przez Sąd Najwyższy w glosowanym postanowieniu należy 
zaznaczyć, że istotne wątpliwości budzi sformułowana w uzasadnieniu po-
stanowienia teza, w myśl której argumentem mającym przemawiać za słusz-
nością uznania umowy o ustanowieniu hipoteki za czynność, co do zasady, 
niebędącą czynnością kauzalną, jest okoliczność, że w razie uznania umowy 
o  ustanowieniu hipoteki za czynność zawsze kauzalną, zawierane umowy 
o ustanowieniu hipoteki byłyby w zdecydowanej większości przypadków do-
tknięte nieważnością, co ograniczyłoby praktyczne znaczenie hipoteki jako 
instytucji prawnej stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności20. Przede wszyst-
kim wypada podkreślić, że powszechność dokonywania określonych czyn-
ności prawnych w praktyce obrotu nie może ani decydować o ich zgodności 
z  odnoszącymi się doń wymogami normatywnymi, ani znosić wskazanych 
wymogów. Ponadto przedstawione zapatrywanie Sądu Najwyższego zdaje się, 
w istocie dość zaskakująco, abstrahować od okoliczności, że zasada (reguła) 
kauzalności materialnej (przyczynowości) odnosi się przecież, w określonym 
zakresie, do umowy o ustanowieniu hipoteki.

Uwagi końcowe

Przedstawione rozważania skłaniają do podjęcia próby sformułowania ogól-
niejszych uwag tak na poziomie zastosowania zasady (reguły) kauzalności 
materialnej (przyczynowości) do umów o ustanowieniu hipoteki i umów roz-
porządzających stanowiących przeniesienie własności (w  tym przeniesienie 
własności nieruchomości), jak i na poziomie ewentualnego wpływu poczy-
nionych ustaleń na zawieranie umów o  ustanowieniu ograniczonych praw 
rzeczowych innych niż hipoteka.

19 W tym kontekście, jak już wskazano, za trafną należy uznać kwalifi kację przez Sąd Najwyż-
szy w rozstrzyganej w glosowanym postanowieniu sprawie ugody, w ramach której strony 
zobowiązały się do zawarcia umowy o ustanowieniu hipoteki jako zobowiązania nieobjętego 
zakresem normowania art. 156 k.c.

20 Podobna teza jest prezentowana w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 paź-
dziernika 2007 r., IV CSK 193/07 oraz w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego 
z dnia 22 czerwca 2017 r., III CSK 264/16.
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1. Wypada zauważyć, że na tle uregulowania wprowadzającego zasadę 
(regułę) kauzalności materialnej (przyczynowości) w istocie brak jest różnic 
konstrukcyjnych pomiędzy umowami o ustanowieniu hipoteki a umowami 
rozporządzającymi stanowiącymi przeniesienie własności (w  tym przenie-
sienie własności nieruchomości). W odniesieniu do obu wskazanych grup 
umów uregulowanie wynikające z art. 156 k.c. zarówno nie przesądza o tym, 
że umowy mają być zawsze zawierane w wykonaniu stosunku obligacyjnego, 
jak również uzależnia ważność umów od istnienia wykonywanego stosunku 
obligacyjnego tylko w określonych przypadkach. Z tej perspektywy należy 
zatem przyjąć, że uregulowanie wynikające z art. 156 k.c. znajduje zastoso-
wanie do umów o ustanowieniu hipoteki (na mocy odesłania wynikającego 
z  art. 245 § 1 k.c.) w  pełni, bez jakichkolwiek modyfi kacji w  stosunku 
do umów rozporządzających stanowiących przeniesienie własności (w tym 
przeniesienie własności nieruchomości). W istocie zatem, choć prima facie 
może się to wydawać nieoczywiste, różnica pomiędzy umowami o ustano-
wieniu hipoteki a umowami rozporządzającymi stanowiącymi przeniesienie 
własności (w tym przeniesienie własności nieruchomości) polega jedynie na 
tym, że zasada (reguła) kauzalności materialnej (przyczynowości) w odnie-
sieniu do umów o ustanowieniu hipoteki jest stosowana znacznie rzadziej 
aniżeli w odniesieniu do umów rozporządzających stanowiących przeniesie-
nie własności (w tym przeniesienie własności nieruchomości).

2. Nie sposób również nie dostrzec, że znaczenie przedstawionego za-
gadnienia wykracza poza problematykę umów o  ustanowieniu hipoteki. 
Nie powinno budzić wątpliwości, że powyższe ustalenia odnoszą się także 
w istotnym wymiarze do umów o ustanowieniu ograniczonych praw rze-
czowych innych niż hipoteka. Decyduje o  tym w  szczególności i  przede 
wszystkim jednolita w  tym zakresie regulacja prawna dotycząca umów 
o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych opierająca się na odesłaniu 
do przepisów o przeniesieniu własności (zob. art. 245 k.c.). Oznacza to, że 
nie tylko umowy o ustanowieniu hipoteki, ale i umowy o ustanowieniu in-
nych ograniczonych praw rzeczowych co do zasady nie wymagają i co do za-
sady nie wykonują żadnego stosunku obligacyjnego, zaś ich zawarcie w wy-
konaniu takiego stosunku może wyjątkowo mieć miejsce, co wszakże nie 
zawsze oznacza zastosowanie uregulowania wynikającego z art. 156 k.c.21

21 Por. J. Biernat, [w:] Komentarz cywilny. Komentarz…, op. cit., Nt 71; E. Drozd, op. cit., 
s. 874–876; J. Pisuliński, [w:] System prawa prywatnego…, op. cit., s. 645, Nb 69.
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Abstract 
Causability of an agreement for establishing a mortgage. 

A note on the decision of the Supreme Court of the 8th of December 2017, 
III CSK 273/16

In the discussed decision the Supreme Court took the right position that as a rule an 
agreement for establishing a mortgage does not have to be concluded in the perfor-
mance of an obligation to establish a mortgage. Th is does not exclude the emergence 
of an obligation to establish a mortgage, however, in most cases this does not mean the 
need to apply the regulation arising from the article 156 of the Civil Code.
Key words: mortgage, agreement for establishing a mortgage, obligation to establish 
a mortgage, causability, invalidity of a legal transaction

Streszczenie 
Kauzalność materialna umowy o ustanowieniu hipoteki. 

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 roku, 
III CSK 273/16

W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy zajął godne aprobaty stanowisko, zgod-
nie z którym umowa o ustanowieniu hipoteki co do zasady nie musi być zawierana 
w wykonaniu stosunku obligacyjnego zobowiązującego do ustanowienia hipoteki. Nie 
wyklucza to powstania zobowiązania do ustanowienia hipoteki, jednak w większości 
przypadków nie oznacza konieczności stosowania uregulowania wynikającego z  art. 
156 Kodeksu cywilnego.
Słowa kluczowe: hipoteka, umowa o ustanowieniu hipoteki, zobowiązanie do ustano-
wienia hipoteki, kauzalność, nieważność czynności prawnej




