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Dzia³ spadku i zniesienie wspó³w³asnoœci gospodarstwa
rolnego

Umowy o dzia³ spadku i zniesienie wspó³w³asnoœci nieruchomoœci, w
tym gospodarstwa rolnego, w praktyce notarialnej wystêpuj¹ w minimal-
nym zakresie. Z danych statystycznych za rok 2000 wynika, ¿e na ogóln¹
iloœæ 1.216.295 aktów notarialnych1 sporz¹dzono zaledwie 4.386 umów o
dzia³ spadku i zniesienie wspó³w³asnoœci nieruchomoœci rolnych, co stano-
wi 0,36% ich ogólnej liczby. W tym samym okresie sporz¹dzono tak¿e
10.819aktówzawieraj¹cychdzia³ spadku i zniesieniewspó³w³asnoœci innych
nieruchomoœci, a ponadto 9.399 dotycz¹cych zniesienia wspó³w³asnoœci
innych praw maj¹tkowych. Z powo³anych danych wynika, ¿e sporz¹dzono
³¹cznie 15.205 aktów notarialnych dotycz¹cych dzia³u spadku i zniesienia
wspó³w³asnoœci, co stanowi zaledwie 1,25% wszystkich czynnoœci zawar-
tych w tej formie. Podobnie przedstawia³a siê sytuacja w latach poprzed-
nich. Sporadyczne analizy2 dowodz¹, ¿e dane statystyczne nie obejmuj¹

1 Wed³ug danych zawartych w sprawozdaniu notariusza z czynnoœci notarialnych za rok
2000 r., sporz¹dzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci, MS-Not 24.

2 Bli¿ej T. S z a w ³ o w s k i, Praktyka pañstwowych biur notarialnych w zakresie umów
o dzia³ spadku i o zniesienie wspó³w³asnoœci nieruchomoœci rolnych, Zeszyty Problemowo-
Analityczne Ministerstwa Sprawiedliwoœci 1972, nr 23, s. 60 i nast.; a tak¿e R. S z t y k,
Dzia³ spadku i zniesienie wspó³w³asnoœci w praktyce notarialnej, Biuletyn Notarialny
Ministerstwa Sprawiedliwoœci 1988, nr 7, s. 74-104; równie¿ A. O l e s z k o, Rola umów w
stosunkach wiejskich w œwietle praktyki s¹dowej i notarialnej, Warszawa 1988; t e n ¿ e,
Umowy prawa spadkowego oraz maj¹ce zastosowanie w sprawach spadkowych w œwietle
praktyki s¹dowej i notarialnej, Warszawa 1989, s. 3 i nast. Autor wskazuje m.in. na skom-
plikowany charakter umownego dzia³u spadku.
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innych czynnoœci, jak na przyk³ad zbycia udzia³u nieruchomoœci, doprowa-
dzaj¹cych do zniesienia wspó³w³asnoœci. Przewa¿nie sporz¹dzano je przy
mniejszej iloœci podmiotów, a klasycznym przyk³adem jest sytuacja, gdy
jedenzdwóchwspó³w³aœcicieli przenosi swójudzia³wnieruchomoœci rolnej
na rzecz drugiego wspó³w³aœciciela. Podstawa prawna œwiadczenia by³a
zwykle nieodp³atna, chocia¿ zdarza³y siê sprzeda¿e udzia³ów.

W literaturze prawniczej wskazywano na u³omnoœæ tego rozwi¹zania
prawnego, gdy¿ uniemo¿liwia ono dokonanie rozliczeñ miêdzy wspó³w³a-
œcicielami. Problem ten jest nadal aktualny i poddawany okazjonalnej ana-
lizie. Taka potrzeba rodzi siê w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. P4/99, wydanym w pe³nym sk³adzie,
w przedmiocie zasad dziedziczenia gospodarstwa rolnego i wk³adu grun-
towego w rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych, dotycz¹cych spadków
otwartych po dniu 14 lutego 2001 r.3 Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³,
¿e poni¿sze przepisy kodeksu cywilnego s¹ niezgodne z art. 64 ust. 1 i 2
w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, a mianowicie:

1) art. 1059 – mówi¹cy o odrêbnych zasadach obowi¹zuj¹cych przy
dziedziczeniu z mocy ustawy gospodarstwa rolnego,

2) art. 1060 – stwierdzaj¹cy, i¿ wnuki spadkodawcy, które w chwili
otwarcia spadku odpowiadaj¹ warunkom przewidzianym w ustawie, dzie-
dzicz¹ gospodarstwo rolne tak¿e wówczas, gdy ich ojciec lub matka nie
mog¹ gospodarstwa dziedziczyæ z powodu braku przes³anek ustawowych;
przepis ten stosowa³ siê odpowiednio do dalszych zstêpnych,

3) art. 1062 – traktuj¹cy o dziedziczeniu przez rodzeñstwo spadkodaw-
cy i zstêpnych rodzeñstwa w warunkach tam opisanych,

4) art. 1064 – przewiduj¹cy delegacjê ustawow¹ do wydania przez
Radê Ministrów rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego zasady ustalania przes³anek
podmiotowych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, a tak¿e samego roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r.4 w sprawie warun-
ków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych,

5) art. 1087 – okreœlaj¹cy zasady dziedziczenia wk³adu gruntowego w
rolniczej spó³dzielni produkcyjnej.

3 Dz.U. Nr 11, poz. 91.
4 Dz.U. Nr 89, poz. 519.
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W niezwykle obszernym uzasadnieniu wyroku dokonano wszechstron-
nej wyk³adni historycznej i gramatycznej dotychczasowych zasad dziedzi-
czenia gospodarstw rolnych. Na u¿ytek niniejszego opracowania nale¿y
przede wszystkim uwzglêdniæ stwierdzenie, ¿e nie zosta³ zakwestionowany
¿aden dotychczasowy przepis dotycz¹cy dzia³u spadku. Za³o¿ono tak¿e, ¿e
nie wyklucza to koniecznoœci zmiany w kierunku zapobie¿enia nieracjonal-
nym podzia³om gospodarstw rolnych i wzmocnienia pozycji spadkobier-
ców, którzy w nich pracowali. Zwrócono równie¿ uwagê, i¿ zasada równej
ochrony prawa dziedziczenia nie oznacza równoœci praw spadkobierców.
„Nierównoœæ” spadkobierców mo¿e byæ natomiast spowodowana koniecz-
noœci¹ realizacji okreœlonych celów gospodarczych. Jak s³usznie stwierdzo-
no w uzasadnieniu, ochrona praw dziedziczenia nie ma charakteru absolut-
nego iniewykluczaograniczeniawysokoœci sp³at nale¿nychodspadkobiercy
nabywaj¹cego gospodarstwo rolne, jak na przyk³ad roz³o¿enia ich p³atnoœci
w czasie.

Stworzenie preferencji dla spadkobierców pracuj¹cych w gospodarstwie
spadkowym nie sprzeciwia siê zasadzie swobody podejmowania dzia³al-
noœci gospodarczej. Nie mo¿na bowiem uznaæ za bezwzglêdnie obowi¹-
zuj¹c¹ zasadê, ¿e ochrona praw maj¹tkowych musi byæ uto¿samiana z
równoœci¹ praw nabywanych w drodze dzia³u spadku. W konsekwencji
promowanie jednego ze spadkobierców jako najbardziej predysponowane-
go mo¿e byæ osi¹gniête w wyniku odpowiedniej regulacji prawnej, obowi¹-
zuj¹cej przy zniesieniu wspó³w³asnoœci.

Powy¿sze stwierdzenie koresponduje z dyspozycj¹ art. 23 Konstytucji,
uznaj¹c¹ gospodarstwo rodzinne za podstawê ustroju rolnego pañstwa.
Zasada ta nie narusza postanowienia art. 21 traktuj¹cego o ochronie w³a-
snoœci i prawie dziedziczenia oraz art. 22 o wolnoœci dzia³alnoœci gospo-
darczej. Zagadnienia te wymagaj¹ odrêbnego omówienia.

W innym kontekœcie nale¿y oceniæ ustawê z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych
ustaw5. Przepisy ustawy okreœlaj¹ jedynie zasady organizowania siê pro-
ducentów rolnych w grupy producentów i ich zwi¹zki oraz zasady i wa-
runki udzielania ze œrodków publicznych pomocy finansowej zwi¹zanej z
ich organizowaniem i funkcjonowaniem. Grupa producentów rolnych, w

5 Dz.U. Nr 88, poz. 983.
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myœl art. 3 ust. 1 ustawy, prowadzi dzia³alnoœæ jako przedsiêbiorca maj¹cy
osobowoœæ prawn¹, w razie spe³nienia warunków ustawowych. Definicja
ta jest nieczytelna i dopieronapodstawie analizydalszychprzepisówustawy
mo¿na okreœliæ jej charakter prawny. Akt za³o¿ycielski grupy stanowi
podstawê wydania przez wojewodê decyzji administracyjnej o dokonaniu
wpisu do rejestru grup, prowadzonego przez niego.

Wchwili wydania przedmiotowego wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
goobrótgospodarstwami rolnymiwdrodzeczynnoœci intervivosniepodlega³
¿adnym ograniczeniom, a w tym równie¿ w zakresie posiadania kwalifi-
kacji rolniczych. Sytuacja ta uleg³a zmianie w ustawie z dnia 26 kwietnia
2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie6 , do której w sprawach nie
uregulowanych stosuje siê przepisy ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników.Prawo do renty strukturalnej przys³uguje rolnikowi, który spe³nia
³¹cznie warunki okreœlone w art. 3 ust. 1 ustawy, a mianowicie:

– kobieta ukoñczy³a 55 lat, lecz nie osi¹gnê³a 60 lat, zaœ mê¿czyzna
ukoñczy³ 60 lat, nie osi¹gn¹³ jednak 65 lat,

– osoby te podlega³y ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, okreœlone-
mu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, przez okres wy-
magany do uzyskania emerytury rolniczej, z chwil¹ ukoñczenia przez ko-
bietê 55 lat, a przez mê¿czyznê 60 lat,

– prowadzenie nieprzerwanie dzia³alnoœci rolniczej w okresie 10 lat
bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹ i gdy
dzia³alnoœæ ta by³a jedynym lub g³ównym Ÿród³em ich utrzymania,

– zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej,
– przekazanie gospodarstwa rolnego o ³¹cznej powierzchni wynosz¹cej

co najmniej trzy hektary.
Warunek przekazania gospodarstwa rolnego spe³nia siê wówczas, je¿eli

grunty wchodz¹ce w sk³ad tego gospodarstwa zosta³y przekazane na po-
wiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw ju¿ istniej¹cych, z tym ¿e po-
wierzchnia powiêkszonego gospodarstwa nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15 ha,
chyba ¿e rozporz¹dzenie Rady Ministrów okreœli mniejsz¹ normê obsza-
row¹.

6 Dz.U. Nr 52, poz. 539. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., art. 27
ustawy.
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Umowa przekazania gospodarstwa rolnego powinna byæ sporz¹dzona
w formie aktu notarialnego z osob¹ fizyczn¹, która spe³nia ³¹cznie nastê-
puj¹ce warunki: jest rolnikiem, posiada kwalifikacje rolnicze i nie ma
ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo³ecznego albo
zaopatrzenia emerytalnego. Jednoczeœnie ustawodawca w art. 8 ust. 2
definiuje kwalifikacje rolnicze osoby fizycznej. Postanawia, ¿e posiada je
osoba fizyczna, która:

– uzyska³a zasadnicze, œrednie albo wy¿sze wykszta³cenie rolnicze lub
ekonomiczne o specjalnoœci przydatnej do prowadzenia dzia³alnoœci rolni-
czej, lub

– prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ co najmniej 5 lat.
Przepis ten jest nieprecyzyjny, jako ¿e nie okreœla specjalnoœci wykszta³-

cenia ekonomicznego przydatnej do dzia³alnoœci rolniczej. Nie przewiduje
siê wydania rozporz¹dzaniu wykonawczego precyzuj¹cego kierunek ukoñ-
czonych studiów wy¿szych. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e zostanie to bli¿ej okre-
œlone w zapowiedzianym art. 20 ust. 2 ustawy rozporz¹dzeniu ministra
w³aœciwego do spraw rozwoju wsi, w czêœci dotycz¹cej dokumentowania
przekazania gospodarstwa rolnego. W ten sposób uniknie siê trudnoœci
interpretacyjnych, jakie istnia³y w okresie obowi¹zywania wymogów po-
siadania kwalifikacji rolnych, tzn. ukoñczenia okreœlonej szko³y7.

Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego mo¿e byæ zawarta z osob¹
prawn¹ albo jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej,
je¿eli dzia³alnoœæ rolnicza nale¿y do zakresu ich dzia³ania.

Niezale¿nie od tego, na wniosek rolnika, który nie ma mo¿liwoœci prze-
kazania ca³oœci lub czêœci gospodarstwa rolnego w drodze umowy, wska-
zane we wniosku nieruchomoœci wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa rolnego
przejmuje siê nieodp³atnie na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Przejêcie nastê-
puje w drodze decyzji Prezesa Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa.

7 Nieprecyzyjne okreœlenie kwalifikacji rolnych, tzw. teoretycznych, by³o równie¿ unor-
mowane w § 1 cytowanego rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r., zob.
przypis 3. Nale¿y przy tym zaakcentowaæ nadal aktualne pogl¹dy A. K l e i n a, Elementy
stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wroc³aw 1976, wyra¿one w rozdziale III o stosun-
kach wspó³w³asnoœci i stosunkach prawnych miêdzy wspó³w³aœcicielami. Stosunek ten, jak
zauwa¿a autor, jest stosunkiem prawnym wielostronnym, powsta³ym na bazie okreœlonego
stosunku prawnego w³asnoœci. Dlatego ka¿da ze stron jest uprawniona i równoczeœnie
zobowi¹zana.
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Na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa mog¹ byæ przejête wy³¹cznie nieruchomoœci
wolne od obci¹¿eñ, z wyj¹tkiem s³u¿ebnoœci gruntowych. W myœl posta-
nowieñ art. 10 ustawy, warunek zaprzestania dzia³alnoœci rolniczej wystê-
puje wtedy, je¿eli po przekazaniu gospodarstwa rolnego, uprawniony do
renty strukturalnej i jego ma³¿onek nie s¹ w³aœcicielami (wspó³w³aœcicie-
lami) lub posiadaczami dzia³ki gruntu podlegaj¹cej podatkowi rolnemu oraz
nie prowadz¹ dzia³u specjalnego, w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, z wyj¹tkiem prowadzenia pasiek. Renty
strukturalne ustala w drodze decyzji Prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo³ecznego i wyp³aca œwiadczenia z tego tytu³u. Za sporz¹dzenie aktu
notarialnego umowy darowizny lub do¿ywocia, w zwi¹zku z przekazaniem
gospodarstwa rolnego na podstawie postanowienia Prezesa Kasy, pobiera
siê op³atê sta³¹ w wysokoœci okreœlonej przez Ministra Sprawiedliwoœci dla
potrzeb ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

Wprowadzenie nowych zasad obrotu nieruchomoœciami rolnymi w
powo³anej ustawie w zakresie wymogu posiadania kwalifikacji rolniczych
jest zbie¿ne z projektem ustawy o gospodarstwie rodzinnym.

Powracaj¹c zaœ do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i utraty mocy
prawnej przepisów o szczególnych warunkach dziedziczenia gospodarstwa
rolnego, nale¿y stwierdziæ, ¿e straci swe znaczenie definicja gospodarstwa
rolnego przewidziana w art. 1058 k.c. Gospodarstwo rolne nale¿y bowiem
traktowaæ jako kategoriê wzglêdnie pojêcie prawne na u¿ytek prawa cywil-
nego i w zakresie uregulowanym w art. 553 k.c.8 Domniemywaæ mo¿na, ¿e
w przysz³ym rozwi¹zaniu prawnym obowi¹zywaæ bêdzie jedna definicja
gospodarstwa rolnego i nieruchomoœci rolnej, przewidziana w art. 461 k.c.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e polski system dziedziczenia gospodarstw
rolnych posiada odmienny charakter ni¿ uregulowania istniej¹ce w Europie
Zachodniej. W literaturze podkreœla siê9 istnienie dwóch systemów: ger-
mañskiego i romañskiego. W pierwszym z nich dokonuje siê wyboru jed-
nego spadkobiercy uprawnionego do nabycia gospodarstwa rolnego. Na-

8 S. W ó j c i k, Nowe regulacje – nowe problemy i w¹tpliwoœci, Rejent 1999, nr 8, s.
169.

9 A. L i c h o r o w i c z, O nowy kszta³t zasad obrotu nieruchomoœciami rolnymi w ko-
deksie cywilnym, Rejent 1997, nr 6, s. 41 i nast. Autor du¿o uwagi poœwiêca nieracjonalnym
podzia³om gospodarstw rolnych i braku kontroli przy umownych dzia³ach spadkowych,
dokonywanych przed notariuszem.
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k³ada siê na niego okreœlone obowi¹zki wobec pozosta³ych spadkobierców,
nie nabywaj¹cych prawa do gospodarstwa rolnego.

Natomiast w modelu romañskim nie wystêpuj¹ zasady doboru spadko-
biercy. Obowi¹zuj¹ ogólne zasady prawa spadkowego, a nabywca gospo-
darstwa zostaje wytypowany w dziale spadku. Przyjmuje siê, ¿e powinien
nim byæ spadkobierca posiadaj¹cy najlepsze kwalifikacje do prowadzenia
gospodarstwa rolnego. W ten sposób ogranicza siê do minimum podzia³
fizyczny gospodarstwa spadkowego. Uwa¿a siê, ¿e zastosowanie osobnych
kryteriów dla gospodarstw rolnych w zale¿noœci od ich wielkoœci i wpro-
wadzenie ustawowego minimum obszarowego jest ekonomicznie uzasad-
nione.

Odrêbnym zagadnieniem podniesionym w uzasadnieniu wyroku jest
zajêcie stanowiska w sprawie przepisów zakwestionowanych przez wnio-
skodawców, nie objêtych sentencj¹ wyroku i uznanych za niezgodne z
Konstytucj¹. Poza sfer¹ zainteresowañ pozostawiono kwestiê krêgu osób
uprawnionych do zachowku na mocy art. 1082 k.c.

Kompromisowo rozwi¹zano wyj¹tkowo trudny problem przepisów
miêdzyczasowych. Jako kryterium obowi¹zywania nowych zasad dziedzi-
czenia przyjêto datê otwarcia spadku. Stwierdzenie niezgodnoœci cytowa-
nych przepisów z Konstytucj¹ odnosi siê tylko do spraw spadkowych otwar-
tych po dniu og³oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, jako chwili wejœcia
ich w ¿ycie, zgodnie z zasad¹ przewidzian¹ w art. 190 ust. 3 Konstytucji.

Jednoczeœnie wy³¹cza siê mo¿liwoœæ ponownego orzekania w sprawach
zakoñczonych postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Stwierdza
siê przy tym, ¿e w ¿adnym przypadku podstawa odmowy zastosowania
przez s¹d przepisów ustawowych, obowi¹zuj¹cych w dniu otwarcia spad-
ku, nie mo¿e byæ uznana jako zasada bezpoœredniego stosowania Konsty-
tucji. Stwierdzenie niezgodnoœci przepisów z Konstytucj¹ nale¿y do wy-
³¹cznej kompetencji Trybuna³u Konstytucyjnego.

W wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego odmiennie potraktowano nie-
zgodnoœæ z Konstytucj¹ przepisu art. 1063 k.c. Przepis ten w brzmieniu do
dnia 6 kwietnia 1982 r.10 przewidywa³, ¿e gospodarstwo rolne lub wk³ad

10 W brzmieniu obowi¹zuj¹cym do czasu nowelizacji wprowadzonej art. 1 pkt 17 usta-
wy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy
o uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw rolnych, Dz.U. Nr 11, poz. 81.
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gruntowy w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej przypadaj¹ Skarbowi Pañ-
stwa tak¿e wtedy, je¿eli nie jest on powo³any z mocy ustawy do dziedzi-
czenia ca³oœci spadku. Jak s³usznie zauwa¿ono, dziedziczenie Skarbu Pañ-
stwa nie jest objête konstytucyjn¹ gwarancj¹ prawa do dziedziczenia. Skarb
Pañstwa mo¿e dziedziczyæ na zasadach ogólnych, okreœlonych w art. 935
§ 3 k.c., w razie braku ma³¿onka spadkodawcy i krewnych powo³anych do
dziedziczenia z ustawy. Zasada ta odnosi siê zatem do spadków otwartych
w okresie przed wejœciem w ¿ycie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.

Niezgodnoœæ z Konstytucj¹ rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12
grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospo-
darstw rolnych wynika z niezgodnoœci przepisów reguluj¹cych zasady
dziedziczenia. Niezgodnoœæ ta powoduje tak¿e utratê mocy prawnej prze-
pisów wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

Umowny dzia³ spadku i umowne zniesienie wspó³w³asnoœci
gospodarstwa rolnego

Umowny dzia³ spadku gospodarstwa rolnego bêdzie sporz¹dzany za-
równo na podstawie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku wyda-
nego do chwili obowi¹zywania wyrokuTrybuna³u Konstytucyjnego, to jest
do dnia 14 lutego 2001 r., jak równie¿ po tym terminie. Sama zasada dzia³u
spadku wywodzi siê z dyspozycji art. 1037 § 1 k.c., postanawiaj¹cego, ¿e
mo¿e on nast¹piæ b¹dŸ na mocy umowy miêdzy wszystkimi spadkobierca-
mi, b¹dŸ na mocy orzeczenia s¹du na ¿¹danie któregokolwiek ze spadko-
bierców. Dzia³ spadku gospodarstwa rolnego powinien byæ dokonany w
formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 k.c.). Przy umowie dzia³u spadku
musz¹ uczestniczyæ wszyscy spadkobiercy gospodarstwa rolnego lub ich
nastêpcy prawni, w razie zbycia jego udzia³u na osoby trzecie. Mog¹ tak¿e
uczestniczyæ pozostali spadkobiercy, którzy dziedzicz¹ na zasadach ogól-
nych. Grupa spadkobierców nie bêdzie w obu przypadkach identyczna. Nie
wszyscy spadkobiercy, którzy nabyli spadek na zasadach ogólnych, bêd¹
jednoczeœnie spadkobiercami gospodarstwa rolnego. Inaczej nale¿y odnieœæ
siê do postanowieñ s¹dowych o stwierdzenie nabycia spadku, dotycz¹cych
spadków otwartych od chwili obowi¹zywania wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. Wówczas do dziedziczenia bêd¹ powo³ani wszyscy spadkobier-
cy ustawowi.
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W pozytywnych normach prawnych nie jest natomiast przewidziane
expressis verbis umowne zniesienie wspó³w³asnoœci. Dopuszczalnoœæ spo-
rz¹dzenia umowy mo¿na wywieœæ z wyk³adni gramatycznej dyspozycji art.
212 § 1 k.c., który postanawia, ¿e: „Je¿eli zniesienie wspó³w³asnoœci na-
stêpuje na mocy orzeczenia s¹du...” Wynika st¹d, ¿e mo¿e ono nast¹piæ
równie¿ na podstawie umowy. Mo¿liwoœæ taka wywodzi siê równie¿ z
brzmienia art. 198 k.c., przewiduj¹cego, ¿e ka¿dy wspó³w³aœciciel mo¿e
rozporz¹dzaæ swoim udzia³em bez zgody pozosta³ych wspó³w³aœcicieli.

W przepisach proceduralnych przewiduje siê tak¿e, ¿e w toku postêpo-
wania s¹dowego na zasadzie art. 622 § 1 k.p.c. mo¿e nast¹piæ zawarcie
ugody w formie umowy. S¹d mo¿e równie¿ zasugerowaæ wspó³w³aœcicie-
lom sporz¹dzenie umowy notarialnej. Po jej zawarciu postêpowanie s¹do-
wezostanieumorzone. Jest to szczególniewskazane,gdystronychc¹zgodnie
dokonaæ podzia³u, a stan prawny nieruchomoœci jest wysoce skomplikowa-
ny. Szczególnie wtedy jest to wskazane, gdy wspó³w³aœciciele zamieszcza-
j¹ dodatkowe klauzule, dotycz¹ce na przyk³ad ustanowienia s³u¿ebnoœci
mieszkania lub innych powtarzaj¹cych siê œwiadczeñ do¿ywotnich (prawa
do¿ywocia).

Dzia³ spadku i zniesienie wspó³w³asnoœci mo¿e byæ czêœciowe i ogra-
niczone tylko do gospodarstwa rolnego. Natomiast s¹dowy dzia³ spadku w
myœl art. 1038 § 1 k.c., powinien z zasady obejmowaæ ca³y spadek, a
jedynie z wa¿nych powodów mo¿e byæ ograniczony do jego czêœci.

Sporz¹dzenie umowy nastêpuje z suwerennej inicjatywy wszystkich
wspó³w³aœcicieli. Musz¹ byæ jednak spe³nione wszystkie wymogi ustawo-
we, obowi¹zuj¹ce przy sporz¹dzaniu tego rodzaju czynnoœci prawnej.
Podlega ona ogólnym przepisom kodeksu cywilnego w zakresie zdolnoœci
do czynnoœci prawnej i wad oœwiadczenia woli. Przes¹dza o tym równie¿
postanowienie art. 1045 k.c. Przepis ten zawiera jedynie odmianê definicji
uchylania siê od skutków prawnych umowy o dzia³ spadku, zawartej pod
wp³ywem b³êdu (art. 84 § 1 k.c.). Umowa zniesienia wspó³w³asnoœci
gospodarstwa rolnego musi byæ tak¿e sporz¹dzona w formie aktu notarial-
nego (art. 158 k.c.).

Zasada swobody umów rozstrzyga o tym, ¿e strony bêd¹ samoistnie i
wsposóbdowolnykszta³towaæwzajemneprawa iobowi¹zki.Nie s¹bowiem
obowi¹zane do przestrzegania ograniczeñ w zakresie podzia³u gospodar-
stwa rolnego i okreœlenia wysokoœci ewentualnych sp³at. We w³asnym
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zakresie dokonuj¹ tak¿e wyboru ze swego grona kandydata na nabywcê,
który nie musi odpowiadaæ szczególnym predyspozycjom i warunkom
przewidzianym w ustawie.

W tym zakresie notariusz nie ma obowi¹zku i nie jest w³adny wyeg-
zekwowaæ obowi¹zuj¹cych zasad przewidzianych w art. 211 k.c. przy
podziale gospodarstwa in natura. Mo¿e on jedynie zwróciæ stronom uwagê
na t¹ regulacjê prawn¹. Musi jednak, w myœl art. 80 § 2 prawa o notariacie,
czuwaæ nad zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron. Zgodne
oœwiadczenie woli stron nie narusza obowi¹zuj¹cego prawa i nie mo¿e
stanowiæ podstawy odmowy dokonania czynnoœci notarialnej. Zamieszcze-
nie jakiejkolwiek treœci oœwiadczeñ pouczaj¹cych strony o koniecznoœci
stosowania przepisów o podziale gospodarstwa rolnego i ustalania wyso-
koœci sp³at nie rodzi ¿adnych skutków prawnych11. Nie ma wiêc uzasad-
nionej potrzeby zamieszczania ich w akcie notarialnym. W razie podzia³u
gospodarstwa nale¿¹cego do spadku stosuje siê odpowiednio, zgodnie z art.
1070 k.c., przepisy dotycz¹ce zniesienia wspó³w³asnoœci. Natomiast je¿eli
zniesienie wspó³w³asnoœci przez podzia³ by³oby sprzeczne z zasadami pra-
wid³owej gospodarki, s¹d przyzna gospodarstwo temu w³aœcicielowi, na
którego wyra¿¹ zgodê wszyscy wspó³w³aœciciele (art. 213 k.c.).

W zwi¹zku z tym mo¿na krytycznie odnieœæ siê do dalszego obowi¹-
zywania jakichkolwiek ograniczeñ i nakazów ustawowych. Wszelkie re-
gulacje ustawowe, ograniczaj¹ce dowolne kszta³towanie wzajemnych sto-
sunkówprawnych, niebêd¹przez stronyhonorowane.Mog¹byæone jedynie
dobrowolnie akceptowane. Notariusz bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyegzekwo-
wania tych obowi¹zków, je¿eli nakaz bêdzie mia³ rangê normy ustawowej
i okreœli tryb postêpowania, który wymusi wolê ustawodawcy.

Konstrukcja umowy notarialnej jest ró¿norodna i w zasadzie uzale¿nio-
na od indywidualnej praktyki notariusza. W dominuj¹cej czêœci ogranicza
siê ona tylko do dzia³u samego gospodarstwa rolnego. Wystêpuj¹ przy tym

11 S. D m o w s k i, Umowa o zniesienie wspó³w³asnoœci nieruchomoœci i o dzia³ spadku
obejmuj¹cego nieruchomoœæ, [w:] S. R u d n i c k i, Prawo obrotu nieruchomoœciami, wyd.
4, Warszawa 2001, s. 605, uwa¿a, ¿e notariusz powinien zwróciæ stronom uwagê na ko-
niecznoœæ przestrzegania zasady okreœlonej w art. 211 k.c.; A. O l e s z k o, Umowy prawa
spadkowego..., uwa¿a, ¿e strony mog¹ samodzielnie okreœlaæ wysokoœæ sp³aty i notariusz
powinien uwzglêdniæ swobodê stron, ale pod warunkiem, ¿e nie zostan¹ naruszone w spo-
sób ra¿¹cy obowi¹zuj¹ce przepisy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
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ró¿norodne rozwi¹zania prawne przy podziale kilku nieruchomoœci rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego. Niektóre z nich przyznane s¹
na wy³¹czn¹ w³asnoœæ jednego ze wspó³w³aœcicieli, zaœ pozosta³e nierucho-
moœci s¹ nadal przedmiotem wspó³w³asnoœci w tych samych udzia³ach
wzglêdnie na nowo okreœlonych. Umowy nie zawieraj¹ natomiast wszyst-
kich elementów dzia³u spadku, a w tym rozliczenia masy spadkowej i usta-
lenia wysokoœci sp³at. Niekiedy zamieszczane s¹ dodatkowe stwierdzenia,
dotycz¹ce na przyk³ad ustanowienia prawa do¿ywocia, które w zasadzie
powinno byæ ujawnione w ksiêdze wieczystej, co zabezpiecza je w wiêk-
szym rozmiarze.

Jak ju¿ wspomniano, do dzia³u spadku lub zniesienia wspó³w³asnoœci
dochodzi przede wszystkim w wyniku kumulacji udzia³ów w gospodar-
stwie rolnym. W zwi¹zku z tym istnieje potrzeba podkreœlenia ró¿nicy
miêdzy tymi czynnoœciami. Upraszczaj¹c zagadnienie, nale¿y stwierdziæ,
¿e:

1) przy dziale spadku nastêpuje rozliczenie miêdzy spadkobiercami i
ukszta³towanie odpowiedzialnoœci za d³ugi spadkowe (art. 688 w zwi¹zku
z art. 618 § 3 k.p.c.),

2) przy zbyciu spadku w gospodarstwie rolnym nastêpuje miêdzy stro-
nami rozliczenie przewidziane w art. 1054 k.c.12

Nale¿y przy tym mieæ na uwadze postanowienia art. 1036 k.c., mówi¹ce
o koniecznoœci uzyskania zgody pozosta³ych spadkobierców przy rozpo-
rz¹dzaniu udzia³em w przedmiotach nale¿¹cych do spadku. Bezskutecz-
noœæ tego rozporz¹dzenia ma charakter wzglêdny i obowi¹zuje tylko wtedy,
gdy narusza uprawnienia pozosta³ych spadkobierców przy dziale spadku.
Takie stanowisko zosta³o wyra¿one miêdzy innymi w nie publikowanym
uzasadnieniu S¹du Najwy¿szego z dnia 1 grudnia 2000 r. V CKN 1298/
2000.

Wymienioneczynnoœciwystêpuj¹zwykleprzysporz¹dzaniuumówprze-
nosz¹cych w³asnoœæ gospodarstw rolnych na podstawie ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Jest to spowodowa-

12 E. D r o z d, Z problematyki zbycia spadku obejmuj¹cego gospodarstwo rolne, Kra-
kowskie Studia Prawnicze, rok XIX, Wroc³aw 1986, s. 57 i nast. W opracowaniu bardzo
szczegó³owo omówiono zasady obowi¹zuj¹ce przy zbyciu spadku, przewidziane w art. 1051.
Zwrócono równie¿ uwagê na ograniczenia w rozporz¹dzeniu poszczególnym przedmiotem
wchodz¹cym w sk³ad spadku, przewidziane w art. 1036 k.c.
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ne miêdzy innymi tym, ¿e umowy dzia³u spadku lub zniesienia wspó³w³a-
snoœci nie korzystaj¹ z ulgowej stawki notarialnej. Przys³uguje ona, w myœl
art. 57 ustawy, od umowy z nastêpc¹, umowy darowizny lub do¿ywocia,
sporz¹dzonej w zwi¹zku z zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoœci rolni-
czej przez rolnika. Umowy te mog¹ wystêpowaæ zarówno samoistnie, jak
i ³¹cznie. Jednak¿e w ka¿dym przypadku umowê zniesienia wspó³w³asno-
œci, która powsta³a w wyniku dziedziczenia, musi poprzedzaæ dzia³ spadku.
Czynnoœæ miêdzy spadkobiercami mo¿e ograniczaæ siê jedynie do dzia³u
spadku.

W judykaturze dopuszczalnoœæ ³¹czenia w jednej sprawie dzia³u spadku
i zniesienia wspó³w³asnoœci pocz¹tkowo spotyka³a siê z krytycznym sta-
nowiskiem. Dopiero w póŸniejszym czasie zosta³a zaakceptowana i jest
aktualnie powszechnie obowi¹zuj¹ca13.

Zawsze jednak nale¿y ustalaæ Ÿród³o powstania wspó³w³asnoœci w celu
odpowiedniego zredagowania aktu notarialnego. W literaturze wykszta³ci³
siê pogl¹d, ¿e w razie nabycia przez spadkobiercê w wyniku dzia³u spadku
wiêcej ni¿ wynosi jego udzia³, stosuje siê do niego przepisy o obrocie nie-
ruchomoœciami14. Koncepcja ta by³a póŸniej stosowana przy ocenie nabycia
w³asnoœci nieruchomoœci przez cudzoziemca ponad jego udzia³. Zajmowa-
no mianowicie stanowisko, ¿e dzia³aj¹ w tej mierze przepisy o obrocie
nieruchomoœciami, równie¿ w przedmiocie uzyskania wymaganego zezwo-
lenia na nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemca.

Przepisykodeksucywilnegonieprzewiduj¹,bywdziale spadkuuwzglêd-
niaæ wolê testatora w zakresie nabycia gospodarstwa rolnego, wchodz¹ce-
go w sk³ad masy spadkowej, przez okreœlonego spadkobiercê in natura, w
razie powo³ania do dziedziczenia wiêkszej liczby spadkobierców. Wska-
zanie spadkobiercy, który ma obj¹æ gospodarstwo rolne, nie posiada sankcji

13 R. M o s z y ñ s k i, J. P o l i c z k i e w i c z, Dzia³y spadkowe, wyd. 2, Warszawa 1961,
s. 22. Dla przyk³adu nale¿y powo³aæ orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 4 paŸdziernika
1949 r. C 1111/49, PN 1950, nr 3-4 i z dnia 20 wrzeœnia 1949 r. C 1264/49, PiP 1950, nr
3, w których zajêto stanowisko o niedopuszczalnoœci ³¹czenia w jednej sprawie dzia³u spad-
ku i zniesienia wspó³w³asnoœci. Orzeczenie SN z dnia 27 lutego 1951 r. C 411/50, OSN
1953, z. 2, poz. 33, PiP 1951, nr 11, s. 155, zapocz¹tkowa³o odmienne stanowisko o
mo¿liwoœci ³¹czenia i ³¹cznego rozpoznawania w jednej sprawie dzia³u spadku i zniesienia
wspó³w³asnoœci. Jest ono obecnie powszechnie obowi¹zuj¹ce.

14 R. M o s z y ñ s k i, J. P o l i c z k i e w i c z, op. cit., s. 23; a tak¿e S. B r e y e r, Obrót
nieruchomoœciami rolnymi, PiP 1958, nr 2, s. 226-240.
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prawnej przymusu wykonania woli testatora. Tak¹ mo¿liwoœæ stwarza
natomiast zapis gospodarstwa rolnego. Jednak¿e nale¿y mieæ tu na uwadze
ograniczenie podzia³u gospodarstwa rolnego, z konsekwencjami okreœlony-
mi w § 2 art. 1067 k.c.15

Do podzia³u nieruchomoœci rolnej, która by³a objêta wspólnoœci¹ usta-
wow¹, stosuje siê przepisy art. 213-219 k.c., a nie przepisy dotycz¹ce
dziedziczenia gospodarstw rolnych. Wynika to z wyk³adni gramatycznej
art. 46 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, nakazuj¹cego stosowanie do
podzia³u maj¹tku wspólnego przepisów o dziale spadku, jednak¿e art. 1035
k.c. odsy³a do odpowiedniego stosowania przepisów o wspó³w³asnoœci w
czêœciach u³amkowych. W przypadku œmierci jednego z ma³¿onków do-
puszcza siê mo¿liwoœæ sporz¹dzenia umowy przewiduj¹cej zarówno po-
dzia³ maj¹tku wspólnego, jak równie¿ dzia³ spadku po zmar³ym ma³¿onku.
Czynnoœæ ta mo¿e byæ ograniczona do podzia³u gospodarstwa rolnego. Z
koleiwprzypadkupodzia³ugospodarstwaspadkowego(art. 1070k.c.) stosuje
siê odpowiednio przepisy o podziale gospodarstw przy zniesieniu wspó³-
w³asnoœci. Zgodnie z pogl¹dem wyra¿onym w judykaturze, przepis art. 5
k.c. nie mo¿e stanowiæ podstawy obni¿enia sp³aty lub dop³aty nale¿nej
jednemu z ma³¿onków wzglêdnie jego nastêpcom prawnym w wyniku
podzia³u maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoœci maj¹tkowej miêdzy
ma³¿onkami16.

Rodzinne gospodarstwo rolne

Przed wejœciem w ¿ycie Konstytucji opracowano projekt ustawy we-
d³ug wersji z 1995 r. o rodzinnym gospodarstwie rolnym17. W zwi¹zku z

15 B. K o r d a s i e w i c z, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossoli-
neum 1978, s. 173 i nast., uwa¿a, ¿e nie ma mo¿liwoœci powo³ania do dziedziczenia obej-
muj¹cego gospodarstwo rolne kilku spadkobierców ze wskazaniem, który ma obj¹æ gospo-
darstwo. Tak¹ mo¿liwoœæ stwarza ustanowiony zapis w testamencie. Z³o¿onoœæ problemu
spowodowa³a, i¿ S¹d Najwy¿szy podj¹³ uchwa³ê Ca³ej Izby Cywilnej w dniu 27 lutego
1960 r. 1Co 34/59, OSN 1960, z. 2, poz. 31, zawieraj¹c¹ wytyczne wymiaru sprawiedliwo-
œci i praktyki s¹dowej przy podziale nieruchomoœci rolnej.

16 Teza postanowienia SN z dnia 6 marca 1968 r. III CRM 11/68, OSNCP 1969, z. 2,
poz. 29. A tak¿e z dnia 6 stycznia 2000 r. I CKN 320/98, OSN 2000, nr 7/8, poz. 133.

17 A. L i c h o r o w i c z, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie
krajów Europy Zachodniej, Bia³ystok 2000, bli¿ej omawia pojêcie rodzinnego gospodar-
stwa rolnego w ustawodawstwie Unii Europejskiej.



56

Romuald Sztyk

tym nie jest on odpowiednio skorelowany z zasadami konstytucyjnymi. Nie
uwzglêdnia tak¿e postanowieñ wyrokuTrybuna³u Konstytucyjnego o uzna-
niu za niezgodn¹ z Konstytucj¹ zasadê dziedziczenia gospodarstw rolnych,
przewidzian¹ w kodeksie cywilnym. Koncentruje natomiast swoj¹ uwagê
na umowach miêdzynarodowych zawartych przez Polskê, a w tym w szcze-
gólnoœci na Uk³adzie Europejskim z dnia 16 grudnia 1991 r. i dyrektywach
nr 159, 160, 161 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 kwietnia 1972 r.
w sprawach reformy strukturalnej rolnictwa oraz rozporz¹dzeniach tej¿e
Rady nr 2328 z dnia 15 lipca 1991 r., nr 3669 z dnia 22 grudnia 1993 r.
i nr 2843 z dnia 21 listopada 1984 r. Wszystkie one dotycz¹ polepszenia
struktur rolnych. Zasada integracji rodzinnych gospodarstw rolnych z tymi
przepisami jest wyraŸna i ci¹¿y na ogólnej konstrukcji projektu ustawy. W
art. 1 przyjmuje siê, ¿e rodzinne gospodarstwo rolne, oparte na ch³opskiej
w³asnoœci rolniczej, stanowi podstawê ustroju prawnego rolnictwa. Korzy-
sta ono z pomocy œrodków publicznych i jest otoczone uprzywilejowan¹
pomoc¹ pañstwa i instytucji publicznych. Tak¹ sam¹ uprzywilejowan¹
pomoc¹ otoczone bêd¹ równie¿ „ulepszane gospodarstwa rolne”. W art. 4
postanawia siê, ¿e m³odym rolnikom do lat 40, rozpoczynaj¹cym po raz
pierwszy prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego, przys³uguje jed-
norazowa pomoc pañstwa na jego urz¹dzenie. Ustawodawca proponuje
szereg nowych rozwi¹zañ. Wprowadza samodzieln¹ definicjê rodzinnego
gospodarstwa rolnego, do którego nie maj¹ zastosowania postanowienia
art. 553 k.c. Przewidziano tak¿e dla pañstwa prawo pierwokupu ch³opskiej
w³asnoœci rolniczej.

Definicja rodzinnego gospodarstwa rolnego zawarta jest w art. 12 pro-
jektu ustawy, a w jej myœl jest to prowadzone indywidualnie gospodarstwo
rolne, które jednoczeœnie spe³nia nastêpuj¹ce warunki:

1) jest prowadzone przez rolnika, bêd¹cego g³ow¹ rodziny i szefem
gospodarstwa rolnego, posiadaj¹cego œrednie wykszta³cenie rolnicze, dla
którego praca w tym gospodarstwie stanowi wy³¹czne b¹dŸ g³ówne zatrud-
nienie i dominuj¹ce Ÿród³o dochodu;

2) posiada odpowiedni¹ wielkoœæ obszarow¹, zapewniaj¹c¹ rolnikowi
i cz³onkom jego rodziny pe³ne zatrudnienie w wymiarze okreœlonej jednost-
kipracy ludzkiej.Maksymalnanormaobszarowastanowipiêciokrotn¹normê
minimaln¹, nie wiêcej jednak ni¿ 100 hektarów;
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3) oparte jest na pracy w³asnej prowadz¹cego rolnika i cz³onków jego
rodziny;

4) mieœci siê w ustawowych normach obszarowych i w rozmiarach
produkcji ustalanych rozporz¹dzeniami Rady Wspólnot Europejskich.

Za „ulepszane gospodarstwo rolne” mo¿e byæ uznane takie, które pro-
wadzone jest przez rolnika, który nie przekroczy³ 55-tego roku ¿ycia w dniu
zawarcia z nim umowy o ulepszenie. Minimalna norma obszarowa dla
rodzinnego gospodarstwa rolnego jest ustalana decyzj¹ wojewody na pod-
stawie jednostek pracy ludzkiej. Przewidziano nadto prawo pierwokupu dla
rolnika prowadz¹cego ulepszane gospodarstwo rolne na warunkach okre-
œlonych w art. 27 ust. 1 ustawy. Istotne novum stanowi postanowienie art.
7, stwierdzaj¹ce, ¿e ch³opska w³asnoœæ rolnicza nie mo¿e byæ poddawana
egzekucji œwiadczeñ pieniê¿nych, bez wyra¿enia na to zgody przez organ
uznaj¹cy gospodarstwo rolne za rodzinne.

Generalnie zabroniony jest podzia³ ch³opskiejw³asnoœci rolniczej,wsku-
tek którego gospodarstwo rolne utraci³oby charakter rodzinny. Projekto-
dawca nie przewiduje natomiast odmiennych zasad dziedziczenia gospo-
darstwarolnego.Projekt ten jest suwerenny iwniewielkimzakresie skorzysta³
z rozwi¹zañ prawnych przyjêtych we Francji, Niemczech i W³oszech.
Przepisy w tych pañstwach s¹ bardziej rygorystyczne i posiadaj¹ wielolet-
ni¹ tradycjê. We Francji i w Niemczech pochodz¹ z pocz¹tków XX wieku.
W przepisach tych wykazana jest maksymalna troska o zachowanie pe³-
nych gwarancji istnienia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiêbiorcy w
zakresie produkcji towarowej i w celu zapewnienia godziwych dochodów
z prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wnioski de lege ferenda

Zawarte s¹ one w cytowanym uzasadnieniu wyrokuTrybuna³u Konsty-
tucyjnego oraz w bie¿¹cych materia³ach z pracy Komisji Kodyfikacji Pra-
waCywilnego.S¹onepoœwiêcone za³o¿eniomzmianwkodeksie cywilnym
w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych18, jak równie¿ dokonania

18 Protokó³ z posiedzenia Zespo³u Problemowego Prawa Spadkowego Komisji Kody-
fikacyjnej Prawa Cywilnego z dnia 14 czerwca 2000 r. zawiera wypowiedzi uczestników
spotkania po wys³uchaniu referatu A. L i c h o r o w i c z a: Uwagi w kwestii reformy aktu-
alnego modelu dziedziczenia.
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dzia³u spadku i zniesienia wspó³w³asnoœci. Niezale¿nie od tego, bardzo
du¿o uwagi poœwiêca siê rodzinnemu gospodarstwu rolnemu, jego dziedzi-
czeniu i podzia³owi. Przedmiotem rozwa¿añ jest równie¿ obrót nierucho-
moœciami rolnymi, czynnoœciami inter vivos19. Podkreœla siê równie¿ du¿e
znaczenie umownego dzia³u spadku i zniesienia wspó³w³asnoœci. Czynno-
œci te zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami s¹ sporz¹dzane w formie aktu
notarialnego. Istnieje zatem potrzeba zajêcia stanowiska w przedmiocie
istnienia jakichkolwiek ograniczeñ przy tego rodzaju czynnoœciach. Utrzy-
manie ich w mocy wzglêdnie wprowadzenie nowych, ograniczaj¹cych
podzia³ gospodarstw rolnych, spowodowaæ mo¿e, i¿ nadal bêd¹ one wy-
stêpowaæ w minimalnym zakresie w obrocie prawnym.

19 Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ propozycje J. Majorowicza zg³oszone do Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zawieraj¹ce uwagi na temat kierunków zmian przepisów
o sposobie znoszenia wspó³w³asnoœci, której przedmiotem jest gospodarstwo rolne. Ten sam
autor przedstawi³ propozycjê zmiany ustawy – Kodeks cywilny w zakresie obrotu nierucho-
moœciami rolnymi. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na propozycje S. Rudnickiego dotycz¹ce
czynnoœci inter vivos gospodarstwami rolnymi. Autorzy ci podjêli tak¿e próbê zdefiniowa-
nia rodzinnego gospodarstwa rolnego, zasad jego dziedziczenia i ograniczenia podzia³u.
Zob. te¿ wczeœniejsze pogl¹dy J. M a j o r o w i c z a, Zmiany w Kodeksie cywilnym w zakre-
sie obrotu i dziedziczenia gospodarstw rolnych, NP 1972, nr 2, s. 171-187.
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